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

• Projeto para a criação de hortas comunitárias; 
• Empresas estão com maquinário que substitui a mão-de-obra; 
• Falta de postos de trabalho; 
• Novas oportunidades de produção com incentivos técnicos e financeiros, 

fortalecendo a fixação do homem no campo; 
• Incentivos à produção agrícola, artesanato, pecuária, etc. 

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

Potenciais Locais e Regionais 
Agricultura e Pecuária 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta de apoio ao produtor – política de apoio ao produtor – quando existe perda 
de lavoura, doenças no gado (tuberculose e brucelose) – falta indenização 
quando tem que sacrificar o gado; 

• Falta trator no bairro (o trator fica parado) para facilitar para o agricultor (preço 
mais baixo); 

• Para o pessoal do Bairro, não deveria ter mais eucalipto, pois algumas minas 
estão secando e o pessoal do Bairro não tem emprego; 

• As empresas de eucalipto deveriam dar emprego para o pessoal do Bairro; 
• As máquinas das empresas de eucalipto fazem todo o serviço, não gerando 

emprego; 
• O eucalipto não gera emprego para a comunidade e traz apenas problemas 

(falta de água); 
• Sugestão: numa área de 10 alq. deveria se plantar apenas 1 ou 2 alq. – 

determinar um percentual para se plantar; 
• As empresas de eucalipto deveriam diversificar a produção, utilizando as 

várzeas; 
• Integrar a plantação de eucalipto com gado; 
• Apoio veterinário; 
• Falta apoio para vacinar o gado; 
• Organização e apoio para a agricultura familiar; 
• Criar associação; 
• As empresas de corte de eucalipto não estão empregando o povo da roça; 
• Diminuição da plantação de milho, arroz e feijão (agricultura de subsistência) – 

deveria ser incentivado; 
• Projeto para incentivar a permanência das crianças na zona rural – incentivo à 

melhor agricultura; 
• Facilitação do escoamento da produção; 
• Criar condições para venda de animais e produtos da roça; 
• Legalização de matadouro para receber a criação de animais; 
• Estimular a agricultura familiar no Bairro (tem a melhor topografia); 
• Trator para arar a terra; 
• Patrulha agrícola; 



• Criar horta comunitária – com auxílio técnico da Casa da Agricultura – ou 
Patrulha Agrícola; 

• Aumentar a estrutura de assistência técnica agropecuária, pois falta veterinário e 
agrônomo para a população; 

• Muito eucalipto concentrado na região e mau aproveitamento das boas áreas 
para produção agrícola; 

• Pecuária leiteira: pequenos produtores não têm onde vender seu produto, pois é 
exigido, no mínimo, 100 litros de leite - � Formar uma associação de produtores 
a fim de reduzir os custos e oferecer maiores oportunidades de negociação para 
o grupo; 

� Novas produções: caprinicultura; 
� Montagem de um laticínio municipal de cooperadores para industrializar a 
produção  agregando o valor – buscar recursos do Governo ou BNPS / participar 
das concorrências municipais e estaduais; 
• Pecuária de corte: ausência de matadouro – antes o pequeno produtor vendia 

no mercado municipal o gado e lavava o dinheiro para casa- Construção de um 
abatedouro municipal ou regional para incentivar e facilitar a produção, 
fortalecendo os pequenos produtores; 

• Dificuldade para fazer o DECAP (redução de energia elétrica) - Produtores em 
associação negociarem a redução do valor do serviço de cadastro / inscrição; 

• Falta de equipamentos e alto custo para o preparo do solo para produção 
agrícola - Criar uma Patrulha Agrícola equipada para atender a demanda de 
produtores, subsidiada parcialmente pela prefeitura e orientada por técnicos da 
Casa de Agricultura; 

• Agricultura: falta de demanda, dificuldade e custos altos de transporte - Criar um 
entreposto municipal para agrupar a produção rural e desde local uma condução 
que distribua a produção e no retorno trazer insumos e calcário para o 
beneficiamento das terras; 

• Falta de apoio técnico gratuito da Casa de Agricultura Municipal para o manejo 
da pecuária - Contratação de pessoal técnico para assistência aos produtores no 
que se refere o manejo do gado; formação de pastagem e correlatos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Educação e Inclusão Digital 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta conserveiro no bairro, pois o conserveiro fica na escola; 
• Criação da pré-escola; 
• Poder utilizar a escola para catequese; 
• Quadra e campo de futebol para lazer; 
• Parquinho para as crianças; 
• Colocar 5ª à 8ª séries no Bairro; 
• Supletivo no bairro; 
• Implantar aulas de dança, música e informática; 
• Inclusão digital; 
• Implantação de bibliotecas comunitárias nos núcleos escolares; 
• Criação de cursos profissionalizantes para jovens da zona rural participar 

