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No dia 01/02/21, a Amagávea, realizou uma reunião online com a participação dos 

moradores da Gávea.  

 

O Presidente da Amagávea, Rene Hasenclever fez a abertura da reunião iniciando as 

conversas sobre os principais pontos de interesse do Bairro. 

 

➢ Metrô: Sobre a L4 do Metrô, Rene informou que não houve evolução após o anuncio 

do Governador do Rio anunciar que liberaria a verba de R$70 milhões para as obras 

de reforço do poço da futura estação que se encontra cheio de água, O vereador 

municipal Carlos Caiado, reeleito, é o presidente da Comissão pelo Metrô e está 

agendando ações em prol da conclusão das obras. 

 

➢ Terreno do Mundial: Rene também informou que já foi solicitado reunião com o 

Secretário de Urbanismo para debater as questões da Gávea entre elas a 

autorização do terreno do Mundial. Esclareceu ainda que as Secretarias da Prefeitura 

ainda estão se instalando e postergando as reuniões. 

 

➢ Barulho: Luiza Carneiro, Vice-Presidente, informou sobre as ações em relação aos 

altos ruídos gerados pelas festas dos inquilinos do Jockey Clube. O Grupo de 

moradores e a direção da Amagavea estão em tratativas com escritórios de 

advocacia e peritos de som para ver as melhores ações para mitigar os desconfortos. 

Também foi falado dos ruídos gerados pelos Clientes dos bares do Baixo Gávea e 

pela concentração dos ambulantes que ali se instalam.  

A diretoria da Amagavea comentou que essa desordem urbana tem que ser contida 

pela SEOP, a qual já que fez algumas ações no Baixo Gávea. Já foi também 

solicitado reunião com o Secretario de Ordem Pública.  

Rene acrescenta que em relação ao Jockey e seus inquilinos, a assessoria jurídica 

deve ser acionada pelo Grupo e informou que este é o caminho em relação a escola 

que vem fazendo obras irregulares com a intenção de instalar-se na Rua Major 

Rubens Vaz.  

O morador Luiz Cruz sugeriu que as reclamações fossem postadas no Twitter do 

Prefeito do Rio.  

 

➢ Transito: o morador Luiz relacionou os problemas de transito, tais como sinal da 

Marques perto da Professor Manoel Ferreira, o imbróglio na Marques com a Vice-

Governador Rubens Berardo, em frente à Embaixador Carlos Taylor, o mesmo 

em frente ao Shopping da Gávea entre outros. 

Luiza informou que na Gestão anterior da Prefeitura a Amagavea levou um 

relatório dos gargalos do transito à CET Rio, incluindo esses itens e proposições 

tais como recuo para ônibus na Marques em frente ao terreno MSV 104 (Mundial) 
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e que devemos voltar a pressão sobre esse assunto com a atual direção da CET 

Rio. 

A Christina Osward solicitou incluir nessa relação, as irregularidades da Rua 

Jardim Botânico que após obra ficou com muitos calombos. 

Também foi lembrado por Cesar a necessidade de incluir o fechamento do 

acesso Graça Couto. Cesar Vieira esclareceu que esse acesso foi criado com o 

objetivo de utilização em caso de emergência e aberto contribui em muito com a 

saturação do transito da Marques. 

Esses itens serão organizados para encaminhamento a CET Rio e a Secretaria 

de obras no caso da Rua do Jardim Botânico. 

 

➢ Revisão do Plano Diretor: O morador Dario Roiberg alertou que  deverá estar 

em andamento em breve a revisão do Plano Diretor do Rio de Janeiro e que 

deveremos estar alerto e preparados para acompanhar e opinar sobre as 

modificações propostas que possam impactar a Gávea. 

Também informou que considera inadequado o ponto de ônibus na Av. Padre 

Leonel Franco pois está localizado numa via de alta velocidade. 

 

➢ Parque da Cidade: Marilda Rosado ressaltou a beleza e importância do Parque 

da Cidade, uma perola da Gávea e Rio de Janeiro, que está em revitalização, 

mas com pouca frequência e conhecimento até dos moradores da Gávea. O 

Parque hoje oferece caminhadas em trilhas, ponto de café, capela e museu 

reabertos. Registra a ocupação do estacionamento e as condições precárias da 

rua de acesso e pede atenção da Amagavea. 

Registrou também que as ruas do alto Gávea, encontram-se em péssimas 

condições de manutenção e limpeza. 

   

 

➢ Recuperação da 15ª Delegacia: a Ana Brito perguntou sobre a recuperação da 

Delegacia. Luiza esclareceu que a parte da frente da Delegacia já está ‘sendo 

recuperada pela Secretaria de Segurança do Estado e que a parte de traz, 

interditada pela Defesa Civil só poderá ter alguma intervenção através das 

Secretarias de Obra do Governo. 

 

➢ Comunicação: a Nilda Aguiar indica que seria necessária melhor divulgação dos 

assuntos e ações de interesse do Bairro. Sugeriu que a Amagavea postasse as 

informações no Grupo de WhatsApp Gávea e outros. 

Luiz sugeriu que aumentássemos o cadastro dos moradores através de ação 

junto aos prédios por moradores voluntários. 

Lucas Bressan, assessor da Amagavea relacionou todos os meios de 

comunicação já implantados, tais como Site, Face Book, Instagram, Twitter. 

Cesar Vieira sugeriu a criação de moradores representantes de ruas ou regiões. 

Luiza concorda que temos que discutir e buscar maior permeabilidade das 

informações e sugere uma discussão em grupo especificamente para esse 

assunto. 
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Lucia Leite, acrescentou que os moradores precisam também associar-se e 

contribuir com a Associação, pois a Amagavea precisa de recursos para qualquer 

ação de cuidado do bairro, seja com a manutenção da Praça, campanhas e busca 

de informações. 

Bressan apresenta o caminho para associação. 
http://www.amagavea.org.br/associe-se-a-amagavea/ 

http://www.amagavea.org.br/seja-um-voluntario/ 

 

Luiza agradece a presença de todos, pedindo desculpas pela dificuldade de 

acesso por alguns e os problemas com sua internet. 

 

Encerramos a reunião com o compromisso de buscar engajamento de mais 

moradores. 

 

“Amagávea somos todos nós” 
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