
    

NORTE 

MUNICÍPIOS: 
Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe,  Barra do Rio Azul,  Benjamin Constant do Sul,   Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Charrua, 
Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do 
Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Paulo  Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, São Valentim, Sertão, Severiano de 
Almeida, Três Arroios, Viadutos 

VALOR DISPONÍVEL: R$ 628.571,43 

PROJETO MAIS INFORMAÇÕES VALOR EM R$ 

Desenvolvimento local e fortalecimento da cadeia 
produtiva da citricultura no COREDE NORTE 

Esse projeto objetiva a aquisição de dois veículos 
utilitários para a coleta e a distribuição de alimentos, a 
contratação de horas técnicas para gerenciamento e 
operacionalização da comercialização e a realização de 
seminários para a sensibilização sobre o abastecimento 
local de alimentos. Para a concepção dos objetivos, serão 
adquiridos dois veículos (um refrigerado) para efetivar as 
vendas programadas, fazendo a operacionalização dos 
pedidos e das entregas. Além disso, será realizado 
Seminários regionais visando divulgar essa estratégia de 
comercialização e sensibilizar aos consumidores a cerca do 
abastecimento local. 

407.532,00 



    

Conservação do solo e da água em 32 Unidades de 
referencia tecnológica – URT do Alto Uruguai 

Implantar uma URT em cada um dos 32 municípios do 
Corede Norte, adotando as técnicas da agricultura 
conservacionista, disponibilizando sementes de milheto e 
capim sudão, calcário e super fosfato simples para 
correção da acidez e fertilidade do solo, bem como 
analises do solo, avaliando o perfil em 5 profundidades, 
garantindo a implantação dessas URTs; - realizar dias-de-
campo, para demonstração/divulgação dessas técnicas. 

628.571,43 

Instalação e implantação dos Serviços Municipais de 
Inspeção (SIM’s) em todos os municípios da Região do Alto 
Uruguai e estruturação do Sistema Regional de Inspeção, 
por intermédio de consórcio intermunicipal) 

O projeto propõe a instalação e implantação dos Serviços 
Municipais de Inspeção (SIM’s) em todos os municípios da 
Região do Alto Uruguai e estruturação do Sistema 
Regional de Inspeção, por intermédio do consórcio 
intermunicipal existente na região CIRAU, bem como 
orientar e preparar as agroindústrias para adesão ao 
Serviços, com vistas à adesão dos SIM’s ao Sistema 
Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, 
Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF-RS e ao Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – 
SISBI/POA. 

628.571,43 

Globalização ao acesso à internet banda larga no meio 
rural e pequenas cidades do Alto Uruguai 

Ligação de internet banda larga, via fibra ótica, para os 
agricultores, comunidades rurais e sede dos municípios da 
região, utilizando os postes da rede de distribuição de 
energia elétrica. 

628.571,43 

Estruturação do Centro de Treinamento de Agricultores de 
Erechim – CETRE 

Aquisição de equipamentos e instituição de bolsas para 
alunos dos cursos de capacitação do CETRE 

166.000,00 



    

Incentivo à produção Agrosilvopastoril no Alto Uruguai 
Implantação de unidades demonstrativas agroflorestais, 
aumentando a disponibilidade de madeira e produção 
pecuária 

31.400,00 

Programa White Gold de desenvolvimento da 
bovinocultura de leite no Alto Uruguai 

A Bovinocultura de leite é de fundamental importância 
socioeconômica para a agropecuária do Alto Uruguai 
Gaúcho. A região possui 9000 granjas leiteiras que 
possuem 87 mil vacas, com produção de 300 mil toneladas 
de leite por ano. A produtividade média da região é baixa 
(11 L/v/d). 

500.000,00 

Ampliação e manutenção do banco do Vestuário do Alto 
Uruguai 

Ampliação e Manutenção do Banco do Vestuário, com 
aquisições de equipamentos e insumos, contratação de 
profissionais, pesquisas de melhorias e desenvolvimento 
de projetos. 

