
amafreguesia81@yahoo.com.br 

   
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA – AMAF 
 
 
 
   Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2013. 
 
Ao Presidente do IRPH Washington M. Fajardo <patrimonioculturalrio@gmail.com> 
Ao Subprefeito de Barra e Jacarepaguá Tiago Mohamed <tiagomohamed77@gmail.com> 
 

Prezados Srs. Washington Fajardo e Tiago Mohamed, 
  

  No dia da apresentação da proposta final da SMU para o decreto da AEIA da Freguesia (04/11), os 
Srs. colocaram como de interesse da Prefeitura e atendendo um pedido da AMAF, o tombamento da casa 
localizada na Estrada do Bananal 360. 
  Na mesma ocasião os Sres. se comprometeram em levantar dados sobre o imóvel no intuito de 
apresentar ao Sr. um documento solicitando esse tombamento com o objetivo de desapropria-lo e 
destina-lo para fins de interesse da comunidade da Freguesia. 
  Caberia à comunidade da Freguesia apresentar opções de uso desse bem público. 
  Pois bem, a expectativa foi criada e o risco de demolição também. 
  Exigimos das autoridades uma resposta na maior brevidade possível sobre a viabilidade desse 
desejo comum (Prefeitura e comunidade) evitando que outros interesses prevaleçam. 
  Seguem abaixo sugestões iniciais que a AMAF elaborou mesmo sem conhecer detalhes do local, 
mas cientes de que é possível tornar realidade esse sonho; pois experiências em outros estados e 
municípios do nosso país, bem como de países como Argentina e Colômbia de nos confirmam essa 
realidade inclusive com o apoio da UNESCO: 
  Proposta da AMAF para o uso do espaço do casarão da Estrada do Bananal número 360, após 
tombamento e desapropriação: 
  O projeto apresenta como objetivo principal a promoção de ações que proporcionem a  melhoria 
das condições de vida da população de Jacarepaguá,  por meio de parcerias interinstitucionais 
(intersetoriais) e de trabalho voluntário,  
  Criação de um Conselho Consultivo com representantes de instituições públicas (Governos 
municipal e Estadual, Escolas da  Região, Centros de Saúde...), privadas (Comércio Local e outros) e 
outras Associações de Jacarepaguá, etc. 
 A-.Geração de renda  e oportunidade de trabalho: Oficinas de treinamento e desenvolvimento de 
alternativas sustentáveis de trabalho para adolescentes e adultos em vulnerabilidades social; 
 B- Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente  - Proteção Familiar: Promover a melhoria da 
qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos em vulnerabilidade social, através da alfabetização 
de adultos, acompanhamento pedagógico na educação formal e da educação profissionalizante. 
C- Atividades de Promoção da Saúde (PNPS, MS 2006): Oficinas de autocuidado e dança para jovens, 
adultos e idosos e atividades corporais; 
D- Atividades culturais e educativas:  
    Criação de Biblioteca Pública 
    Museu Histórico de Jacarepaguá 
    Escola de Teatro e Cinema (produção de áudios-visuais) 
    Salas de Teatro e Cinema 
  Certos da sua atenção e boa vontade para com nossos pleitos acima relatados, subscrevo em  
nome da Associação  
   

___________________________________________ 
Guilherme Teixeira  Azeredo Martins- Presidente 

 
 
 
 


