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Anuncie o seu negócio no Site da Amaf! 

A AMAF criou seu site e uma conta no face book para divulgar notícias do interesse dos moradores e amigos da 

Freguesia, principalmente no que diz respeito da qualidade de vida no bairro, que tanto sofreu e ainda sofre com 

o crescimento desordenado. 

O meio ambiente, a mobilidade, o transporte de massa, a saúde e a educação, sem esquecer a segurança, 

continuam se degradando dia a dia. 

Uma das funções da AMAF é servir de canal de comunicação entre os moradores e as autoridades, no intuito de 

que as reivindicações sejam ouvidas e solucionadas por aqueles que ocupam um cargo eleito para servir o povo. 

Mas também pensou numa outra forma de contribuir com quem mora, é profissional ou tem comércio na 

Freguesia e assim disponibilizou um espaço no site para dar visibilidade às habilidades e/ou serviços oferecidos 

por profissionais e empresários do bairro.  

Por que anunciar no site da AMAF?  

– Porque desde que foi lançado em agosto de 2015, mas de 200 mil páginas foram visitadas em mais de 27 mil 

visitas. 

 

– Porque a AMAF é uma organização sem fins lucrativos cujos associados pagam R$ 6,00 por mês para cobrir 

despesas, tais como: tarifas bancárias (R$ 64,80 por mês por ser conta de pessoa jurídica), cópias de 

documentos, registros de documentos (atas de assembleias, estatuto, …), anuidade da FAMRIO, registro do 

domínio web e hospedagem, panfletos, faixas, etc. 

– Porque é uma forma de divulgar as atividades dos profissionais do bairro, do comércio e das indústrias criando 

um incentivo para que os moradores procurem esses anunciantes dando-lhes preferência. 
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Como anunciar? 

Para anunciar basta responder o formulário abaixo e enviá-lo. Logo será contatado pela AMAF para formalizar 

as condições para a divulgação do anúncio. 

O valor é de R$ 75,00 por trimestre sendo que o mínimo período é de 3 meses.  

O banner deverá ter uma dimensão em bits de 300 X 150. 

Se for necessário criar uma página no site da AMAF, deverá ser enviado o texto e as imagens que serão 

incluídas nessa página. A AMAF não fará atualizações nas páginas dos anunciantes a não ser para corrigir erros 

ou nas condições que serão acordadas entre as partes. 

Formulário a ser preenchido para solicitar um anúncio 
 

O meu negócio é:  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Seu nome e sobrenome (obrigatório: _______________________________________________________ 

Telefone (obrigatório): ______________________ 

E-mail (obrigatório): ___________________________________________________________________ 

Meu blog, site, ...: _____________________________________________________________________ 

Você deseja que ao clicar no banner o site aponte para (obrigatório)  

Marque com um X a opção desejada: 

 Meu e-mail 

 

 Meu site 

 

 Uma página do site da AMAF: 

 

Descreva resumidamente as suas atividades: _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 


