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“JF + Cidade” – Plano Diretor Participativo realiza encontro com moradores de Torreões
No sábado, 23, aconteceu a Oficina Comunitária do Plano Diretor Participativo
de Juiz de Fora (PDP-JF) com os moradores do Distrito de Torreões, na Escola
Municipal Dom Justino José de Sant`Anna. Aproximadamente 80 participantes,
entre representantes de associações, da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), da
Câmara de Vereadores e moradores da região compareceram ao evento.

Os presentes ouviram avaliações sobre a importância do plano para o
desenvolvimento da cidade, tanto na área urbana quanto na rural, explanaram
sobre os problemas e desafios que a região enfrenta, bem como as
potencialidades oferecidas pelo distrito.

Carlos Manoel Gomes de Carvalho, presidente da Associação Pró-melhoramento de Torreões, falou sobre os pontos positivos que a região oferece,
como a fruticultura, a produção de leite, os diversos eventos que acontecem ao longo do ano e o adensamento populacional, que vem crescendo na
região. Quanto aos desafios, os moradores pontuaram a falta de um sinal de telefonia móvel e problemas, principalmente, em relação às estradas,
saneamento básico, saúde e educação.

O subsecretário de Planejamento Territorial, Alvaro Henriques Giannini, destacou o objetivo do encontro: “Quando falamos em planejar o futuro da
cidade, não há como deixar os cidadãos fora desta discussão. O Plano Diretor, como uma ferramenta de planejamento e gestão municipal, deve
endossar os anseios da população, e é por este motivo que realizamos as Oficinas Comunitárias. Ao término desta etapa, teremos ouvido os
moradores de cada região e a equipe da Prefeitura reunirá as informações em uma macrovisão do município”.

Durante o encontro, também foram eleitas duas entidades, uma titular e outra suplente, para representar os moradores do Distrito de Torreões nos
próximos eventos do Plano, as associações Pró-melhoramento de Torreões e de Moradores de Peões.

A última oficina acontecerá no sábado, 30, das 14h30 às 17h30, no salão comunitário de Sarandira (Rua Santana, 82 – Centro do Distrito de
Sarandira)

O Plano Diretor Participativo de Juiz de Fora

O projeto “JF + Cidade – Plano Diretor Participativo” é um conjunto de estudos realizados na cidade, cuja finalidade é nortear o desenvolvimento
territorial, focando as discussões em quatro setores – saneamento básico, mobilidade urbana, habitação e uso e ocupação do solo. Seguindo as
diretrizes legais, o plano é elaborado pela PJF, juntamente com a população, que pode participar dos eventos abertos, enviar sugestões por e-mail ou
pontuar críticas e sugestões através das urnas distribuídas pelo município. O endereço das urnas, bem como as informações do plano e o calendário
de atividades, está disponível no site da PJF.

* Informações com a Assessoria de Comunicação da SEPLAG-JF, pelo telefone 3690-7366.
SEPLAG
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Oficina do Plano Diretor Participativo acontecerá em Torreões
A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza mais uma Oficina Comunitária do Plano Diretor Participativo, desta vez no distrito de Torreões. O
encontro, aberto ao público, acontece neste sábado, 23 de agosto, às 14h30, na Escola Municipal Dom Justino José de Santana (Rua São Francisco de
Paula, sem número, em Torreões).

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 a conferência municipal.

O projeto “JF + Cidade – Plano Diretor Participativo” é um conjunto de estudos realizados na cidade, cuja finalidade é nortear o desenvolvimento
territorial, focando as discussões em quatro setores – saneamento básico, mobilidade urbana, habitação e uso e ocupação do solo. Seguindo as
diretrizes legais, o plano é elaborado pela PJF, juntamente com a população, que pode participar dos eventos abertos, enviar sugestões por e-mail ou
pontuar críticas e sugestões através das urnas distribuídas pelo município. O endereço das urnas, bem como as informações do Plano e o calendário
de atividades, estão disponíveis no site da PJF.

