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Resumo 
 

Tem-se como objeto de estudo neste trabalho o Bairro de Laranjal, localizado na cidade 
de São Gonçalo, Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Será mostrada a estrutura 
que o bairro apresenta, bem como seus problemas sociais e urbanos. Também será 
apresentado a influência e o investimento (ou a falta dele) da Prefeitura de São Gonçalo para 
com o bairro. É destacado especificamente na segunda parte do trabalho os problemas mais 
visíveis em todo o Bairro de Laranjal, juntamente com reportagens e depoimentos de moradores 
do mesmo. 
 
 
Introdução 

 
O Bairro de Laranjal está localizado no Município de São Gonçalo, pertencente ao 3º 

(terceiro) distrito – Monjolos – de administração municipal e tem como bairros de fronteira ao 
norte: Jardim Catarina e Santa Luzia; ao sul: Vila Três, Miriambi e Lagoinha; a leste: Vista Alegre 
e a oeste: Alcântara. 

É um bairro que historicamente originou-se de médias e grandes fazendas, e foi dividido 
em lotes para venda no início do século XX. No decorrer dos anos, os loteamentos foram 
vendidos e surgiram as construções, de início com casas bem simples. Hoje, encontramos no 
bairro construções de classe média e classe média alta. Porém, ainda há em vários pontos do 
bairro loteamentos vazios e áreas muito habitadas, fazendo um grande contraste. 

Neste trabalho, procuramos ressaltar o que é mais importante no bairro e como a 
administração local lida com os problemas existentes. 

 
Indústria e comércio de Laranjal 

 
O bairro de Laranjal situado no 3º distrito de São Gonçalo apresenta uma boa rede de 

comércio e indústrias, mas elas são muito bem localizado a beira da rodovia RJ-106. Podemos 
encontrar a beira da rodovia grandes redes de supermercado como a Rede Economia, uma 
grande indústria de plástico como a Plastigel e uma nova rede de cursos técnicos Empresa 
Brasileira de Educação Profissional Industrial S/A (EBEPI), sem contar é claro dos comércios de 
moradores locais. A maior presença dos colégios também está ligada a rodovia, colégios 
públicos e privados. 

 Por ser cortado por uma importante rodovia para o estado, o bairro acaba tendo 
uma disponibilidade de linhas de ônibus, sendo elas municipais e intermunicipais, ligando 
regiões do interior, como a linha que vai de Rio Bonito até Alcântara e linhas que ligam bairros 
periféricos de São Gonçalo como Guaxindiba até o centro da cidade. Embora seja um bairro que 
dispõe de diversas linhas de ônibus, mas está centralizado na beira da rodovia, Laranjal é um 
bairro de grande dimensão territorial e em que vive uma grande maioria de pessoas de classe 
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baixa, para que elas possam acessar a essas linhas, é necessário andar alguns metros, mas 
essa questão social será abordada mais tarde. 

 
Comércio Local 

O comércio de Laranjal é mais aquele tipo de comércio dos moradores que residem no 
local, pequenas lojas, mercados e padarias, mas lá também há a presença de comércios de 
médio porte como algumas madeireiras. O grande destaque do comércio do bairro é a rede de 
supermercados Rede Economia, um grande comércio que não é tão grande como outros grupos 
presentes no Brasil, mas é suficientemente grande para prejudicar os comerciantes locais, com 
preços que muitas vezes não tem como concorrer. 

    O que mantém esses comerciantes são aqueles fregueses tradicionais, como amigos 
da família, que continuam comprar com eles, ou por motivo de distância algumas pessoas 
preferem comprar nesses mercados menores, mas mesmo assim esse supermercado consegue 
competir de forma desigual com esses comerciantes locais porque essas grandes redes 
agrupam diversos serviços não apenas de mercado, como também o de padaria. 

    Uma forma de comércio que cresce muito no bairro é a utilização de locais para uso 
de Internet e jogos de computador, a famosa lan house. No bairro existem cerca de 10 ou mais e 
sempre estão lotadas. 

 
Desenvolvimento do ensino no bairro 

Por ser um bairro periférico que existe muitos problemas e o ensino não é diferente, 
Laranjal possui apenas uma escola municipal, o Colégio Municipal Estephânia de Carvalho e 
poucas escolas particulares, bem como o Colégio Batista de Laranjal que é uma escola 
evangélica e fornece todos os níveis de ensino da Educação Básica; Centro Educacional Lobo 
Thuller, que fornece apenas os dois primeiros segmentos de ensino, e outras escolas pequenas.  

