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CARTA DA PRESIDÊNCIA
Em 2018 a AMAH deu continuidade ao seu trabalho, 
buscando sempre melhorar a qualidade de vida dos 
moradores. 

No início do ano foi inaugurada a cancela eletrônica 
no início da rua Miguel Pereira, que melhorou 
significativamente as condições de trabalho dos 
vigilantes. Em seguida foi lançado o primeiro número 
do Informativo AMAH, que levou informação sobre a 
Associação a todos os moradores. 

No Parque do Martelo, além de proporcionar um 

espaço de lazer para crianças e adultos, foram 
realizadas diversas atividades educativas e culturais. 
Em novembro foi inaugurada a trilha do Martelo, que 
segue até o ponto mais alto do Parque. O Ciclo 
Orgânico continuou seu trabalho de compostagem. O 
controle do capim colonião e o plantio de mudas de 
árvores nativas também foram tiveram continuidade. 

Em julho foi realizada a tradicional festa junina e em 
novembro foi realizado o evento de vizinhos de portas 
abertas. 

Em 2018 foram adotadas medidas de redução de 
despesas, que reverteram o quadro deficitário das 
contas da AMAH, que ocorreu em 2017. 

Todo esse trabalho foi financiado pelas contribuições 
de associados e amigos do Parque, além de outras 
doações, e realizado com o inestimável apoio de 
colaboradores que contribuíram com seu esforço nas 
atividades da AMAH. 

Para 2019 esperamos, além de dar continuidade às 
atividades de rotina, realizar novas ações. Esperamos 

continuar contando com a participação de 
colaboradores e parceiros, essenciais para que 
possamos realizá-las. 

Mario Flores

Em 2018 foram adotadas medidas de redução de despesas, que 
reverteram o quadro deficitário das contas da AMAH, que 
ocorreu em 2017.
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CARTA DA DIRETORARIA DO PARQUE
O Parque do Martelo “um projeto em construção” da associação de moradores do Alto Humaitá, vem 

confirmando sua vocação como espaço educador. 

Assim como lugar de encontro da comunidade local e compartilhamento de iniciativas ambientais,  

envolvidas com o objetivo de promoção da sua manutenção, como modelo diferencial na gestão do 

Lugar público. 

Mônica Claro
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AMAH PRESENTE

Claritas est 
etiam 

dynamicus, qui 
mutationem. 

Mirum est littera 
gothica, claram, 
humanitatis per 

Relações Sociais - Eventos 

A AMAH reeditou o Jornal  AMAH Informa 
como mais uma ferramenta de comunicação 
com os moradores das ruas. Ao longo do 
ano foi promovida uma série de eventos que 
que ocupou as ruas com a confraternização 
entre vizinhos e também para arrecadação 
de recursos para a associação. Entre eles 
destaca-se: 

Batuque do Martelo, Festa Junina, 
Halloween, Dia do Vizinho - Garagens de 
Portas Abertas, entre outros.

Relações Institucionais 

Um dos pilares da AMAH sempre foi a boa 
relação com organismos governamentais 
como Comlurb, CEDAE, Polícia, Light, 
Secretaria do Patrimônio, entre outros, para 
melhor atender as demandas dos 
associados, assim como a relação com 
associações parceiras como a AMAHU. Em 
2019 pudemos ver o resultado desse 
cuidado, ao longo dos últimos anos, nas 
relações externas e manejo das nossas 
árvores. Mesmo com o temporal que atingiu 
a cidade, nenhuma árvore caiu.

Segurança  

Em 2018 a campanha de arrecadação de 
recursos para upgrade de todas as câmeras 
continuou e trouxe mais segurança para as 
moradias das nossas ruas, em tempos tão 
violentos da cidade.

PARQUE do MARTELO 

O PARQUE do MARTELO cresceu e ampliou 
sua atuação com muitas parcerias na área 
ambiental e educacional, principalmente 
com a UniRio e PUC, além, é claro, da  
Galeria do PARQUE que cresce a cada 
estação.
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VIZINHANÇA BOA
Cultive, 
cuide, 

queira bem. 
O resto 

vem.

Festa Junina



ACOLHIMENTO 
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Tivemos vários casos de animais que 
estavam nas nossas ruas e casas e foram 
acolhidos com carinho. Muitos ganharam 
um lar, enquanto os outros se 
recuperaram para voltar à liberdade. 
Infelizmente alguns não sobreviveram, 
mas ao menos receberam cuidados e 
foram embora de forma tranquila (como 
no caso de alguns gambazinhos e 
passarinhos). 

