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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA – AMAF 

 

www.amafreguesia.org      amaf@amafreguesia.org     www.facebook.com/amaf.amafreguesia 

 

Ata da reunião da Associação de Moradores e Amigos da Freguesia (AMAF) 

Data: 20 de março de 2016 (domingo).  

Horário: 9:15 hs às 11:00 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

  

No dia 20 de março de 2016, na sede do Bosque da Freguesia, reuniram-se, em primeira 

convocação, às 09:00 hs e em segunda e última convocação às 9:15 hs, moradores da 

Freguesia e os membros da AMAF – Associação de Moradores e Amigos da Freguesia, com a 

seguinte pauta de assuntos: Apresentação dos presentes, Informes sobre a Freguesia 

(Assuntos Jurídicos, Finanças da AMAF, Site da AMAF, Cineclube FAMA), Informes sobre 

Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens, Assuntos Gerais e definição da data da próxima 

reunião. 

 

 Apresentação dos presentes 

 Ana Correa, membro da Diretoria da Amaf foi quem coordenou a reunião que foi iniciada 

com a apresentação dos presentes: os irmãos Adeilson e Adenilson Jarbas Cabral 

representando a Associação Brasileira do Livro (A.B.L.), sendo esse último o seu 

presidente; os moradores João Pedro, Maurith, Arthur Moura, Carlos Alberto Souza e 

Cláudia Mércia que chegou ao final. Os membros da DC da Amaf: Ana Correa, Eduardo 

Lobato, Jorge da Costa Pinto, Juan Tomsic, Veronica Beck e Zelia Pimentel Andrade.  

 

  Informes sobre a Freguesia 

Foram iniciados os informes sobre a Freguesia com Juan, que é o tesoureiro da Amaf (e 

também responsável pelo site da Amaf), falando sobre o caixa e o custo mensal que o 

Banco Bradesco cobra para manter a conta da Amaf, que custa quase o mesmo valor da 

anuidade de um associado da AMAF, isto é R$60,00. 

Comunicou que 25º Cartório que está chegando à Freguesia solicitou e foi concedida a 

gratuidade para anunciar no site da Amaf por dois meses na modalidade “degustação”. Os 

presentes consideraram que essa modalidade não deve ser aceita pela AMAF, ficando, 

portanto não permitida no futuro.  

Também enumerou algumas solicitações de moradores encaminhadas pela AMAF à Sub-

Prefeitura responsável pela Freguesia, tais como, 

 a faixa de pedestre na Estrada dos Três Rios, na altura da Passarela;  
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 sobre a Rua Joaquim Pinheiro ser mão única;  

 problemas de alagamento da Rua Francisca Sales.  

Com relação à faixa de pedestres o pedido foi atendido. 

Sobre a Rua Joaquim Pinheiro, foi mencionado que na proposta da CET Rio apresentada 

em 2013 para a comunidade em reunião convocada pela AMAF já constava esse tipo de 

alteração. 

Sobre a Francisca Sales, a Comlurb foi para efetuar a limpeza dos bueiros e na segunda 

feira, segundo o assessor do Subprefeito (Diego Martins) o departamento de Conservação 

iniciaria as obras para evitar futuros alagamentos. 

Juan informou que ligou para Diego Martins que é assessor do Sub-Prefeito Alex Costa 

sobre um poste, que está colocando os transeuntes em risco, situado na Est. Três Rios em 

frente ao Nº 400 (Restaurante Subway). Até hoje a AMAF não recebeu previsão, para a 

troca do poste, da Subprefeitura nem da Light. 

Foi chamada à atenção para que certos pedidos de moradores, ao site da Amaf, devem ser 

de um coletivo de moradores.  

O Programa "Desatando Nós da CET Rio" foi citado como promessa pelo Subprefeito, mas 

até a presente data, a AMAF não recebeu o documento descrevendo o projeto conforme foi 

prometido na reunião de 18/01/2016. 

.  

– Assuntos jurídicos 

A seguir Veronica Beck, membro da Diretoria e também Advogada, relatou a situação atual 

de alguns processos que a Amaf possui no Ministério Público: licenciamento do Shopping 

na Antiga Fábrica de Papel; APA dos Pretos Forros; Favela da Tirol (2014); Ferro Velho na 

Estrada Grajaú Jacarepaguá e outros. O Sr. Maurith, deu uma cópia de um processo de 

2000 para Veronica 

  

 – Finanças da AMAF 

Com relação ao caixa da AMAF, foi mencionado que está com saldo de R$ 452,00 

 

 – Site da AMAF 

 Com relação ao site foram apresentadas informações atualizadas sobre a quantidade de 

páginas visitadas, conforme dados abaixo: 

 De agosto até dezembro 2015 a quantidade de páginas visitadas foi de 68.843 

 Neste ano 2016 em só 3 meses a quantidade de páginas visitadas foi de 45.036  

O Sr. Juan lembrou que para que o site tenha sucesso no sentido de ser amplamente 

visitado e poder atingir os objetivos de divulgar o nosso bairro (problemas, soluções, etc.) 

