
Junho/2020



amajb.org.br/

www.facebook.com/groups/amajb/

www.instagram.com/amajbrj/

http://amajb.org.br/
https://www.facebook.com/groups/amajb/
https://www.instagram.com/amajbrj/


Sobre a AmaJB

 Somos quase 20mil moradores;

 Temos uma associação fundada há 40 anos;

 Somos todos voluntários, ávidos por trazer melhorias 

para o bairro;



Motivos para se associar 
e orgulhar!



Rodando com Tampinhas

O projeto socioambiental Rodando com Tampinhas foi idealizado para fazer da 
proteção do meio ambiente uma forma de geração de recursos para a promoção 
de mobilidade, através da doação de cadeiras de rodas para pessoas carentes. Em 
apenas 9 meses de ação e utilizando-se exclusivamente de uma rede de milhares 
de voluntários espalhados por toda a cidade, arrecadou 34,5 toneladas de 
tampinhas plásticas pós consumo (cerca de 17 milhões de unidades) tendo 
adquirido, com os recursos obtidos com a venda deste resíduo, 86 cadeiras de 
rodas para pessoas carentes. As tampinhas, por sua vez, foram reinseridas na 
indústria, novamente transformando-se em produtos, fechando assim o ciclo de 
uma economia circular.

Porém, ainda era possível fazer mais. Se as tampinhas foram arrecadadas por 
milhares de pessoas e empresas, um aprimoramento natural deste ciclo seria que 
os novos produtos, produzidos a partir delas, retornassem para a população que as 
recolheu, na forma de um “pagamento” pelo inestimável serviço ambiental 
prestado.

E assim nasceu o projeto da Tampinha à Pracinha, fruto de uma parceria da AMAJB 
– Associação de Moradores e Amigos do Jardim Botânico, do projeto Rodando com 
Tampinhas e da Paróquia São José da Lagoa, com o apoio da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/24/campanha-de-coleta-
de-tampinhas-garante-doacao-de-143-cadeiras-de-rodas-no-
rj.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1&fbclid=Iw
AR3Pa6L0ipFsHV8y9V97TiKL9ne-XxT0biO_3xbKVM72AVbdfZ53kjEJ1QI

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/12/24/campanha-de-coleta-de-tampinhas-garante-doacao-de-143-cadeiras-de-rodas-no-rj.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1&fbclid=IwAR3Pa6L0ipFsHV8y9V97TiKL9ne-XxT0biO_3xbKVM72AVbdfZ53kjEJ1QI


 A AmaJB, através do projeto "Da Tampinha à 
Pracinha" , entregou hoje, 03/06/2020, no 
Parque de Madureira, 72 bancos feitos com as 
tampinhas plásticas recolhidas por muitos 
cariocas para o projeto Rodando com 
Tampinhas.

 As tampinhas, após terem sido trocadas por 
cadeiras de rodas, foram vendidas para um 
empresa que fez os bancos para a AmaJB doar à 
Cidade.

 Os bancos serão instalados em parques da 
Cidade do Rio de Janeiro.



Mutirão para pintura
ponte da da Lineu de Paula Machado e muretas

https://diariodorio.com/moradores-do-jardim-botanico-fazem-mutirao-de-
revitalizacao-do-bairro/?fbclid=IwAR1RM9-
GS7W3wBVLssqYElz_YhOq_n6kUBuBlGW17ms1crMy4BsvBJbiv7I

https://diariodorio.com/moradores-do-jardim-botanico-fazem-mutirao-de-revitalizacao-do-bairro/?fbclid=IwAR1RM9-GS7W3wBVLssqYElz_YhOq_n6kUBuBlGW17ms1crMy4BsvBJbiv7I


Mutirão #JBquequeremos
Plantio de mais de 50 mudas de árvores frutíferas no 

canteiro central da Borges de Medeiros

Alguns pés de pitanga e amora plantados no mutirão, em parceria com a Fundação 

Parques e Jardins, já estão com com pitanga e amora. Resultado do carinho com que 

foram plantados e o cuidado que recebem no dia-a-dia.

Precisamos de voluntários que possam ajudar a regar estas mudas. Todas foram plantadas 

no canteiro central da Av. Borges de Medeiros no trecho da rua Batista da Costa até a 

Maria Angélica.



Fizemos acordo com a João Fortes para revitalização da praça.

Instalado um brinquedo novo para crianças com deficiência, na 

Praça Pio XI.

Este brinquedo e todos os outros  brinquedos inclusivos 

foram comprados pela AMAJB 

com recursos doados

por associados e moradores.

Adoção da Praça Pio XI



Instalamos ainda um equipamento para terceira idade. 

Queremos que todos tenham uma praça melhor após o 

término do isolamento. #jbquequeremos #riodejaneiro



Espaço Inclusivo

O espaço foi preparado para receber os brinquedos 

inclusivos móveis para crianças com deficiência.

O kit é composto de 4 brinquedos, que ficarão na área dos 

círculos. 

Conseguimos a doação de 

latas de tinta, próprias para piso,

da Sherwin-Williams. 



ANTES DEPOIS



Tá gostando? Venha fazer parte!



