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Dois anos da Política
de APLs no Médio
Alto Uruguai

O primeiro ano de
atuação da Admau

Apoio ao programa APLs
no Médio Alto Uruguai

Que com cooperação e
trabalho possamos nos
arranjar, com as somas
das partes sendo maior
que o todo, porque as
energias se unem em
prol do desenvolvimento
sustentável!

Entendamos como sinônimo de Ano-Novo, oportunidade nova, e com o empenho e participação de todos,
mudaremos nossos votos de
prosperidades no começo
do próximo ano, para festejarmos esta prosperidade já
concretizada.
Que as realizações alcançadas neste ano, sejam apenas sementes plantadas,
que serão colhidas com
maior sucesso no ano
vindouro.
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APL foi a prioridade
definida para a região
para o seu desenvolvimento econômico. O processo de elaboração do plano teve início em meados de
janeiro de 2012, com a presença de representantes do
Governo do Estado – AGDI
-Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do
Investimento,
apresentando ao COREDE – Médio Alto
Uruguai, através de uma proposta do Programa de Combate as Desigualdades Regionais. Dentre outras ações
desencadeadas estava a proposta da AGDI, instigando a
região a desenvolver um Arranjo Produtivo Local.
No decorrer do mês de
março de 2012 realizou-se
nova reunião com a presença de várias lideranças regionais dos 22 municípios pertencentes ao CODEMAU.
Na oportunidade novamente foi apresentado o progra-

O enquadramento
Em função da diversidade de atividades desenvolvidas neste espaço
geográfico, onde muitas
atividades são importantes para seu desenvolvimento, mas necessitando
um melhor ordenamento
e qualificação, entende-se
que um arranjo que mais
se aproxima como apoio
na dinâmica regional, foi
denominado - Agregação
de valor através da agro
industrialização com geração de emprego e renda,
que abrigará de maneira transversal às cadeias
produtivas: leite, carnes,
agroindústrias familiares,
cana, frutas, porongo, uva
e vinho, metalúrgicas e
grãos. Com efeito, a produção de excedente e sua
circulação em outras esferas de produção, como a
indústria, o comércio e os
serviços, em decorrência
das necessidades da própria produção e do consumo em geral, asseguram
uma valorização do excedente original, originando uma dinâmica que se
poderia denominar de desenvolvimento local endógeno. Com verificação a partir da década de
1990, onde a maioria desses municípios passou a
implementar programas
de estratégicos de diversificação da agricultura e da
economia local.
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ma dos APL e a região como
um todo, se mostrou receptiva a proposta de organizar
o seu Arranjo Produtivo Local. Após isso, as lideranças
regionais reuniram-se com
seus técnicos para tratar sobre a construção e organização do APL na região do Médio Alto Uruguai.
O que é a APL
Ancorado no enorme sucesso comercial das empresas instaladas nos chamados
distritos industriais italianos
e no Vale do Silício na Califórnia e principalmente pela
elevada renda per capita alcançada nesses lugares, foi
se consolidando nos anos 80
e 90 um outro conceito para
denominar determinados tipos de concentração de empresas. O conceito de arranjo produtivo local- APL - foi
criado tendo como paradigma e meta de política essas
duas experiências históricas.

Pela política pública de
Estado para estimular por
meio da cooperação entre
empresas, produtores, comunidades e instituições pú-

blicas e privadas busca-se
ganhos econômicos que aumentem a eficiência produtiva e a renda de empresas,
produtores e trabalhadores,

refletindo no desenvolvimento da sociedade. Fomentar
a governança e a capacidade técnica das comunidades
dos arranjos produtivos.

GOVERNANÇA: quem participou da elaboração
As instituições e
entidades a seguir denominadas contribuíram tanto na elaboração como no apoio à
proposição do APL da
região. CODEMAU –
Conselho Regional de
Desenvolvimento do
Médio Alto Uruguai,
URI – Universidade Regional Integrada
do Alto Uruguai e das
Missões, EMA-TER,
CAFW – Colégio Agrícola de Frederico
Westphalen, Fórum
Regional do Turismo, AMZOP – Associação dos Municípios
da Zona da Produção, Cooperativas de
Crédito, de Produção e de geração de
Energial, RECOSOL
-Rede de Cooperativas da Agricultura Familiar do Médio Alto
Uruguai, empresas
vinculadas às cadeias
produtivas, Colegiado do Território da Cidadania, Movimentos
Sociais, STRs, CESNORS/UFSM, ACI e
CDL.
Estas entidade
compõe a Governança, com função estratégica, deliberativa, e
executivas de ações
transversais para o Arranjo.
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Ação coletiva, criação da entidade Gestora como ferramenta jurídica