(agricultura / pecuária); 
• Levar jovens da zona rural para curso profissionalizante na cidade; 
• A educação está melhor depois da construção do núcleo; 
• Ter de 5ª a 8ª série (ensino fundamental); 



• Criação do EJA de1ª à 4ª série com transporte e merenda; 
• Criação de cursos profissionalizantes (manicure, cabeleireiro, artesanato, 

música, reciclagem, informática, eletricista, encanador, cursos direcionados à 
agropecuária, etc.); 

• Aumentar a produção da horta da escola; 
• Informática nos núcleos; 
• Falta de capacitação: cursos profissionalizantes e técnicos na zona rural - Criar 

cursos ambulantes como computação, corte e costura, culinária, pedreiro, 
inseminação artificial, manejo de gado, horta orgânica, fruticultura, manicures, 
cabeleireiros, etc; 

• Incentivar nos núcleos escolares as crianças a plantarem árvores; obter mudas, 
gratuitamente, no CATI para que elas plantem junto às áreas (matas ciliares, 
etc.). 

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

Saúde-Preventiva e Curativa 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta a construção do Posto de Saúde no bairro; 
• Muitos pacientes para apenas um médico, por isso a demora para conseguir 

uma consulta; 
• Falta transporte para paciente fazer fisioterapia; 
• Maior atendimento do médico do PSF; 
• Maior distribuição de remédios; 
• Posto de Saúde no Bairro São Roque ou no Núcleo do Alvarenga; 
• Muita demora entre uma consulta e outra; 
• Ter mais visitas dos agentes do PSF; 
• Ter transporte para pessoas que vão à psicóloga e fonoaudiólogo – muitas 

vezes as pessoas não têm dinheiro e transporte para levar quem faz tratamento; 
• Tratamento dentários para alunos à partir da 5ª série (de 1ª à 4ª série tem 

prevenção e depois disso não tem);  
• Ter mais variedade de medicamento na farmácia do Posto de Saúde (muitas 

vezes são remédios baratos e não tem); 
• Criar um posto de atendimento médico no Bairro e região; 
• Coleta de lixo; 
• Analisar a água das residências; 
• Criação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM); 
• Equipe de inspeção sanitária. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ascensão e Assistência Social 
Problemas/Soluções locais: 

• Possibilidade de criar uma Associação de Moradores para conseguir comprar 
produtos mais baratos;  

• Agente comunitária está trabalhando bem no Bairro; 
• Falta de advogados para orientação da população. 

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

Cultura 
Problemas/Soluções locais: 

- Manifestação Cultural: 
• Continuidade do grupo de Moçambique Mirim; 



• Resgate do grupo de Folia de Reis (antigamente o Bairro tinha esta 
manifestação), danças folclóricas (“NUNDU” – dança com homens e mulheres 
com passos marcados e violeiros). 

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

Esporte/Lazer 
Problemas/Soluções locais: 

• Construção de quadra na escola; 
• Criação de áreas de lazer para crianças – parquinho / campo / quadra; locais: 
1) Igreja de São Roque 
2) Cachoeira dos Pintos 
3) Escola do Alvarenga 
• Utilização do espaço escolar nos fins de semana (como Programa da Família), 

com transporte para as crianças; 
• Construção de quadra poliesportiva; 
• Campo de futebol; 
• Falta de lazer para crianças, jovens e adultos - � Organização de grupos 

folclóricos de dança; 
� Construção de quadras de vôlei e futebol, playground, oficinas,recreação e 
contratação de professores e monitores para desenvolver jogos, recreação e cursos 
aos finais de semana nas escolas (núcleos). 

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

Meio Ambiente 
Problemas/Soluções locais: 

• Falta de apoio ao produtor – política de apoio ao produtor – quando existe perda 
de lavoura, doenças no gado (tuberculose e brucelose) – falta indenização 
quando tem que sacrificar o gado; 

• Falta trator no bairro (o trator fica parado) para facilitar para o agricultor (preço 
mais baixo); 

• Para o pessoal do Bairro, não deveria ter mais eucalipto, pois algumas minas 
estão secando e o pessoal do Bairro não tem emprego; 

• As empresas de eucalipto deveriam dar emprego para o pessoal do Bairro; 
• As máquinas das empresas de eucalipto fazem todo o serviço, não gerando 

emprego; 
• O eucalipto não gera emprego para a comunidade e traz apenas problemas 

