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À Superintendência de Supervisão Regional da Zona Sul
Assunto: Bancas de Revistas

Prezado S.r.Marcelo Maywald
A AMAGÁVEA – Associação dos Moradores e Amigos da Gávea
Gávea,, atendendo a
reivindicação de moradores vem solicitar sua atenção e providências para o assunto
abaixo descrito.
Estamos continuamente trabalha
trabalhando para melhorar o nosso bairro,
o, seja na
manutenção, limpeza, segurança e sempre contando com o apoio da Prefeitura.
Porém,, não entendemos como são ffeitas
itas determinadas autorizações de instalações de
Bancas de Revistas que não estão baseados na demanda dos moradores e nada
agregam ao bairro.
São equipamentos que atravancam as calçadas e que são usadas como espaços de
anúncios/out door.
Abaixo indicamos as bancas
as que entendemos deveriam ser a
avaliadas visando a
retirada ou no mínimo relocadas para locais previamente analisadas pela população
local.
1) Banca na esquina da Lagoa Barra e Praça Sibelius
Banca instalada recentemente ((agosto
agosto 2018) em local totalmente inapropriado,
junto à via de alta velocidade (Lagoa Barra)..

Consideramos que
e não tem sentido e utilidade ((a
a menos de colocação de
anuncio) desta banca
anca neste local e solicitamos a avaliação de sua retirada.
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2) Banca esquina da Rua Artur Araripe e Praça Sibelius.
Esta outra Banca de Revista, localizada na esquina da Rua Artur Araripe com a Praça
Sibelius, impede totalmente a visão do pedestre que utiliza a travessia.

Consideramos que o local é totalmente inadequado e solicitamos análise de retirada ou
relocação. Há sugestão de realocá-la na praça que fica ao longo da Av. Rodrigo Otavio.

3) Banca esquina da Rua Marques de São Vicente e Rua Artur Araripe
Em esquina com bastante comercio e travessia de pedestres, esta banca que a maioria
do tempo encontra-se fechada, é um equipamento desnecessário e incomodo.

Pelos mesmos motivos, solicitamos analise pois não se justifica a perda de uma
calçada livre para este equipamento.
Deve haver local menos nobre para a venda de livros e discos usados.
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4) Banca esquina da Rua dos Oitis
Esta banca, como as demais, está instalada numa esquina ocupando a área de
calçada e atravancando a passagem.

Idem ao item 3

5) Conclusão:
Diante do acima exposto vimos solicitar o encaminhamento desta questão ao Órgão
competente da Prefeitura, para análise e providências visando à remoção / relocação
destas bancas.
Os moradores da Gávea e Amagavea nada têm contra as Bancas de Revista, mas
acima de tudo querem calçadas livres e seguras.

Atenciosamente.
Rio de Janeiro,

de

--------------------------------------AMAGÁVEA

de 2018