Constituída em 2013, a Agência
de Desenvolvimento do Médio Alto
Uruguai é resultado da organização do APL. “O Projeto APLs possibilitou que a região criasse uma
instituição para ser parceira do setor público no desenvolvimento da
região”
Primeiro Convênio
A Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai assinou
um convênio com a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), como

entidade gestora do Arranjo Produtivo Local (APL) Agroindústria Familiar da região.
O APL ingressou, assim, no segundo ano de apoio do Governo do
Estado por meio do Projeto de Fortalecimento dos APLs – no primeiro ano, a Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das
Missões (URI) cumpriu as funções
de gestora.
A partir do segundo ano de atividades, o APL priorizou a integração de ações dos diversos órgãos
que apoiam o APL, visando dobrar

Compromissos estratégicos
Quanto à formação e capacitação dos
agentes que se dedicam e se dedicarão
na operacionalização do APL, propõem-se, através das instituições educacionais e de apoio citadas anteriormente o
seguinte processo metodológico:

Capacitação: a capacitação deverá
envolver tanto técnicos como agricultores familiares.
Organização: deve observar as entidades e instituições representativas
existentes no APL e sua real possibilidade de contribuir de maneira racional com as proposições deste projeto em
questão.
Responsabilização: todos os agentes envolvidos no APL deverão ter oportunidade
de opinar e assumir compromissos a partir
das demandas acordadas no debate, observando as de-mandas da sociedade.

o número de agroindústrias regularizadas e ampliar os mercados para
comercialização dos produtos do
arranjo.
“A falta de legalização dificulta
o acesso aos mercado. Com o objetivo, em um primeiro momento, de vender para programas governamentais, para feiras e para o
mercado local, depois partir para a
Capital e outros Estados foi priorizadas as ações da Admau. Com
isso, a meta é dobrar a comercialização”, explicou o presidente da
agência regional, Gelson Pelegrini.

Nesse sentido, os
atores da região
envolvidos com o APL,
adotarão os seguintes
procedimentos:
A capacidade de promover
uma convergência em termos
de expectativa de desenvolvimento;
Estabelecer parcerias e
compromissos para especializar os investimentos de cada
um dos atores no território;
Promover uma integração
econômica e social no âmbito
local.
A partir do APL, criar estruturas que oportunizem a construção de uma inteligência coletiva,
para o frequente aprendizado de
estreitar os laços da governança.

Ações de solução de Gargalos
As ações de apoio aos serviços
de Inspeção Municipais (SIM) serão orientadas quanto à sua implantação e adequação, bem como
o acesso dos municípios ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Pro-dutos de Origem Animal – SISBI/
POA, pertencente ao Sistema Unificado de Sanidade Agro-pecuária
(SUASA) e ao Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF).

Prioridades das
ações definidas
Missão: Possibilitar aos agricultores
familiares à agregação de valor a produção primária, melhorando a renda
e as condições gerais de vida de suas
famílias, bem como, contribuir para o
desencadeamento de um processo de
desenvolvimento socioeconômico em
nível municipal, regional e estadual.
Ações Prioritárias:
•Apoiar a implantação de agroindústrias e de agroindústrias familiares
em estabelecimentos rurais;
•Apoiar a legalização de agroindústrias familiares que se encontram
na informalidade;
•Proporcionar a qualificação profissional;
•Proporcionar assistência técnica
e extensão rural
•Apoio à comercialização
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Admau apresenta ações na Expofred

a formalização das agroindústrias locais, para expansão
dos negócios dos produtores e proprietários das agroindústrias.
A efetivação do trabalho da ADMAU/APL, é o funcionamento do Sistema de Inspeção no Município de
Pinheirinho do Vale, permitindo que a Agroindústria
Grings passa a operar formalmente. Segundo o proprietário Gerson Grings a intenção é o aumento da produção de embutidos e posteriormente a expansão do
mercado se o município aderir ao SUSAF, conseguindo assim direcionar a sua produção para todo o estado.

Agroindústria de Mandioca
A Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai (Admau) também participou da Expofred, com
apresentação de assuntos relacionados ao desenvolvimento da agricultura familiar na região, durante a reunião da Amzop. O encontro com os prefeitos ocorreu
na Ecco Eventos.O presidente da agência, Gelson De
Pelegrin, apresentou o trabalho que vem sendo realizado pela Admau quanto ao fortalecimento das agroindústrias, principalmente, no que diz respeito à legalização. Um total de 25, dos 42 municípios da Amzop,
já formalizou pedido de ajuda da entidade para equivalência dos Sistemas de Inspeção Municipais (SIMs) ao
SUSAF/RS. O tema também foi abordado pelo secretário de Agricultura do RS, Cláudio Fioreze. Também estiveram na pauta, o Seminário de Alimentação Saudável, que ocorre em outubro, em Pinhal e o programa
Fornecer.

