
 
 

 
 
 
Ao Ministério Público do Rio de Janeiro 
 
Vimos por meio desta denunciar e pedir a proibição da instalação de uma filial da Escola 
Mapple Bear na Rua Major Rubens Vaz, Gávea, Rio de Janeiro. 
 
Com base no artigo 436 da lei Orgânica do Município, os moradores, em abaixo assinado 
organizado pela Associação de Moradores (Amagávea), entregue na CET-Rio Gávea, 
solicitam que mais uma escola não seja instalada na rua, onde já existem três instituições de 
ensino. 
 
Nossas razões são; trânsito caótico já existente por conta das outras instituições de ensino 
na rua (vídeos em anexo), barulho de atividades escolares para vizinhos que moram há 
décadas nas cercanias do imóvel; construção que afeta a privacidade dos vizinhos; falta de 
vagas numa rua de três quarteirões, ZR1, com muitos dos moradores que não têm garage e 
dependem do estacionamento na rua; corpo de bombeiros na rua, que depende de fluxo livre 
para entrada e saída dos carros de Socorro. 
 
RESUMO DO CRONOGRAMA DOS EVENTOS  
SETEMBRO DE 2019  
Encontro com a Arquiteta Renata Areias, responsável pelo projeto da escola, (mais 2 
pessoas não identificadas), comunicando a instalação da escola. Apresentamos argumentos 
contrários: o impacto no trânsito, o incomodo à vizinhança, a desvalorização dos imóveis e a 
descaracterização da especificação Urbana de Rua Residencial.  
 
ABAIXO ASSINADO - 99% dos moradores assinaram a petição. Encaminhamos ao 
Superintendente da Zona Sul, Sr. Marcelo Maywald, ao Arquiteto Bruno Mendes Marques da 
CET-RIO Unidade Gávea e no DLF Departamento de Licença e Fiscalização ao Sr. Cláudio. 
O projeto da escola não foi autorizado.  
 
JANEIRO DE 2020  
Foi feito pelo Eng. Adalberto Garcia Júnior da CET-RIO em 15 de janeiro, época das férias 
escolares, novo laudo de impacto no trânsito que foi aceito pelo Presidente da CET-RIO 
Airton Aguiar Ribeiro e pelo Diretor Técnico Sr. José Modesto.  
 
FEVEREIRO DE 2020  
A AMAGÁVEA entregou ao Excelentíssimo Doutor Promotor da Justiça da Comarca da 
Cidade do Rio de Janeiro, pedido em caráter de urgência para análise da instalação da 
escola na casa 441.  
 
MARÇO DE 2020  
Solicitamos um outro laudo ao Eng. Adalberto Garcia Jr. da CET-RIO. Fomos atendidos no 
dia 6 de março às 12:15 horas. Horário de saída das escolas, trânsito absolutamente caótico, 
ambulância do Corpo de Bombeiros com sirene ligada (vídeos em link abaixo no site da 
AMAGÁVEA). O Sr. Adalberto Garcia Jr, visivelmente nervoso, não modificou sua avaliação 
e manteve o laudo como de não impacto no trânsito. Inconformismo de todos os presentes 
nesse encontro.  
 
Solicitamos reunião com a Secretária de Urbanismo do Município, Sra. Fernanda Teijada. 
Comparecemos mas, não fomos recebidos pela Secretária (estava fora) e sim pela 
Subsecretária, que nos prometeu uma nova vistoria na obra. VISTORIA NÃO FOI FEITA.  
 
Entregamos Formulário de Requerimento, número 02/000.193/2020, solicitando uma nova 
reunião com a Secretária de Urbanismo, Sra. Fernanda Teijada, pedindo o cumprimento da 
promessa de nova vistoria no imóvel. Não fomos atendidos até o momento.  



 
 
 
Recebemos um telefonema, provavelmente do Departamento de Licença e Fiscalização, 
informando que a Sra. Fernanda Teijada, Secretária de Urbanismo, acompanhando o laudo 
da CET-Rio, autorizou a transformação da licença de RESIDENCIAL PARA COMERCIAL.  
 
ABRIL DE 2020  
Solicitamos junto a Sra. Fernanda Teijada, Secretária de Urbanismo, para que tenhamos 
acesso ao Processo do imóvel 441.  
 
Algumas decisões fogem à nossa compreensão, como por exemplo: Porque o laudo técnico 
feito em conjunto por técnicos dos setores responsáveis da Administração Regional da 
Gávea e pelo seu Superintendente, que conhecem profundamente o bairro, foi descartado? 
Além de desvalorizar seu quadro de funcionários, mostra que aqueles que têm a palavra final 
foram absolutamente solícitos com os franqueados da Escola Maple Bear.  
 
Feita essa colocação, a AMAGÁVEA, como representante dos moradores da Gávea e com a 
aprovação de todos, continuará a luta pela não instalação da escola Maple Bear na Major 
Rubens Vaz 441. Também anexado, enviamos vídeos do dia da vistoria do engenheiro da 
CET-Rio para que fique ainda mais claro o porquê da nossa indignação e sentimento de 
revolta com relação ao processo do qual fomos alijados.  
 
Atenciosamente,  

 
 

 
Rene Hasenclever  
Presidente da AMAGÁVEA  
(Associação de Moradores e Amigos da Gávea)  
 
 
 
Link para vídeos mostrando o caos no trânsito na rua Major Rubens Vaz. 
http://www.amagavea.org.br/videos-com-demonstracao-do-trafico-na-major/ 
 
Link para situação anterior de embargo da obra 
http://www.amagavea.org.br/sobre-a-instalacao-da-escola-maple-bear-na-rua-major-rubens-
vaz/ 
 
Link para obra irregular da Escola Mapple Bear na rua Major Rubens Vaz 
http://www.amagavea.org.br/trabalhadores-em-situacao-precaria-e-corte-de-arvores-antigas-
na-obra-da-escola-maple-bear/ 
 
Link para carta enviada para CEO da Mapple Bear no Canadá 
http://www.amagavea.org.br/correspondencia-enviada-ao-mr-gerald-ceo-da-maple-bear-
canada-sobre-instalacao-da-escola-maple-bear-na-rua-major-rubens-vaz/ 
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LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
..................... 
Art. 436 - É reconhecido o direito de vizinhança, seja pela aplicação da lei civil, seja pelas 
disposições desta Lei Orgânica e, especialmente, quanto ao licenciamento de obras no 
Município, pelo atendimento do seguinte: 
........................... 
II - é assegurado aos proprietários e moradores dos imóveis lindeiros o direito de intervir no 
processo para verificar e exigir adequação do projeto à legislação em vigor;  
 
III - a consulta ao processo se fará diretamente pelos interessados ou por terceiros 
legalmente qualificados, os quais poderão manifestar-se a respeito da observância, no 
projeto, dos requisitos legais; 
 
IV - a expedição da licença ficará condicionada à decisão, pela autoridade competente, das 
impugnações apresentadas.  
§ 1º - O direito de vizinhança instituído neste artigo poderá ser exercido simultaneamente 
pelos proprietários lindeiros ou, em substituição a estes, por associação de moradores 
legalmente registrada após assembléia que, especialmente convocada, se manifeste pelo 
exercício desse direito. 
.............................. 
 
 
 


