
 
 

AMAGÁVEA 

AMG2019-017   

 

Á Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretária de Ordem Publica e demais autoridades

Assunto: Baixo Gávea – 5ª feira sem Lei

 

Prezados Senhores 

A região da Gávea conhecida como Baix
Santos Dumont (CEP 22470-051)
concentração de desordem urbana, chegando 

Grande número de pessoas ali se 
onde toda desordem urbana possível acontece livremente
madrugada: i)ambulantes não autorizados vendendo bebidas, inclusive para menores; 
ii) caixas com som altíssimo e gente tocando instrumen
permitido; iii) menores circulando; iv) venda de drogas e prostituição,entre outras 
impropriedades.  
 
Conseqüentemente, os moradores não conseguem dormir, não têm tranquilidade 
dentro de suas casas, têm acesso à entrada dos seu
circular adequadamente pelas calçadas e convivem com a insegurança gerada pela 
baderna. O vandalismo destrói os equipamentos e jardins da praça, sem falar do 
acúmulo de lixo, pois a bagunça continua mesmo após a passagem da
1h30 / 2hs da manhã. 
 
Inúmeras vezes, a Amagavea, Associação dos Moradores e Amigos da Gávea, dirigiu 
comunicados às autoridades do Governo e Prefeitura do Rio de Janeiro, expondo a 
terrível situação. Se fez presente em diversas reuniões com es
autoridades, evidenciando o caos que se instalou na área supracitada, pedindo, 
rogando, exigindo soluções, mas até hoje 

As fotos anexas evidenciam as condições 
19 junho de 2019 após uma noitada de evento não oficializado e nem fiscalizado pelas 
autoridades competentes.  

Na busca de soluções para nossa cidade, vimos então recorrer 
competentes da cidade do Rio de Janeiro 
tranqüilidade e segurança para o Bairro da Gávea, seus moradores e para todos 
aqueles que lhe têm apreço.  
 
Atenciosamente, 
 
Rio de Janeiro,      19 de julho de 201
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5ª feira sem Lei 

conhecida como Baixo Gávea, localizada no entorno da Praça 
051), sofre ao longo dos últimos anos uma crescente 

concentração de desordem urbana, chegando recentemente a um nível insuportável.

Grande número de pessoas ali se concentra, principalmente nas noites de quinta
onde toda desordem urbana possível acontece livremente até altas horas da 

: i)ambulantes não autorizados vendendo bebidas, inclusive para menores; 
ii) caixas com som altíssimo e gente tocando instrumentos, gerando ruídos acima do 
permitido; iii) menores circulando; iv) venda de drogas e prostituição,entre outras 

Conseqüentemente, os moradores não conseguem dormir, não têm tranquilidade 
dentro de suas casas, têm acesso à entrada dos seus prédios prejudicado, não podem 
circular adequadamente pelas calçadas e convivem com a insegurança gerada pela 
baderna. O vandalismo destrói os equipamentos e jardins da praça, sem falar do 
acúmulo de lixo, pois a bagunça continua mesmo após a passagem da Comlurb às 

Inúmeras vezes, a Amagavea, Associação dos Moradores e Amigos da Gávea, dirigiu 
comunicados às autoridades do Governo e Prefeitura do Rio de Janeiro, expondo a 
terrível situação. Se fez presente em diversas reuniões com essas mesmas 
autoridades, evidenciando o caos que se instalou na área supracitada, pedindo, 

mas até hoje não logrou resultados concretos. 

As fotos anexas evidenciam as condições da Praça Santos Dumont na manhã
noitada de evento não oficializado e nem fiscalizado pelas 

busca de soluções para nossa cidade, vimos então recorrer às autoridades 
io de Janeiro para ajudar a Associação a resgatar a 

tranqüilidade e segurança para o Bairro da Gávea, seus moradores e para todos 

de 2019 
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itura do Rio de Janeiro, Secretária de Ordem Publica e demais autoridades 

Gávea, localizada no entorno da Praça 
sofre ao longo dos últimos anos uma crescente 

a um nível insuportável. 

principalmente nas noites de quinta-feira, 
até altas horas da 

: i)ambulantes não autorizados vendendo bebidas, inclusive para menores; 
tos, gerando ruídos acima do 

permitido; iii) menores circulando; iv) venda de drogas e prostituição,entre outras 

Conseqüentemente, os moradores não conseguem dormir, não têm tranquilidade 
s prédios prejudicado, não podem 

circular adequadamente pelas calçadas e convivem com a insegurança gerada pela 
baderna. O vandalismo destrói os equipamentos e jardins da praça, sem falar do 

Comlurb às 

Inúmeras vezes, a Amagavea, Associação dos Moradores e Amigos da Gávea, dirigiu 
comunicados às autoridades do Governo e Prefeitura do Rio de Janeiro, expondo a 

sas mesmas 
autoridades, evidenciando o caos que se instalou na área supracitada, pedindo, 

logrou resultados concretos.  

na manhã do dia 
noitada de evento não oficializado e nem fiscalizado pelas 

dades 
para ajudar a Associação a resgatar a 

tranqüilidade e segurança para o Bairro da Gávea, seus moradores e para todos 
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Fotos da Praça Santos Dumont na noite de 18/07/2019 e manhã de 19/07/2019
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