
 

 
Um movimento que faz históriaNo 001/2018 I março

I n f o r m a t i v o

BATUQUE DO MARTELO 
O Batuque do Martelo fez bonito no carnaval 
2018. Pelo terceiro ano seguido, percorreu as 
nossas ruas no domingo de carnaval, com 
uma bateria de primeira, entoando a 
marchinha “Não me conte seus segredos” de 
autoria de Cristine Flores, 
Fernando Carvalho e Rubens 
Andrade. No dia seguinte de 
manhã saiu o Baticum seu 
Pequeno, bloco das crianças, 
com grande sucesso. A 
comunidade celebrou seu 
carnaval com muita animação 
e tranquilidade. A AMAH 
agradece e parabeniza a 
todos que trabalharam para 
essa realização, que trouxe 
tanta alegria para todos nós..

A Diretoria da AMAH tem grande satisfação em 
lançar esse pr imeiro número do nosso 
Informativo. Com esse veículo, esperamos 
ampliar a integração da comunidade das ruas 
Miguel Pereira, Embaixador Morgan, Diógenes 
Sampaio, Itú e Aiurú e da praça Ituci e manter os 
moradores informados de eventos e ações da 
Associação e dos órgãos públicos, assim como de 
ocorrências de qualquer natureza que sejam do 
interesse da comunidade. 

Vale lembrar que a AMAH tem uma bela história 
de conquistas para a comunidade. O Parque do 
Martelo, que hoje é um espaço tão querido e 

desfrutado pelos moradores da região, foi 
resultado de uma luta de anos contra projetos 
imobiliários e outros interesses. Queremos 
continuar esse trabalho, melhorando a 
qualidade de vida dos moradores de nossa 
região e de nossa cidade, de forma sustentável 
e responsável. 

Venha fazer parte desse movimento, trazendo 
sua contribuição para construirmos juntos novos 
capítulos da história de nossa comunidade, da 
qual muito nos orgulhamos.

 Foi uma imensa 
emoção chegar 
em casa e ter 
essa bela 
surpresa, uma 
linda 
homenagem a 
mim e a minha 
carreira de atleta 
de snowboard. agradeço de 
coração cada um de vocês, que colocou 
amor nessa canção (samba Isabel Clark) 

Isabel Clark, atleta Olímpica de snowboard  

Palavra da Diretoria

“
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Como melhorar nossa segurança 
 Infelizmente a cidade do Rio de 
Janeiro está atravessando uma fase difícil em 
termos de segurança pública e nossa região 
não é exceção. Tivemos quatro ocorrências 
em 2017, com assaltos a residências, roubo de 
carro e assalto a pedestre. A AMAH criou uma 
comissão de segurança que formulou 
propostas para melhoria das condições de 
segurança de nossas ruas. Foram tomadas 
várias providências, destacando-se a 
instalação da cancela eletrônica na guarita 
em janeiro passado. Outra ação importante é a 
melhoria do sistema de câmeras e instalação 
de um monitor na guarita, para que os vigilantes 
acompanhem a movimentação das ruas. A 
colaboração dos moradores é também 
fundamental para a segurança. É importante 
que todos abram o vidro dos carros ao passar 
na guarita, identificando-se quando solicitados, 
e comuniquem aos vigilantes qualquer 
movimentação suspeita. Quem desejar contribuir 
para a melhoria da segurança, pode enviar 
mensagem para amahinforma@gmail.com, que 
receberá as informações necessárias. 
Lei de fechamento de ruas 
 A Câmara de Vereadores do Rio de 
Janeiro aprovou a Lei número 6.206, de 
21/6/2017, que dispõe sobre o fechamento ao 
tráfego para veículos estranhos aos moradores 
de ruas sem saída. A Diretoria da AMAH estudará 
as condições para aplicação dessa Lei e 
oportunamente levará o assunto aos 
moradores para debate. O fechamento das ruas 
pode trazer benefícios para a comunidade, mas 

é preciso que todas as questões envolvidas 
sejam devidamente consideradas. 
Vamos manter nossas ruas limpas 
 A limpeza das ruas é fundamental para 
o bem estar dos moradores. Por isso é muito 
importante que todos contribuam, usando a 
lixeira das ruas corretamente, recolhendo 
dejetos de seus cães e descartando o lixo 
domiciliar de forma adequada, além de manter 
sua calçada limpa. A Comlurb recolhe o lixo 
comum nas segundas, quartas e sextas-feiras 
de manhã e o lixo reciclável aos sábados de 
manhã. Os sacos de lixo devem ser colocados na 
calçada nos dias do recolhimento, com eventual 
exceção do lixo reciclável, que pode ser 
colocado na véspera, à noite. 

Além disso, não devemos permitir que nossos 
cães pisem nos canteiros que vem sendo 
cuidados com muito carinho por diversos 
moradores. Nossos animais são de estimação, 
mas as plantinhas também são.

www,parquedomartelo.com I Tel AMAH: 2527-0177 I Rua Miguel Pereira, 41 

Fique por dentro….

