
 
 

AMAGÁVEA 

AMG2019-021    

Assunto: Notas do BATE PAPO –

 

Foi muito bom o Bate Papo da Amagavea que aconteceu em 05 de 
do Bacalhau. 

Abaixo fazemos um relato dos principais assuntos que conversamos:

a) Projeto Presente Gávea: Amag
experimental e com certo risco
Projeto e que a Coordenação do Govern
novos gestores do programa

b) Barulho e desordem do Baixo Gávea 
Gávea que  piorou nas ultimas 5
tem trazido multidão e conseqüente
A ação feita pela Superintendência, a pedido da Amagavea, na ultima 5 feira, não 
surtiu o menor efeito, pois após a saída do policiamento a festa foi montada e 
permaneceu até a manha seguinte. Há comprom
semana com permanência durante a madrugada. Vamos acompanhar.
 
Foi ressaltada a importância dos moradores
Comunitário de Segurança do 23º 
onde representantes das Associações e moradores registram os problemas dos 
Bairros e solicitam ações das autoridades presentes.
 

c) Role de motos: Grupo das motos rondando 
outros da zona sul durante a madrugada fazendo muito
registrado na reunião do Conselho
 

d) Uso do 1746 – ressaltado a importância do uso do 
denúncias e reclamações por 
Amagávea publicou recentemente 
 

e) Aumento da área da Clínica São Vicente (Grupo Dor
licença de acréscimo de área já existia antes da aquisição da Clinica pela Rede Dór
Há preocupação dos moradores do entorno nos 
 

f) Ação da CET Rio- Rio na Rua das Acácias
pelo excesso de motos, a CET Rio ira criar novos pontos de estacionamento para 
motos visando diluir e ordenar.
motoboys, porém há necessidade de se descobrir como 
 

g) Metrô – Grande quantidade de assinaturas do Abaixo Assinado e a intenção de 
chegar a 10 mil assinaturas. Nova ação na Praça Antero de Quental em breve.
marcada reunião para protocolo do Abaixo Assinado 
 

h) Construção irregular nos fundos da Rua Jequitibá (Major Rubens Vaz)
mostram entrada de material de construção pelo último número da 
Necessário descobrir se a 
área particular, se é crescimento desordenado, sem licenças
aos responsáveis do Jardim Botânico
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     07/08/2019 

– em 5 de agosto de 2019 

o Bate Papo da Amagavea que aconteceu em 05 de agosto, no Restaurante

Abaixo fazemos um relato dos principais assuntos que conversamos: 

Amagávea e Kuidamos informam que o Projeto está em 
e com certo risco, visto que a Gávea não saiu na lista de expansão do 

Projeto e que a Coordenação do Governo mudou e ainda não tivemos aces
novos gestores do programa. Quem puder ajudar será bemvindo. 

Barulho e desordem do Baixo Gávea – Relatos da desordem urbana no Baixo 
piorou nas ultimas 5as feiras. Uma festa funk, sem qualquer autorização,

tem trazido multidão e conseqüente barulho, sujeira, destruição da Praça
A ação feita pela Superintendência, a pedido da Amagavea, na ultima 5 feira, não 

após a saída do policiamento a festa foi montada e 
até a manha seguinte. Há compromisso  da Prefeitura de no

semana com permanência durante a madrugada. Vamos acompanhar.

a importância dos moradores participem da Reunião do Conselho 
Comunitário de Segurança do 23º Batalhão, que ocorre toda ultima 5ª feira do mês
onde representantes das Associações e moradores registram os problemas dos 
Bairros e solicitam ações das autoridades presentes.  

Grupo das motos rondando os bairros do Jardim Botânico, Gávea e 
durante a madrugada fazendo muito barulho. O assunto já 

registrado na reunião do Conselho de Segurança. 

ressaltado a importância do uso do aplicativo oficial 1746 
denúncias e reclamações por todos os moradores e registros dos protocolos.

recentemente .   

Aumento da área da Clínica São Vicente (Grupo Dor): segundo informações
licença de acréscimo de área já existia antes da aquisição da Clinica pela Rede Dór
Há preocupação dos moradores do entorno nos impactos viários.  

Rio na Rua das Acácias; em função da desordem causada na rua 
pelo excesso de motos, a CET Rio ira criar novos pontos de estacionamento para 
motos visando diluir e ordenar. Importância de uma campanha educativa com os 

há necessidade de se descobrir como fazer. ( espera

Grande quantidade de assinaturas do Abaixo Assinado e a intenção de 
10 mil assinaturas. Nova ação na Praça Antero de Quental em breve.

para protocolo do Abaixo Assinado no Governo do Estado.

