
 

MANIFESTO 

Por uma sociedade mais respeitosa 

 

A AMAGAVEA - Associação de Moradores e Amigos da Gávea vem pelo presente clamar, 
mais uma vez, a todos (entes públicos, privados e cidadãos) por maior respeito à saúde física 
e mental das pessoas, independente de estarmos em reabertura econômica pós-pandemia.  

Embora empáticos com a situação do comercio, a AMAGAVEA entende que todos devem 
retomar suas atividades imbuídos de respeito ao outro e muita atenção às leis. Estas nem 
seriam necessárias se todos adotassem posturas éticas ao direito ao sossego da vizinhança. 
Infelizmente, não é o que vem ocorrendo, pois presenciamos eventos se dando, por exemplo, 
no Jockey Club com seus bares afrontando os termos legais. 

As Leis Municipal 3.268/2001, 6.179/2017 e demais normas que servem para nortear boa 
parte de comerciantes não têm sido suficientes. A fiscalização, por seu turno, tem seus 
limites de atuação e não são respeitados por tais empreendedores. 

Os bares e restaurantes já deveriam estar atuando para que não infringissem as leis e a 
ordem pública há anos, buscando um convívio harmonioso e respeitador para com cada um 
dos moradores da Gávea. Para tanto, teria sido correto, ao querer-se trabalhar com eventos 
musicais, obter projeto arquitetônico contemplando o isolamento acústico de ambientes 
para não emitirem externamente qualquer som que incomodem minimamente as pessoas 
como prevê a lei e os alvarás, caso permitam. Se não o fizeram, proceda-se aos ajustes com 
eficiência para as reais atividades incorporadas.  

A AMAGAVEA não tolerará mais qualquer desrespeito aos moradores de nosso bairro. A 
AMAGAVEA não tolerará mais desrespeito às leis, adotando todas as providencias 
necessárias para combater atos que perturbem o sossego de nossa coletividade. Contamos 
com o apoio irrestrito da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021 
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