As escolas têm finalidade de atender as crianças não só do bairro de Laranjal, mas 
bairros ao seu redor, principalmente o Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, ajudando 
bairros que não possuem escolas públicas, que é o caso de Vila Três e Lagoinha e também para 
ajudar o bairro Jardim Catarina que possui duas escolas para uma população de duzentos e 
quarenta mil habitantes de grande maioria pobres que necessitam das escolas públicas. 

Entretanto a prefeitura sucateando as escolas no bairro e região, ostenta com orgulho de 
possuir um curso técnico de bom nível de ensino, que ela diz que vai beneficiar não apenas 
moradores do bairro, mas também de todo o município. 

Segundo as pesquisas o estado do Rio de Janeiro ganhou o maior projeto de ensino 
técnico da América Latina voltado para as indústrias de petróleo e gás, naval e civil. É a 
Empresa Brasileira de Educação Profissional Industrial S/A (EBEPI), que teve seu lançamento 
dia  27 de abril em São Gonçalo. 

 A EBEPI, que recentemente anunciou a fusão à Academia Brasileira de Educação, 
Cultura e Empregabilidade (ABECE), deu início a um dos mais arrojados projetos de escolas 
técnicas de ensino profissionalizante. O objetivo da EBEPI é a qualificação e a formação 
profissional destinada às empresas ligada as atividades da indústria do petróleo & gás, naval e 
civil. 

Segundo Mauricio Lima, diretor de operações do EBEPI, o modelo EBEPI incorporou um 
novo posicionamento relativo ao processo de educação profissional, adotando como premissa o 
encaminhamento dos recém formados ao mercado de trabalho. “A EBEPI apresentará ao 
mercado profissional de alto nível de desempenho, apesar de terem deixado a escola 
recentemente”. 

 A metodologia da EBEPI valoriza a atividade prática. Um exemplo interessante é a 
geração própria da energia elétrica que será consumida na unidade, sob o controle dos próprios 
alunos. Isso também se dará com o tratamento de águas e esgotos, solda e caldeiraria, 



mecânica e elétrica, além de uma série de outras atividades industriais que replicam em um 
ambiente de ensino profissionalizante o mesmo que acontece dentro da indústria. 

O projeto de implantação da EBEPI tem início em São Gonçalo devido às oportunidades 
oferecidas pelo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, indústria naval, pré-sal e demais 
serviços decorrentes do desenvolvimento do leste fluminense. 

Em São Gonçalo, a EBEPI funciona em uma área aproximada de 25.000 m2, projetada 
para contemplar importantes segmentos profissionais na área de operação, manutenção e SMS, 
tais como solda, caldeiraria, mecânica de manutenção, eletrotécnica, automação, projetos, 
operação de sistemas de tratamento de águas e efluentes, inspeção de solda e de 
equipamentos, entre outros eixos tecnológicos. 

A EBEPI aceita alunos com níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, e 
mantém convênios com instituições sociais e empresariais, estimulando o acesso à sua rede de 
ensino. 

As expectativas em torno da implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj), em Itaboraí, e a expansão no setor da indústria naval despertam as atenções de 
trabalhadores à procura de emprego. Entretanto, para concorrer às disputadas vagas do setor há 
uma rigorosa qualificação. E para suprir essas necessidades, diversas instituições apresentam 
vários cursos profissionalizantes, a partir dos quais o aluno muitas vezes já sai empregado. 

Escolas como a Empresa Brasileira de Educação Profissional Industrial (Ebepi), em São 
Gonçalo, aproveitam as necessidades do setor industrial e buscam aperfeiçoar o profissional 
atuante, além de gerar oportunidades para o iniciante. 