Reforma da Colônia de 

Pescadores Z13

 A Amajb impediu a destruição da centenária Colônia de Pescadores da 

Lagoa, e conseguiu q a reforma da Colônia fosse realizada, sem o 

investimento de dinheiro público. Desde então, junto com os Pescadores, 

Heitor Wegmann tem atuado na defesa do ecossistema lacustre, 

denunciando despejos de esgoto e evitando mortandade de peixes.





Recuperação da Rotatória da 

Maria Angélica

A ação integrada entre a AmaJB e a ABJB 
recuperou o canteiro da rotatória do alto da 
Maria Angélica



Fechamento de Buracos
Compra de asfalto frio para acabar com o risco de 

acidentes nas ruas!

 Para evitar novos acidentes, um 

morador comprou e doou asfalto 

para tapar o buraco. Quando 

estava indo tapar, um morador de 

rua o parou e perguntou o que 

faria com o asfalto. Após 

explicar o motivo, ele pediu que o 

deixasse tapar o buraco. Este 

morador em situação de rua, que 

se chama Felipe, já causou muitos 

problemas no bairro e agora, após 

passar um período internado, 

voltou a ser uma pessoa tranquila. 

Como as coisas mudam. Se estas 

pessoas tiverem a oportunidade 

de conseguir um emprego, 

teremos menos pessoas morando 

na rua.



Vários buracos foram usados com a mistura de brita e 

asfalto frio!



Você viu alguma coisa errada no 

bairro?
Siga este passo a passo:
• Baixe o aplicativo do 1746 ou entre no site: 

https://www.1746.rio/portal/servicos
• Procure o assunto de interesse, faça a reclamação e de 

preferência mande uma foto;
• Guarde o protocolo com data de envio da reclamação;
• Peça a mais pessoas que façam o mesmo! Quanto mais 

pessoas reclamarem, mais rápida será a resposta;

Uma das melhores ferramentas existentes de relacionamento 
entre Cidadão e Poder Público é o 1746.

Baixe o aplicativo 1746 e acione a Prefeitura para comunicar a 
existência de um buraco na calçada ou na rua, lâmpada de 
poste queimada, existência de ratos e vários outros serviços.

Se cada um fizer a sua parte, teremos o 
#JBquequeremos

https://www.1746.rio/portal/servicos


Alargamento da Lineu de Paula 

Machado em frente à Hípica

O trecho da Lineu de Paula 
Machado em frente ao portão da 
Hípica foi alargado para o trânsito 
fluir melhor e liberar uma faixa de 
rolamento para que segue em 
direção ao hospital da Lagoa e JJ 
(Rua Oliveira da Rocha).

https://m.facebook.com/groups/1
27858577346?view=permalink&id
=10153191291457347&sfnsn=wi
wspwa&extid=TX8OkllVcoeAjooK
&d=w&vh=i

https://m.facebook.com/groups/127858577346?view=permalink&id=10153191291457347&sfnsn=wiwspwa&extid=TX8OkllVcoeAjooK&d=w&vh=i


Arborização da Alexandre Ferreira
Foram 101 mudas plantadas! Jacarandá Mimoso e Flamboyant 

Mirim

A calçada, antes invadida 
por carros, agora está 
cheia de árvores



Segunda é dia de Pizza Solidária!
A cada pizza grande ou gigante comprada, outra é doada a 

profissionais de saúde.



Máscaras para os Garis

Os moradores do Jardim Botânico 

doaram máscaras personalizadas 

a todos os garis que trabalham 

no bairro visando garantir a 

segurança destes profissionais 

que tanto admiramos.



JB Presente
 A uma reunião mensal da AMAJB para tratar da segurança, o 

Governador Wilson Witzel enviou o assessor especial Roberto 
Motta. Também convidamos o cordenador do Lagoa Presente, 
Major Peres, e o comandante do 23BPM, que não pode 
comparecer, e enviou o Capitão Fusco.

 Durante a reunião da AMAJB, o Major Peres comentou sobre o 
levantamento feito para a implantação do Segurança Presente no 
JB e sobre o início do projeto previsto para daqui a 10 dias.

 Inicialmente, o projeto será na Rua Jardim Botânico, no trecho 
entre o Hospital da Lagoa e a Rua General Garzon. Muitos devem 
estar se perguntando o porquê deste trecho. De acordo com a 
mancha criminal, ou seja, com os registros de ocorrências feitos 
na delegacia de polícia, este é o trecho que merece uma atenção 
maior. Vejam a importância do registro de ocorrência, mesmo 
que o crime não tenha se consumado.

 Posteriormente será ampliado.



Parceria AmaJB e 

Mercado Afonso Celso

Foram entregues 45 kits de higiene às famílias das crianças 

com deficiência que estudam na escola municipal Marly 

Fróes Peixoto,  que funciona dentro da ABBR no Jardim 

Botânico.



Obra do Berço
Recebemos o pedido de ajuda da Obra do Berço para a compra de 80 kits de higiene 

para as famílias das crianças que estudam lá. Cada kit custa R$ 40,00.

As doações podem ser feitas através de depósito na conta da Obra do Berço.



Desinfecção do bairro

 Moradores (voluntários) desinfetaram a Praça Pio XI e 

outros pontos do Jardim Botânico.