A Associação de Moradores do Alto Humaitá – AMAH – é uma entidade sem fins lucrativos, que reúne os 
moradores das ruas Miguel Pereira, Embaixador Morgan, Diógenes Sampaio, Itú e Aiurú e da praça Ituci. A 
AMAH tem por objetivos lutar pela legislação que estabelece o uso residencial dos imóveis e seu gabarito, 
articular-se com as autoridades competentes na defesa dos interesses dos moradores, desenvolver 
atividades que promovam a integração da comunidade, administrar o Parque do Martelo, nos termos da 
Permissão de Uso da Prefeitura, e contribuir para a segurança da comunidade. Para conhecer mais da 
história da comunidade, assista ao vídeo “Sob os braços do Redentor”, disponível no YouTube. A AMAH é 
associada à AMAHU – Associação de Moradores e Amigos do Humaitá. 

Diretoria: Presidente: Mario Flores/ Diretora Administrativa: Cristina Cabral / Diretora do Parque: Mônica 
Claro / Diretora de Eventos: Cláudia Scholte / Diretora de Comunicação: Ana Gabriela Malta / Diretor de 
Relações Externas: Rubens Andrade / Redação do Jornal: Bruno Flores 

Telefone da guarita: 2527-1662



 

PARQUE DO MARTELO 
uma história em construção

Em outubro de 2000, a Prefeitura concedeu à 
AMAH uma permissão de uso do terrreno de 16 
mil metros quadrados adjacente às ruas Miguel 
Pereira, Embaixador Morgan e Aiuru, com o 
compromisso de resguardar o terreno de 
invasões, promover a limpeza e a reconstituição 
da vegetação original e realizar a sinalização 
de trilhas. Essa área foi denominada Parque do 
Martelo. 
Desde então, a AMAH vem realizando um 
trabalho contínuo para melhoria e uso do 
Parque pelas comunidades do entorno. Em 2017, 
foram realizadas atividades de reflorestamento 
e controle do capim colonião, manutenção de 
horta comunitária e meliponário, oficinas de 
bioconstrução e visitas de escolas. Atividades 
culturais, como exposições, palestras, peças de 
teatro e saraus de música, também 
movimentaram o espaço. Nesse ano, o Parque 
recebeu cerca de 17 mil visitantes. 
O Parque contribui também para a reciclagem 
de lixo, através do trabalho de compostagem 
realizado pelo Ciclo Orgânico, que em dois anos 
de atuação processou 100 toneladas de lixo 
orgânico. 
O Projeto de Observação e Laboratório de 
Estudos da Natureza – Pólen – foi desenvolvido 
em 2017 através de parceria entre o Parque do 
Martelo e a Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (Unirio), resultando em um 
conjunto de informações de grande valor para 

o Parque. No âmbito do projeto, foi também 
desenvolvida a identificação das ruínas 
existentes no terreno e o mapeamento de 
trilhas. 
Todo esse trabalho conta com apoio de um 
grupo de Amigos do Parque, que contribuem 
regularmente para sua manutenção, e de 
diversos voluntários. Há, contudo, muito a fazer 
para transformar Parque no local que 
desejamos. A AMAH continuará a trabalhar com 
esse propósito, contando com a contribuição de 
todos que desejarem participar desse projeto..

SEJA AMIGO DO PARQUE 
Faça parte dessa história em construção. 
 Você pode ajudar os projetos do parque 
a ganharem vida com uma contribuição 
mensal. Informações:  
parquedomartelo@gmail.com 
www,parquedomartelo.com

 Conheça o PARQUE

Funcionamento do Parque do Martelo: 
Seg-Sex: 8h às 12 h e 13h às 15h 
Sábado: 8h às 13 h 
Domingo: 9h às 13 h

mailto:parquedomartelo@gmail.com
mailto:parquedomartelo@gmail.com


EU QUERO CONTRIBUIR PARA A AMAH ! 
Para contribuir envie mensagem para amahinforma@gmail.com com seu nome, endereço, CPF, telefone 
e email. O valor da contribuição atual é R$65 por mês, cobrado trimestralmente. 
Os edifícios que contribuem em conjunto têm 40% de desconto.

Crédito Produtivo
Micros e Pequenas Empresas

Profissionais Liberais

21 2505-2200 21 99261-6889

socialcred@socialcred.com.br

www.socialcred.com.br

@socialcredsa

@socialcredsa

Atendimento com hora marcada no Humaitá

Massagens e tratamentos:
Relaxante

Shlafsu
Pedras quentes

Modeladora
Drenagem linfática

Limpeza de pele
Revitalização facial

Massagem facial
Craniana

Reflexologia podal
Ayurvédica

Orientaf
(mix de terapias orientais para atívio

de dor crônica e aguda na cervical e tombar)

GiulisnoCorradin Nothotie Ferreira
.- 27 99223-2959 .,27 99376_0499

O Restaurante Ki tem o prazer 
de presentear os moradores 
do Alto Humaitá com 15% de 
desconto em todos os pedidos 
efetuados no nosso Aplicativo 
de Delivery até
31/03/2018.

Não cumulativo com outras promoções. 
Exceto sexta e sábado.  
Desconto válido até o dia 31/03/2018.

www.restauranteki.com.br
Rua Fonte de Saudade, 179 Lagoa 
Rio de Janeiro
Entregas/Reservas: 2535-3848

AMAH
Código Promocional

O Restaurante Ki tem o prazer 
de presentear os moradores 
do Alto Humaitá com 15% de 

15%
DESCONTO
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