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Sobre a AmaJB 

!  Somos quase 20mil moradores; 

!  Temos uma associação fundada há 40 anos; 

!  Somos todos voluntários, cujo o único interesse é reunir a 
vizinhança para trazer melhorias e cidadania para o nosso 
bairro; 

!  Articular com o Estado e Município propostas com este 
objetivo. 



Rodando com Tampinhas 



Mutirão para Pintura 
ponte da Lineu de Paula Machado e muretas 



Mutirão #Jbquequeremos 
Plantio de mais de 50 mudas de árvores frutíferas no canteiro central 
da Av. Borges de Medeiros 



Adoção da Praça Pio XI 
Fizemos um acordo com a João Fortes Engenharia para a revitalização da praça. 
Instalamos 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. 



Crowdfunding – Segurança Presente 
Apoiamos a operação Segurança Presente que começou há quase 1 ano no Jardim 
Botânico e ao identificarmos algumas necessidades, propusemos uma vaquinha entre os 
moradores. 



Queremos fazer do 
Jardim Botânico um 
bairro melhor, uma 
referência no Rio! 



SAÚDE 



Ambulatório Praia do Pinto 

!  Obra Social desde 1954; 

!  Na esquina da Rua Jardim Botânico com Rua Maria Angélica; 

!  Prédio da Prefeitura; 

!  AmaJB procurou alternativas para não ver o imóvel sendo 
transformado numa atividade sem relevância; 

!  A Casa de Saúde da PUC já visitou o local e tem interesse implantar 
o local mais modernos mas que preste um serviço de saúde 
ambulatorial para camadas mais carentes da sociedade. 

!  Além das Clinicas Médicas, desenvolver no local, em horários 
específicos, o atendimento e tratamento prestado pelos Narcóticos 
Anônimos.  

!  Buscar também o apoio do comércio local para custeio das reformas 
necessárias. 

https://extra.globo.com/noticias/rio/ambulatorio-oferece-consultas-
precos-populares-com-remedios-incluidos-21634760.html 



INUNDAÇÕES 



Automação da Comporta da Gen. Garzon 

!  O maquinário atual, de 1922, com acionamento manual, não é mais 
viável há décadas. 

!  Automação do sistema das 3 comportas: Gen. Garzon, Jardim de Alah 
e Visconde de Albuquerque 

!  Para além da automação, faz-se necessária a limpeza de bueiros 



TRÂNSITO 



Urbanização e Trânsito 

!  Instalação de tachões em toda a Rua Jardim Botânico, delimitando mão e 
contramão; 

!  Postes de LED com câmeras para coibir infrações – a AmaJB tem interesse em 
contribuir, inclusive com a doação de câmeras; 

!  Semáforos inteligentes – estudo para melhorar o fluxo da Rua Jardim Botânico, 
principalmente o trecho entre o Hospital da Lagoa e a Pacheco Leão; 

!  Asfaltamento de toda a extensão da Rua Jardim Botânico que está cheia de 
crateras;  

!  Reparo que se proponha definitivo nas Ruas Lopes Quintas e Maria Angélica 
destruídas pelas chuvas ou obras na rede de saneamento;  

!  Projeto para a destinação de uma faixa exclusiva para bicicletas na Rua Jardim 
Botânico como forma de inibir o trânsito de automóveis ampliando a adoção de 
formas mais sadias de mobilidade: a Ciclo Faixa; 



SEGURANÇA 



Base de Segurança 

!  Reinstalação da base para apoio à Guarda 
Municipal / Segurança Presente; 

!  O local, que já abrigou uma base, está 
num ponto estratégico, no meio de 4 
bairros e próximo ao acesso ao Túnel 
Rebouças; 

!  a AmaJB tem interesse em contribuir, 
inclusive com a doação de material de 
construção; 



CONCESSIONÁRIAS  



Outras Concessionárias  

!  Reparo imediato das ruas que foram destruídas pela má conservação da 
Rede 

!  Acionar o Agente Regulador (AGENERSA) para que imponha sanções e faça 
cumprir. 

CEDAE & NATURGY 

!  Coibir o desleixo com a fiação e cabeamento com o emaranhado de fios 
soltos por todo o Jardim Botânico; 

!  Secretaria de Urbanismo – fiscalização mais incisiva. AmaJB poderá 
auxiliar com a denúncia de má prática das concessionárias. 

!  Acionamento das Agencias Reguladoras (ANEEL - Light e ANATEL - 
concessionárias de telefonia) para imporem sanções por descumprimento.  



OUTROS 



Árvores 
!  A Figueira, símbolo da AmaJB precisa de cuidados e poda 

!  As podas não aconteceram nos últimos anos e há diversos pontos críticos 

!  Podas que coíbam as “ervas de passarinho” 

!  Plantio de mudas e árvores em golas abandonadas 

!  Manutenção mais incisiva dos parques Tom Jobim, Figueiras, saída do 
Rebouças, Tablado.  





Eventos & Festas 
!  Regulamentação das festas e eventos, especialmente no Jockey e 

Parque Lage, aonde a desordem e o desrespeito às leis de silêncio são 
constantes 



1746 
!  A volta do serviço como idealizado. 


