
 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA - AMAF 
                                                                       amafreguesia81@yahoo.com.br 

 
À SUBPREFEITURA DA BARRA/JACAREPAGUA - cr-barradatijuca@rio.rj.gov.br / - ca-barrajpa@rio.rj.gov.br 
 

A/c Subprefeito Tiago Mohamed Monteiro - <timohamed2@yahoo.com.br> 
 

Rio de Janeiro, 08 de Agosto de 2012. 
 

A AMAF, em conformidade ao Projeto AMO a FREGUESIA, encaminha ao Subprefeito, o 
pedido para a criação de um Área de Lazer às margens do rio Sangradouro em local onde ocorre as obras 
do projeto canalização e drenagem. 

A proposta já solicitada como área de estacionamento, foi reavaliada em reunião da 
Associação, sendo aprovada incluir como anexo ao em documento entregue ao sr. Subprefeito em 
27/06/2012 no qual relacionamos os itens mais importantes, necessários e urgentes relativos ao bairro da 
Freguesia, e demais bairros adjacentes (Anil, J. Clarisse, Rio das Pedras, Muzema, Gardênia, Tanque, 
Pechincha, Cidade de Deus), dando prosseguimento as solicitações contidas nos documentos entregues na 
Subprefeitura à VS em 08/12/2010 e 11/10/2011. 

Esta proposta vem de encontro ao sentimento de insatisfação dos cidadãos que moram, 
estudam ou trabalham na Freguesia com a queda da qualidade de vida devido a degradação do meio-
ambiente que o incontrolável “boom imobiliário” ocasionou após a alteração do PEU Taquara, em 2004, 
pois seria uma área arborizada e urbanizada, com espaços para várias atividades que abaixo sugerimos: 
 

1- Arborização e Paisagismo – Visa consolidar o Corredor Verde Olímpico, ligando, pelos rios, o Maciço 
da Tijuca ao Bosque da Freguesia, e deste as Lagoas da Baixada e daí ao Maciço da Pedra Branca. 
Criando também, o clima adequado para atividades ao ar livre com Ioga, Tai-Chi-Chuan, rtc... 

2- Academia as 3ª Idade – Atende ao grande e crescente número de moradores idosos no bairro. 
3- Parque Infantil – Atende a grande circulação de criança no Largo da Freguesia e ao projeto da 

Passarela de Jacarepaguá em também criar um Parque Infantil. 
4- ParCão – O local bem serve a projeto por ser uma área central e desimpedida, atendendo ao grande 

número moradores que possuem animais caninos. 
5- Mine Concha Acústica – Para apresentação de grupos musicais, teatrais, contadores de estórias, etc.  
6- Muro para Escalada – Atividade que tem muitos adeptos e ocupa pouco espaço. 
7- Pranchão Fixo sobre o Rio – Local para ser utilizado por eventos, exposições, Campanha de Saúde 

como vacinação, tanto para as crianças com para os animais. 
8- Ciclovia – Margeando o Rio da Estrada dos Três Rios até a Passarela de Jacarepaguá. 
9- Bicicletário – Localizada ao fim da Ciclovia na Passarela. 
10- Quiosque – Local para reuniões e leitura, descanso e observação dos usuários. 
11- Horta Comunitária– Forme de envolver e ensinar adultos e crianças ao cultivo residencial de legumes, 

verduras e outros alimentos. 
12- Administração – Com uma pequena sala, bebedouro e banheiros feminino e masculino. 
13- Concurso para escolha do nome do Espaço Comunitário – Forma de divulgar e envolver a população 

na criação da Área de Lazer. 
Solicitamos outrossim, acesso e participação no elaboração do projeto a ser desenvolvido pela 

Prefeitura. 
 

Certo de vossa atenção, subscrevo abaixo pela Associação; 
 
 

____________________________________________ 
Jorge da Costa Pinto –Presidente da Amaf 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=cr-barradatijuca%40rio.rj.gov.br
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=timohamed2%40yahoo.com.br


 

 
VISÃO GERAL DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER NA FREGUESIA 

 

 
 
 

VISÃO LOCAL DA ÁREA DE LAZER 
 

 
 
 
 



 

VISÃO URBANIZADA DA ÁREA DE LAZER  

 
 

VISÃO PANORÂMICA E PAISAGÍSTICA DA ÁREA DE LAZER 

(DOCUMENTO ENTREGUE E PROTOCOLADO EM REUNIÃO REALIZADA EM 08/08/2012) 
 