300.000,00 

Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Vestuário do Alto 
Uruguai 

Por meio de um projeto setorial que compreenderá toda a 
região, estruturado para qualificação de empresas por 
meio de consultorias e desenvolvimento de ações, visa-se 
a promover a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos negócios e fomentar o 
empreendedorismo, para fortalecer a economia regional 
e, por visão de futuro, ter excelência no desenvolvimento 
dos pequenos negócios, contribuindo para a construção 
de um País mais justo, competitivo e sustentável 

30.000,00 

Qualificação da mão-de-obra da região para atuar no setor 
têxtil 

Qualificar e Capacitar mão-de-obra da região para atuar 
no setor têxtil, seja como autônomo ou como funcionários 
da empresas da região. 

140.000,00 



    

Portal APL Polovest - site de vendas e E-commerce 
coletivo 

Pesquisa e desenvolvimento de um projeto para 
implantação de um portal de divulgação, vendas e e-
commerce coletivo, que dará todo o suporte de 
treinamento para as empresas, a organização dos sites 
individuais de cada uma das empresas e também toda a 
mídia off-line que permitirá levar a conhecimento do 
público comprador a ferramenta disponível para compra 

160.000,00 

Inovação competitiva do APL Polovest 

Equipar o Centro Tecnológico do setor de Vestuário e 
capacitar usuários do maquinário e dos softwares de 
modelagem, graduação e encaixe, levando em 
consideração as seguintes etapas: I) Capacitação e 
Qualificação II) Informatização do Processo Produtivo III) 
Desenvolvimento da Produção (Prestação de Serviços)  

628.571,43 

Compras Coletivas do APL Polovest 

Contratação de consultoria especializada para pesquisa de 
demanda e elaboração de um projeto que estruture um 
sistema de compras coletivas para as empresas do APL e 
com os dados em mãos, contratar consultoria para 
desenvolvimento de um software de gerenciamento do 
sistema de compras coletivas de insumos para as 
empresas do setor têxtil participantes do APL. 

10.000,00 

Selo do APL Polovest 

Criação de um selo de procedência da indústria do 
vestuário da Região Norte do RS, pertencentes ao APL 
Polovest. Estudo será realizado através de pesquisa e 
desenvolvimento de um projeto que irá identificar as 
procedências que garantem fidelidade aos produtos 
produzidos na região. 

20.000,00 



    

Estruturação da oferta turística na Região do Alto Uruguai 

Capacitar os agentes locais para desenvolvimento e venda 
de produtos turísticos da região e elaborar planos 
municipais e regional para desenvolver o turismo no Alto 
Uruguai. 

290.000,00 

Promoção do turismo regional: marketing e comercial 

Implantar sistema regional integrado padrão de promoção 
e comercialização dos produtos turísticos regionais na 
WEB, através do desenvolvimento e manutenção de um 
site institucional regional, com link à sites das prefeituras 
municipais e à sites municipais e-commerce dos 
empreendimentos turísticos dos municípios, capaz de, em 
rede, divulgar e promover o marketing, a divulgação e a 
venda dos produtos turísticos na região. 

144.000,00 

Estruturação do sistema da governança e do APL do 
turismo na Região do Alto Uruguai 

Estruturação do Arranjo Produtivo Local e estabelecer um 
sistema integrado de governança do turismo regional. 

519.600,00 

Fortalecimento do Polo Científico e Tecnológico do Alto 
Uruguai 

O projeto prevê a aquisição de máquinas equipamentos e 
utensílios para equipar os laboratórios e/ou instalar novos 
laboratórios do Polo Cientifico e Tecnológico do Alto 
Uruguai, instalado na URI Erechim, com objetivo da 
realização de pesquisa aplicada, bem como da prestação 
de serviços para os empreendimentos e órgãos públicos 
da região. 

250.000,00 



    

Capacitação Técnica das Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente e Agricultura no processo de informatização e 
treinamento sobre Legislação e procedimentos 
(autorizações e  licenças ambientais 

Capacitação dos técnicos das Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente e Agricultura para a realização e 
sistematização adequada na leitura dos processos de 
licenciamento das atividades a serem licenciadas junto ao 
município, adequando-se de forma efetiva nos 
licenciamentos municipalizados, agilizando o processo de 
emissão de licenças e a instalação dos empreendimentos.  

150.000,00 

Aquisição máquinas, equipamentos e/ou insumos para 
implementação de usina asfaltica consorciada da Região 
do CREDENOR 

Aquisição de máquinas, equipamentos e/ou insumos 
asfálticos. 

628.571,43 

 


