DIAGNÓSTICO - OFICINA COMUNITÁRIA – DISTRITO DE ROSÁRIO DE MINAS
Local: Escola Municipal Helena Antipoff - Rosário de Minas
Data: 16/08/2014
U - Uso e Ocupação do Solo / H - Habitação / S - Saneamento / M - Transporte e Mobilidade / O – Outra

PROBLEMAS
Transporte/Acessibilidade:
- Asfalto de Valadares a Rosário e sua função social: idas
ao médico, acesso para ambulância. Época de chuva:
estradas intransitáveis.
- Ponte entre Rosário e entrada da Fazenda Santa
Maria, na estrada Valadares (perto do campo) e perto
da cachoeira na estrada de Penido: fica intransitável
em época de chuva (ponte de madeira que
constantemente está danificada).
- O não asfaltamento gera a dificuldade de acesso em
épocas de chuva. Muitas pessoas trabalham na cidade
de Juiz de Fora e ficam ilhadas. Ponte que precisa ser
substituída Penido: 16km / Valadares: 8km.
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- Asfalto: diminui tempo de percurso e gera qualidade
de vida/saúde/educação, atratividade para empresas.
- Ônibus superlotados e precários: necessidade de mais
horários de ônibus e em melhores condições;
- CRAS Norte: transporte coletivo, dificuldade de dar
acompanhamento às famílias em função da dificuldade
de acesso (Buieié, Grota do Militão);
- Penido: asfalto (interfere na qualidade do leite, na
saúde da população).
- Horário limitado do ônibus que vai até Santa Maria:
ampliar horários, colocar todas as linhas que vão para
Buieié entrando em Santa Maria.
Saneamento básico/resíduos/meio ambiente:
- Saneamento básico: muitas casas não têm fossa e o
esgoto é jogado diretamente no córrego;
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- Alagamento na estrada e ponte: necessidade de
limpeza e abertura dos córregos;
- Coleta de lixo: só recentemente foi dado início à
coleta nas terças e quintas-feiras;

POTENCIALIDADES

- Penido: falta de saneamento básico (não tem água e
esgoto).
Esporte/lazer/cultura:

03

- Faltam espaços de lazer para crianças. Existe
brinquedo danificado na praça que apresenta riscos
para as crianças;

- Igreja antiga: patrimônio tombado.
- Palmital: fazenda antiga proporcionava
visitas de turistas.

- Penido: revitalização de praças (iluminação,
segurança).
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Educação:
- Necessária instalação de creche para as mães
poderem trabalhar.
Uso e Ocupação/Infraestrutura:
-Reforma na unidade de saúde: necessidade de
materiais adequados (inox);
- Falta iluminação pública em algumas ruas;
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- Refazer abrigo do ponto de ônibus em Santa Maria;
- Muitos lotes vazios: acesso difícil não impulsiona o
crescimento da cidade.
- Distrito possui 32 produtores de leite;

Outros:
- Telefonia celular: necessidade de antena
possibilitando o uso de celular em Rosário de Minas. O
prazo de resolução era julho;
- Desunião de forças da população;
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- Maior integração entre os moradores e a associação
de moradores;
- Prioridade de emprego nos equipamentos públicos
localizados na comunidade para os moradores da
própria comunidade;
- Buieié: muitas demandas para o CRAS Norte.

- Laticínio particular: necessidade de
regularização - compra do leite para
merenda escolar;
- Agronegócio: mais de 400a de eucalipto
- empresas multinacionais;
- Parceria entre a Secretaria de
Agropecuária com produtores rurais:
fundamental para o desenvolvimento;
- Atração de empresas com foco no leite
e eucalipto: desenvolvimento econômico;
- Projetos pró-bairro: creche, telecentro,
cursos profissionalizantes, iluminação,
capoeira, quadra, SESU, ensino médio,
policiamento;
- Cursos profissionalizantes: plantio de
hortigranjeiros.

