
Benfica  
Desenvolvimento Econômico Geração de Renda e 
Empregabilidade 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta de emprego – cursos profissionalizantes – eletricista, marcenaria, 
informática,pedreiro,padeiro, costureira, etc. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Educação e Inclusão Digital 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta creche para as crianças de todo o bairro; 
• Falta de cursos profissionalizantes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais: 

• Maior quantidade de remédios no Centro de Saúde; 
• Mais freqüência do PSF nas casas populares. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esporte/Lazer 
Problemas/Soluções locais: 

• Campo de futebol – equipar o campo com novas modalidades esportivas, 
iluminação e acomodações; 

• Áreas disponíveis; campo de futebol nas casas populares e quadra poliesportiva 
no bairro – planejamento para que as áreas disponíveis sejam aproveitadas ou 
com áreas de lazer ou com residências, mas de maneira adequada e útil; 

• Criação de uma pista de bicicross; 
• Existe uma área da Prefeitura que as crianças utilizam para irem no rio – fazer 

uma área de lazer longe do rio para as crianças não se aproximarem; 
• Falta esportes no campinho; 
• Pensar em parque para o bairro ou uma praça de esporte para as crianças. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habitação e Infra-Estrutura 
Problemas/Soluções locais: 

• Calçadas inexistentes ou irregulares, devido a desrespeito por parte dos 
moradores – adequação do passeio público quanto ao seu nivelamento e 
criação de leis específicas proibindo invasões e outras ocupações indevidas do 
logradouro público; construção onde inexistem; 

• Falta de lixeira nas ruas; reclamação do serviço público quanto à coleta de lixo – 
aumentar o número de lixeiras nas ruas e reciclagem profissional na categoria 
de gari; 

• Melhoria da iluminação pública - a prefeitura deverá agir junto à concessionária 
para melhoria da iluminação pública, inclusive verificando se o número de postes 
é compatível com o que está colocado; 

• Melhoria do sistema viário – alargamento da rua em frente aos cemitérios; 
• Estudo, projeto e ampliação do cemitério – já existe área de propriedade da 

Prefeitura, o que viabiliza a ampliação, utilizando-se inclusive o terreno 
pertencente à Câmara Municipal; 



• Tratamento e drenagem da Rua Benedito de Souza Pinto,pois as águas pluviais 
inundam as casas abaixo, na Rua Bernardo Joaquim Dias; 

• Tratamento e drenagem da Rua do Tejinho, cujas águas invadem as casas do 
Benfica; 

• Necessidade da canalização da água pluvial e de limpeza dos cemitérios; 
• Lei de regulamentação de fechamento de terrenos baldios e construção e 

conservação de calçadas nos mesmos; 
• Canalização das águas das casas direto na rede, para evitar que ao sair na rua 

acumulem e exalem mau cheiro; 
• A Rua do Cruzeiro não está sendo varrida diariamente. Apenas 

esporadicamente; 
• Policiamento precário – aumentar o efetivo da PM; 
• Canalização do Córrego Lavapés; 
• Área de expansão urbana – ampliar a área de expansão urbana no bairro do 

Orris; 
• Entupimento da rede de água pluvial – colocar grade nas bocas de lobo nas 

casas populares; 
• Falta de telefone público – colocação de um orelhão na rua, uma vez que o 

único disponível fica trancado à noite; 
• Necessidade de um calçamento no final da Rua Benfica e um retorno; 
• Escadaria ligando a Rua Benfica até o Alto do Cruzeiro; 
• Estudo de alongamento da Rua do cemitério; 
• Rua estreita ao lado da Igreja Rosário. 

 
 
Novas Sugestões – SEGUNDA FASE 
 

• Um campo de futebol ou quadra pois o campinho que e xiste é de terra e as 
crianças se machucam aqui no bairro; 

• Muito barulho na pracinha do CDHU após as 22h; 
• Um telefone público no mercadinho do Bairro pois o orelhão que existe, 

está sempre quebrado; 
• Aumentar mais um pediatra no Posto de Saúde; 
• Remédios receitados pelos médicos do Posto, não tem  na farmácia do 

Posto; 
• Entupimento freqüente na Rua 3; 
• Construção de um novo prédio para escola municipal;  
• Criação de Guarda Municipal; 
• Mais casas populares para pessoas carentes; 
• A médica do PSF não está visitando freqüentemente a s pessoas acamadas 

(ex: rua 2, nº 50); 
• Aumentar a quantidade de vagas nos projetos sociais  da cidade . 


