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Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2018 

 

À CET-Rio 

Rua Dona Mariana, 48 1º Andar – Botafogo 

Setor de Protocolo  

 

A/C: Diretora Presidente da CET-Rio - Sra. Virgínia Maria Salerno 

 

Assunto: Estacionamento na Rua Francisca Sales e dificuldade de acesso à Rua. 

 

Prezada Diretora Presidente, 

 

A Associação de Moradores e Amigos da Freguesia tem recebido reclamações dos moradores da 

Rua Francisca Sales com relação aos assuntos em epígrafe. 

Na ocasião da última reunião da AMAF em 28/01/2018 os moradores decidiram elaborar um 

relatório dos principais problemas para os quais solicitam da CET-Rio uma avaliação das sugestões 

feitas e caso for possível, a execução das soluções propostas ou outras que a CET-Rio considere 

mais oportunas. 

 

1- Estacionamento sem adequação:  

O estacionamento segundo o entendimento dos moradores é relevante devido aos 

estabelecimentos comerciais existentes na rua, entretanto as vagas de estacionamento deveriam 

permitir a passagem de outros veículos, fato que não ocorre devido à dimensão da rua que impede 

a passagem de um terceiro veículo impossibilitando a livre circulação que é um direito de todos.  

A circulação de veículos (automóveis particulares dos moradores, viaturas, ambulâncias, 

atendimentos de emergência para outras finalidades, entregas por caminhões e outras viaturas, 

retirada de lixo, etc.) está prejudicada e quando entra na rua qualquer veículo maior fecha a 

passagem dos moradores.   

Salientamos que muitos dos carros estacionados não pertencem aos moradores e sim de 

motoristas que, aproveitando a GRATUIDADE, deixam os veículos, pela manhã, só retornando ao 

final do dia para retirá-los.    

A rua contempla a passagem apenas de dois carros sendo estreita para o estacionamento 

permitido, ficando difícil a passagem de carros de ida e volta dos moradores que ali residem e 

outros motoristas de entrega de mercadorias provocando em diversas ocasiões stress, 
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xingamentos constantes, que podem gerar consequências mais graves como acidentes e 

incidentes. 

Existem várias soluções de moradores para esse problema que precisam ser estudadas.  

Sugestão inicial dos moradores: 

- Diminuição das calçadas ao longo da rua em ambos os lados ou aberturas de áreas nas calçadas 

ou locais para estacionar em alguns trechos das calçadas tal como a AMAF já sugeriu e foi 

implantado em alguns locais da Araguaia, geminiano Góis e Tirol. Vide fotos: 

 

2- Dificuldade de entrada na Rua:  

Essa dificuldade ocorre quando o motorista está dirigindo em direção a Freguesia e pretende entrar 

na Rua Francisca Sales.  O motorista sempre causa transtornos no trânsito quando aguarda a 

oportunidade na via principal para entrar na Rua Francisca devido ao grande fluxo na Rua 

Geremario Dantas e outros fatores adversos. 

Sugestão inicial dos moradores: 

- Abrir um acesso pela ladeira da Freguesia na direção da Rua Francisca Sales com sinalização 

automática, sincronizada com o sinal principal da Av. Geremario Dantas. 

- Aumentar a quantidade de placas de estacionamento proibido na entrada da rua Francisca Sales, 

obedecendo a uma distância de 30 metros (CET-RIO). 

Sem mais e na espera de ver atendidos os pedidos dos moradores, nos despedimos 

 

Atenciosamente, 

 

Juan Carlos Tomsic 

Presidente  

Comissão de Moradores da Rua Francisca Sales. 

Antonio Sergio Gomes Soares – tel.: 96832-5091 / Antonio de Araujo Marques – tel.: 97544-5737 

Hélio Fagundes – tel.: 99851-2395 / Rogério Figueiredo – tel.: 99948-1810 


