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Você tem alguma sugestão/contribuição quanto a esta ação
proposta?

Mensagens: 121
Registrado em: Qua Dez 04,
2013 7:49 am
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Lariza Azevedo

Re: Debate:
por Lariza Azevedo » Sex Jan 17, 2014 1:29 pm

Atualmente, é fundamental que ocorra a ampliação dos serviços de limpeza urbana. A melhoria dos
serviços dos resíduos sólidos afeta também o sistema de drenagem urbana, que possui maior
eficiência da coleta de águas pluviais quando os serviços de limpeza urbana funcionam
adequadamente.

Mensagens: 5
Registrado em: Sex Jan 17,
2014 12:31 pm
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Isabela Salgado

Re: Debate:
por Isabela Salgado » Sex Jan 17, 2014 4:35 pm

A proposta levantada é de grande relevância, visto que a precariedade desses serviços proporcionam
a proliferação de vetores de doenças e animais peçonhentos acarretando riscos a saúde da
população.

por Gabriela » Sex Jan 17, 2014 4:41 pm

Além do que já foi abordado sobre a importância de um melhor gerenciamento dos serviços de
limpeza, que dessa forma, pode evitar alguns problemas de inundações e doenças advindas desse
problema, é importante ter em vista a qualidade de vida da população que reside em Juiz de Fora. Os
serviços de limpeza promovem o bem estar dos munícipes e visitantes da cidade e, em muitos locais
(como em algumas entradas e saídas da cidade), a não realização dos serviços de capina prejudica
pedestres e motoristas, proporcionando maiores riscos de acidentes e atropelamentos.
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