
1 de 4 

                 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: 01 de outubro de 2017  

Horário: 9:00 hs às 11:30 h 

Local: Sede do Bosque da Freguesia 

 Pauta da reunião: 

– Apresentação dos presentes 

– Informes sobre a Freguesia 

– Apoio ao Grupo SOS Hospital Federal Cardoso Fontes 

– Nova Gestão do Bosque 

– Campanha da AMAF para divulgar sua missão nos condomínios 

– Reivindicações dos moradores e situação atual. 

– Cruzamento da Três Rios com a Bananal. 

– E a segurança como está na Freguesia?. 

– Sinal de pedestres na Três Rios. 

– Enchente na Rua Francisca Sales. 

– Limpeza do Rio Sangradouro. 

– Área de lazer do Rio Sangradouro. 

– Grades rompidas na Gabinal. 

– Ocupação irregular das calçadas. 

– Mobilidade e Transporte. 

– Coberturas e bancos nos pontos de ônibus. 

– 200 mil metros2 do nosso Bosque. 

– Estrada do Rio Sangradouro. 

– Estacionamentos públicos. 

– Ciclovias. 

– Corte irregular das árvores. 

– Projeto Rio Cidade inconcluso. 

– Medidas compensatórias. 

– PEU Taquara. 

 

– A AMAF na mídia virtual e finanças da AMAF 

– Assuntos jurídicos 

– Informes sobre a FAMRIO 

– Assuntos gerais 

– Encerramento 

 

 Início e apresentação dos presentes 

A reunião foi iniciada com a apresentação dos moradores e amigos presentes: Antonio Marques, 

Antonio Sérgio, Annelise, Artur, Guilherme, Hugo, Jorge Costa, Jorge Marques, Juan, Maurith, 

Marcelo (do bairro Anil), Maysa, Myrian, Nelson, Sandra, Sérgio, Thiago (do bairro Vila 

Valqueire), Vera, Zelia. 

 

 Nova gestão do Bosque 

http://www.amafreguesia.org/
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http://www.amafreguesia.org/estrada-do-rio-sangradouro-e-o-bosque-da-freguesia/
http://www.amafreguesia.org/vaga-livre/
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http://www.amafreguesia.org/a-poda-irregular-das-nossas-arvores-continua-sem-os-cuidados-da-comlurb/
http://www.amafreguesia.org/o-leblon-de-jacarepagua-e-o-projeto-rio-cidade-na-freguesia-mais-uma-obra-inacabada-e-com-recursos-publicos-perdidos/
http://www.amafreguesia.org/medidas-compensatorias-na-arborizacao-da-freguesia-ate-agora-nenhuma-resposta/
http://www.amafreguesia.org/mais-um-peu-para-as-vargens/
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Logo após, a Gestora do Bosque da Freguesia, Sra. Vera Baldner, que foi a sua primeira gestora 

entre 2000 a 2002, logo depois de 2009 até 2016 e que iniciou sua terceira gestão no mês de 

setembro, fez um relato retrospectivo da sua atuação, das suas iniciativas em prol da fauna, flora 

e dos visitantes sempre respeitando as normas básicas de uma Unidade de Conservação como 

é considerada o Bosque da Freguesia. 

Declarou o seu amor e compromisso a esse trabalho. E, o quanto as suas boas relações, no 

âmbito institucional com setores chaves da administração pública, colaboraram para a 

manutenção da qualidade da prestação de serviços do Bosque, em especial, nos setores de 

segurança e limpeza.  

Durante a falação da Vera, Zelia solicitou, por causa do tempo de reunião da qual constavam 

mais de vinte itens, que a mesma enviasse um texto dessa retrospectiva, para posteriormente 

acrescentar no site informações relevantes sobre o Bosque.  

Ao finalizar, solicitou a colaboração para organizar a Biblioteca que foi desmontada na gestão 

anterior. 

Informou que muitos livros se encontram num ambiente insalubre e inadequado para esse tipo 

material, numa das dependências da Sede do Bosque.  

