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Ouvidoria no Zoológico

A Subcontroladoria de Ouvidoria visitou, no domingo, dia 1º de maio, o Jardim Zoológico e o

Jardim Botânico, numa ação do programa Ouvidoria Itinerante. Doze integrantes da equipe

da SUOUVI estiveram, entre 9h e 15h, na Fundação Zoobotânica, em tenda inflável instalada

próximo ao recinto dos elefantes. O objetivo da iniciativa foi abordar o público visitante, a

fim de captar novas manifestações e também divulgar o trabalho realizado na Ouvidoria, por

meio da distribuição de folhetos e da explicação sobre a importância de o munícipe registrar

suas demandas.

A ação resultou no registro de 140 manifestações, onde 90 (64,29%) são reclamações, 38

(27,14%) são elogios e 12 (8,57%) são sugestões. Após análise das demandas dos visitantes,

percebe-se que a grande maioria se refere a questões ligadas à comunicação e aos serviços

de alimentação.

Seguem abaixo algumas sugestões de melhorias para a Fundação Zoobotânica:

- Instalação de mais placas de identificação;

-  Instalação de mais placas indicativas de recintos dos animais mais visitados;

- Distribuição dos mapas em vários pontos da Fundação Zoobotânica;

- Colocação de profissionais esclarecendo os visitantes sobre os hábitos dos animais;

- Reabertura de restaurante e lanchonete, ou aumento do número de food trucks.

Vários visitantes demandam a melhoria na comunicação interna. Reclamam de falta de

sinalização e placas de identificação de espaços e animais. Devido à área ser muito grande e

a entrega dos mapas ser feita somente na portaria, alguns visitantes reclamam que

precisaram da peça gráfica para se orientar, mas não a conseguiram no interior do Zoológico.

Muitos visitantes reclamam do estado em que os animais se encontram. Mencionam

animais tristes, magros, com olhos queimados, entre outras impressões. Como a maioria das

pessoas não domina os conhecimentos técnicos sobre os animais e os hábitos de cada

espécie, corre o risco de interpretar erroneamente o que vê, muitas vezes chegando a

acreditar em supostos maus tratos. Neste sentido, pode ser interessante fornecer

informações sobre as espécies e esclarecer dúvidas dos visitantes sobre os animais em

exposição e até mesmo sobre alguns que não estão no Zoológico.

Outra demanda importante é relacionada aos serviços de alimentação, pois várias

manifestações mencionam a necessidade de ampliar a oferta dos mesmos, seja por meio da

abertura de restaurante e lanchonete ou talvez aumentando o número e opções de food

trucks dentro da Fundação Zoobotânica. Visitantes afirmam que precisam levar seus

alimentos para o passeio, mas isto nem sempre é possível.
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O Programa Ouvidoria Itinerante foi instituído em 2011 e tem por objetivo principal

aproximar a administração municipal do cidadão usuário do serviço público, promovendo

uma integração entre o Poder Executivo e a comunidade, estimulando assim, um papel mais

ativo da população. O Programa visa ainda esclarecer sobre as competências da Ouvidoria e

contribuir para a melhoria e ampliação da qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura

aos usuários.

A Ouvidoria Itinerante percorre todas as regiões de Belo Horizonte e os cidadãos podem se

manifestar de forma identificada, sob sigilo ou anônima. Todas as demandas registradas

podem ser acompanhadas online ou pela Central de Atendimento Telefônico, a partir de um

número de protocolo.

O Programa Ouvidoria Itinerante no Zoológico marca o retorno da equipe da SUOUVI às

ruas, com a finalidade de abordar os cidadãos. Desde março de 2020, quando do início da

pandemia de Covid-19, foram suspensos os eventos públicos e o programa não pode

acontecer desde então. Após dois anos de isolamento social, a iniciativa de realizar a

Ouvidoria Itinerante na Fundação Zoobotânica revelou-se um sucesso, devido ao ambiente

agradável, à receptividade do público e ao grande número de manifestações geradas.

A Subcontroladoria de Ouvidoria agradece a parceria e o apoio da Fundação Zoobotânica,

que possibilitaram a realização de mais uma edição do Programa Ouvidoria Itinerante pela

equipe da SUOUVI.

Como acessar a Ouvidoria:

Telefone 156

Internet: ouvidoriageral.pbh.gov.br

Atendimento presencial: BH Resolve – Rua dos Caetés, 342 - Centro
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Registro Fotográfico
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