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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: 21 de fevereiro de 2016 (domingo).  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

  

No dia 21 de fevereiro de 2016, na sede do Bosque da Freguesia, reuniram-se, em primeira 

convocação, às 09:00 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 o 2º encontro em defesa da rede metroviária para Jacarepaguá, Assuntos Gerais, definição da 

data da próxima reunião. 

 

 Apresentação dos presentes 

 A reunião, presidida por Zelia Andrade, iniciou-se com a apresentação dos moradores presentes: 

Sra. Vera Baldner, Gestora do Bosque da Freguesia; Sr. Antônio Marques morador da Rua 

Francisca Sales; Sr. Carlos Alberto Carneiro de Souza morador da Estrada do Gabinal; Sra. 

Cláudia  Mércia moradora da Estrada do Gabinal e da empresa Study Out; Sra. Estela C. Salustio 

moradora do Condomínio Jardim Presidente; Sr. João Pedro; Sr. Jorge Marques morador da 

Ituverava (Web Designer); Sr Artur Moura, assessor do vereador Cesar Luparelli; Sr. Mauríth 

Moraes, morador da Rua Assis Republicano e Sra. Anuita. 

Os componentes da Diretoria da AMAF presentes foram: Sr. Guilherme Azeredo Martins; Sr. Jorge 

da Costa Pinto; Sr. Juan Tomsic; Srta. Verônica Beck; e Sra. Zelia Andrade.  

 

  Informes sobre a Freguesia 

A seguir foi passada a palavra para a Sra. Vera Baldner, Gestora do Bosque, que relatou de forma 

entusiasmada as principais atividades desempenhadas por ela e a sua equipe, com a colaboração 

da Guarda Municipal que garante a segurança dentro do Bosque. Destacou o desempenho de sua 

assessoria técnica, dos guardas municipais, de amigos do Bosque - como a equipe de Anjos do 

Parque- e o apoio de setores da Prefeitura como determinantes para o sucesso de seus 07 anos de 

administração. Descreveu suas principais ações para a preservação e equilíbrio da fauna e flora, e 

os cuidados no manejo e/ou eliminação de mudas de árvores frutíferas. E, informou sobre a 

plantação de mais de 13 mil mudas. 

 Ainda em relação ao Bosque, foram abordados assuntos diversos, alguns pedidos de 

esclarecimentos e idéias pelos participantes da reunião, tais como: 

 divulgar as atividades programadas para que a AMAF as possa colocar no seu site e facebook; 

 aumentar a segurança com a colocação de câmeras; 
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 ministrar treinamento para o pessoal da Guarda Municipal e/ou pessoal de conservação do 

Bosque no intuito de prestar os primeiros socorros em casos de acidentes, etc. mesmo que, 

sendo o Bosque uma Unidade de Conservação, não contemple esse tipo de atendimentos 

como atribuição. Mesmo assim e para fins emergenciais a Sra. Vera informou que existe um kit 

de primeiros socorros para eventual necessidade. 

 o Sr. Jorge da Costa Pinto perguntou se a Sra. Vera tinha alguma informação sobre os 200 mil 

metros quadrados do Bosque que atualmente estão garantidos por Decreto visto que não foi 

declarada a desapropriação por falta de verba para esse fim. A resposta da Sra. Vera foi que 

esse assunto está sendo tratado pelo órgão competente dentro da Prefeitura não sendo do seu 

conhecimento em que estágio se encontra esse processo de desapropriação. 

O Sr. Jorge da Costa Pinto, membro do Cineclube FAMA, solicitou alteração na ordem da pauta 

para aproveitar a presença da Sra. Vera e convidá-la para a sessão do Cineclube na próxima 

sexta feira 26/02 às 21:00 hs no Cine Jóia, oportunidade em que será exibido o filme Derzu 

Uzala que de alguma forma está relacionado com as atividades de manutenção e preservação 

do nosso Bosque.  

A Sra. Vera aceitou o convite e se prontificou em abrir a sessão com o vídeo institucional que 

foi elaborado sobre o Bosque. 