De acordo com o diretor de operações Maurício Lima, entre os vários cursos oferecidos, 
as práticas de soldador e segurança no trabalho estão entre os mais procurados. “O Comperj já 
uma realidade. Com o crescimento no setor naval, a necessidade de qualificação profissional é 
fundamental, e por isso oferecemos cursos na área de operação, tais como solda, caldeiraria, 
mecânica de manutenção, entre outros eixos tecnológicos”, afirma. O diretor também esclarece o 
perfil de procura dos interessados na carreira: “A procura por cursos como soldador, está entre 
as mais altas, geralmente são profissionais atuantes, ou jovens em busca de espaço no mercado 
de trabalho, variando em torno de 25 a 50 anos de idade, que em algumas situações ainda não 
concluíram o ensino médio”, conclui. 

 Os cursos terão carga horária entre 120 a 1.200 horas/aula, o que levaria de três meses 
a dois anos para ser concluído. A escola pretende financiar o valor total do curso. Para facilitar o 
acesso da população, a empresa pretende ingressar no Sindicato das Escolas Particulares de 
São Gonçalo para firmar parceria. 

De acordo com os empresários, que são do Rio de Janeiro, a instalação da escola no 
município se deu através do empenho da Prefeitura, que conseguiu intermediar a compra da 
área. “Sabemos o quanto é importante capacitar a população para as empresas que virão com o 
Comperj. Queremos que a cidade volte a ser a Manchester Fluminense”, declarou o secretário 
municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evanildo Barreto.  

De acordo com o diretor de operações Maurício Lima, entre os vários cursos oferecidos, 
as práticas de soldador e segurança no trabalho estão entre os mais procurados. 
 
ETA (Estação de Tratamento da Água – Laranjal) 

Em um bairro aonde em quase todas as casas não há saneamento, está presente a 
estação de tratamento que abastece toda a cidade de São Gonçalo, com certeza é uma amostra 
como é deixado de lado o bairro, por estar localizado na área periférica da cidade. 

A ETA Laranjal, hoje, está capacitada a tratar uma média de cinco metros cúbicos por 
segundo de água bruta, sendo aduzida de Imunana (Magé), à aproximadamente 15Km da ETA 
Laranjal, e bombeada através de três tubulações: uma de 800 mm, outra de 1000 mm e, 
finalmente, uma de 1400 mm. 



A água bruta ao chegar à ETA é analisada bacteriologicamente, para detectar o grau de 
contaminação que apresenta como também são realizadas determinações físico-químicas. 
Essas determinações são realizadas em todas as etapas do processo, garantindo a eficiência do 
tratamento. Segundo a OMS a forma de tratamento da água é padrão no mundo inteiro, assim 
eles conseguem obter um controle sobre a qualidade da água, mas infelizmente eles não levam 
em conta a precariedade dos nossos encanamentos nas cidades brasileiras. 

Embora haja esse contraste social no bairro, a estação é um ótimo local para se obter 
uma educação sobre a importância de se racionar a água, pois é aberto a público. A estação 
proporciona um excelente trabalho de campo, fazendo que os alunos vejam como é que trata a 
água antes de chegar a nossas casas. 

 
 

 

 

(Alguns dados sobre o tratamento da água) 

Fonte:  rernet/ www.cedae.com. 

http://www.cedae.com/


O caos da limpeza urbana 

O bairro de Laranjal sempre sofreu com a precária coleta de lixo e limpeza urbana. Esse 
problema perpassa por gerações de administração da cidade de São Gonçalo que sempre 
promete uma melhoria no serviço.Os moradores, por muitas vezes, necessitam queimar o lixo 
produzido por suas casas para que não haja uma infestação de animais nocivos, tais como 
baratas e ratos. 

Em 16 de outubro de 2009, a Prefeitura de São Gonçalo divulga no seu site municipal o 
aviso de concorrência para os serviços de limpeza urbana da cidade. [AVISO DE LICITAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA Nº 010/2009 Objeto. Execução de Serviços de Limpeza Urbana e 
Conservação de Espaços Urbanos, Remoção e Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares, 
Públicos e Hospitalares do Município de São Gonçalo].  

