
 
 

AMAGÁVEA 

AMG2018-018   

À Superintendência da Zona Sul

Assunto: Solicitação de Guarda Municipal para a Praça Santos Dumont

 

Prezado S.r. Marcelo Maywald 

Como é do conhecimento da Superintendência da Zona Sul, a
Associação de Moradores e Amigos da Gávea
apoio financeiro de empresas privadas, com o objetivo de revitalizar e manter

Estamos responsáveis por manter toda a área 
Os jardins estão sendo reformado
parque infantil conservado. Estão programadas; reformas dos equipamentos da 
Terceira Idade; a criação de área para os adolescentes
encontra desativado e outras melhorias reivindicadas pelos moradores.
 
Entretanto, muitas ocorrências de vandalismo e desrespeito 
freqüência. Bancos quebrados, plantas arrancadas, 
freqüentadores noturnos. Às 5as 
rotineiramente um grande movime
uma enorme desordem urbana. (
 
Portanto, todo esforço da Associação e
 
Para garantir a preservação dessas benfeitorias é primordial a presença da Guarda 
Municipal de forma permanente como já vem acontecendo em Praças do Leblon e 
Ipanema.  
Tão importante quanto a presença diurna da G
Guarda com a CCU Zona Sul e a Policia Militar, também de forma rotineira em todas 
5as feiras, nos dias de jogos de futebol importantes e fins de semana, visando dar fim a 
baderna e nível de ruído insuportável que os moradore
solicitando ação da Prefeitura há anos.
 
Vimos, portanto, solicitar atenção e providências da Superintendência e demais órgãos 
da Prefeitura e Estado, ações que certamente ter
moradores da Gávea e a contribuição para o aumento da 
Praça Santos Dumont. 

 

Desde já agradecemos a atenção,

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2018

Atenciosamente, 

Equipe Amagavea 
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À Superintendência da Zona Sul 

Solicitação de Guarda Municipal para a Praça Santos Dumont 

Superintendência da Zona Sul, a AMAGÁVEA 
Associação de Moradores e Amigos da Gávea adotou a Praça Santos Dumont, com o 
apoio financeiro de empresas privadas, com o objetivo de revitalizar e manter

Estamos responsáveis por manter toda a área limpa e conservada. 
s estão sendo reformados, as pedras portuguesas e bancos recuperados, o 

. Estão programadas; reformas dos equipamentos da 
Terceira Idade; a criação de área para os adolescentes; solução para o chafariz

e outras melhorias reivindicadas pelos moradores. 

Entretanto, muitas ocorrências de vandalismo e desrespeito vêm acontecendo com 
freqüência. Bancos quebrados, plantas arrancadas, muita detritos jogados 

5as feiras, como já relataram diversas vezes,
um grande movimento durante a noite e madrugada onde se constata 

(vide fotos anexas). 

Portanto, todo esforço da Associação e os recursos aplicados estão sendo perdidos. 

Para garantir a preservação dessas benfeitorias é primordial a presença da Guarda 
como já vem acontecendo em Praças do Leblon e 

Tão importante quanto a presença diurna da GM são as ações integradas d
CCU Zona Sul e a Policia Militar, também de forma rotineira em todas 

5as feiras, nos dias de jogos de futebol importantes e fins de semana, visando dar fim a 
ruído insuportável que os moradores da Gávea vêm convivendo e 

há anos. 

atenção e providências da Superintendência e demais órgãos 
que certamente terão o agradecimento de todos os 

e a contribuição para o aumento da freqüência e manutenção 

Desde já agradecemos a atenção, 

de 2018 
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AMAGÁVEA – 
Santos Dumont, com o 

apoio financeiro de empresas privadas, com o objetivo de revitalizar e manter o espaço. 

recuperados, o 
. Estão programadas; reformas dos equipamentos da 

solução para o chafariz que se 

acontecendo com 
muita detritos jogados por 

como já relataram diversas vezes, acontece 
nto durante a noite e madrugada onde se constata 

recursos aplicados estão sendo perdidos.  

Para garantir a preservação dessas benfeitorias é primordial a presença da Guarda 
como já vem acontecendo em Praças do Leblon e 

ções integradas desta 
CCU Zona Sul e a Policia Militar, também de forma rotineira em todas 

5as feiras, nos dias de jogos de futebol importantes e fins de semana, visando dar fim a 
convivendo e 

atenção e providências da Superintendência e demais órgãos 
o agradecimento de todos os 

e manutenção da 
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Fotos 

Plantas e Bancos Quebrados 
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                                                     Ambulantes : 
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