 

– Assuntos jurídicos 

Em seguida a advogada Dra. Verônica Beck leu os informes sobre os 3 processos que estão no 

MPE (Favela na Rua Rugendas, Empreendimentos Imobiliários e Fábrica de Papel) e sobre os 2 

que estão no MPF (Ferro Velho no Parque Nacional da Tijuca e Favela na Tirol). 

  

 – Finanças da AMAF 

Logo após, o Sr. Juan fez um relato sobre as finanças da AMAF informando sobre o saldo 

bancário da AMAF (Saldo total entre banco e caixa em 21/02: R$ 493,19). 

 

 – 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 um mês e 20 dias a quantidade de páginas visitadas foi de 24.989  

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). 

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. 

O Sr. Jorge Marques informou que é possível obter retorno financeiro se a quantidade de acessos 

às páginas for grande, sendo mais uma forma de arrecadar fundos para as despesas da 

associação.  

Ficou de enviar informações sobre a viabilidade desse tipo de benefício. 
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– Cineclube FAMA 

Este assunto foi já comentado pelo Sr. Jorge após a falação da Sra. Vera com o convite para a 

sessão da sexta feira 26/02 às 21:00 hs. 

Foi anunciado que o Cineclube Fama exibirá em março o filme “O carteiro e o poeta”  

 

 Informes sobre Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens: 

Não houve informes nesta reunião. 

  

 Assuntos gerais 

- O Sr Antônio reclamou de não existirem, na Freguesia, o estacionamento para idosos. Este 

assunto é reincidente e será divulgado no site e Face book da AMAF. 

- Com relação ao problema crônico (enchentes) da Rua Francisca Sales, o Sr. Antônio relatou que o 

pessoal da Prefeitura foi no local mais uma vez, mas não foi decidido nada pelo menos que for do 

conhecimento dos moradores.  

- O Sr. Maurith informou que o ponto de uma linha de ônibus foi deslocado 300 metros sem 

nenhuma necessidade prejudicando os usuários dessa linha.  

- O Sr. Maurith lembrou que as autoridades normalmente não atendem às reivindicações feitas pela 

sociedade quando chegam via “papel” ou outros meios de comunicação (telefone, e-mails, redes 

sociais, etc.). A solução é procurar outras formas de agir. E sugeriu conversas/negociações 

presenciais, citando a empresa de ônibus Redentor. 

Com relação ao comentário do Sr. Maurith, os Sr. Guilherme e Jorge responderam que antes de 

procurar outras formas de agir, é necessário cumprir o procedimento considerado normal: telefone, 

e-mails, reuniões e documentos escritos e protocolados para depois pensar em outras formas de 

exigir os direitos. 

- O Sr. Juan falou que uma moradora encaminhou uma reclamação por e-mail sobre um poste da 

Light que corre risco de cair, pois os vergalhões estão expostos. A AMAF fez a reclamação 

enviando fotos e a Light respondeu que faria a visita no local para depois comunicar a ação a ser 

tomada. Lembrou que uma reclamação dos moradores da Rua Zoroastro Pamplona esquina da 

Estrada do Bananal foi atendida depois que a AMAF fez a reclamação por e-mail e divulgando pelo 

site o problema. 

 

 Definição da data da próxima reunião 

A próxima reunião será no dia 20 de março de 2016 no mesmo local: Sede do Bosque da Freguesia 

das 9:00 hs às 11:30 hs. 

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

12:00hs. 

 

 Encerramento da reunião 

Foi encerrada às 11:30 hs. 

 

Adendo: 

As principais ações realizadas pela Gestora do Bosque podem ser conhecidas através do site da AMAF 

onde aparecem as respostas a um questionário que a AMAF lhe apresentou em setembro 2015. As 

respostas podem ser lidas clicando aqui. 

http://www.amafreguesia.org/1909-foi-festejado-o-aniversario-do-bosque-leia-a-entrevista-com-a-gestora-sra-vera-baldner/

