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Á COMLURB 

Assunto: Solicitação apoio às Escolas Municipais Julio de Castilho e Manoel 

 

Prezados Senhores 

Como é do conhecimento de VSas, a Amagavea
da Gávea adotou em 2017 a Praça Santos Dumont com apoio de empresas locais e 
vem se esforçando para tornar a
moradores e amigos. 

Bem próxima nossa Praça estão duas lindas Escolas 
e tombadas pelo Patrimônio Histórico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, essas Escolas não tem recebido a atenção 

 As paredes externas estão pichadas, 

Cabe ressaltar que o Corpo Docente das Es
degradação externa é produzida por es
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apoio às Escolas Municipais Julio de Castilho e Manoel 

Sas, a Amagavea- Associação de Moradores e Amigos 
em 2017 a Praça Santos Dumont com apoio de empresas locais e 

vem se esforçando para tornar a área bem cuidada atraindo cada vez mais os 

estão duas lindas Escolas Municipais, inauguradas em 1925 
Histórico. 

não tem recebido a atenção a altura do o seu valor histórico

adas, as janelas quebradas, o gradil enferrujado, etc...

o Corpo Docente das Escolas é da maior qualidade e que a 
dação externa é produzida por estranhos e não por alunos das Escolas
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oradores e Amigos 
em 2017 a Praça Santos Dumont com apoio de empresas locais e 

ada vez mais os 

inauguradas em 1925 

o seu valor histórico. 

ferrujado, etc....  

da maior qualidade e que a 
e não por alunos das Escolas. 
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Vimos solicitar, se possível: 
- Jateamento das Fachadas para retirada das pichações
- Mão de obra para pintura e reparos 
- Todos os serviços que for possível
 
A própria escola já recebeu doação de 
manutenção não comportam o montante de Mão de 
qualidade arquitetônica das Escolas
 
  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Rio de Janeiro,      22 de julho de 201

AMAGAVEA 
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Jateamento das Fachadas para retirada das pichações 
Mão de obra para pintura e reparos  

possível disponibilizar para recuperação das Escolas

u doação de tintas, mas os recursos disponíveis para
não comportam o montante de Mão de Obra necessária para resgatar

Escolas. 

de 2019 

para recuperação das Escolas 

disponíveis para 
bra necessária para resgatar a 