O vereador pedetista Ricardo Pericar denuncia no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, 
um suposto direcionamento do processo para declarar vencedora a atual prestadora do serviço 
contratada sem licitação pública pela Prefeitura de São Gonçalo. Antes mesmo de acontecer à 
realização da sessão de abertura da concorrência do lixo de São Gonçalo, na data prevista de 
17/11/2009, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou a sua suspensão para 
iniciar uma profunda análise do edital. Agora a Prefeitura de São Gonçalo terá que explicar ao 
Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, detalhadamente, porque fez constar os itens editalícios os 
quais o vereador Ricardo Pericar aponta como supostamente irregulares e que dirigem o 
resultado para a empresa que atualmente presta serviços ao Município. Cabe lembrar que o 
contrato de emergência é de seis meses (iniciou em junho e encerrou em novembro desse ano). 
O governo da prefeita Aparecida Panisset já deve estar elaborando um segundo contrato de 
emergência com a Construtora Marquise S/A pelo período de 6 meses. Com a palavra o TCE do 
Rio de Janeiro. 

A falta de licitação regularizada e um contrato de período maior geraram muito lixo por 
todo o bairro de Laranjal, que por não próximo ao centro de São Gonçalo sofreu com o excesso 
de lixo pelas casas e ruas no período de novembro até o fim do mês de dezembro. 

Iluminação Pública 

Segundo a Prefeitura, a contribuição de iluminação pública tem como fator gerador a 
prestação efetiva ou potencial dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos 
situados no Município de São Gonçalo e incide sobre imóveis construídos ou não, considerando 
os custos de manutenção e reparos na rede de iluminação e sua expansão.  

A taxa cobrada por casa em Laranjal é de R$ 5,48 e deveria ser investida em melhoria e 
reparos da rede pública de iluminação. O Bairro de Laranjal vive ás escuras em grande parte de 
suas ruas, o que causa grandes números de assaltos com ou sem arma, roubo de carros e 
insegurança. 

A fornecedora de energia Ampla, que presta serviço para a cidade de São Gonçalo, não 
fornece os reparos necessários para que a população de Laranjal possa sentir-se segura de 
andar pelas ruas do bairro. 

Porém, o problema de falta de iluminação pública não é novidade. Segundo relato de 
moradores, Laranjal sempre foi esquecido pelas autoridades competentes e pela prestadora de 
energia elétrica. Algumas ruas são totalmente ou parcialmente escuras, como mostram as fotos 
em anexo, e não há como andar seguramente ou enxergar, de fato quem está 5 metros a sua 
frente. 



Saúde? 

A saúde pública em Laranjal é inexistente, quem pode pagar, vai para clinicas melhores 
no centro ou para Niterói e Rio de Janeiro, mas para aqueles moradores pobres a única solução 
é uma clínica que não apresenta qualidade suficiente para atender todos os moradores da 
região. 

A Clínica Polar tem como objetivo promover a saúde e prevenir doenças, 
proporcionando assim uma melhor qualidade de vida. 

Segundo os próprios médicos além do aspecto científico a preocupação ética e social os 
coloca em posição de destaque, na qual a qualidade do atendimento e a precisão nos métodos 
de diagnósticos são as grandes prioridades. 

A Clínica Polar vem atuando na área de saúde a dez anos. Compromisso da clínica tem 
sido, desde então, atender os pacientes da região. 

Isso é claro é o próprio depoimento da clínica, mas vendo o quadro de atendimentos dos 
médicos vemos algumas preocupações que são constantes da saúde em todo país a falta de 
médicos. No quadro vemos que no mesmo horário um médico é clínico geral, cardiologista e 
geriatria, como é possível um médico ter tantas especializações e ainda ser tudo isso no mesmo 
horário, na coleta de sangue não existe um médico ou uma pessoa especializada para o 
trabalho, vemos que a falta de médicos é muito grande 

Eles alegam ter uma excelente estrutura, mas são consultórios simples, macas bem 
antigas, há a falta de alguns aparelhos importantes para uma consulta mais detalhada, na 
verdade o que eles chamam de clínica avançada, não é nada mais que uma casa que foi 
improvisada uma clínica, claro que ser uma casa não é motivo de ser uma clínica de baixa 
qualidade, na cidade onde moro a maioria das clínicas são casas e há estrutura para uma boa 
consulta.  Com certeza as falhas da clínica estão motivadas pela localidade do bairro em relação 
à cidade de São Gonçalo. 

Especulação Imobiliária 

 Mesmo com todos os problemas existentes no bairro é crescente o número de 
construções em andamento e condomínios de casas já construídos e totalmente vendidos.  

 A Caixa Econômica Federal tem financiado grande parte dos imóveis em Laranjal 
juntamente com o subsídio do Governo Federal. Os imóveis custam em torno de R$70.000,00 
(setenta mil reais) e há imóveis com valor de grande bem acima disso. 