* Informações com a Assessoria de Comunicação da SEPLAG-JF, pelo telefone 3690-7366.
SEPLAG
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Aproximadamente quarenta pessoas, entre moradores e representantes da Administração municipal,
compareceram à Oficina Comunitária Distrital do Plano Diretor Participativo, que aconteceu na Escola
Municipal Helena Antipoff, no Distrito de Rosário de Minas, no último sábado, 16.
No encontro, a equipe da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) explicou a importância do Plano e ouviu a
percepção da comunidade quanto aos desafios e às potencialidades locais. Dentre as demandas, as mais
citadas referem-se à mobilidade urbana, como asfaltamento de vias e transporte público; e à instalação
de antenas de telefonia móvel. Quanto às potencialidades, ganharam destaque a habitação e o
agronegócio, como a produção de leite e a plantação de eucaliptos.
Segundo Flávio Eugênio de Assis Aurora, presidente da Associação de Moradores do Distrito de Rosário de
Minas, “a Prefeitura promove uma atitude inovadora ao buscar os problemas com a comunidade. Ao ouvir
a população, as ações da Administração serão mais assertivas”, pontuou Flávio.
Para o secretário de Agropecuária e Abastecimento (SAA/JF), Edson Ferreira Fontes, o encontro teve
saldo positivo. “A equipe apresentou uma boa explicação, a didática foi clara e todos puderam participar.
Acredito que os temas abordados pelo Plano Diretor passam pelas questões que foram discutidas, como:
infraestrutura, saneamento básico, saúde e segurança pública. A zona rural tem muitas potencialidades,
queremos incentivar a geração de renda nas localidades, a fim de que se tornem autossuficientes,
principalmente com o desenvolvimento do agronegócio e demais atividades, como o turismo rural”,
destacou o secretário.
Na oficina, os moradores elegeram a Associação de Moradores do Distrito de Rosário de Minas para
representar a comunidade local nas atividades do Plano, que atuará como interlocutora entre a
Administração e a população local.
Próximo encontro
A PJF convida os moradores do Distrito de Torreões para a Oficina Comunitária do Plano Diretor
Participativo, que acontecerá no sábado, 23, das 14h30 às 17h30, na Escola Municipal Dom Justino José de
Sant´ana (Rua São Francisco de Paula – sem número – Torreões).
No encontro, será explicada a importância do Plano, colhida a percepção da comunidade quanto aos
desafios e às potencialidades da região e eleitas entidades que representarão o distrito na Conferência do
Plano, que acontece ainda este ano.
Confira as atividades do Plano no site
* Informações com a Assessoria de Comunicação da SEPLAG-JF, pelo telefone 3690-7366.
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A Prefeitura de Juiz de Fora realiza neste sábado (23) mais uma oficina comunitária do “JF + Cidade –
Plano Diretor Participativo“. Desta vez, o evento ocorre no distrito de Torreões, às 14h30 na Escola
Municipal Dom Justino de Santana, localizada na Rua São Francisco de Paula. O Plano Diretor
Participativo é um conjunto de estudos realizados na cidade com a finalidade de conduzir o
desenvolvimento territorial, nos setores de saneamento básico, mobilidade urbana, habitação e uso e
ocupação do solo.
saiba mais
Projeto de sustentabilidade leva crianças para horta em Juiz de Fora
Bombeiros liberam novo formato da Parada Gay em Juiz de Fora
O plano é elaborado pela Prefeitura junto aos moradores que têm a oportunidade de participar dos eventos
abertos e enviar sugestões e críticas por e-mail ou através de urnas distribuídas pela cidade.
O projeto tem o objetivo de mostrar a importância do plano, além de captar a percepção da comunidade
local quanto aos problemas e desafios da região e eleger delegados para a conferência municipal.
Todas as informações, assim como o endereço das urnas e calendário de atividades estão disponíveis no
site da Prefeitura de Juiz de Fora.

26/08/2014 15:38

Prefeitura realiza oficina do Plano Diretor Participativo em Juiz de Fora

1 de 1

http://www.cbnfoz.com.br/editorial/brasil/minas-gerais/23082014-192...

Brasília, DF
Outras cidades

Sábado, 23 Agosto 2014 07:27

Por G1 | Para: CBN Foz

Comente agora

A Prefeitura de Juiz de Fora realiza neste sábado (23) mais uma oficina comunitária do “JF Cidade –
Plano Diretor Participativo“. Desta vez, o evento ocorre no distrito de Torreões, às 14h30 na Escola
Municipal Dom Justino de Santana, localizada na Rua São Francisco de Paula. O Plano Diretor
Participativo é um conjunto de estudos realizados na cidade com a finalidade de conduzir o
desenvolvimento territorial, nos setores de saneamento básico, mobilidade urbana, habitação e uso
e ocupação do solo.
O plano é elaborado pela Prefeitura junto aos moradores que têm a oportunidade de participar dos
eventos abertos e enviar sugestões e críticas por e-mail ou através de urnas distribuídas pela
cidade.
O projeto tem o objetivo de mostrar a importância do plano, além de captar a percepção da
comunidade local quanto aos problemas e desafios da região e eleger delegados para a conferência
municipal.
Todas as informações, assim como o endereço das urnas e calendário de atividades estão
disponíveis no site da Prefeitura de Juiz de Fora.
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