
1 de 3 

    

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: 25 de setembro de 2016.  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

No dia 25 de setembro, na sede do Bosque da Freguesia, reuniram-se, em primeira convocação, às 

09:00 hs e em segunda e última convocação às 9:30 hs, os seguintes moradores da Freguesia, e os 

membros da AMAF – Associação de Moradores e Amigos da Freguesia: 

Artur Moura, Jorge da Costa Pinto, Juan Carlos Tomsic, Julio (morador do Conjunto Independência e um 

dos organizadores da festa do Dia das Crianças na Rua Zoroastro Pamplona), Lucia Martins, Elizabeth e 

Sérgio (moradores do Capim melado), Veronica Beck e Zélia Pimentel Andrade. 

A reunião se desenvolveu da seguinte maneira respeitando os assuntos da pauta: 

 Apresentação dos presentes. Cada um dos presentes além de se apresentar colocou os motivos 

que os levou a participar da reunião, como foi o caso da Lucia Martins que trouxe para a AMAF a 

reivindicação sobre as sinaleiras de garagem e a Elizabeth e Sérgio que participam de movimento 

comunitário via mídia eletrônica. 

 A seguir foram dados os informes sobre a Freguesia: 

o O Jorge apresentou o pedido de apoio que os organizadores da festa no Dia da Criança da 

Rua Zoroastro Pamplona fizeram à AMAF para que as autoridades (Batalhão da PM e CET 

Rio) permitam que esse festejo se realize nessa localidade. A AMAF preparou os documentos 

necessários e os entregou ao Julio para dar prosseguimento.  

o O Juan informou que devido à reclamação feita pela moradora Lucia, com relação às 

sinaleiras que apitam desrespeitando a lei que proíbe esse comportamento, foi colocado no 

site e face book da AMAF uma matéria sobre o assunto. Esse assunto desencadeou uma 

discussão na reunião sobre se é ou não conveniente exigir que as sinaleiras só informem a 

sida de veículos das garagens de forma visível (luzes) e não audível (apito) ou ambas as 

formas. A lei proíbe a forma audível e como tal, foi aceito na reunião o apoio à reclamação da 

Lucia e a divulgação, por se tratar de uma forma de forçar uma mudança comportamental 

dando prioridade sempre ao pedestre. 

o O próximo informe foi sobre a reclamação de um morador da Gardênia de nome Alessandro 

que usa diariamente a ciclovia Bosque – Cidade de Deus – Barra no trecho Gardênia / 

Barra totalmente abandonada pelas autoridades que desde 2002 quando foi inaugurada além 

de não ser mantida foi destruída durante as obras do BRT. Essa matéria será objeto de 

reivindicação no site e face book da AMAF. 

o Outro informe foi sobre a iluminação das áreas externas do Bosque que gerou a 

reclamação do morador Joelson Sarmento. As fotos e o texto da matéria no site e face foram 

baseados nas informações que o Joelson e a Kellen enviaram por e-mail.  
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 O próximo assunto da pauta foi sobre o Aniversário da AMAF nos seus 35 anos e que será 

festejado no mês de outubro. Sobre este assunto foi informado que a Diretoria da AMAF enviou ao 

Cine Jóia o seguinte e-mail: 

_______________________________________________________________________________ 

From: Veronica Tomsic (Conselheira da AMAF) 
Sent: Thursday, September 22, 2016 1:16 PM 
To: gerenciageral@vilacine.com  
Cc: marcelo@vilacine.com ; Amaf ; AMAF (Gmail)  
Subject: Fwd: Aniversário de 35 anos da Amaf 

  
Prezado Marcelo, boa tarde!  
 

No dia 29 de outubro (sábado) a Associação de Moradores e Amigos da Freguesia (Amaf) vai 

completar 35 anos de existência e luta. 
Como você sabe, nós somos uma organização sem filiação partidária e que sobrevive graças 

aos moradores. 
 

Para comemorarmos este aniversário, gostaríamos de consultá-lo sobre a possibilidade de 

usarmos o espaço do Cine Jóia. Seria ótimo se conseguíssemos no próprio dia 29 de 

outubro, mas como é sábado, se for difícil, poderíamos no dia 27 de outubro (quinta-feira). 
 

Pensamos nas seguintes atividades: 
 

- Fotos da história da Freguesia (que poderiam ficar expostas na semana de aniversário, na 

área de convivência do cinema); 
- No dia (29 ou 27), apresentação da Amaf e de sua história e palestra sobre a importância 

das associações de moradores. Ficaria a critério de vocês se usaríamos uma sala de 

projeção ou se faríamos na área de convivência. Só precisaríamos de microfone. 
- Por fim, nesse dia (29 ou 27) gostaríamos de cantar um parabéns para a Amaf e 

queríamos ver como devemos fazer em relação à alimentação. É possível levar um bolo e 

consumir as bebidas do bar de vocês?  
 

Aguardamos um retorno com a disponibilidade de dia, horário e espaço. 
 

Desde já, agradecemos muito a atenção e a parceria e nos colocamos à disposição caso 

queira conversar por telefone (99483-5875) ou pessoalmente. 
 

Abraços, 
 

Veronica Tomsic 

   _____________________________________________________________________________ 

Para o evento serão convidados dois palestrantes ligados ao movimento comunitário, a AMAF 

montará painéis com fotos das lutas da associação e realizará um sorteio de quadros de pintores 

locais cedidos pelo Projeto Arte Em Foco do Artur Moura sob curadoria do Mauricio Lafayette.  

 Sobre as finanças da AMAF o Juan como Tesoureiro da Associação informou que graças a alguns 

dos associados que pagaram a anuidade 2016/2017 e novos anunciantes, o saldo na conta 

bancária é de R$ 1.100 e no Caixa temos R$ 330,00 

 Com relação ao site da AMAF, desde janeiro até setembro inclusive foram acessadas 120 mil 

páginas o que nos leva a sugerir que novos anunciantes possam colocar suas propagandas 

ajudando a aumentar a receita da associação. 

 Com relação ao Cine Jóia e Cineclube FAMA, não há novidades.   

 Com relação aos assuntos jurídicos, foi informado pela Conselheira e advogada Veronica Beck 

que foi emitida uma recomendação do MP para suspender a licença de construção de um novo 

shopping na antiga Fábrica de Papel na subida da Grajaú graças à iniciativa da AMAF, até que 

sejam cumpridas as exigências relacionadas como o meio ambiente, pois a Construtora Nigri quer 

derrubar 887 árvores e retificar o rio Sangradouro. 
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Além do assunto do novo shopping, a Veronica Beck fez uma apresentação sobre o projeto que 

está sendo implantado na área da comunidade da Rua Tirol que faz fronteira com o condomínio El 

Dorado, baseado no conceito da Agro floresta no intuito de evitar a contínua degradação e 

possível recuperação da floresta nessa área, com o plantio de plantas frutíferas e outros produtos 

para consumo dos próprios moradores. 

 Sobre os outros bairros de Jacarepaguá, Vargens, Barra e Recreio não houve informes nesta 

reunião. 

 Nos assuntos gerais foi mencionado pela Lucia que o Batalhão oferece via Whatsapp um 

serviço de registro de denuncias. Foi decidido que a AMAF colocará essa matéria no site.  

 Sendo 11:30 hs foi encerrada a reunião lembrando que a próxima será, após confirmação com a 

Gestora do Bosque, no dia 23/10 no mesmo local. 


