DIAGNÓSTICO - OFICINA COMUNITÁRIA – DISTRITO DE TORREÕES
Local: Escola Municipal Dom Justino José de Sant'ana - Torreões
Data: 23/08/2014
U - Uso e Ocupação do Solo / H - Habitação / S - Saneamento / M - Transporte e Mobilidade / O – Outra

PROBLEMAS
Transporte/Acessibilidade:
- Humaitá: horário de ônibus não compatível com
horário do fim da aula dos adolescentes que estudam
no período da manhã, gerando tempo extenso de
espera;
- Necessidade de ponto de apoio entre Torreões e Juiz
de Fora, em virtude da grande distância entre as
localidades;
- Necessidade de ônibus entre Pirapetinga e Juiz de Fora
aos domingos, passando por todas as comunidades
porque as pessoas trabalham durante toda a semana e
o domingo é único tempo restante para a realização das
compras e outros;
- Pirapetinga: falta de adequação do cronograma da
Secretaria de Obras (falta de planejamento) com a real
necessidade das estradas - passagem das máquinas.
01

- Melhoria nas estradas;
- pedras depositadas depois da passagem das máquinas
são muito grandes e geram dificuldade de acesso de
veículos pequenos;
- Necessidade de abertura/alargamento e calçamento
das estradas das estradas depois de Torreões: há muito
trânsito - Morro do Peão;
- Dificuldade de transporte escolar das crianças
pequenas: necessidade de melhoria na triagem das
crianças que podem utilizar o transporte escolar e as
que vão pelo transporte público normal;
- Pirapetinga: necessidade de melhoria das estradas
onde passa o caminhão que vai para o tanque de leite,
para garantia da qualidade do leite.;
- Mais horários da linha 519;
- Necessidade de quebra-molas para diminuir a

POTENCIALIDADES

velocidade dos veículos.
Saneamento básico/resíduos/meio ambiente:
- Há apenas 10% de coleta de esgoto;
- Torreões: má qualidade das águas dos cursos d'água
existentes, pois o esgoto da cidade é jogado todo no rio;
- Falta de limpeza/bota-fora após passagem das
máquinas nas estradas, gerando risco para os
transeuntes do local;
- Parceria entre Prefeitura e população
- Poluição da área rural: joga-se lixo ao longo das
para desenvolver programas de educação
estradas; necessidade de conscientização da população;
(coleta de lixo, fossas, etc);
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- Falta de coleta e tratamento do esgoto: esgoto a céu
aberto em várias propriedades;
- Animais comendo sacolas plásticas de lixo jogadas nas
propriedades rurais;

- Muitas vezes passa o caminhão de lixo,
tem pontos de coleta de lixo nos distritos
- necessidade de educação ambiental.

- Necessidade de coleta de lixo em Pirapetinga (entrada
Angolinha até Torreões): ampliação da coleta para
melhoria da qualidade ambiental;
- Falta de saneamento em todas as comunidades;
- Necessidade de manutenção da estrada e capina.

Esporte/lazer/cultura:

- Pirapetinga: região bonita e muitos
lagos, bosques, cachoeiras; - Ecoturismo geração de empregos/shopping/horta
comunitária;
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- Melhorias na praça de Torreões.

- Reserva Florestal - Votorantim - área de
grandes cachoeiras, matas - ecoturismo,
mas ninguém pode entrar. Cavalgadas,
seminários, etc.

Segurança:
- Segurança pública: falta de policiamento; necessidade
de guarda municipal na porta da escola;
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- Assalto a mão armada, drogas: falta de guarda rural;
- Torreões: acesso principal urbanizado, mas não tem
iluminação pública.
Educação:
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- Melhorias da escola de Torreões: é pequena para
comportar 352 alunos. Foi projetada para o total de 160

- Escola antiga: será reformada esse ano.

alunos;
- Melhoria da articulação entre Torreões e Pirapetinga e
demais localidades - escola - turnos noturnos;
- Transporte escolar: necessidade de ampliação de
vagas e da rota. Critérios estabelecidos pela Secretaria
de Educação. Necessidade de ônibus escolar.
Uso e Ocupação/Infraestrutura:
- Falta de iluminação pública (Torreões);
- Falta de calçamento em algumas ruas (Torreões);
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- Pirapetinga: saúde e educação, melhoria dos
equipamentos comunitários;
- Melhoria da unidade de saúde;
- Posto de Saúde: necessidade de ampliação do horário
de atendimento.
Outros:
- Demora na resolução de problemas: localidades mais
distantes do centro;
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- Ônibus quebrados constantemente;

- Ajuda da Prefeitura para crescimento
das comunidades com sustentabilidade;

- Sinal de celular: Já existe contrato
firmado entre a operadora Vivo e o
- As melhorias só chegam para Torreões nas vésperas de governo de Minas, sendo o prazo final
torneio leiteiro, eleições e Festa do Cavalo;
para instalação das antenas em
julho/2015.
- Antena de celular não está funcionando.