Resultados para formalização

O Centro Administrativo de Rodeio Bonito sediou o
ato de lançamento oficial do Sistema de Inspeção Municipal (SIM), com a assinatura da adesão da primeira
agroindústria do município.
O prefeito Nilson Luís Dal Cortivo destacou que Rodeio Bonito tem muito ainda a avançar no segmento de
agroindústrias, mas que está sendo dado um grande passo e agradeceu a colaboração dos técnicos da Emater e
da Agência de Desenvolvimento do Médio e Alto Uruguai
(Admau), que trabalharam em parceria com a administração municipal no processo de im-plantação do SIM.
O município já encaminhou toda a documentação solicitando sua adesão ao Sistema Unificado Estadual de
Sanidade Agroindustrial Familiar (Susaf), para que as
agroindústrias locais possam comercializar seus produtos em todo o território gaúcho.
A primeira agroindústria a aderir ao SIM, assinando o certificado número 001, foi a Vimar Alimentos, do
empresário Adronei Vivan. O médico-veterinário Leandro Pasqualli será o coordenador do Sistema de Inspeção Municipal.

Após implementação do SIM/ SUSAF no município
de Rodeio Bonito, vários municípios aderiram a prática
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Localizada na linha Forquilhas, distante 5 km da
sede do município, o empresário Ivo Michelon, decidiu formalizar o negócio que já vinha atuando a vários
anos. Morador de Parobé município da grande Porto
Alegre, onde migrou há mais de 20 anos, tem como atividade econômica um mercado junto com sua família e
depois de algum tempo também investiu em uma sorveteria, criando uma rede de pontos comerciais. Mas
Michelon nunca se distanciou da terra natal, e toda vez
que vinha para o município, levava muitos produtos da
colônia como são chamados, dentre eles a mandioca
que é um produto de muita qualidade o produzido na
localidade.
Então investiu em um caminhão furgão com câmara fria para transportar, e dois contêine-res com capacidade de 40 toneladas cada para fazer a armazenagem,
um fica na propriedade e outro, na grande Porto Alegre para servir de depósito e posterior distribuição na
sua rede de pontos de venda.
Como a procura pelo produto ficou muito grande, era
necessário se formalizar, o proprietário já conhecia o programa APL Agroindústria Familiar e solicitou ao Diretor
Executivo da ADMAU Eliseu Liberalesso se era possível
receber a assessoria para implantar a Agroindústria de
acordo com a legislação. Segundo ele, prontamente foi disponibilizados os técnicos Marcos Garcia e Lariane Strack.
Procedera toda a orientação com a planta, as normas
e o cadastro no sistema de inspeção da 19° Coordenadoria de Saúde e receita federal para a Obtenção do CNPJ.
Ivo relata que os investimentos para ter Agroindústria no estágio atual, foram de 250.000,00 mil reais,
para o prédio, equipamentos, contêiner, caminhão etc.
a previsão de faturamento anual é de 150.000,00.
Área plantada da mandioca em torno de 5 hectares, produção estimada por hectare dentre 12 e 15 toneladas, preço do produto descascado e congelado, dependendo da época varia de 2,50 a 3,50 ao KG

Representando o governador Tarso Genro no evento, o secretário de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Motta, destacou que a região vive um
processo de retomada de seu desenvolvimento local.
“Acabo de vir de uma agenda em Pinheirinho do Vale,
onde na cidade está se deslumbrando a criação de uma
agroindústria de suínos. Isso significa mais empregos
e um novo patamar para este município, até então de
economia deprimida. E isso está ocorrendo muito em
função do papel que o APL e esta Agência de Desenvolvimento regional têm desenvolvido.”
No mesmo sentido, falou o diretor-presidente da
Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do
Investimento (AGDI), Ivan De Pellegin. “Eu enxergo a
criação da Agência de Desenvolvimento do Médio e Alto
Uruguai como uma inovação. Quem fortalece um APL
são os seus gestores e a capacidade de articular as entidades e empresas de determinada região para pensar
juntos o desenvolvimento local”, afirmou De Pellegrin.
No mesmo dia os representantes dos municípios de
Iraí, Erval Seco, Nova Boa Vista, Pinhal, Rodeio Bonito e Pinheirinho do Vale entregaram ao coordenador de
Adesão ao Munícipios do Susaf, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, Luis Fernando Dalcin, solicitação
de auditoria de equivalência do Susaf. “Até dezembro
de 2013, nós tínhamos sete documentações de munícipio. E só hoje, aqui, foram entregues sete”, destacou
Dalcin.Participam do 3º Encontro dos APLs de Agroindústria Familiar e Alimentos os arranjos das regiões Celei-ro, Médio Alto Uruguai, Missões, Vale do Rio Pardo,
Vale do Taquari e APL Alimentos da região Sul.

