
 
 

AMAGÁVEA 

AMG2019-004   

À Direção do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC

Assunto: Solicitação de apoio à Amagavea 

 

Prezado S.r. Otavio Leonidio 

 
A AMAGÁVEA – Associação dos Moradores e Amigos da Gávea
adotou a Praça Santos Dumont através de convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro 
e desde então vem realizando várias intervenções com o objetivo de revitaliza
e integra-la de forma mais consistente com os moradores, freqüentadores, escolas
públicas, comercio e demais estabelecimentos.

Com a colaboração voluntária de m
Instituto Parques e Jardins, desenvolvemos estudos de demandas e 
consideradas factíveis de implementação, algumas já realizadas.

Conforme reunião ocorrida na PUC em 19/02
apoio do Escritório Modelo de Arquitetura deste Departamento da PUC no 
detalhamento do Plano de Ocupação e Urbanismo
desenvolvimento de equipamentos urbanos para a Praça

Tendo em vista que a adoção da Praça pela Amagavea é válido até o final deste ano
que já contamos com o apoio de patrocinadores, gostaríamos de firmar o mais r
possível esta parceria. 

Agradecemos desde já sua atenção,

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019

Amagavea 
 
Rene Hasenclever – Presidente da Amagavea
Luiza Carneiro – Vice-Presidente da Amagavea
 
 

 

AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
AMIGOS DA GÁVEA 

      19/02/2019

Direção do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC 

de apoio à Amagavea  

dos Moradores e Amigos da Gávea, em abril de 2018 
adotou a Praça Santos Dumont através de convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro 
e desde então vem realizando várias intervenções com o objetivo de revitaliza

de forma mais consistente com os moradores, freqüentadores, escolas
blicas, comercio e demais estabelecimentos. 

Com a colaboração voluntária de moradores do bairro e apoio da equipe técnica 
Instituto Parques e Jardins, desenvolvemos estudos de demandas e prioridades 
consideradas factíveis de implementação, algumas já realizadas. 

Conforme reunião ocorrida na PUC em 19/02 com a Prof.ª Vera Hazan, vimos solicitar 
Escritório Modelo de Arquitetura deste Departamento da PUC no 

cupação e Urbanismo Tático Omo também no
desenvolvimento de equipamentos urbanos para a Praça. 

que a adoção da Praça pela Amagavea é válido até o final deste ano
que já contamos com o apoio de patrocinadores, gostaríamos de firmar o mais r

Agradecemos desde já sua atenção, 

Janeiro, 19 de fevereiro de 2019 

Presidente da Amagavea 
Presidente da Amagavea 

/02/2019 

em abril de 2018 
adotou a Praça Santos Dumont através de convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro 
e desde então vem realizando várias intervenções com o objetivo de revitalizar a Praça 

de forma mais consistente com os moradores, freqüentadores, escolas 

do bairro e apoio da equipe técnica 
prioridades 

Vera Hazan, vimos solicitar 
Escritório Modelo de Arquitetura deste Departamento da PUC no 

Omo também no 

que a adoção da Praça pela Amagavea é válido até o final deste ano e 
que já contamos com o apoio de patrocinadores, gostaríamos de firmar o mais rápido 


