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AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DA GÁVEA 

 

Ofício nº AMG2018-25   Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018 

 

À Secretaria de Governo do Rio de Janeiro. 

 

Exmo. Sr. Secretário de Governo, 

A violência é um fenômeno da crescente vulnerabilidade social e causa 
profundas e terríveis deformações no conjunto das relações sociais. 
Rapidamente as cidades vêm se transformando em um cenário de guerra 
urbana onde todos somos perdedores. 

Diante dessa realidade, a AMAGÁVEA (Associação dos Moradores e 
Amigos da Gávea) há anos reivindica aos Órgãos Públicos a implantação 
de um sistema integrado de segurança.  

No entanto, o que o bairro da Gávea presenciou nesses últimos anos foi 
uma escalada da violência e da desordem urbana no bairro. Além disso, a 
implantação nos bairros vizinhos dos programas de segurança Lagoa 
Presente e a iminência do início do Ipanema Presente e Leblon Presente 
preocupam os moradores da Gávea, afinal, a violência no Rio de Janeiro 
não reduz, apenas aumenta ou muda de endereço. 

Diante desse cenário, a AMAGÁVEA em conjunto com o Instituto 
Kuidamos procuraram a Secretaria de Governo e formularam em conjunto 
o Projeto Gávea Presente, o qual atende as especificidades do bairro. 

Através deste ofício, Senhor Secretário, enviamos em anexo o Projeto 
intitulado Gávea Presente, para que Vossa Senhoria possa analisá-lo, 
bem como encaminhá-lo aos departamentos responsáveis para que o 
referido projeto seja viabilizado. 

Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos breve e positivo 
retorno. 

Atenciosamente,  

 
 
Rene Hasenclever 
Presidente da AMAGÁVEA. 
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AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DA GÁVEA 

 

Ofício nº AMG2018-26   Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018 

 

Ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Excelentíssimo Sr. Governador, 

A violência é um fenômeno da crescente vulnerabilidade social e causa 
profundas e terríveis deformações no conjunto das relações sociais. 
Rapidamente as cidades vêm se transformando em um cenário de guerra 
urbana onde todos somos perdedores. 

Diante dessa realidade, a AMAGÁVEA (Associação dos Moradores e 
Amigos da Gávea) há anos reivindica aos Órgãos Públicos a implantação 
de um sistema integrado de segurança.  

No entanto, o que o bairro da Gávea presenciou nesses últimos anos foi 
uma escalada da violência e da desordem urbana no bairro. Além disso, a 
implantação nos bairros vizinhos dos programas de segurança Lagoa 
Presente e a iminência do início do Ipanema Presente e Leblon Presente 
preocupam os moradores da Gávea, afinal, a violência no Rio de Janeiro 
não reduz, apenas aumenta ou muda de endereço. 

Diante desse cenário, a AMAGÁVEA em conjunto com o Instituto 
Kuidamos procuraram a Secretaria de Governo e formularam em conjunto 
o Projeto Gávea Presente, o qual atende as especificidades do bairro. 

Através deste ofício, Senhor Governador, enviamos em anexo o Projeto 
intitulado Gávea Presente, para que Vossa Senhoria possa analisá-lo, 
bem como encaminhá-lo aos departamentos responsáveis para que o 
referido projeto seja viabilizado. 

Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos breve e positivo 
retorno. 

Atenciosamente,  

 
 
Rene Hasenclever 
Presidente da AMAGÁVEA. 
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AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DA GÁVEA 
 

Ofício nº AMG2018-27   Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018 

 

Ao Governo de transição do Rio de Janeiro. 

 

Exmo. Sr. futuro Secretário de Governo, 

A violência é um fenômeno da crescente vulnerabilidade social e causa 
profundas e terríveis deformações no conjunto das relações sociais. 
Rapidamente as cidades vêm se transformando em um cenário de guerra 
urbana onde todos somos perdedores. 

Diante dessa realidade, a AMAGÁVEA (Associação dos Moradores e 
Amigos da Gávea) há anos reivindica aos Órgãos Públicos a implantação 
de um sistema integrado de segurança.  

No entanto, o que o bairro da Gávea presenciou nesses últimos anos foi 
uma escalada da violência e da desordem urbana no bairro. Além disso, a 
implantação nos bairros vizinhos dos programas de segurança Lagoa 
Presente e a iminência do início do Ipanema Presente e Leblon Presente 
preocupam os moradores da Gávea, afinal, a violência no Rio de Janeiro 
não reduz, apenas aumenta ou muda de endereço. 

Diante desse cenário, a AMAGÁVEA em conjunto com o Instituto 
Kuidamos procuraram a Secretaria de Governo e formularam em conjunto 
o Projeto Gávea Presente, o qual atende as especificidades do bairro. 

Através deste ofício, Senhor futuro Secretário, enviamos em anexo o 
Projeto intitulado Gávea Presente, para que Vossa Senhoria possa 
analisá-lo, bem como encaminhá-lo aos departamentos responsáveis para 
que o referido projeto seja viabilizado. 

Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos breve e positivo 
retorno. 

Atenciosamente,  

 
 
Rene Hasenclever 
Presidente da AMAGÁVEA. 
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AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DA GÁVEA 
 
 

Ofício nº AMG2018-28   Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018 

 

Ao Vereador Alexandre Arraes. 

 

Exmo. Vereador Alexandre Arraes, 

A violência é um fenômeno da crescente vulnerabilidade social e causa 
profundas e terríveis deformações no conjunto das relações sociais. 
Rapidamente as cidades vêm se transformando em um cenário de guerra 
urbana onde todos somos perdedores. 

Diante dessa realidade, a AMAGÁVEA (Associação dos Moradores e 
Amigos da Gávea) há anos reivindica aos Órgãos Públicos a implantação 
de um sistema integrado de segurança.  

No entanto, o que o bairro da Gávea presenciou nesses últimos anos foi 
uma escalada da violência e da desordem urbana no bairro. Além disso, a 
implantação nos bairros vizinhos dos programas de segurança Lagoa 
Presente e a iminência do início do Ipanema Presente e Leblon Presente 
preocupam os moradores da Gávea, afinal, a violência no Rio de Janeiro 
não reduz, apenas aumenta ou muda de endereço. 

Diante desse cenário, a AMAGÁVEA em conjunto com o Instituto 
Kuidamos procuraram a Secretaria de Governo e formularam em conjunto 
o Projeto Gávea Presente, o qual atende as especificidades do bairro. 

Através deste ofício, Senhor Vereador, enviamos em anexo o Projeto 
intitulado Gávea Presente, para que Vossa Senhoria possa analisá-lo, 
bem como encaminhá-lo aos departamentos responsáveis para que o 
referido projeto seja viabilizado. 

Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos breve e positivo 
retorno. 

Atenciosamente,  

 
 
Rene Hasenclever 
Presidente da AMAGÁVEA. 


