
 

 

 

Ata da Reunião Extraordinária da AMAB em 28/08/2018 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 

no Salão de Festas do Condomínio do Edifício Christian Andersen, situado à Rua 

Barão de Itambí, 34, em Botafogo, teve início a Reunião Extraordinária da 

Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida por sua 

Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo Vice-Presidente Mauricio 

Matsutani. Dadas as boas-vindas aos presentes, o Vice-presidente da AMAB abriu a 

reunião informando aos presentes a agenda da reunião. Dados os informes gerais, 

foi dada a palavra a Regina informando que foi convidada para uma reunião na 

Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde foi informada 

sobre o andamento do processo de licenciamento de um heliponto na Torre Oscar 

Niemeyer, localizada na Praia de Botafogo. Aos presentes foi esclarecido que o 

pedido de licença foi solicitado pela Fundação Getúlio Vargas e visa atender a 

diretoria da Vale S.A. estabelecido no prédio anexo em questão. Foi apresentado 

aos presentes um vídeo sobre o novo heliponto e mostrado as exigências da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente a serem atendidas para a liberação da 

licença. Estão previstos 9 pousos e decolagens com a utilização de um helicóptero 

modelo EC155 para 14 tripulantes. A palavra então foi passada para os especialistas 

em poluição sonora, Denise Torreão Correa – Fonoaudióloga e Mestre em Saúde 

Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) e Marco Antonio 

Nabuco de Araujo – Engenheiro Elétrico, especializado em Metrologia Acústica pela 

Coppetec. Os especialistas então fizeram uma exposição sobre os impactos sobre a 

saúde auditiva e a segurança dos moradores no entorno. Foi comunicado que existe 

um abaixo-assinado “Não ao Heliponto da FGV” no site Change.org. Foi também 

decidido realizar um levantamento dos estabelecimentos de ensino e de saúde no 

entorno. Ficou estabelecido que os presentes serão informados das ações a serem 

empreendidas. Por fim, os presentes deliberaram que a AMAB os represente nas 

possíveis ações contra o licenciamento do heliponto, tanto no Ministério Público, 

quanto no Tribunal de Justiça. E como mais nada tendo sido tratado, deu-se por 

encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, Mauricio K. 

Matsutani, lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, Regina Chiaradia. 
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