
 

 

 

CNPJ: 21.794.317/0001-17 

                        ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA FREGUESIA - AMAF 

.      site: www.amafreguesia.org    e-mail: amaf@amafreguesia.org    facebook.com/amaf.amafreguesia 

FUNDADA em 28/10/1981  e   FILIADA desde 1992 à FAMRIO  –  Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro 

1 de 1 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017 

 

À Superintendência de Jacarepaguá 

 

A/C: Sr. Flávio Caland 

 

Assunto: Intervenção da Prefeitura nas Praças da Freguesia. 

 

Prezado Superintendente Flávio Caland, 

 

Na reunião da Amaf em 26/11 os moradores reclamaram sobre intervenções em algumas Praças 

do nosso bairro, sem a divulgação prévia que permitisse saber os motivos que levaram a executar 

os serviços até em horário fora do normal, como foi a retirada do balanço na Praça ao lado do 

Rioshopping durante a madrugada e jogada a estrutura de ferro entre a grade e o Rio Sangradouro. 

 

Outra intervenção, entendemos  com a anuência da Prefeitura, foi na Praça do Ovo, onde foi 

construído um quiosque eliminando uma parte da área de lazer nessa já reduzida Praça. 

 

Na Praça Mc Gregor também houve uma intervenção na quinta feira 23/11 feita pela Comlurb. 

 

A AMAF solicita da Superintendência informações sobre quem fez a intervenção na Praça ao lado 

do Rioshopping, por que e para que a Prefeitura permitiu a instalação de um quiosque na Praça do 

Ovo e se ha alguma ação prevista na Mc Gregor assim como, se eventualmente está prevista a 

intervenção em alguma outra área pública de lazer. 

 

Os moradores precisam de aparelhos de ginástica e não de quiosques de alimentação nas praças. 

Os moradores precisam de mais áreas públicas realmente destinadas ao lazer em função do 

crescimento descontrolado que a Freguesia sofreu nos últimos anos. 

 

Sem mais e na espera de ver atendidos os pedidos dos moradores nos despedimos 

 

Atenciosamente, 

 

Juan Carlos Tomsic 

 

Presidente: Juan Carlos Tomsic  

Vice-Presidenta: Kátia da Costa Pinto D’Ávila  

Maiores informações, no site da AMAF usando no campo Pesquisa a palavra: Praça 


