
 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS  
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Site: www.amafreguesia.org   
E-mail: amaf@amafreguesia.org 
Facebook.com/amaf.amafreguesia 

 
Você acha que está tudo bem na Freguesia? 
Você quer resolver algo na sua redondeza e precisa de apoio? 
Você acha que é possível, juntando forças, conseguir mudar 
alguma coisa? 
Se sim, participe dos desafios que a AMAF enfrenta desde 1981 e 
luta para melhorar a qualidade de vida do nosso bairro. 

 
Ao longo dos anos, a AMAF conseguiu muitas vitórias, como:  

 Criação do Bosque da Freguesia e luta pela sua integridade;  

 Derrubada em 1983 de um prédio equivalente a 17 andares em 

construção onde hoje está o Mc Donald’s. Como fruto dessa luta o 

SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - hoje 

IPHAN) estabeleceu limites nos gabaritos para proteger o morro da 

Igreja da Pena e a própria natureza;  

 Exigência da construção e alteração da rede de águas pluviais no 

Projeto Rio Urbe Freguesia, realizado em 2004/2008, na área central da 

Freguesia que inundava a cada chuva mais forte; 

 Decreto Nº 37158, de 16 de maio de 2013, que criou a Área de Especial 
Interesse Ambiental do bairro da Freguesia, restringindo o crescimento 
descontrolado que provocou, em parte, o caos que hoje vive o nosso 
bairro. 

A estratégia de cooptação dos partidos políticos sobre as Associações de 
Moradores, para fins administrativos e eleitorais, nunca prosperou na AMAF, 
pela sua postura de independência para analisar, debater e propor questões 
referentes à Freguesia, Jacarepaguá e cidade como um todo. Essa 
organização comunitária sem compromissos partidários permite um trabalho 
contínuo e comprometido com as melhorias da qualidade de vida do nosso 
bairro.  

Para conseguir mais vitórias, a participação de todos é fundamental! 
As reuniões da AMAF são realizadas mensalmente, na sede do 

Bosque da Freguesia. 
 
PRÓXIMA REUNIÃO: 28 DE JANEIRO DE 2018, DAS 9:00 ÀS 11:30 
 

Contamos com você! 
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