Figura 116. Divulgação na página do Prefeito no Facebook.

9.4

REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO NO POVOADO PLANALTO VERDE

9.4.1 OBJETIVO


Mobilização da população presente quanto a temática de Saneamento;



Levantamento de informações para complementar o Diagnóstico da zona rural.

9.4.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
No dia 07 de outubro de 2015, às 14 horas deu-se início a apresentação do
Diagnóstico Técnico Participativo, estava marcada para ocorrer na Escola Municipal
Cândida de Jesus, porém, devido o calor, decidiu-se que seria melhor no salão localizado ao
lado.
A reunião seguiu a mesma linha da zona urbana, porém voltada para os povoados e
aglomerados convidados. Ao fim da reunião, a equipe foi direcionada a mobilizar os alunos e
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professores da escola abordando as vertentes que compõem o saneamento básico (Figura
118).

Figura 117 – Reunião de apresentação do Diagnóstico
no povoado Planalto Verde.

Figura 118 – Mobilização na Escola Municipal Cândida
de Jesus.

Ao fim da programação das mobilizações, foi realizado o diagnóstico fotográfico em
todo o povoado, identificando visualmente os problemas relacionados aos sistemas de água,
esgoto, resíduos e do atual manejo de águas pluviais.

Figura 119 – Contêiner para acondicionamento dos
resíduos do povoado Planalto Verde.

9.5

Figura 120 – Fossa coberta por portão no povoado
Planalto Verde.

REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO NO POVOADO BOA VISTA

9.5.1 OBJETIVO


Mobilização da população presente quanto a temática de Saneamento;



Levantamento de informações para complementar o Diagnóstico da zona rural.
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9.5.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS
Assim como na reunião do povoado Planalto Verde, não foi possível a realização da
reunião na Escola Municipal Novo Horizonte por causa do calor, considerando os poucos
locais adequados para a realização desta reunião, optou-se por melhor opção o bar do
Francino, sendo o mesmo bem localizado e arejado.

Figura 121. Reunião de apresentação preliminar do Diagnóstico Técnico Participativo.

9.6

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS
No mesmo dia em que houve a reunião no povoado Boa Vista, no período da manhã,

a equipe da Terra Estudos e Projetos Ambientais, concentrou-se em um treinamento
realizado com as agentes de saúde.
Este treinamento objetivou capacita-las para a aplicação de parte dos questionários
elaborados para retirar informações importantes da população a respeito da atual situação
do saneamento em seu município. O treinamento ocorreu em três Unidades Básicas de
Saúde de Caiapônia, lá, foi explanado por uma integrante da empresa, como deveriam ser
respondidos os questionários e esclarecidas às dúvidas.
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Figura 122. Representante da equipe aplicando treinamento para aplicação dos questionários.

5

CONCLUSÃO
As atividades previstas para os meses de setembro e outubro foram realizadas com

sucesso, visto serem atendidos todos os objetivos. Após a reunião, usou-se os dados para
complementar o Produto C, o referido produto foi entregue a prefeitura e FUNASA para ser
submetido à possíveis correções.
As próximas etapas serão a elaboração da Prospectiva e Planejamento Estratégico
baseados nos dados obtidos durante o período de diagnóstico.

6 ANEXO
ANEXO I - LISTAS DE PRESENÇA - ZONA URBANA
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