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Debate:
por moderador » Seg Dez 23, 2013 11:19 am

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

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Sex Jan 03, 2014 9:20 pm

Mais de um ano após o jornal Tribuna de Minas ter publicado reportagem
denunciando os riscos sanitários e ambientais do funcionamento inadequado
de um bota-fora no bairro Cidade do Sol, na Zona Norte, o local continua
funcionando sem os cuidados ambientais necessários. Quem vai à área para
verificar o funcionamento do aterro de resíduos da Construção Civil que vem
sendo feito há mais de um ano na pedreira desativada, próximo à antiga Facit,
observa que o local assusta. Além das centenas de toneladas de entulho de
obras - misturadas com todo tipo de material, inclusive produtos
contaminantes - que são despejadas diariamente, o entorno da área já indica
sinais de danos ambientais e sanitários. Os moradores ficam expostos à
poeira constante, à velocidade dos caminhões e a ratos e escorpiões.
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Em 2012, o espaço na Cidade do Sol foi alugado pela Prefeitura de Juiz de
Fora para funcionar como bota-fora da construção civil, recebendo, inclusive,
materiais da Secretaria de Obras e da Cesama, segundo o jornal Tribuna de
Minas. O problema é que o local jamais serviu apenas para aterrar materiais
inertes e funciona mais como um lixão, por abrigar todo tipo de detritos, que
envolve desde restos de tijolo, madeira e areia até plásticos, metais e
eletrônicos.
Propõe-se desenvolver uma proposta emergencial, com a participação do
Demlurb, da Seplag e da UFJF, para solucionar este grave problema sanitário.

Re: Debate:
por moderador » Qua Jan 15, 2014 3:48 pm

O problema é realmente grave. Solução técnica existe. É importante que a
sociedade acompanhe e cobre a solução para este gravíssimo problema.
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