O morador Jorge Luís trouxe uma iniciativa da “Band news do Bem” onde ele indicava o Lar 

Maria de Lourdes – um abrigo para crianças órfãs e deficientes situada na Rua Pajurá, 256 no 

Bairro da Taquara como entidade a ser apoiada usando o Bosque como local para a campanha 

da Band news do Bem. Então, perguntou para Gestora do Bosque Vera Baldner sobre a 

possibilidade de acolher esse evento no Bosque.  Em resposta, a Sra. Vera solicitou o 

agendamento de um encontro para tratar desse assunto.  

A moradora Myrian colocou sobre a possibilidade de se criar uma horta comunitária no Bairro 

e a Sra. Vera ficou de buscar informações sobre implantação de horta comunitária no Bosque. 

Também, apresentou o Biólogo Thiago Candido que é ambientalista e irá colaborar nessa nova 

gestão do Bosque. 

Com relação à segurança no Bosque que teve reclamações de usuários devido a um ato de 

violência dentro do Bosque e na saída (Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão) anterior à atual 

gestão, a Sra. Vera Baldner informou que já solicitou reforços da Guarda Municipal e da Comlurb 

para melhorar a segurança dentro do Parque.  

A AMAF foi informada pela gestão anterior que o quadro de guardas foi reduzido e que o pessoal 

da Comlurb que auxiliava vigiando as trilhas nos finais de semana foi reduzido. 

Na reunião, a AMAF lembrou também que em 2016 foi feita a sugestão de colocar câmeras para 

a vigilância em todas as áreas críticas (trilhas, etc.). Foi colocada essa questão novamente para 

que a Gestora informasse se é possível colocar esse tipo de recursos numa Unidade de 

Conservação e se seria possível obter financiamento de empresas na base da propaganda para 

viabilizar os custos da implantação.  

 

 Apoio ao Grupo SOS Hospital Federal Cardoso Fontes 

Myrian atualizou a situação do Hospital Cardoso Fontes, que sofre uma interferência política para 

se tornar um Hospital de Oncologia. A população e servidores do hospital lutam pela manutenção 

de seu perfil de atendimento, como Hospital Geral. A Sra. Vera Baldner solicitou que o abaixo-

http://www.amafreguesia.org/a-seguranca-no-bosque-preocupa-os-frequentadores/
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assinado para divulgar seja disponibilizado na sede do Bosque e assim colaborar com a 

Campanha SOS HCF. 

 

 Reivindicações dos moradores e situação atual. 

O morador Arthur fez uma reclamação sobre a grande quantidade de ambulantes que vendem 

pastéis.  O assunto já foi colocado como reivindicação dos moradores não só com relação à 

venda de produtos alimentícios como outro tipo de produtos sem autorização invadindo de forma 

ilegal as calçadas do bairro. 

Sobre as observações de vários moradores em relação às múltiplas construções na Freguesia, a 

Amaf colocou que “não é contra construir no bairro e sim contra aquelas que poderão 

prejudicar a comunidade”. E que haja a obrigatoriedade de estudos de impacto de vizinhança, 

em várias perspectivas, das construções novas.  

Juan, falou sobre os pedidos de reuniões da Amaf com o comando do 18º Batalhão da PM e 

com o Superintendente da Freguesia, Sr. Flávio Caland. E, que obteve as respostas para os 

agendamentos em horário comercial, o que dificulta o comparecimento dos diretores da Amaf. 

Fez o convite para que os associados da Amaf possam comparecer a essas reuniões.  

Informou que a situação da Rua Francisca Sales continua a mesma, com riscos de enchentes 

pela proximidade das chuvas de verão.  

Juan informou também que muitos dos assuntos da pauta já vêm sendo divulgados no Site da 

Amaf.  

Jorge da Costa Pinto participou da reunião do Conselho Comunitário de Segurança, trouxe a 

informação dos prejuízos que os boatos online sobre a insegurança causam, pelo desvio de 

pessoal e recursos materiais usados para esses atendimentos falsos, diminuindo as rondas de 

rotina que já se apresentam deficitárias pelo caos econômico que vive a nossa cidade e o nosso 

estado. Informou que a próxima reunião do CCS será num Condomínio na Rua Amador Bueno. A 

Sra. Vera falou que ofereceria a sede do Bosque para uma próxima reunião do CCS. 

