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JF+CIDADE – Colóquio sobre a região nordeste da cidade
acontece nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 23, o Plano Diretor Participativo (PDP-JF) realizará o Colóquio da região nordeste,
na Casa dos Conselhos (Rua Halfeld, 470 / 7º andar – Centro), às 17h30, quando serão apresentadas
características sobre habitação, mobilidade, saneamento, meio ambiente e uso e ocupação do solo.
O encontro é aberto ao público, dispensa inscrição prévia e tem como principal objetivo ouvir a
população quanto a desafios e propostas para melhorias na região. Todos os moradores, inclusive de
outras regiões, são convidados a participar e conhecer um pouco mais sobre as regiões do município.
Veja a programação completa dos colóquios no do PDP-JF site
* Informações com a Assessoria de Comunicação da Seplag-JF, pelo telefone 3690-7366.
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JF+CIDADE – População apresenta melhorias para a
região nordeste

A região nordeste foi tema do 5º Colóquio do Plano Diretor Participativo (PDP-JF), na quinta-feira, 23,
na Casa dos Conselhos. O objetivo do evento foi o de apresentar os resultados da leitura técnica
sobre a situação da mobilidade, da habitação, do saneamento básico e do uso e ocupação do solo e,
num segundo momento, colher propostas de melhorias para a região.
Estiveram presentes representantes de organizações não governamentais, de entidades profissionais
e do poder público, das associações de moradores e de cidadãos que acompanham a elaboração do
Plano. Incentivar o comércio na região; consolidar a centralidade do Bairro Grama; criar novas vias de
acesso e dar manutenção às já existentes; fortalecer novos modais de transporte; preservar a Mata
do Krambeck; criar áreas de lazer e desenvolver medidas para a despoluição dos córregos, foram
algumas das propostas apresentadas.
Os colóquios são eventos em que os participantes podem discutir sobre os problemas e as
potencialidades de cada uma das regiões da cidade, inclusive as áreas rurais. A partir da contribuição
da população, técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vão elaborar a versão preliminar do Plano
Diretor Participativo que será submetido à Câmara Municipal.
O próximo Colóquio traz a temática da região leste, na quarta-feira, 29, na Casa dos Conselhos (Rua
Halfeld, 470 / 7º andar – Centro), às 17h30. Apesar de as discussões serem focadas nos bairros da
região, todos os juiz-foranos são convidados a participar e a contribuir na elaboração das proposições
para a localidade.
Confira a agenda dos Colóquios no site do PDP-JF.
* Informações com a Assessoria de Comunicação da Seplag-JF, pelo telefone 3690-7366.

