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JF+Cidade – Mobilidade urbana abre série de Colóquios
em 2015

A mobilidade urbana foi tema do primeiro Colóquio de 2015, discutido pelos delegados do Plano Diretor
Participativo de Juiz de Fora (PDP-JF). O evento aconteceu nesta segunda-feira, 23, com um público de
aproximadamente 80 participantes e as presenças do secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo
Tortoriello, do subsecretário de mobilidade urbana, Mauro Branco e do subsecretário de Planejamento do
Território, Álvaro Giannini.
Os trabalhos foram conduzidos por Mauro Lourenço, engenheiro e consultor do Plano de Mobilidade
Urbana de Juiz de Fora (PlanMob). Ele abordou o histórico da mobilidade urbana no município, os
objetivos do PlanMob, possíveis cenários futuros e uma série de princípios norteadores de políticas para o
setor.
Os delegados também participaram de uma dinâmica de grupo, subdividindo-se em oito equipes. Cada
participante externou sugestões e críticas ao atual sistema de transportes da cidade.
“As propostas apresentadas pelos delegados serão todas consideradas no elenco de proposições de curto,
médio e longo prazos do PlanMob,para a formulação da estratégia de mobilidade urbana e definição dos
programas de investimento, que deverão constituir um dos capítulos do PlanMob”, ressaltou Mauro
Lourenço.
Dez Colóquios
Além deste primeiro Colóquio específico sobre a mobilidade urbana, serão realizados mais oito encontros,
abordando os desafios e potencialidades de cada região da cidade (norte, sul, leste, oeste, centro,
nordeste, sudeste e centro-oeste) e um sobre os distritos da área rural.
A região sul será tema do próximo Colóquio, que acontece nesta quinta-feira, 26. Todos os delegados do
PDP-JF são convidados para participar, inclusive os suplentes. A metodologia de realização dos eventos
deve ser a mesma já apresentada: uma breve contextualização sobre o tema e o desenvolvimento de
trabalhos em grupo.
O cidadão que desejar participar da elaboração do PDP-JF pode enviar críticas e sugestões por meio dos
delegados eleitos que representam a população (ver lista) ou encaminhar e-mail para:
planodiretor@pjf.mg.gov.br.
* Informações com a Assessoria de Comunicação da Seplag-JF, pelo telefone 3690-7366.
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