
BAIRRO DO RIO ACIMA  
Governança e administração local e regional  
Problemas/Soluções locais: 

• Articular e integrar objetivos comuns entre os bairros dos Pimentas, Benfica e 
Rio Acima em relação a gorvernança e a administração local, dando ênfase a 
transparência dos recursos financeiros e a criação de uma associação de bairro 

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

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

• Banco Municipal Rural para empréstimo de pequenas quantias; 
• Criação de cooperativas para que as pessoas façam artesanato usando a taboa 

existente e os outros materiais. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Potencialidades locais e Regionais  
Agricultura  
Prioridades: 

• Orientação da Casa da Agricultura (péssima, para que realmente ative através 
de Patrulhas Rurais melhorando o plantio, a criação de gado e a conservação 
dos recursos naturais de forma sustentável; 

• Incentivo ao pequeno e médio produtor, curso do..........., como no Sul do país, 
incentivando a fixação do homem no campo; 

• Fazer um corredor de plantio de Maria Sem Vergonha, desde o Clube de Campo 
até a Capela do Carioca e enfatizar a área como palco de batalha da Revolução 
de 32; 

• Através da Casa da Agricultura, articular política de reposição da Mata Ciliar, 
pois o rio Paraitinga apresenta trechos em assoreamento (povoar com peixes 
antes existentes); 

Turismo/Patrimônio Arquitetônico  
Potencialidades: 

• Valorizar a história do Bairro (pessoas, velhos do local); 
• Incentivar através da Secretaria de Esportes, caminhadas até a Capela do 

Carioca como também cavalgadas, pescaria, etc; 
• Valorizar o peão fazendo uma Festa do Aboio, com Carreiros (corrida) com 

premiação; 

Educação e Inclusão digital  
Problemas /Soluções locais: 

• Falta creches para crianças de 0 até três anos; 
• Falta curso profissionalizante para atuar com o setor hoteleiro; 
• Falta motivação e curso de educação ambiental para valorizar a terra e o Rio 

Paraitinga (caminho que anda); 
• Alfabetização personalizada rural; 

Habitação e Infra-estrutura  
Problemas/Soluções locais 

• Lixo reciclável. 


