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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 novembro de 2016.  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

No dia 20 de novembro, 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: 

Antonio Sérgio Gomes Soares, Aniuta Kern, Carlos Abreu, Jorge da Costa Pinto, Josias Gonçalves, 

Juan Carlos Tomsic, Kátia Pinto, Lúcia Martins, Veronica Beck e Zélia Andrade. 

A reunião se desenvolveu sob a coordenação de Juan e secretariada por Zelia Andrade. 

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 Carlos que mostrou seu interesse e o da 

sua esposa Marilene Abreu sobre o terreno do Botafogo. Antonio, morador da Francisca Sales que 

mostrou mais uma vez a sua preocupação com as enchentes na época das chuvas que se 

aproxima e a Lucia que falou sobre a resposta que ela enviou para o Vereador Caiado com relação 

à alteração da lei das sinaleiras das garagens que ele propôs e que contraria o estabelecido pela 

lei. 

Com relação à Francisca Sales, a AMAF pediu para que o Antonio enviasse por e-mail um 

relatório que descrevesse o histórico do processo junto à Fundação Rio Águas para resolver 

de vez o problema das enchentes. Essas informações serão anexadas ao documento que será 

entregue ao futuro Prefeito da Cidade e Subprefeito da nossa área. 

Sobre as sinaleiras, a AMAF pediu para que Lucia enviasse cópia do e-mail que ela enviou ao 

Vereador, para a AMAF apoiar o movimento contra a alteração da lei e a efetiva fiscalização.   

 A seguir foram dados os informes sobre a Freguesia: 

o  Jorge informou que o jornal O Globo esteve com o Presidente da AMAF Guilherme 

Martins na área de lazer junto ao rio Sangradouro reivindicada pela AMAF. A matéria 

será publicada no Caderno do Jornal destinado a Jacarepaguá.  

o Outro assunto mencionado foi sobre o trabalho que a CEDAE vem fazendo para tentar 

solucionar ou pelo menos diminuir a poluição do rio Sangradouro. O relatório está 

sendo elaborado pela CEDAE e provavelmente na reunião da AMAF em janeiro 2017 a 

CEDAE comparecerá para apresentá-lo. 

o Sobre o terreno do clube Botafogo, o jornal O Globo contatou a AMAF para elaborar 

uma matéria sobre o assunto, mas como até a presente data, a AMAF não obteve 

nenhuma resposta do clube, ficou pendente a entrevista como o jornalista Lucas do O 

Globo. 
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o Juan mencionou que a AMAF recebeu um e-mail perguntando sobre o andamento do 

processo do shopping na antiga Fábrica de Papel e sobre um supermercado que seria 

construído na Três Rios na altura do Nro. 2.200 em frente ao posto de gasolina e ao posto 

do Batalhão da PM. A AMAF informou que levantará dados sobre essas duas questões e 

responderá o e-mail. 

o Com relação ao evento para festejar os 35 anos da AMAF, ficou combinado que será no 

dia 11/12 com as presenças, a serem confirmadas, de duas pessoas, uma com 

conhecimento dos movimentos sociais e a outra com experiência no movimento 

comunitário das Vargens. Os presentes se comprometeram em trazer “os comes e bebes” 

para festejar com café, refrigerante, salgadinhos, doces e bolo. 

Quem tiver material (recortes de jornal, fotos, etc.) da história do bairro e da AMAF é 

convidado a trazer o material para enriquecer o evento.  

Sobre o sorteio dos 5 quadros, quem for sorteado em primeiro lugar escolherá o que mais 

lhe interessa e assim sucessivamente até entregar os 5 quadros. Se o sorteado estiver 

ausente perderá a oportunidade de escolher e ficará com o que não foi escolhido pelos 

presentes. 

Ficou combinado que a comemoração será na sede do Bosque iniciando no mesmo 

horário das reuniões às 9h sendo necessário confirmar, pelo Jorge, o uso da sala maior 

com a gestora do Bosque. 

 Sobre as questões jurídicas foi mencionado que houve comentários, a serem confirmados, sobre o 

embargo do loteamento e venda de terrenos na área das ruas Franz Post e Itueta. É muito 

importante que as pessoas verifiquem antes de comprar imóveis, se a situação dos imóveis é 

totalmente regularizada. O risco de perder o investimento é muito grande. 

 Com relação às finanças e o site o Juan informou que a AMAF tem na CC do Bradesco R$ 

1.143,00 e em caixa R$ 288,00. 

Sobre o site informou que foi criada a opção de colocar Anúncios Classificados com taxas de R$ 

10,00 por mês quando se tratar de avisos com finalidade de compra e venda. Para anúncios do tipo 

procuro pessoa, animal perdido, etc. não será cobrada nenhuma taxa. As informações sobre esse 

novo serviço constam do próprio site. 

 Informes sobre Jacarepaguá, Barra, Recreio e Vargens: Nesta semana haverá encontros dos 

Conselhos de Segurança no dia 24/11 e do Conselho Distrital de Saúde no dia 28/11. As reuniões 

são abertas a qualquer um que deseja participar. 
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 Nos assuntos gerais, foi mencionado: 

o que a AMAF recebeu um e-mail pelo Fale Conosco do site, sobre segurança armada 

privada para ser contratada na Freguesia ao exemplo do que acontece no Jardim 

Botânico. A resposta da AMAF foi que o remetente desse e-mail investigasse melhor como 

funciona esse esquema e comparecesse à reunião da AMAF, porem não tivemos a 

oportunidade de ter a sua presença para discutir sobre essa proposta. Entretanto, o Josias 

se prontificou a procurar informações sobre o assunto inclusive indo ao Batalhão e 

perguntar que tipo de segurança é essa, a praticada no Jardim Botânico assim como em 

outras localidades tais como no Centro da Cidade e no Méier. 

o Zelia colocou sobre a necessidade de reforçar a solicitação de coberturas e bancos nos 

pontos de ônibus já que o verão se aproxima e o bairro continua carente dessa 

infraestrutura que beneficia e ameniza as longas esperas pelos transportes públicos. Juan 

esclareceu que esse já é um item, entre tantos, solicitados pela Amaf à Prefeitura do RJ e 

não atendido, e ainda sem resposta formal dos gestores públicos. 

o Também foi feita uma pergunta sobre a visita feita na última reunião na qual o 

representante do Rio Shopping (Diego Garcia) comunicou que a administração do 

shopping está entrando com uma ação na justiça para que a estrada do Rio 

Sangradouro seja construída ou que a Prefeitura devolva os mais de 90 mil metros2 que 

cedeu para o Bosque por conta dessa promessa do governo municipal. A resposta da 

AMAF foi que ainda está aguardando a comunicação formal da administração do shopping 

para que a AMAF possa se manifestar sobre o assunto. 

o O Josias lembrou que seria muito importante a AMAF divulgar de forma mais ampla sua 

existência e ações, como, por exemplo, distribuindo panfletos nos prédios. Ele se 

comprometeu em ajudar na confecção e distribuição. Cabe à Diretoria preparar o material 

e orçar as despesas. 

o A Kátia sugeriu divulgar através de fotos o uso do Bosque pelos moradores na procura 

de mostrar a importância desse espaço público que corre o risco de ser em parte 

prejudicado pela reivindicação do Rio Shopping e pela falta de uma ação de 

desapropriação de uma área do Bosque, por parte do governo Municipal, hoje protegida 

por um Decreto do Prefeito. 

 A data da próxima reunião é 11 de dezembro de 2016. 

 Assim, a reunião foi encerrada às 11: 40 hs.   


