DIAGNÓSTICO - OFICINA COMUNITÁRIA RP SUDESTE
Local: CRAS Sudeste. Rua Sete de Setembro, 07 - Costa Carvalho
Data: 02/06/2014
U - Uso e Ocupação do Solo / H - Habitação / S - Saneamento / M - Transporte e Mobilidade / O – Outra

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES

Transporte/Acessibilidade:
- Escadas com falta de iluminação e manutenção –
buracos;
- Linhas de ônibus atendem bem, porém, a redução dos
horários nos finais de semana gera grande tempo de
espera;
- Comboio de ônibus - Solidariedade, Furtado de
Menezes;
- Escadarias no Parque Burnier são muito íngremes:
necessidade de corrimão, urbanização, rua.
- Ruas sem calçamento;
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- Intercâmbio entre diferentes áreas da cidade sem
precisar gastar 02 (duas) passagens, o que prejudica a
melhoria do comércio e serviços nos bairros, pois o atual
sistema fortalece o centro e não o bairro.

- Pagar apenas 01 (uma) passagem para
acessar diferentes lugares da cidade.

- Necessária modificação da estrutura de transporte
público;
- Modificação do trânsito no binário da Brasil engarrafamento - as linhas de ônibus se restringiram e
causou mais isolamento dos bairros;
- Gargalos na modificação do trânsito: Rua 7 de
setembro para pegar o viaduto/2 - sinais na curva;
- Mais ônibus e mais qualidade no sistema.
Saneamento básico/resíduos/meio ambiente:
- Executaram manilhamento na parte alta, mas não
fizeram na parte baixa: Rua da Fé e outras 2 ruas;
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- Necessidade de reativar a Lavanderia Comunitária,
religar a água: houve corte da água de mina que existia;
construção de casa em cima da antiga casa D'Água, fez
com que a mina acabasse;

- A água da lavanderia poderia ser
utilizada para regar jardins, e para outras
finalidades.

- Rua da Esperança: retorno do esgoto para dentro das
casas depois da execução da nova rede;
- Limpeza urbana: necessidade de retomada do serviço
de varrição.
- Horário de coleta de lixo: o caminhão tem passado
antes do horário estabelecido, ou seja, muito cedo;
- Ruas sujas :falta de educação da população;
- Jardim Esperança: problemas de enchente causados
por causa da ponte que impedia a passagem de água. A
ponte foi retirada e resolveu o problema, porém, é
preciso recolocá-la e redimensioná-la;
- Desassorear o córrego e fazer limpeza das bordas.
- Bairro Floresta tinha água em abundância, porém,
depois que a CESAMA iniciou o abastecimento, está
faltando água;
- Bueiros entupidos;
- Problemas de drenagem no Bairro Santo Antônio;
- Vila da Prata: não tem boca de lobo suficiente, o que
faz voltar água de esgoto.
- Falta capina;
- Falta de educação das pessoas que jogam todo tipo de
material nas bocas de lobo.
Esporte/lazer/cultura:
- Falta local de lazer para crianças;
- Necessidade de campo de futebol para lazer;
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- Falta áreas de lazer no bairro Floresta: crianças brincam
na rua;
- Falta praça no Alto Santo Antônio;
- A baixa iluminação no campo do bairro Santo Antônio
facilita o uso de drogas e prostituição.
Segurança:
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- Posto policial desativado;

- Arte nos bairros, cinema nos bairros,
skate, capoeira;
- Rua Adelaide Campos Rezende e
Natalino José de Paulo: existência de
área livre para praça - projetos sociais área central;
- Praça do bairro Santo Antônio é muito
bem cuidada, porém, é privatizada - para
jogar bola é preciso pagar pelo quadra,
necessidade de prefeitura dar subsídio
para manutenção e as pessoas do bairro
não precisarem pagar para usar.
- Quando a prefeitura tinha projetos
sociais, a violência era menor.

- Instituto Jesus - briga de gangues;
- Praça utilizada para uso de drogas;
- Necessidade de maior segurança nos bairros.

- Creche em construção.
Educação:
- Falta de cursos profissionalizantes no bairro Olavo
Costa. Falta de cursos de capacitação profissional atividades com identificação cultural com a comunidade
na Vila Olavo Costa;
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- O Programa citado foi substituído pelo programa
“Gente em primeiro lugar” da Funalfa.
- Parque Burnier: projetos sociais direcionados para
crianças, permitindo que suas mães trabalhem e
isentando-as das ruas.

- Programa trilho da paz – atendia 8 mil
alunos - tiraram o curso (crianças,
adolescentes e adultos). Os instrutores
eram pessoas da comunidade - maior
envolvimento – linguagem;
- O Instituto Jesus pode ser ampliado, as
crianças que estão do lado de fora e que
brigam com as que estão do lado de
dentro, deveriam ser incorporadas e
atendidas também pela instituição.
- EMEI - está sendo reformada.
- LBV e creche conveniada: não atendem
a toda população

Uso e Ocupação/Infraestrutura:
- IBGE aponta alto índice de trabalho infantil em Juiz de
Fora (1.822 crianças): irmão mais velho cuidando de
irmãos mais novos. Falta de atendimento pelo município
nos serviços socioassistenciais, demanda por ampliação
da rede de atendimento.
- UAPS ainda não foi implantada - Parque Burnier;
- Bairro de Lourdes; necessidade de creche;

- Terreno da UBS em processo de
desapropriação e negociação.
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- Jardim Esperança demanda reforma da UAPS que não
oferece condição de trabalho; rachaduras, teto
desabando e a parte que foi ampliada está cedendo;
- Bairro Santo Antônio: mães chefes de família precisam
trabalhar; os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos
(trabalho infantil). Necessidade de programas sociais,
creches.
- UPA para RP Sudeste;

- CAPS III.

- Áreas do bairro Floresta pertencem ao dono da fábrica
e todas as ações devem passar pelo proprietário dos
terrenos.
Outros:
- Projetos na área de psiquiatria;
- Floresta : saúde deficiente, falta remédio nos postos;
- Reuniões com prefeito e nada foi resolvido;
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- Excesso de cachorros nas ruas - não estão sendo
recolhidos pelo canil municipal;
- Falta de médicos na UBS;
- Em finais de semanas e feriados, o atendimento da
saúde fica muito reduzido e prejudicado.

- Necessidade de parcerias dos setores
públicos com comunidade;
- A associação de moradores do bairro
de Lourdes é muito atuante;
- Programa Mais Médicos - há uma
semana veio mais um médico para o
bairro Floresta.