 

Sobre o encontro do CCS do 18º no dia 28/09/2017 no Colégio MV1, Freguesia o Jorge da Costa 

que participou desse encontro relatou que as autoridades presentes foram as do, 

- 18º BPM (Jacarepaguá, Pechincha, Freguesia, Tanque, Vila Valqueire, Taquara, Curicica, Cidade 

de Deus, Anil e Gardênia Azul.),  

- 7ª Inspetoria da GM (Anil, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Jacarepaguá, Pechincha, Praça 

Seca, Tanque, Taquara, Vila Valqueire e Cidade de Deus.), 

- 32ª DP Taquara,  

- 28ª DP Praça Seca e  

- Superintendência de JPA. 

 

A Amaf  ratificou a necessidade de  

- avançar na implementação do Plano de Segurança para Freguesia e Jacarepaguá;  

- colocar maior atenção ao Bosque da Freguesia por já termos relatos de assaltos dentro e nas 

adjacências 

- ter um encontro com o 18º 

http://www.amafreguesia.org/a-ocupacao-irregular-das-nossas-calcadas-continua-e-quando-vao-embora-olha-como-ficam/
http://www.amafreguesia.org/a-ocupacao-irregular-das-nossas-calcadas-continua-e-quando-vao-embora-olha-como-ficam/
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- resolver a ausência da GM, como a que ocorreu nas 2 semanas do Rock in Rio, já que grandes 

eventos sempre acontecem no RIO. 

- atender às reclamações de falta de circulação dos guardas no centro do bairro, além da 

inexistência nas ruas periféricas. 

- realizar uma campanha para que a sociedade não repasse notícias falsas o boatos sobre 

crimes e violência sem antes checar a sua veracidade, e nesse sentido, sugeriu a necessidade 

de implantar, como resposta a essa boataria que corre na internet, algo similar a uma Central 

Policial de Boatos (CPB) que centralizasse todas as notícias, enviando para e recebidas das DP, 

das IGM, dos BPM, divulgando à sociedade a veracidade ou não do fato;  

- solicitar aos órgãos responsáveis uma maior fiscalização por causa da proliferação da venda de 

itens novos nas calçadas que coincidentemente acontece com o aumento do roubo de cargas de 

caminhões. 

(Nota para os leitores de esta ata: “É importante assinalar que a AMAF entregou documento em 

31/08/2017 sobre o problema da segurança às autoridades e cujo conteúdo pode ser lido no link 

a seguir: 

http://www.amafreguesia.org/voce-acha-que-a-seguranca-e-um-problema-serio-entao-se-puder-

participe-da-reuniao-do-ccs/) 

 

As respostas dadas pelas autoridades às questões levantadas pelos participantes foram: 

- A superintendência disse que iria verificar em que pé está o projeto de Segurança Integrada de 

Jacarepaguá. 

- O 18° disse que espera mais contribuições, pois o que recebeu para os bairros do Valqueire 

Praça Seca e Campinho foi só uma viatura e 10 soldados e tevê que remanejar outros bairros. 

Está difícil dar a cobertura necessária. 

- A 7a IGM disse que na primeira semana de outubro já estaria normalizada a reposição da 

guarda. Apesar de ter recebido reforço humano, mal deu para cobrir as aposentadorias e as 

ausências de férias e licença saúde de 2016 até hoje. O cobertor continua curto. 

 A AMAF na mídia virtual e finanças da AMAF 

Continuamos com o site, face book e grupo no Whatsapp. Juan incentivou o acesso ao site e 

também houve a solicitação de que os moradores presentes se associassem a Amaf.  

Também, foi informado aos moradores que participavam dessa reunião, pela primeira vez, sobre 

o Whatsapp do grupo Amigos da Freguesia e foi anotado quem gostaria de participar. 

Com relação à campanha para atrair mais sócios foi distribuída uma Ficha de Contato com 

Moradores para ser preenchida por aqueles presentes que desejassem se associar. 

 Juan falou que a AMAF precisa divulgar a sua existência e missão e para isso solicitou aos 

presentes para aproveitar as assembleias dos seus condomínios para convidar à Diretoria da 

AMAF comparecer e dedicar só 10 minutos para falar da AMAF. Um documento (Clique na 

palavra documento para baixar uma cópia) está disponível para quem quiser distribuí-lo aos 

moradores dos seus condomínios. 

 Encerramento. Não havendo outros assuntos para tratar a reunião foi encerrada às 11:30 hs. 
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