 Fica a dúvida: como um bairro tão carente de investimentos em todos os setores pode 
estar com uma crescente especulação imobiliária? A resposta imediata é à busca de locais 
próximos as rodovias que ligam ao COMPERJ3. 

 Laranjal conta com uma rodovia que liga a cidade de São Gonçalo com o Município de 
Itaboraí, a RJ – 106 ou mais conhecida como Rodovia Amaral Peixoto, que tem conexão com a 
RJ - 104, que liga o município de Niterói até o viaduto da BR-101, no distrito de Manilha, no 
município de Itaboraí.  
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 E um fator que sustenta essa resposta é a própria instalação da Empresa Brasileira de 
Educação Profissional Industrial S/A (EBEPI) no bairro. Vale ressaltar que a EBEPI foi instalada 
na margem da rodovia de ligação (RJ – 106). 

Transporte em Laranjal 

 O bairro de Laranjal conta com grande número de linhas e empresas de ônibus de 
ligação a Regiões Metropolitana e Região dos Lagos, linhas Intermunicipais e Municipais. O 
transporte no bairro ainda conta com as cooperativas de vans que também exercem papel do 
transporte público e até fazem a mesma rota. 

 O transporte é um dos poucos serviços que funcionam efetivamente e de forma 
abrangente. Pelo menos 70% (setenta por cento) das linhas de ônibus passam pelo bairro e 
atendem grande contingente de pessoas que utilizam o transporte público para trabalhar e 
estudar no centro da cidade ou em outras cidades e voltam as suas casas apenas para dormir 
(migração pendular), caracterizando a definição do próprio município de cidade dormitório. 

 Além do transporte de ônibus e vans, o bairro conta também com o serviço de moto táxi, 
existente em quase toda a cidade. Esse meio de transporte, geralmente, liga Laranjal aos bairros 
próximos, de forma rápida, porém nada segura. 

Ocupações irregulares 

 As ocupações irregulares de áreas onde há torres de transmissão de energia elétrica em 
Laranjal é um problema antigo no bairro. Se um dos cabos arrebentar, por exemplo, pode causar 
a morte de muitas pessoas.  

 Considerada como área de risco, esses estão sendo contestados pela Ampla. Segundo 
a Ampla, os imóveis foram erguidos em uma área desapropriada há pelo menos 40 anos, 
quando o fornecimento de energia ainda era responsabilidade do governo. Nos últimos anos, a 
rede de transmissão foi ampliada, ao mesmo tempo em que a ocupação aumentou sem que 
fosse controlada. 

 Além da perda de suas casas, os moradores temem também não serem 
indenizados pela Ampla. Muitos citam um documento entregue pela concessionária em que não 
haveria garantia de pagamento pelos imóveis. A empresa diz que, se ganhar a causa, vai tentar 
realocar os moradores com a ajuda da Prefeitura de São Gonçalo. O que provavelmente não 
acontecerá ou não será de forma rápida. 

 Mesmo com todo risco de habitar nessas áreas, as construções são legalizadas pela 
Caixa Econômica Federal, que emite as escrituras dessas casas. Abaixo segue o depoimento de 
moradores ao Jornal Extra em 01/09/2009: 

 

“Comprei a casa na Rua Júlio Lima financiada pela Caixa 
Econômica. Como poderia ter feito isso, se não fosse legalizada? 
Tive que tirar várias certidões para fechar o negócio. ... Eram só duas 
torres, do outro lado das casas. Eles (a Ampla) é que invadiram o 
terreno, colocando mais torres no meio da rua. Entendo a Ampla, 
mas temos direito à indenização, temos que ser ressarcidos do 
prejuízo. Estou sinceramente muito revoltado com essa situação.”   



(engenheiro Aldenei Barros dos Santos, de 53 anos, que mora na 
área há 36 anos e que pode ser desapropriada.) 

 

  “Comprei meu terreno com sacrifício. Olhe esse recibo: é de 
1957. Não havia torres de transmissão aqui. Vendi essa casa ao 
mesmo tempo em que comprei outra no bairro Porto da Pedra. Quero 
ir morar perto das minhas filhas. Perdi R$ 5 mil pagando uma parcela 
da outra casa. Somente na hora de assinar a escritura é que ficamos 
sabendo.”  (aposentada Jorgina Albuquerque Maranhão, de 77 anos) 

 

           A ocupação irregular de áreas de risco em Laranjal é um problema que perpassa por 
todos os prefeitos de São Gonçalo com promessas de mudanças e nada é feito, de fato.  

