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RESUMO 

 

O presente projeto de intervenção tem como objetivo promover a redução dos            
atos de vandalismo ao patrimônio público nas praças, especificamente na          
praça José Nunes de Oliveira, localizada na Vila Paraíso, no Município de Jataí             
e contribuir para que essa volte a ser um lugar seguro, bem cuidado e              
frequentado. Sabendo-se que a principal causa de degradação destes         
ambientes é o vandalismo, decorrente do mau uso do bem público, percebe-se            
que a lei não está sendo cumprida, pois danos ao patrimônio público como             
pichações, furto de fios elétricos, destruição de lâmpadas, lixeiras, depredação          
de bancos e destruição de plantas são registrados com frequência na cidade.            
Desse modo, o intuito do projeto é apresentar aos moradores da vila Paraíso e              
aos alunos da escola Pedacinho do Céu 2 sugestões de preservação da praça             
José Nunes de Oliveira. Além disso, trabalhar a conscientização dos alunos           
quanto às formas de intervenção da sociedade na manutenção da limpeza e            
conservação do espaço público, por meio de palestras e peças teatrais, e            
promover ações que possibilitem a vivência de jogos e brincadeiras, visando à            
utilização da mesma como ambiente recreativo. Ademais, coibir o tráfico de           
drogas na Vila Paraíso e assim reduzir o medo que a população tem de              
frequentar a praça e outros espaços públicos. Portanto, com a realização e            
divulgação do Projeto, espera-se alcançar a redução do tráfico e do uso de             
drogas na praça José Nunes de Oliveira, ampliando da presença de famílias e,             
consequentemente, aumentando o zêlo com o patrimônio público. A partir do           
sentimento de pertencimento e dos cuidados dos estudantes e moradores do           
bairro com a praça, além das rondas preventivas da Guarda Municipal,           
almeja-se inibir a ação dos vândalos, diminuir os gastos públicos com reparos e             
reduzir a criminalidade no local e na Vila Paraíso.  
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