Ações Transversais da Governança
• 50ª Romaria: Feira agroindústria e Artesanato Nonoai

• 3º Encontro APLS Alimentos Iraí
O 3º Encontro dos Arranjos Produtivos Locais
(APLs) das Agroindústrias Familiares do RS foi aberto
oficialmente no dia 28. O evento, realizado em Iraí, reúne gestores de arranjos deste setor econômico e tem
como objetivo avançar na organização dos APLs e nas
adequações aos Sistemas de Inspeção Municipal (SIM)
e Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial (Susaf). Além disso, tem como objetivo avaliar o estágio atual dos arranjos, expor os Planos de Desenvolvimento e apresentar o Fundo APL.
Na abertura, foi comemorado o aniversário de um
ano da Agência de Desenvolvimento do Médio Alto
Uruguai (Admau). A instituição, apesar do pouco tempo de atuação, já é considerada um exemplo organizativo de articulação de desenvolvimento regional.

Romaria dos Mártires de Nonoai inovou a sua programação, recebendo na sua 50º Romaria a “A Feira
Regional da Agroindústria Familiar e Artesanato”.
O evento aconteceu nos dias 17 e 18 de maio no
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município de Nonoai juntamente com a 50º Romaria
dos Mártires Pe. Manoel e o Coroinha Adílio, com a
participação de oito municípios da região do Médio Alto
Uruguai. No artesanato cinco municípios foram representados por associações de artesãos, outros três municípios participaram expondo com artesãos individu-almente, totalizando 60 artesãos. Já doze agroindústrias
representaram cinco municípios da região, onde expuseram vários produtos, como pães, cucas, bolachas,
massas, erva mate, embutidos, mel sucos e vinhos entre outros, mostrando o grande potencial que existe no
APL do Médio Alto Uruguai.
Artesãos e Agroindústria ocuparam dezessete estandes com espaço de nove metros quadrados cedidos pelo
programa da FGTAS- Programa Gaúcho do Artesanato. Para o município de Nonoai e região, o evento representou um impacto muito grande, pois as potencialidades do Artesanato e da Agroindústria Familiar ficaram
evidenciadas. De acordo com a organização circularam
mais de 50 mil pessoas no evento e grande parte visitou
a feira, das quais representaram vendas de aproximadamente 30 mil reais segundo relato dos expositores.
Segundo a comissão Organizadora da feira representadas pela Agência FGTAS/SINE de Frederico
Westphalen, ADMAU/APL MAU (Arranjo produtivo local), com apoio da Casa do Artesão, Prefeitura municipal de Nonoai e EMATER, foi realizada uma avaliação
da edição deste ano e foi iniciado o planejamento para
a nova feira que acontecerá na próxima edição da Romaria em Maio de 2015.

da crise a estabilidade”, elencado para reforçar o papel
da agricultura familiar na erradicação da fome na produção sustentável.
Em outubro o escritório regional da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, juntamente com a Prefeitura de Pinhal e a Agência de Desenvolvimento do
Médio Alto Uruguai (Admau), através do Arrranjo Produtivo Local de Agroindústria (APL), promoveram a segunda edição do Seminário Regional da Alimentação
Saudável. O evento foi organizado para receber mais
de 500 pessoas, será realizado no Centro de Educação, Treinamento e Recreação do Grupo Creluz, no
município de Pinhal. Durante todo o dia foi realizada palestras e momentos de debate a cerca da temática “Agricultura Familiar – Organização da Produção”
contemplarão o Seminário. O público participante do
Seminário contou com agricultores familiares, cooperativas, técnicos extensionistas, lideranças locais e regionais e representantes de entidades envolvidos com a
agricultura familiar.

