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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: 23 de outubro de 2016.  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

No dia 23 de outubro, na sede do Bosque da Freguesia, reuniram-se, em primeira convocação, às 09:00 

hs e em segunda e última convocação às 9:28 hs, os seguintes moradores da Freguesia, e os membros 

da AMAF – Associação de Moradores e Amigos da Freguesia: 

Ana Correa, Ana Teresa, André Renato Malvar, Antonio Sérgio Gomes Soares, Aniuta Kern, Artur 

Moura, Diego Garcia, Jorge da Costa Pinto, Josias Gonçalves, Juan Carlos Tomsic e Zélia Andrade. 

A reunião se desenvolveu sob a coordenação de Ana Correa e secretariada por Zelia Andrade que 

redigiu a Ata. 

Os seguintes assuntos da pauta foram abordados: 

 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 do Diego Garcia que trouxe para a reunião o 

assunto da Estrada do Rio Shopping e o Josias o problema do cruzamento da Bananal com a Três 

Rios. 

 A seguir foram dados os informes sobre a Freguesia: 

o  Jorge informou que esteve no Bosque em conversa com a gestora Vera Baldner e ao 

solicitar a autorização para a continuidade das reuniões mensais da Amaf na Sede do 

Bosque, incluindo o início do próximo ano de 2017, esta colocou que não sabe quanto 

tempo ainda permanecerá no cargo já que o candidato do partido do atual prefeito não 

venceu as últimas eleições de outubro. Jorge a convidou, pela Amaf, para comparecer à 

reunião da Amaf para apresentar as conquistas e dificuldades da sua gestão. 

o Juan listou os 16 itens, solicitados pela Amaf, à prefeitura do RJ, através da 

subprefeitura (1 - 16 itens). Falou sobre a situação de cada um deles, sendo que nenhum 

deles foi atendido a não ser parcialmente como é o caso da Rua Francisca Sales, mas de 

forma não definitiva inclusive sob risco de novas enchentes com as chuvas que começam 

nesta época do ano. Detalhes de todas as reivindicações podem ser obtidos no site da 

associação. 

o Josias que já havia feito a comunicação via e-mail para a AMAF, do perigo do 

cruzamento da Estrada dos Três Rios com Estrada do Bananal, trouxe outros 

assuntos sobre o transporte no bairro, tais como,  

 a linha 766 que ouviu um comentário que só tem previsão de circular apenas por 3 

meses, 

 que as linhas 932 e 966 demoram demais e que as da Barra da Tijuca aparecem a 

todo o  momento. 
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o Antonio lembrou que além do cruzamento Bananal / Três Rios, há um cruzamento também 

extremamente perigos que é o da Avenida Geremário Dantas com a Mamoré. 

o Os presentes concordaram em fazer denúncias sobre esses assuntos pelo 1746 e 

comunicar à AMAF para reforçar a divulgação pelo site e face, além do ofício a ser 

entregue ao subprefeito Marcio Valente. 

o Com relação ao evento para festejar os 35 anos da AMAF, Juan falou das dificuldades 

encontradas para organizar ainda em outubro, como foi a demora da resposta do Cine 

Jóia para a liberação do local onde seria realizado o evento. Juan falou dos 05 quadros 

que foram cedidos pelo Projeto Arte em Foco para sorteio e que a renda irá para o caixa 

da Amaf. O valor do bilhete da rifa será de 10 reais. Juan informou que as fotos dos 

quadros estão no site da Amaf em "Cultura e Cinema". Ficou combinado que a 

comemoração do aniversário da Amaf será no dia 11/12 na sede do Bosque iniciando no 

mesmo horário das reuniões às 9h, quando o sorteio dos quadros também será realizado. 

Será necessário confirmar o uso da sala maior com a gestora do Bosque.  Após várias 

intervenções colaborativas, e em especial de André, ficou a sugestão de que a Amaf seja 

divulgada em eventos sociais e ou culturais do bairro.  André sugeriu a criação de um selo 

comemorativo dos 35 da Amaf. Este assunto ficou para ser tratado em reunião de Diretoria 

e colocado na próxima reunião em 20/11. 

 Não houve informes novos sobre as questões jurídicas. 

 Com relação às finanças e o site o Juan informou que no banco a AMAF tem R$ 1.200,00 e em 

caixa R$ 288,00 e que no site existe uma área para publicidade que deve ser divulgada ainda mais 

pelos presentes. Com relação a novos sócios também foi mencionado que existe um banner no site 

que explica como se associar. O Artur sugeriu que além de usar o site para se associar a AMAF 

incentivasse a filiação na própria reunião. Sugestão que será implementada nas futuras reuniões 

abertas. 

 Nos assuntos gerais, o 

o Diego Garcia, representante do gestor do Rio Shopping, Sr. Geraldo Aragão veio 

especialmente comunicar que o Rio Shopping, se não houver algo novo, entrará ainda 

esse ano com um processo na Justiça exigindo, da Prefeitura, a construção da Estrada do 

Rio Sangradouro entre a Gabinal e a rua entre o Prezunic e a Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias que o Rio Shopping colocou como condição para ceder 94 mil 

m2 do Bosque. Acrescentou que há 15 anos que o Rio Shopping paga IPTU como se 

essa estrada existisse. Solicitou a colaboração da Amaf para que esse acordo seja 

honrado. Juan solicitou que o representante do Rio Shopping envie email sobre o assunto 

para que seja publicado no site da Amaf, pois é de interesse dos moradores da Freguesia 

e da Amaf que o Bosque seja preservado integralmente. Juan e Jorge relembraram que 

ainda existem cerca de 200 mil m2 de propriedade particular dentro dos limites do 

Bosque e que a Prefeitura apesar das solicitações formais da Amaf e das promessas de 

autoridades municipais ainda não concretizou a compra desse terreno. 

o André falou de um bosque que fica entre as Ruas Araguaia e Firmino do Amaral e 

Xingú. Contou que o dono atual é o clube de futebol do Botafogo, que foi doação de um 

senhora já falecida que exigiu a não comercialização desse espaço. A proposta é 

conhecer os planos do Botafogo, e se for o caso, propor converter esse espaço em 
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"espaço público" em troca de isenção fiscal. Ficou a proposta de um encontro entre a 

Diretoria da Amaf e a do Botafogo.  

 A data da próxima reunião é 20 de novembro de 2016. 

 Assim, a reunião foi encerrada às 11: 27h.  