(falta de água); 
• Sugestão: numa área de 10 alq. deveria se plantar apenas 1 ou 2 alq. – 

determinar um percentual para se plantar; 
• Aumentar a área de proteção ambiental da nascente para 100 metros; 
• Nas propriedades que fazem divisa (franjas) estão com o solo esgotado, nem as 

capineiras crescem - nas divisas das fazendas das empresas deixar uma faixa 
de 50 metros com vegetação nativa; 

• Proteger a nascente do córrego do Turvo nas propriedades da Nobrecel, Suzano 
e Votorantim; 

• Diminuição do volume de água dos córregos, depois que aumentou a plantação 
de eucalipto; 

• Grandes plantações de eucalipto; não existe mais a mata; 
• Falta de peixes e poluição da água dos rios - Reposição de mata ciliar e apoio 

municipal para a construção de fossas; 



• Poluição do solo por lixo doméstico e resíduos da produção agropecuária - 
Recolhimento do lixo uma vez por semana e colocação de caçambas para o 
recolhimento o lixo. 

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

Habitação e Infra-Estrutura 
Problemas/Soluções locais: 

• A Prefeitura tem que desentupir as bocas de lobo da estrada; 
• Telefone público; 
• Assistência para cortar pé de abacate (próximo a rede elétrica); 
• Ponte (2ª depois da igreja) que está caindo; 
• Quando a máquina passar na estrada, fazer parceria para passar a máquina até 

as casas (terrenos); 
• Nas férias não tem transporte (falta condução); 
• Quando os caminhões das empresas de eucalipto passam pela estrada, deveria 

se jogar água; 
• Carona com o transporte escolar (quando houver vaga); 
• Colocar uma caçamba de lixo próxima à igreja; 
• As carretas causam danos e prejuízos aos moradores: estradas, pontes, poeira, 

trincas nas casas; 
• Limitar o horário de tráfego de carretas pela estrada; 
• Fornecimento de transporte de uma a duas vezes por semana, principalmente 

nas férias escolares, para garantir acesso à cidade; 
• Colocação de telefones públicos em lugares que existem mais residências; 
• Os moradores entende que a situação melhorou muito nos últimos 

anos,principalmente na educação, na saúde e no transporte; 
• Resolver a situação do lixo doméstico, pois a população queima o lixo; 
• Coleta seletiva e reciclagem do lixo; 
• Estrada ruim: quando vem conserveiro, coloca entulho – o que não resolve; 
- aumentar, em alguns locais, e colocar conserveiros; 
• Instalação de telefone público; 
• Iluminação nos locais com maior número de moradores; 
• Ausência de transporte no período da manhã e durante o período de férias - 

Colocar um ônibus circular, adequando o horário à necessidade dos usuários, ao 
menos duas vezes por semana no período da manhã e na data de pagamento 
dos funcionários. 

 
Novas Sugestões – SEGUNDA FASE 
 

• Reparar os danos ambientais e os danos à saúde das pessoas oriundas das 
intervenções do setor público, privado e das pessoas no meio ambiente natural, 
físico e à saúde das pessoas; 

• Reclamações: Lesões gastrointestinais; 
• Uso de agrotóxicos com critério ou radicalização???; 
• Proteger o meio ambiente com possibilidade de inclusão das culturas e 

comunidades locais; 
• Incentivar e apoiar os pequenos agricultores para o bom uso dos agrotóxicos; 
• Desenvolver tecnologia para eliminar o uso de agrotóxicos, herbicidas; 



• Garantir aos pequenos e médios agricultores o desenvolvimento das suas 
atividades de agricultura e agropecuária de forma a proporcionar às 
comunidades vida digna e saudável; 

• Nas grandes propriedades desenvolver o reflorestamento; 
• Eliminar todas técnicas de produção e mau uso que prejudiquem os mananciais; 
• Garantir a permanência das comunidades rurais em seu meio físico, dando 

possibilidades de desenvolver atividades econômicas com alternativas rurais, 
agro-ecológicas; 

• Contrapartida em termos de cumprimento da função social da propriedade; 
• Reparação total dos danos (fazer texto legislativo); 
• Propor a realização de contrapartidas culturais por parte da iniciativa privada 

para resgatar manifestações dos moçambiques, etc; 
• Máximo de 20% das pequenas propriedades com até 100 (Bairro dos 

Alvarengas, menos chuvas); 
• Reavaliar áreas reflorestadas em termos de suas potencialidades naturais e 

realizar recuperação de áreas degradadas; 
• Observar distância de 50 metros da rede elétrica na plantação de eucalipto. 


