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No Bate Papo que aconteceu em 06/05, um dos as
abaixo   

 Rua das Acácias: vários moradores reiteraram 
de grande número de motos de delivery, 
calçadas pelos moradores.
Também ficou registrado que a utilização de espaço para descarga de mercadorias 
(para bares, restaurantes e shopping) junto à esquina do lado direito das Acácias com 
a Marques, provoca dificuldade de visão da rua, conges
riscos de atropelamentos e acidentes.
Ficou agendado uma reunião com a CET Rio na próxima 4 feira
escritório da CET Rio situada na 
 

Em 08/05 a coordenação da Amagavea e moradores estiveram em reunião na CET Rio, on
estavam presente: 
-  Superintendente da Zona Sul: Marcelo Maywald
-  CET Rio: Bruno M Marques 
-  Coordenação da Amagavea e moradores
Marcia Gomes, Chico Gouveia e Raul
 
Após debate sobre o assunto e propostas de 

 Deverão ser criados diversos outros 
de nº, de modo a diluir a concentração
Acácias. 
 

  Os pontos propostos são preferencialmente 
pedestres, tais como: 

 - em trecho do estacionamento da rua interna da 
 - em algumas vagas de estacionamento na Praça Sibelius
 - em ponto no Alto Gávea, ex: 
 
 Eliminar o estacionamento de motos na Rua das Acácias

 
 A área de Carga e Descarga existente junto 

porte de caminhão e relocado mais distante 
 

 No cruzamento da Rua das
de velocidade (speed table
serviço, a Seconserma, esta sem recursos. O grupo irá analisa
execução pós projeto.  

 
A CET Rio irá apresentar projeto para implantação at
 
Agradecemos a participação de todos
 
Um abraço 
Equipe Amagavea 

 

AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
AMIGOS DA GÁVEA 

      08/05

com a CET Rio – Ordenamento Rua das Acácias 

06/05, um dos assuntos foi a Rua das Acácias

vários moradores reiteraram as péssimas condições de iluminação, 
de grande número de motos de delivery, os distúrbios, dificultando a utili
calçadas pelos moradores. 

que a utilização de espaço para descarga de mercadorias 
(para bares, restaurantes e shopping) junto à esquina do lado direito das Acácias com 
a Marques, provoca dificuldade de visão da rua, congestionamento e aumento de 
riscos de atropelamentos e acidentes. 
Ficou agendado uma reunião com a CET Rio na próxima 4 feira, 8/05 as 18 hs, no 

CET Rio situada na Rua Bartolomeu Mitre. 

a coordenação da Amagavea e moradores estiveram em reunião na CET Rio, on

Marcelo Maywald 

e moradores: Marilena Buaiz, Luiza Carneiro, Marcia Adler, 
Raul Melhado 

propostas de alternativas, ficou acordado: 
diversos outros pontos de estacionamento para motos

de modo a diluir a concentração, como acontece atualmente na Rua 

ão preferencialmente em locais que não sejam de transito de 

estacionamento da rua interna da Praça Santos Dumont
as de estacionamento na Praça Sibelius 

, ex: próximo ao posto 

estacionamento de motos na Rua das Acácias, se possível. 

A área de Carga e Descarga existente junto à esquina com a Marques 
relocado mais distante da esquina. 

da Rua das Acácias com a Marques deverá ser projetado um 
speed table). Foi sinalizado que a o órgão responsável 

, esta sem recursos. O grupo irá analisar as alternativas de 

á apresentar projeto para implantação até 20 maio 2019. 

a participação de todos 

5/2019 

das Acácias, conforme 

as péssimas condições de iluminação, 
dificultando a utilização das 

que a utilização de espaço para descarga de mercadorias 
(para bares, restaurantes e shopping) junto à esquina do lado direito das Acácias com 

tionamento e aumento de 

as 18 hs, no 

a coordenação da Amagavea e moradores estiveram em reunião na CET Rio, onde 

Marcia Adler, 

para motos, com limite 
na Rua das 

que não sejam de transito de 

umont 

  

 terá limite de 

Acácias com a Marques deverá ser projetado um redutor 
 por este tipo de 

r as alternativas de 


