
 
 
 

AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
AMIGOS DA GÁVEA 

AMG2019-008        06/05/2019 

Notas de Reunião: Bate Papo de 06/05/19 

 

Ola, morador  

 

No dia 06 de maio nos reunimos no Rei do Bacalhau para um bate papo entre 

moradores e equipe da Amagavea.  

Abaixo resumimos os principais assuntos debatidos e as ações propostas: 

✓ Moradores em situação de rua e crianças/ jovens pedintes: moradores 

constatam o número crescente desta população nas calçadas da Gávea. A 

Amagavea – Luiza informa que solicita à Assistência Social da Prefeitura e o 

Conselho Titular atendimento à população quando necessário, as equipes da 

Prefeitura fazem abordagem, oferecem recolhimento e atendimento etc, mas o 

problema é complexo. 

A moradora Monica Rocha irá verificar as condições do atendimento aos 

cursos para jovens aprendizes no Jardim Botânico como também propôs 

buscar contato com a ONG Ruas que já faz trabalho em Copacabana, Ipanema 

e Leblon com os moradores em situação de rua.  

 

✓ Crescimento da Vila da Major: ficou acordado que a Amagavea, Rene, irá 

enviar uma solicitação de reunião com a Presidência do Jardim Botânico para 

tratar do possível crescimento da Vila da Major.  

Posteriormente, se conveniente, será contratado a liderança dos moradores da 

Vila.  

 

✓ Rua da Acácias: vários moradores reiteraram as péssimas condições de 

iluminação, de grande número de motos de delivery, os distúrbios, dificultando 

a utilização das 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, 

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 escritório da CET Rio situada na Rua Bartolomeu Mitre. 

 

✓ Vazamentos e Buracos nas vias da Gávea e focos de Chikungunha 

A moradora Suzana relacionou os vários locais de vazamentos de esgoto, 

furos nos asfaltos cheios de água suja e conseqüentes pontos de foco de 

chikungunha. 

Vários relatos de casos da doença na Gávea foram feitos. 

O representante da Superintendência da Zona Sul –Victor, ficou responsável 

por solicitar ações da Seconserma para tapamento dos buracos e a Saúde 

Sanitária da Prefeitura pra vistoria dos locais citados. 

 



 
 
 

AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
AMIGOS DA GÁVEA 

✓ Tratamento do Lixo no Bairro: 

O morador Pedro Alberto Protassio sugeriu que a Associação tome a frente do 

tratamento do lixo do Bairro. 

A Amagavea informou que já esteve em contato com a Comlurb com proposta 

de campanha aos moradores para incentivar o tratamento adequado do lixo e 

maior divulgação dos serviços já disponibilizados pela Comlurb, por ex; a 

coleta de equipamentos eletrônicos no GAU – Galpão de Artes Urbanas da 

Comlurb. 

Ficou acordada a criação de um Grupo para desenvolvimento do 

assunto.(Luiza) 

 

✓ Crescimento da Clinica DÓR São Vicente:  

O morador Dorival questionou o crescimento da Clinica e seus impactos no 

transito das ruas de acesso e saída. 

A Amagavea, Rene solicitará reunião coma Clinica para esclarecimento dos 

projetos, obras e as respectivas autorizações. 

 

✓ Ruídos de motosserra:  

O morador Carlos Afonso relatou os ruídos de moto serra que parece vir da 

região do lado da Marques do lado oposto a PUC. 

Há indicações que o ruído venha da área próxima ao estacionamento ao lado 

do bar conhecido como Pires e onde tempos atrás havia projeto de acesso a 

Clinica ( não aprovado) 

Também foi citado o caso da Rua Piratininga onde uma casa (fachada de 

pedras) está construindo contenções após deslizamento da encosta. Neste 

caso, o proprietário informou que a Geo Rio acompanha as obras que tem as 

licenças de execução. 

Há outra casa acima desta casa, entrada pelo terreno da Carvalho Hosken ou 

prédio amarelo, cujas informações não estão claras. 

 Foi solicitado ao representante da Superintendência que providenciasse 

Fiscalização. 

 

✓ Projeto Gávea Presente 

O morador Raul solicitou retornar ao assunto da inclusão da Gávea no Projeto 

Presente de Segurança. 

A Amagavea – Rene explicou que a Amagavea tem apoio da Organização 

Kuidamos da Genises –PUC que desenvolveu o projeto. O Projeto já foi 

encaminhado ao secretário de Segurança e a SEOP, mas ainda sem retorno 

positivo. 

A Amagavea – Luiza irá agendar reunião entre Kuidamos e Raul e outros 

moradores interessados. 

 

✓ Carnaval 

A moradora Monica pergunta que providencias seria tomada preventivamente 

em relação ao Carnaval de 2020. 
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A Amagavea- Luiza informou que já enviaram oficio à Riotur e SEOP – 

Secretaria de Ordem Publica, relatando os transtornos com Carnaval de 2019 e 

propondo mudanças, principalmente do roteiro dos Blocos do Jardim Botânico 

que tem a dispersão na Praça Santos Dumont (maior distúrbio).  

Ficou esclarecido que a intenção é que estes registros sejam usados quando 

começarem as programações da Riotur e Prefeitura para o próximo Carnaval. 

 

✓ Barulho 

A Amagavea – Luiza, informou que a Amagavea colocou uma Notificação Extra 

Judicial contra o Restaurante Prado em função dos excessos de ruídos e que 

estão em fase de avaliação ações em relação ao Jóquei Clube 

  

Foi uma ótima reunião e juntos vamos persistir no cumprimento das ações 

planejadas, 

 

Contamos com vocês!!! 

 

Um abraço 

Equipe Amagavea 

 

 