Construção irregular nos fundos da Rua Jequitibá (Major Rubens Vaz)
entrada de material de construção pelo último número da Jequitibá

 área está dentro do domínio do Jardim Botânico
se é crescimento desordenado, sem licenças. Amagávea enviar

aos responsáveis do Jardim Botânico para primeira verificação. 

no Restaurante Rei 

o Projeto está em fase 
visto que a Gávea não saiu na lista de expansão do 

ainda não tivemos acesso aos 

a desordem urbana no Baixo 
sem qualquer autorização, 

, sujeira, destruição da Praça e muito mais. 
A ação feita pela Superintendência, a pedido da Amagavea, na ultima 5 feira, não 

após a saída do policiamento a festa foi montada e 
de nova ação esta 

semana com permanência durante a madrugada. Vamos acompanhar. 

da Reunião do Conselho 
que ocorre toda ultima 5ª feira do mês, 

onde representantes das Associações e moradores registram os problemas dos 

o Jardim Botânico, Gávea e 
O assunto já 

1746 para 
protocolos. 

segundo informações, a 
licença de acréscimo de área já existia antes da aquisição da Clinica pela Rede Dór. 

em função da desordem causada na rua 
pelo excesso de motos, a CET Rio ira criar novos pontos de estacionamento para 

tiva com os 
( espera-se sugestões) 

Grande quantidade de assinaturas do Abaixo Assinado e a intenção de 
10 mil assinaturas. Nova ação na Praça Antero de Quental em breve. Será 

Governo do Estado. 

Construção irregular nos fundos da Rua Jequitibá (Major Rubens Vaz): Imagens 
Jequitibá. 
otânico, ou se é 

Amagávea enviará email 



 
 

AMAGÁVEA 

i) Grupo sobre Tratamento de resíduos
do tratamento dos resíduos na Gávea foi criado 
discutir o assunto. Primeira ação foi realizar um levantamento de como os 
estabelecimentos comerciais descartam o lixo. 
morador, de utilizar a um grupo do Genesis
assunto será levado a uma reunião em 07/08.

 

j) Campanha de conscientização
uma campanha visual para 
bairro, como: catar o cocô 
etc.... Procura-se morador profissional da área
orientação/desenvolvimento.

 

k) Bancas de Jornal em locais inapropriados: 
que já questionou a Prefeitura por oficio sobre processo de aprovação de instalação 
de bancas que ficam obstruindo as calçadas e impedindo a visão dos transeuntes e 
que na maioria tem receita
Citadas: 2 na Praça Sibelius, Rua Artur Arararipe esquina com a Marques, Baixo 
Gávea próximo a Casa Breque entre outras.
Necessário verificar com quem conseguir
Prefeitura?) 
 

l) Poda de árvores: Amagavea informa que o
interrupção da energia programada 
áreas.  
 

 
EQUIPE AMAGAVEA 

JUNTOS PARA UMA GÁVEA CADA VEZ MELHOR

ATÉ A PROXIMA 2 ª FEIRA (02 SETEMBRO 2019)
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sobre Tratamento de resíduos: Tendo como objetivo melhorar as condições 
do tratamento dos resíduos na Gávea foi criado pela Amagavea grupo aberto para 

Primeira ação foi realizar um levantamento de como os 
estabelecimentos comerciais descartam o lixo. Surgiu a oportunidade, trazida por um 

de utilizar a um grupo do Genesis-PUC para apoio a essa empreitada. O 
assunto será levado a uma reunião em 07/08. 

Campanha de conscientização de cuidados com o Bairro: Necessidade de se criar 
uma campanha visual para motivar os moradores a melhorar os cuidados com o 

 do cachorro, cuidar de sua calçada e fachada, lixo na 
se morador profissional da área de comunicação para apoio, 

orientação/desenvolvimento. 

em locais inapropriados: registro de moradora. Amagavea informa 
que já questionou a Prefeitura por oficio sobre processo de aprovação de instalação 
de bancas que ficam obstruindo as calçadas e impedindo a visão dos transeuntes e 

tem receita pela venda das costas da banca como outdoor.
: 2 na Praça Sibelius, Rua Artur Arararipe esquina com a Marques, Baixo 

Gávea próximo a Casa Breque entre outras. 
com quem conseguir vetar/remanejar (Secretaria de Fazenda da 

Amagavea informa que oficio encaminhado para a Light pedindo 
programada  para possibilitar a poda na Gávea em diversas 

JUNTOS PARA UMA GÁVEA CADA VEZ MELHOR 

FEIRA (02 SETEMBRO 2019) 

Tendo como objetivo melhorar as condições 
grupo aberto para 

Primeira ação foi realizar um levantamento de como os 
trazida por um 

para apoio a essa empreitada. O 

Necessidade de se criar 
motivar os moradores a melhorar os cuidados com o 

do cachorro, cuidar de sua calçada e fachada, lixo na rua, 
de comunicação para apoio, 

Amagavea informa 
que já questionou a Prefeitura por oficio sobre processo de aprovação de instalação 
de bancas que ficam obstruindo as calçadas e impedindo a visão dos transeuntes e 

outdoor. 
: 2 na Praça Sibelius, Rua Artur Arararipe esquina com a Marques, Baixo 

Secretaria de Fazenda da 

ficio encaminhado para a Light pedindo 
poda na Gávea em diversas 