O mais conhecido foi o Gato da Árvore! 
Todo mundo se sensibilizou com a 
história e quis ajudar.  Ele reuniu volume 
de doações acima do necessário... e 
acabou financiando a dupla de cães que 
perambulava pelas ruas comendo jambos 
caídos. No total, o valor doado chegou a $ 1.335,00, gastos em 
medicamentos, castração, teste FIV/FELV, ida ao abrigo e ração. E os 
três agora estão muito felizes, saudáveis e em novos lares. 
Agradecimentos especiais à Manu e Pedro, pela garagem, e para a 
Lelê, filha do Nelson, veterinária que está sempre a postos para 
ajudar.

Gato da Árvore quando chegou Gato da Árvore adotado 2 meses depois

a cima: cão esquecido na padaria  e sendo 
devolvido 
à direita: cães se recuperando da doença do 
carrapato e esperando adoção

a cima: maritaca encontrada toda encharcada, 
em frente ao Inst. Social, e reintegrada ao seu 
bando.

Gambá cega encontrada em uma casa da DS, 
e adotada por uma veterinária
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Claritas est etiam dynamicus, qui sequitur mutationem. 
Mirum est notare littera gothica, nunc claram, humanitatis 
per seacula quarta et. Eodem modo typi, qui nunc nobis 
videntur parum .

MELIPONÁRIO

uma história em construção 
PARQUE DO MARTELO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
minim veniam, quis nostrud exerci tation suscipit nisl 

ut ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum in 
in esse consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla at 
vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

OFICINAS DE ARTES
Momentos de trocas de experiências atrás da arte:

EXPOSIÇÕES
Exposições de Arte na Galeria do Martelo: 



A UNIÃO FAZ A FORÇA
Em agosto um grupo de pessoas que frequentam o parque, vizinhos e associados se juntaram 
para trocar ideias sobre melhorias para esse ambiente tão especial.

Agrupados em 6 mesas com os temas: jurídico, 
trilhas, _________________________ 
cada grupo trocou ideias e traçou estratégias para a 
implementação dessas ideias. 
Ao final do encontro, cada grupo fez uma mini 
apresentação do seu resultado.  Ao longo dos meses 
seguintes, o grupo de trabalho com o apoio e 
coordenação da UniRio esmiuçou cada ideia para 
desenhar a implementação das mesmas. 
O primeiro retorno foi a abertura da Trilha do Martelo 
(.   /.  / 2018) e a preparação da trilha Beija-Flor, a ser 
aberta em 2019.

Pessoas + Café + Trocas de Ideias = Plano de 
Ação para o Parque do Martelo

�8

WORLD CAFÉ

Em parceria com a UniRio, Faculdade de XXX, foi 
proposto aos vizinhos e moradores dos arredores do 
PARQUE que viessem para um café da manhã e uma 
troca de ideias para melhorias no PARQUE. O 
resultado foram 5 mesas de debates com temas 

pertinentes as necessidades como: trilhas, jurídico, 
parquinho, entre outros.  
Ao final do encontro o grupo do PARQUE recebeu 
diversas ideias, diretrizes para traçarem u plano de 
ação em etapas. O primeiro resultado foram as Trilhas 
do Martelo e a do Beja-Flor.



RESULTADOS DO PARQUE
10 caixas de abelhas sem ferrão 

20 mudas  de plantio de ( Cedor, Paineira, Ipê Branco, Pitanga, 

Pseudopptadenia.Gabiroba, Sapucaia, Pau d’Alho, Pau Jacaré, 
Jabuticaba e Ipê Amarelo. 

100 Toneladas aprox.- Ciclo Orgânico 

07 Visitas Escolares 

04 Eventos  

03 Mutirões de Horta _ Cinco 

06 Oficinas e Rodas de Conversa 

02 Exposições 

02 Filmagens



Doação 
Segurança 
R$ 6.900

OUTRAS RECEITAS

R$ 15.032
SALDO

RECEITA S R$ 113.290

Eventos e 
Doações 
R$ 9.922

Renda Festa 
Junina 

R$ 5.998,00

Contribuições de 
Associados 
R$ 75.649

Contribuições de 
Amigos do PARQUE 

R$ 11.930

Outras doações 
R$2.891



Administração 
R$ 19.513

CATEGORIAS

DESP ESA S R$ 98.258

Light + Cedae +TEL/
Internet PARQUE + 

Guarita 
R$ 14.710,85

AMAHU 
R$ 1.188,00

Manutenção do 
PARQUE 

R$ 5.097

Material e 
Serviços 

R$ 2.125

Pessoal 
R$ 48.236

Manutenção da Segurança 
R$ 3.321,77

Melhorias da Segurança 
R$ 4.065,00



Receita : R$ 93.449,84 
Despesas : R$ 75.509, 77

2014

Receita : R$ 92.407,88 
Despesas ; R$ 86.050,52

2015

2016Receita : R$ 90.837,40 
Despesas : R$ 85.333,41

2017 Receita : R$ 94.407,94 
Despesas: R$ 110.861,90

2018
Receita: R$ 113.290,29 
Despesas: R$ 98.258,25

EVOLUÇÃO 2014-2018







PARCEIROS 




