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Ola, morador
No dia 03 de junho nos reunimos no Rei do Bacalhau para um bate papo entre
moradores e equipe da Amagavea. O mal tempo não prejudicou o agradável e
produtivo encontro.
Abaixo resumimos os principais assuntos debatidos e as ações propostas:
propostas
 Projeto Gávea Presente
A Diretoria da Amagavea junto ccom a Kuidamos,, organização ligada a Genises
– PUC que apóia a Amagavea n
neste projeto, compartilharam as seguintes
informações.
O Projeto,, desenvolvido em 2018, já foi encaminhado à SEOP - Secretaria de
Ordem Pública e a alguns representantes da Câmara dos Deputados
Estaduais.
A posição que temos é que ainda não há previsão de implantação do
Segurança Presente na Gávea. Foi reforçada a importância de pressão de
todos e apoio político para a Gávea entrar no planejamento do Estado bem
como a importância dos
os registros/BO´s quando das ocorrências de
assalto/roubos.
 Moradores em situação de rua e crianças
crianças/ jovens pedintes:
Moradores fizeram vários
ários relatos de problemas de abordagem e insegurança
ligadas aos jovens que ficam nas redondezas das Lojas American
Americanas e Casa
Pedro. O assunto foi
oi muito discutido pela sua complexibilidade.
A Amagavea esclarece que a Secretaria de Assistência Social e Conselho
Tutelar sempre atende suas solicitações de abordagem de moradores em
situação de rua.
A moradora informou que contactou a ONG Projeto Ruas e que foi informada
que já expandiram muito a atuação e no momento não conseguem participar
na Gávea. Foi também encaminhado à Amagavea o projeto profissionalizante
rofissionalizante
do Jardim Botânico para uma alternativa de oportunidade para os jovens mas
somente para 2º semestre.
 Crescimento da Vila da Major
Major: reunião ocorrida com o Jardim Botânico em 20
de maio. Notas publicadas no meio de comunicação da Amagavea
 Rua da Acácias: reunião ocorrida com a CET Rio e Superintendência em 08
de maio. Notas publicadas no meio de comunicação da Amagavea.
A CET Rio já apresentou o projeto e aguarda confecção de placas para sua
implantação.
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 Vazamentos
Informado que a Amagavea fez vários contatos com a CEDAE e
Superintendência. Os vazamentos próximos a Rua Madre Jacinta, da esquina
Rabello e da MSV foram sanados.
Ainda existem pontos de vazamento na Rua Jequitibá e em frente à Casa
Pedro.
 Tratamento do Lixo no Bairro:
O Grupo de WhatsApp foi criado e o assunto está em desenvolvimento.
 Metrô Gávea: F
Foi discutida a importância da mobilização de todos para o termino da
construção da Estação da Gávea e interligação com a L4.
Foi relatado a reunião ocorrida com repr
representantes
esentantes do Governo do Estado,
Estado
PUC, Amagavea e Amecat.
 Viaduto Graça Couto:
Assunto bastante discutido
discutido, seus impactos e preferências. A Amagavea
informou que ainda não recebeu da CET Rio qualquer estudo sobre as
medições que vem sendo feitas para embasar relatório técnico e que continua,
junto com moradores,
res, em constante fiscalização e monitoramento das ações.
 Empreendimento Parque Sustentável (Terreno do Mundial)
O empreendimento, já aprovado pela Secretaria de Urbanismo, continua
aguardando a aprovação da Câmara de Vereadores para viabilizar a
implantação.
 Barulho
Registro de moradora que eventos no Planetário retornaram com alto nível de
ruído, mas encerrando as 22 hs. Amagavea informou que os prédios próximos
já enviaram Notificação Extra Judicial ao Planetário e que moradores dos
Prédios da Vice Governador Rubens Berrardo estão mobilizados
s e atentos com
o problema. Provavelmente
rovavelmente haverá excessos quando dos eventos da Copa
America.
 Calçada do Ponto de Ônibus da
a Linha 4 do Metrô próximo a PUC.
Moradora registrou as péssimas condições do ponto de ônibus de acesso a L4.
L4
O assunto foi discutido, lembrando que o responsável pela calçada seria o
proprietário do imóvel adjacente que neste caso seria o Minhocão. As
alternativas
rnativas para manutenção do local seriam a Prefeitura ou a própria L4.
Foi uma ótima reunião e juntos vamos persistir no cumprimento das ações
planejadas,
Contamos com vocês!!!
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