é preciso que todos colaborem enviando matérias incluindo fotos se for necessário.  

O que está no site é sistematicamente divulgado também no Face book da AMAF (perfil e 

página). 
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Também foi lembrado que no site existe um formulário para quem quiser colocar um 

anuncio e dessa forma usar o site como veículo de propaganda. 

 

– Cineclube FAMA 

Continuando a pauta, foi abordada a parceria do Cine Fama com o Cine Jóia, sendo Jorge 

Pinto (Vice-Presidente da Amaf) solicitado a falar do assunto.  

As negociações para a continuidade das apresentações ainda estão em curso, e assim o 

assunto foi adiado para a próxima reunião.  

 

 Informes sobre Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens: 

Os informes sobre Jacarepaguá, Barra e Vargens também não aconteceram por falta de 

informações recentes.  

Foi relembrado que houve troca de Secretário de Transporte do Estado do RJ, o que 

sempre impacta sobre as obras em curso, e em especial as do metrô, antiga reivindicação 

da Amaf.  

Jorge informou que há uma Proposta de Rede Metroviária para a Baixada de Jacarepaguá 

que inclusive pode ser consultada no site da AMAF. 

  

 Assuntos gerais 

- A seguir os representantes da A. B. L. falaram que pretendem trazer ao Largo da 

Freguesia a "Feira do livro" no mês de junho de 2016 por um período de 20 - 30 dias. 

Solicitaram a colaboração da Amaf para a divulgação e um documento de apoio para que 

esse evento se torne permanente e anual.  

Informaram que a Feira já acontece há 60 anos.  

Por consenso foi aprovada a colaboração da AMAF e no decorrer da semana será enviado 

o documento para ser apresentado à Prefeitura solicitando a autorização para o 

funcionamento da Feira. 

- O morador Maurith, reiterou a solicitação de uma faixa de pedestre ou Radar (Pardal) em 

frente à Rua Rugendas e também informou sobre uma invasão de terreno próximo ao Rio 

Sangrador. Foi solicitado que envie um e-mail pelo Fale Conosco do site descrevendo o 

problema e fotos do local para ser divulgada a reivindicação. 

- Eduardo Lobato, membro da Diretoria e antigo associado da Amaf trouxe várias plantas 

com projetos (Acervo Histórico) da Freguesia para serem arquivadas pela AMAF visto que 

ele mudará de residência. O Sr. Juan se ofereceu para guardar o material. Dentre as 

plantas estão as dos dois espigões de 17 andares que seriam construídos no terreno onde 

atualmente está o Mc Donnals e que foi objeto de uma das mais importantes lutas vitoriosas 

da AMAF. 

- Lobato propôs que a Amaf se pronunciasse sobre o atual momento político brasileiro, em 

relação à invasão de privacidade da Polícia Federal, no que Juan colocou que também 
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traria à reunião esse mesmo assunto.  

Para registrar nessa Ata, o assunto é sobre a "Operação Lava-Jato" do Ministério Público 

do Paraná.  

Juan propôs a escrita de um texto sobre a situação política atual e a divulgação pelo site da 

Amaf.  

Maurith colocou que qualquer nota sobre esse assunto, pela Amaf, será considerada como 

"partidária", no que Zelia Andrade e Veronica Beck concordaram. 

Jorge Pinto também não concordou e sugeriu que a DC avaliasse a proposta e que não era 

assunto para discussão em WhatsApp e outras mídias 

Face às divergências de opinião e da importância do assunto, ficou acertada uma reunião 

da Diretoria e Conselho no decorrer da semana, não sem antes lembrar as palavras do 

Lobato quando menciona que qualquer atividade de uma associação de moradores é 

necessariamente política, mas não necessariamente partidária e é nesse sentido que a 

AMAF deve analisar qualquer manifestação.  

- Artur Moura informou que foi à Garagem da Empresa de Ônibus Redentor e que 

resolveram o problema das fileiras duplas e triplas na Estrada do Gabinal provocando 

engarrafamento nessa importante via de escoamento do bairro. 

- Jorge e também Juan falaram sobre a possibilidade de carros estacionarem em calçadas 

largas, como acontece em outros países. O morador Carlos Alberto trouxe a informação 

sobre o estacionamento na Estrada do Gabinal 352, iniciando uma conversa sobre a 

legalização do mesmo.  

- A moradora Claúdia Mércia falou sobre a implantação de atividades esportivas em 

espaços públicos. Esse assunto não pode ser discutido, já que a moradora chegou ao final 

da reunião e o tempo da mesma foi esgotado. 

 

 Definição da data da próxima reunião 

A próxima reunião será no dia 17 de abril no mesmo horário das anteriores, prévia 

confirmação do local com a Gestora do Bosque.  

Nota: É importante assinalar que o estacionamento no Rioshopping é gratuito aos domingos 

até as 12:00hs. 

 

 Encerramento da reunião 

Foi encerrada às 11:00 hs. 

 


