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PI.04.AI019 - Promover a limpeza de redes e dispositivos de micro e macrodrenagem.
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Debate:
por moderador » Seg Dez 23, 2013 11:12 am

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

Re: Debate:
por Samanta Bortoni » Qua Jan 15, 2014 9:34 pm

Proposta considerada de alta relevância e imediata, a manutenção e
desobstrução das redes e dos dispositivos de micro e macro drenagem
acarretará uma expressiva diminuição das inundações em algumas regiões de
Juiz de Fora.

Re: Debate:
por Nicole Hastenreiter » Qui Jan 16, 2014 9:57 pm

Sem dúvida é uma ação importante para minimizar enchentes em certos
pontos da cidade. Porém, vale ressaltar, que deve estar associada a
campanhas de conscientização da população: não jogar lixo na rua e colocar
seu lixo pra fora na hora certa da coleta. Em contrapartida os horários da
coleta devem ser respeitados pela empresa prestadora do serviço.

Re: Debate:
por amandaviali » Qui Jan 16, 2014 11:00 pm

Se faz muito necessária a limpeza das redes e dispositivos de drenagem,
porém deve-se ressaltar a importância de mantê-los limpos, para que o
problema não seja recorrente. Para tanto, é necessária a implantação de
maior número de coletores de lixo nas ruas da cidade, para que a população
não jogue lixo nas ruas e os mesmos prejudiquem o sistema de drenagem da
cidade. Além disso, deveria fazer um investido em campanhas de
conscientização ambiental para a população, tanto no sentido de não jogar
lixo nas ruas quanto no de respeitar os dias e horários das coletas de lixo. E
para que não haja problema com relação a coleta, a prefeitura deve se
comprometer a recolher os resíduos nos dias e horários definidos. Caso isto
não ocorra, os resíduos podem alcançar as bocas de lobo e obstruí-las.
A drenagem de Juiz de Fora se mostra ineficiente e é necessário que ações
sejam realizadas urgentemente. Este é um tópico de extrema importância,
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pois a cidade como um todo sofre as consequências deste problema, seja com
o trânsito caótico; seja com perdas materiais, como desabamentos de
moradias, a título de exemplo, um prédio, recentemente; seja com perdas
não-materiais, como vidas de pessoas.
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