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Propostas elaboradas pelos Delegados do PDP/JF –
Segmento Movimentos Populares
- Duplicação da Av. Brasil que se constitui no principal eixo viário de ligação do centro da cidade com
as Regiões de Planejamento de Benfica e Represa. A construção da pista à margem esquerda do Rio
Paraibuna a partir do cruzamento com Av. Rui Barbosa, no Bairro Santa Terezinha, até a Av. JK, no
Bairro Ponte Preta, representará um importante fator de integração destas regiões, desafogando o
tráfego intenso que hoje se dá somente pela margem direita do rio.
- Dentro das áreas preservadas, implantar corredores silvestres como exemplo Mata do Krambek.
- Recompor passeio e meio fio da MG 353, passagem de diversas cidades da Zona da Mata. A malha é
estreita e curvilinia, com ajuda do estado mantê-la em condições adequadas. Repavimentar a Av. Juiz
de Fora, estrada de Grama e Filgueiras. Reestruturar rotatória próximo ao bairro Parque Guarani.
- A Av. Rui Barbosa é o eixo principal deste subcentro, concentrando atividades como comercio, lojas e
equipamentos públicos como DNER, DER, Batalhão de Policia Militar, Delegacia de Policia, Candido
Tostes, etc. além disso, esta via é sobrecarregada pelo trafico pesado em direção da Zona da Mata
pela MG 353. O tráfico oriundo da Zona da Mata, pela MG 353 (Av. Juiz de Fora) que exerce pressão
sobre a Av. Brasil e a rua Dr. José Eutrópio consequentemente sobre a Ponte Domingos Alves Pereira.
- Implantar ciclovia, via única para ônibus onde for possível, por exemplo, trecho da Av. Rui Barbosa,
como completo da Av. Brasil.
- Repavimentação das ruas: Alves Junior, Antonio Celeste, São Domingos Savio (Bairro Centenario);
Santana, primeiro de Maio, Tupi e Custodio Tristão (Bairro Santa Terezinha) que dão acesso a
Delegacia de Policia.
- Não permitir industrias (fabricas) nas áreas residenciais.
- Retirar esgoto residencial e hospitalar dos cursos d’água (Hospital João Penido e Ana Nery).
- Preservar e fiscalizar as nascentes e minas d’água.
- Instituir lei para que seja constantemente drenado (dragar) o leito do Rio Paraibuna, de Vila Ideal à
Ponte Preta.
- Despoluição do Rio Paraibuna e córregos.
- Instituir onde não tem rede de esgoto, implantação de fossa séptica com filtros anaeróbicos e análise
obrigatória da água.
- Implantar e tornar lei em condomínio o tratamento do esgoto.
- Preservar patrimônio público tombado. Exemplo da Capela Santa Terezinha e Fazenda da Tapera.
- Mapear pontos críticos do tráfico de veículos.
- Estabelecer plano de emergência, de entrada e saída da região para ambulâncias, bombeiros e
viaturas policiais.

- Modernizar rede de postes de transmissão de energia, bem como, tornar Compatível, com a devida
distância, estes com a arborização encontrada nas vias.
- Definir locais de resíduos sólidos e poluentes.
- Fiscalização dos resíduos tóxicos jogados nos córregos, lagos, rios, etc.
- Expansão imobiliária deve ser controlada e planejada, com olhar no futuro, ficar atento as
peculiaridades e dificuldades de cada área
- Limpeza urbana, varrição nas ruas de intenso movimento.
- Preservar áreas de especial interesse ambiental. Há necessidade de reflorestar cerca de 284,8 km2,
além do existente (dados do plano diretor 2000). A área de proteção ambiental da Mata do Krambek
esta na lei estadual 10943/92 com área de 374,1 ha, constituída pelas fazendas. A mata é constituída
de arvores tipo jacaré e pés de cafés.
- Evitar mistura de água pluvial com esgoto.
- Adequar pontos de táxi nos bairros.
- Criar terminal de carga/descarga e frete.
- Concluir a ligação entre MG 353 e BR 040.
- Limitar a altura dos prédios em bairros.
- Implantar transporte coletivo em bairro.
- Proibir o livre estacionamento de veículos em vias de intenso fluxo como as avenidas Rui Barbosa e
Juiz de Fora.
- Padronizar os pontos de ônibus da região com mais conforto para os pedestres.
- Implantar áreas de lazer.
- Instalar UAPS no bairro Santa Terezinha.
- Ampliar turmas de 3 anos a 6 anos em escolas municipais, tempo integral.
- Permitir aos delegados acesso ao planejamento instituído do Plano Diretor.
- Definir as delimitações dos bairros de cada região.
- Qual a diferença entre Plano Diretor de Juiz de Fora (PDDU) e o Plano Estratégico de Juiz de Fora.
- CONAU, como serão indicados os representantes das associações dos moradores?
Delegados da Região Nordeste: MARCOS, NEY, DUQUE, NILZA.
Juiz de Fora, 23 de abril de 2015.

