
 
 

AMAGÁVEA 

AMG2020-003               

Á Superintendência de Supervisão Regional da Zona Sul

Assunto: Sinais de ocupação na 

 

Prezados 

A AMAGÁVEA – Associação dos Moradores e Amigos da Gávea
suas funções de atenção e cuidados com o Meio Ambiente e atendendo a reivindicação 
de moradores, vem reiterar sua a
descrito. 

Há meses moradores vem sinalizando o aparecimento de luzes na mata do Morro Dois 
Irmãos, indicando ocupação em área
levado à Superintendência e ora retornamos enviando fotos que melhor evidenciam a 
questão. 
 
 

                                                                    

      

 

 

 
Durante a Noite as luzes são vistas com facilidade

 
Seria um crescimento de comunidad
Penhasco Dois Irmãos?  
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Superintendência de Supervisão Regional da Zona Sul 

na encosta do Morro Dois Irmãos 

Associação dos Moradores e Amigos da Gávea, exercendo uma de 
suas funções de atenção e cuidados com o Meio Ambiente e atendendo a reivindicação 

sua avaliação e providências para o assunto abaixo 

inalizando o aparecimento de luzes na mata do Morro Dois 
indicando ocupação em área, que a principio seria preservada. O assunto já foi 

levado à Superintendência e ora retornamos enviando fotos que melhor evidenciam a 

                                                   Durante o dia    

    Nada se percebe a olho nu                                              

as luzes são vistas com facilidade  

Seria um crescimento de comunidade na área de proteção do Parque Natural 

 

 

, exercendo uma de 
suas funções de atenção e cuidados com o Meio Ambiente e atendendo a reivindicação 

e providências para o assunto abaixo 

inalizando o aparecimento de luzes na mata do Morro Dois 
O assunto já foi 

levado à Superintendência e ora retornamos enviando fotos que melhor evidenciam a 

                                               

Natural Municipal 



 
 

AMAGÁVEA 

Vimos, portanto solicitar o encaminhamento da questão ao 
responsável para fiscalização, avaliação
Solicitamos ainda que nos mantenham informados
moradores com dados corretos. 

Incluímos abaixo algumas postagens das redes sociais que tratam desse assunto.

Certos de sua atenção, 

Atenciosamente, 

Amagavea 
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solicitar o encaminhamento da questão ao Órgão da Prefeitura
avaliação e providências. 

que nos mantenham informados para que possamos responder aos 
 

Incluímos abaixo algumas postagens das redes sociais que tratam desse assunto.

da Prefeitura 

que possamos responder aos 

Incluímos abaixo algumas postagens das redes sociais que tratam desse assunto. 


