VISÃO DE FUTURO DA REGIÃO EXTREMO SUL
•Na área da educação, a criação de uma escola técnica agrícola e
profissionalizante, na área e no prédio do Estado (prédio da FEBEM, por exemplo)
com o apoio da Prefeitura, que com reformas e adaptações necessárias, e a
parceria do Sistema “S”, proporcionaria cursos como: caseiros de sítios,
carpinteiros, jardineiros, etc, e desenvolveria uma horta orgânica modelo, para que
ao mesmo tempo em que os alunos da escola forem aprendendo, possa
proporcionar aos produtores rurais da região a transferência de tecnologia em
produção orgânica.
•Este poderá ser um modelo de desenvolvimento auto-sustentável, com respeito
ao ecossistema, cessando o uso de defensivos agrícolas na região.
•O público alvo seriam os adolescentes da região, e crianças que moram no
abrigo Neita Ramos.
•Outras vocações da região, como o turismo, os esportes náuticos, e a pesca, e
os serviços, seguiriam o mesmo modelo.
•No antigo restaurante Poletto será montado um restaurante-escola e um café
colonial, também com a participação do Senac e Prefeitura, tendo por público alvo
moradores da região.
•Para o desenvolvimento do ecoturismo, será realizado em parceria com o
SEBRAE, um mapeamento e diagnóstico das potencialidades da Região, para
com isso ofertar um pacote turístico para ser comercializado em todo o Rio
Grande do Sul e Brasil, gerando renda, emprego, e desenvolvimento.
•Construção de um pórtico de entrada na Região Extremo Sul, no Arado Velho.
•Serão permanentemente atualizados os cadastros de crianças na Região para
uma melhor oferta de creches comunitárias.
•A educação ambiental será prioritária e a alfabetização deverá ser suficiente para
dar aos estudantes a capacidade de ler e interpretar.
•A educação para o trânsito será implementada para que os motoristas respeitem
as faixas de pedestres, especialmente na frente das escolas.
•Cursos grátis de línguas estrangeiras serão oferecidos e convênios serão
estabelecidos com Universidades para a oferta de cursos de agropecuária,
enfermagem, informática, dentre outros.
•Será criado um Telecentro na área do Canta Galo, para as crianças terem
acesso, dada a distância de mais de 20km até a divisa.
•É preciso trabalhar as crianças de 6 anos hoje para que elas tenham futuro aos
16.
•O Projeto Vela Social será implementado tendo como objetivo criar uma cultura
voltada aos esportes náuticos na região Extremo Sul.
•Seu público alvo serão as crianças e os adolescentes carentes da região.
Parcerias serão efetivadas com as iniciativas públicas e privadas, levando a idéia
a todas as outras regiões que margeiam o Guaíba, como Lami e Ponta Grossa.
Trabalhos com a terceira idade, através de passeios de escuna, também serão
realizados.
•Como resultado do Projeto Vela Social, buscaremos parcerias para a inclusão no
mercado de trabalho dos nossos jovens: ingresso na Marinha Mercante; marinas

públicas e clubes náuticos; estaleiros; fabricas de velas; equipamentos náuticos;
concursos públicos.
•Na saúde será construído e utilizado o Hospital da Restinga com pronto-socorro e
melhoria nos postos de saúde, ambulâncias, mais ambulatórios, e investimentos
na profissionalização da saúde, nos técnicos, enfermeiros, e médicos.
•A nossa Região Extremo Sul, vocacionada em Meio Ambiente, o respeitará, e
terá mais qualidade de vida.
•Os projetos serão todos socialmente sustentáveis e economicamente viáveis.
•Seu desenvolvimento contemplará essas características de Região única em
Porto Alegre do ponto de vista do meio ambiente.
•Sua pavimentação será de tipo adequado ao meio ambiente e o aproveitamento
da sua vocação agrícola, utilizará os esgotos para compostagem e produção de
adubo orgânico e reaproveitará o resíduo industrial de fósforo para a produção de
adubo para toda a região, além da utilização da biomassa.
•Toda a produção, seja ela qual for, será consumida na própria comunidade,
sendo vendido somente o excedente.
•Será criada a Feira do Peixe da Região. Será criado o Centro Cultural de Belém
Novo, com eventos, teatro, cultura, tradicionalismo, e cursos em várias
modalidades artísticas.
•Teremos uma biblioteca.
•Na organização política, mais parcerias entre comunitários e depois com o
governo, com maior velocidade e integração.
•Implantação de um canal de interlocução, mais efetivo para comunicação com
outras instâncias de governo, e maior eficiência.
•Autonomia da comunidade, nos negócios e na política, e projetos com
características próprias.
•Maior articulação comunitária, aprendendo a se relacionar, e estabelecer uma
teia de relações e fortalecendo politicamente toda a comunidade.
•Mais desenvolvimento de atividades comunitárias e investimento na melhoria da
auto-estima, fazendo as coisas funcionarem para o benefício de todos.
•O CAR de Belém Novo conhecendo os problemas e potenciais da Região, pois a
estrutura já existe e está à disposição.
•A administração deverá ser microrregionalizada evitando o deslocamento para a
Restinga e para o Centro.
•Na infra-estrutura, um projeto de urbanização, um Plano Diretor para a Região do
Extremo Sul e Região de Ponta Grossa.
•Uma fábrica de paquetes a ser utilizada pela prefeitura para o calçamento de
todo o município gerando emprego dentro da própria Região.
•Arado todo asfaltado, recuperação da Av. do Lami, e mais ruas asfaltadas.
•As ruas serão todas urbanizadas e calçadas, com quadras poliesportivas e
praças suficientes e bem cuidadas.
•Os terrenos deverão ter regularização fundiária, emancipando a comunidade, e
as moradias dignas e unifamiliares, resolvendo os problemas dos assentamentos
irregulares e atendendo a população menos favorecida.
•As enchentes controladas. Saneamento para todos.

•No transporte, mais sinaleiras, mais pavimentação, mais sinalização, mais faixas
de segurança, e sua manutenção.
•Um transporte viável que não leve de 1:10h a 1:30 para chegar no Centro, com o
aumento no número de horários dos ônibus no destino Centro-Bairros-Centro.
•Uma lotação (ônibus seletivo).
•Uma linha Guaíba de navegação ligando Porto Alegre pelo Rio, e Belém Novo no
sentido de Rio Grande.
•Mais Segurança. Mais viaturas, mais treinamento para não entrarem atirando nas
vilas, maior atuação em cima dos traficantes.
•Mapeamento aéreo para proporcionar maior controle e segurança, e maior
frequência na circulação de viaturas policiais, e mais segurança para as crianças.
•As prioridades serão: ninguém sem teto; todos com saneamento; hospital na
Região; ambulâncias e pronto-socorro; escolas técnicas; biblioteca; cursos de
música, capoeira, e defesa pessoal.
•Que a Região Extremo Sul daqui a 10 anos seja a Região com a melhor
qualidade de vida dentre todas de Porto Alegre-RS, e que sirva de modelo, com
emprego na própria Região, qualidade na saúde, hospital com pronto atendimento,
escolas de tempo integral em todos os níveis, e segurança e transporte eficientes.