 Falta de saneamento básico e abastecimento de água precário 

 Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada 
região que visa proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes. Entre os 
procedimentos do saneamento básico, podemos citar: tratamento de água, canalização e 
tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos 
orgânicos (em aterros sanitários regularizados) e materiais (através da reciclagem). 

 Como vimos na PARTE I, a limpeza urbana é precária em todos os seus aspectos e 
agora, vamos abordar os outros procedimentos: tratamento de água e canalização e tratamento 
de esgoto no bairro de Laranjal. 

 Primeiramente, vale ressaltar que cerca de 90% (noventa por cento) das casas de 
Laranjal não tem água e/ou esgoto tratado. No bairro ainda há centenas de ligações clandestinas 
de água. Lembrando que a própria estação de tratamento de água fica em Laranjal. 

 As ligações de esgoto são inexistentes e até bem pouco tempo atrás, todo o esgoto 
produzido pelas casas era depositado em valas nas próprias ruas. Se não fosse a 
conscientização dos moradores em construir fossas, o problema das valas não acabaria.  

 A falta de saneamento básico em Laranjal contribui para inúmeros casos de doenças 
causados por animais nocivos e que são provenientes deste tipo de ambiente favorável à sua 
proliferação.  

 Outro problema grave do bairro é o abastecimento de água precário. Além de não ter 
ligações próprias da CEDAE, o fornecimento de água também é totalmente ineficiente. Em 
estações do ano mais quente, como o verão o abastecimento é cortado. Durante nossas 
pesquisas, obtivemos a informação que o bairro estava quase 20 dias sem água em certos 
pontos e outros não há nenhum abastecimento de água, obrigando aos moradores a se 
deslocarem ou recorrer aos poços artesianos.  

 Esses poços nem sempre fornecem água de qualidade, porém é uma das poucas 
soluções para não ficar, como dizem os moradores, “vivendo no deserto”. 

 Constatamos também em nossa pesquisa, que mesmo não tendo água encanada 
legalizada, a empresa que deveria fornecer o serviço tenta instalar hidrômetros nas casas para 
cobrar pelo consumo de água. Muitos moradores sem informação permitiram a instalação e 



pagam o preço por uma água que não chega todo mês. Outros contestam e não pagam pela 
água que nunca chega as suas residências.  

  De fato, a falta de saneamento básico e o abastecimento precário de água tornam a 
vida dos moradores mais difícil e esses são os mesmos que votam nos candidatos que 
prometem resolver os problemas em época de eleição e somem logo depois, junto com as 
esperanças de seus eleitores.      

Associação de moradores pouco eficaz 

 A Associação de Moradores do Bairro de Laranjal é relativamente nova, com apenas 5 
(cinco) anos de existência de fato e apenas 2 (dois) de legalizada. Com isso, é uma associação 
sem representatividade junto aos moradores e pouco eficaz em cobrar da Prefeitura. 

 Ainda há a questão de o mesmo bairro ser dividido em duas associações diferentes, o 
que só piora para receber melhoria para o bairro. E agora, uma delas não funciona mais. 

 Sem uma associação representativa, os moradores ficam sem voz e não tem como 
cobrar diretamente seus direitos e investimento de recursos para o bairro de Laranjal. E assim, a 
eficiência que uma associação deve ter, não acontece. 

 Mesmo sem declarar suas influências políticas, a associação de moradores de Laranjal 
tende para o governo atual da Prefeita Aparecida Panisset, que no bairro obteve a maioria dos 
votos. Laranjal é um reduto de votos para o atual governo e pela segunda vez ajudaram a eleger 
a atual prefeita. 

 Então, fica a questão: Se a associação de moradores de Laranjal tende para o lado do 
atual governo, por que não há também uma cobrança mais efetiva de investimentos para o 
bairro? 

Asfalto x Política 

 De todos os problemas que o bairro de Laranjal apresenta, com toda certeza a questão 
da falta de pavimentação é o mais relevante de todos. Toda reportagem voltada ao bairro é para 
a questão da poeira, buracos e principalmente sobre a lama.  

