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Debate:
por moderador » Seg Dez 23, 2013 10:32 am

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

Re: Debate:
por C ecilia Rabelo » Qui Jan 02, 2014 2:11 pm

Com certeza, como já dito no item anterior (AI003) o Plano de Juiz de Fora foi
concluído antes da conclusão do Plano Nacional, apesar de aprovado pela
CAIXA e constar do site do MCidades deve ser adequado ao Plano Nacional.

Re: Debate:
por moderador » Sex Jan 03, 2014 2:22 pm

Concordo plenamente. O PMH precisa ser revisado considerando a tempo
transcorrido desde sua elaboração e publicação. O Programa Minha Casa
Minha Vida precisa ser considerado e seu impacto no setor habitacional da
cidade avaliado.

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Dom Jan 12, 2014 7:56 pm

Acrescento que em moradias construídas próximo a concentrações elevadas
de vetores, há o aumento da transmissão de doenças como, por exemplo, a
dengue. Assim, o local onde as moradias são construídas tem efeito
importante na saúde da população. Nas habitações também deve ser
promovida a higiene doméstica, pois esta é uma das mais efetivas estratégias
de interrupção da transmissão de doenças feco-orais, como diarreias, e da
transmissão de doenças controladas pela limpeza com a água, como infecções
de pele.
As habitações têm influência nas doenças transmitidas pelo ar como, por
exemplo, catapora, cachumba, meningite e doenças respiratórias.
Assim, uma habitação deve ter condições adequadas de espaço, ventilação,
temperatura do ar, umidade, de forma a não favorecer a transmissão de
agentes patogênicos pelo ar que se respira. Ainda, o material de construção e
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o acabamento de uma habitação quando inadequados podem favorecer o
aparecimento de ratos, carrapatos, piolhos, entre outros animais
transmissores de doenças.
Portanto, as habitações têm um papel importante na prevenção de doenças.
Tais aspectos têm sido levados em conta por ocasião de aprovação de
projetos de habitação popular por parte da Secretaria Municipal de Atividades
Urbanas?

Cecilia Rabelo

Re: Debate:
por C ecilia Rabelo » Qui Jan 16, 2014 11:36 am

Bem Júlio, muitos desses problemas aparecem nas habitações construídas
sem projeto aprovado, de forma irregular, é preciso avaliar, na revisão do
Plano de Habitação, essa ocorrência e estabelecer ação específica de
melhorias habitacionais, essa é uma crítica ao PMCMV pois temos um grande
número de habitações que podem e devem ser aproveitadas objeto de ações
específicas, a construção de novas moradias devem ser direcionadas ao déficit
vegetativo e a situações que a moradia não pode ser reformada/melhorada. O
PlanaHab tinha um projeto de "Locação Social" que previa as moradias
públicas a serem alugadas por valores subsidiados e acabou sendo
totalmente transformado, o custo com aluguel constitui outro déficit
habitacional que deve ser tratado com seriedade.
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