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JUIZ DE FORA - 28/8/2014 - 11:57 Notícias de: SEPLAG

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-JF), realiza
a última Oficina Comunitária do Plano Diretor Participativo no Distrito de Sarandira. O evento é aberto e
acontece das 14h30 às 17h30, no Salão Comunitário (Rua Santana, 82 – Centro de Sarandira), neste
sábado, 30.
O evento tem como objetivo falar da importância do Plano, captar a percepção da comunidade local
quanto aos problemas, potencialidades e desafios da região e eleger delegados para participar das demais
atividades do Plano.
Ao término desta etapa de 11 oficinas, profissionais da PJF reunirão as informações levantadas em cada
região do município, a fim de produzirem um diagnóstico que apresente a macrovisão da cidade, suas
potencialidades e desafios. Mais eventos acontecerão ao longo da elaboração do Plano como forma de
validar e incentivar a participação cidadã no planejamento e desenvolvimento territorial de Juiz de Fora.
Para acompanhar as atividades do Plano, saber mais informações ou contribuir com críticas e sugestões
acesse o site.
* Informações com a Assessoria de Comunicação da Seplag-JF, pelo telefone 3690-7366.
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“JF+Cidade” - Plano Diretor encerra etapa de Oficinas Comunitárias com encontro na zona rural
A última Oficina Comunitária do Plano Diretor Participativo aconteceu no
sábado, 30, no Distrito de Sarandira, com a presença de representantes de
entidades locais, equipe da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e moradores da
região.

Uma breve apresentação sobre a importância do Plano e os objetivos do
encontro foi ministrada pela equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag-JF) que, na oportunidade, ouviu as demandas relativas aos problemas
locais e às potencialidades da região. Os principais desafios apontados pelos
moradores foram a respeito de mobilidade, como asfaltamento das principais
vias de acesso; saneamento básico, como encanamento das redes de esgoto; comunicação, solicitando a cobertura de telefonia móvel, inexistente no
núcleo do distrito; e melhorias no setor de saúde.

O presidente da Associação de Moradores de Sarandira, Eustáquio Rezende Tostes, pontuou os anseios da comunidade. A entidade foi eleita para
representar o distrito nos próximos eventos do Plano.

Oficinas Comunitárias

No total, a PJF realizou 11 Oficinas Comunitárias, que aconteceram nas regiões norte, nordeste, leste, sudeste, sul, oeste, norte, centro e nos
distritos de Sarandira, Rosário de Minas e Torreões. Em cada evento, a população local apresentou problemas e pontos positivos das localidades. No
total, 43 delegados foram eleitos para levarem as demandas de suas localidades para serem debatidas na Conferência do Plano, prevista para
acontecer ainda em 2014.

Dentre os objetivos das oficinas, destacam-se a participação popular no planejamento da cidade – quando os anseios da população são ouvidos e
endossados pela gestão pública – e a elaboração de um diagnóstico do município, pelos profissionais da PJF em conjunto com a população.

Para mais informações sobre o Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora (PDP-JF) e acesso à agenda de atividades, basta acessar o site

* Informações com a Assessoria de Comunicação da SEPLAG-JF, pelo telefone 3690-7366.
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