 Andando pelas ruas do bairro podemos observar que realmente as reclamações dos 
moradores são coerentes. Quase todas as ruas do bairro não têm pavimentação e, com isso, 
dois problemas são ressaltados: a poeira excessiva que causa problemas respiratórios e o 
excesso de lama após as chuvas. 

         “È quinze minutos de chuva para isso aqui ficar alagado”. 

          “Tem que tirar o sapato do pé pra não meter o pé nessa água podre cheia de esgoto”.  

        “A rua continua igual, do mesmo jeitinho. Quando chove, não tem passagem pra ninguém, 
nem carro passa”, 

 

 Essas são declarações de moradores dada ao jornalismo da TV GLOBO ao perguntarem 
sobre a situação. Fica evidente a insatisfação de todos com a falta de pavimentação e de 
galerias para escoamento das águas das chuvas. 



 Porém, o que mais chama atenção nesse problema é a politicagem em torno dos 
asfaltamentos de ruas. É só andar por algumas ruas para ver a grande diferença entre as ruas 
de interesse da prefeita e as demais. 

 Contatamos que uma mesma rua (Rua Reverendo Luiz Feliciano) encontra-se com 
pedaços de asfalto. Esses “pedaços” pavimentados são localizados em casas e ruas que 
apoiaram a atual prefeita em sua reeleição. Em nossa pesquisa pelas ruas do bairro de Laranjal 
encontramos duas posições bem opostas em relação à cobrança de pavimentação. Seguem 
abaixo as oposições. 

 Nos perguntamos o por quê de tanto cuidado com umas poucas ruas e total descaso 
com as demais e levamos isso para os moradores através de perguntas. A resposta que 
obtivemos foi a mais clara e, podemos dizer infelizmente comum no Brasil: “Nessa rua bonita, 
asfaltada moram pessoas que trabalham para a prefeita, principalmente em época de eleição”. 

 A atual prefeita Aparecida Panisset iria inaugurar umas das suas “obras importantes” em 
Laranjal, e na fachada de uma das casas da rua que seria inaugurada estava a seguinte frase: 
“Valeu Prefeita Aparecida Panisset Dr, Márcio Panisset por + esta importante obra!”. Essa faixa 
está em frente à casa de uma candidata à vereadora na ultima eleição que é do partido da 
prefeita. O que comprova mais uma vez a politicagem em busca de votos que envolvem a 
urbanização do bairro. 

 Resumidamente, a falta de urbanização e o excesso de politicagem atrapalham, e muito, 
o desenvolvimento do bairro e prejudica seus moradores que sofrem com o descaso e abandono 
do poder público. 

Conclusão 

 Ao analisarmos o bairro de Laranjal no município de São Gonçalo, podemos perceber 
que é um local que possui uma grande diversidade, é um bairro aonde possui importantes 
nomes no setor industrial, de ensino técnico, de rede de supermercados e uma estação de 
tratamento de água no próprio bairro, mas é um bairro onde a grande parte da população não 
tem acesso a isso. Um bairro periférico de uma cidade que já é periférica, consequentemente um 
bairro com grandes problemas sociais, não possui escolas suficientes, saúde, não apenas posto 
de saúde, mas como políticas de prevenção, e segurança suficiente para toda população. 

 É um bairro que como outros bairros de São Gonçalo é completamente esquecido pelo 
poder público, só lembrado em dias de campanha eleitoral na busca de votos, ou como a atual 
prefeita faz em perto de eleição, faz ou reforma a praça do bairro.  

 



Anexo 

Número de escolas por bairro em São Gonçalo. 

Fonte: http://www.saogoncalo.rj.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBEPI – Campus Laranjal  

 

 

 

 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruas de Laranjal sem pavimentação e sem iluminação 
(Fonte Prórpia) 

 

 

 

 

 

 



 Placa de revendicação dos moradores sobre sua rua 
(Fonte prórpria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartaz por uma obra feita pela Prefeitura(Fonte prórpia) 

 

 

 



 

 

Fonte: Jornal Extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruas de Laranjal com acúmulo de lixo (Fonte própria) 

 

 

 



 

Quadro de especialidades e médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://clinicapolar.blogspot.com/ 
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