Liberato Salzano e Linha Aparecida, em Novo Tiradentes, pertencem a Coogerva S/A, formada pelas cooperativas; Creluz, Coprel, Certel e Cooperluz,
com capacidade para a geração de 42 MW, um investimento de mais de R$ 200 milhões, gerando 600
empregos diretos durante a sua construção.
Participaram do ato, dirigentes e conselheiros das
Cooperativas acionistas do projeto, prefeitos dos municípios lindeiros, lideranças, autoridades regionais
e técnicos responsáveis pelas obras. Em um primeiro momento o presidente da Creluz e Coogerva, professor Elemar Battisti, abriu os trabalhos da manhã
fazendo uma apresentação dos projetos, em seguida
após vários pronunciamentos de autoridades, aconteceu a assinatura de convênios e contratos

Constituída a Cooperativa
Cresol Frederico Westphalen
Com a presença de mil associados foi realizada a assembleia de a constituição da Cooperativa Cresol Frederico Westphalen. Esta é a primeira cooperativa de
crédito de Frederico Westphalen e que inicia as atividades com 2,3 mil associados. Até sua constituição a
cooperativa se constituía num posto da Cresol, vinculada à cooperativa de Constantina. Foi eleito presidente da nova cooperativa, Cledir Magri, atual assessor da
Cre-sol Central. Também durante a assembleia foi feita
a leitura de alguns números da Cresol, bem como procedida a aprovação do estatuto. Após, foi eleita e diretoria
e o conselho fiscal. Além de Cledir, a Cresol Frederico
Westphalen terá Loreno Cerutti como vice-presidente e
Sidnei Barbieri como secretário.

Emater : Seminário
Alimentação Saudável
A primeira edição do Seminário Regional de Alimentação Saudável – Merenda Escolar aconteceu no Clube Aimoré, em Caiçara com extensa programação. As
atividades que envolveram equipes pedagógicas, merendeiras, agentes financeiros e interessadas das escolas estaduais e municipais da região da Amzop reúnindo centenas de pessoas.
Entre as ações realizadas estavam as apresentações
do relatório da pesquisa PNAE, com o engenheiro-agrônomo da Emater/RS-Ascar, Valdir Sangaletti; Agricultura Familiar no Desenvolvimento Regional e APL, com
Gelson Pellegrini (URI); palestra PNAE e agricultura
familiar, com o engenheiro-agrônome do SDR, Lecian
Conrad; palestra sobre importância da alimentação saudável e qualidade de alimentos, com a nutricionista Débora Barcelos Quatrin. Além de apresentação cultural,
mística, almoço e encaminhamentos para a gerência regional Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen.
O evento foi promovido pela Emater/RS-Ascar e Associação dos municípios da Zona da Produção (Amzop),
em parceria com as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), 20ª, de Palmeira das Missões; 39ª, de Carazinho, e 7ª, de Passo Fundo.
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Seminário Pinhal

CAFW migra para IF Farroupilha
A reitora do Instituto Federal Farroupilha, Carla Comerlato Jardim, esteve em Frederico Westphalen para sanar dúvidas a respeito da “ifetização” do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. Ela explanou
como funciona a gestão da instituição, ouviu sugestões
e apresentou o planejamento dos próximos cinco anos.
A reitora anunciou que a partir de janeiro de 2015 o
Cafw, da UFSM, passará a ser o 11º câmpus do Instituto Federal Farroupilha.
Até o início de 2015, acredita-se que novos cursos
deverão ser anunciados. A reitora destacou também a
importância de ter uma matriz produtiva baseada na
agricultura familiar na Região Noroeste. Segundo ela,
o Instituto poderá trabalhar em parcerias com outras
instituições e dessa forma contribuir para o desenvolvimento da região.

Amzop define pleitos
a serem entregues a Sartori

Lançadas as obras das usinas
da Coogerva no Rio da Várzea

Seminário Caiçara

2º Edição no município de Pinhal
Durante a Semana da Alimentação, celebrada de
13 a 19 de outubro, inúmeras atividades, para diferentes públicos, estão sendo desenvolvidas nos 42 municípios de abrangência do escritório regional da Emater/
RS-Ascar de Frederico Westphalen. O dia 16 de outubro é comemorado como Dia Mundial da Alimentação.
O tema escolhido pela Organização das Nações Unidas
para celebrar a data este ano é “Preço dos Alimentos,

Aconteceu na manhã da última quinta 25, em Pinhal, o lançamento oficial das obras de construção
de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s),
no rio da Várzea. Os complexos Linha Jacinto, em

Em reunião na sede da entidade em Seberi, prefeitos e lideranças regionais apontaram as principais necessidades da região atendendo uma solicitação do governador eleito do Estado do Rio Grande do Sul, José
Ivo Sartori, feita na última assembleia da Famurs. Na
ocasião as lideranças da região da Amzop definiram as
principais necessidades e pleitos da região a serem entregues ao futuro mandatário do Estado.Foram debatidas questões ligadas a infraestrutura como ligações asfálticas e construção de pontes, demandas da saúde,
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educação e agricultura. Sartori quer um raio-x de todas as regiões do Estado, para com base nas necessidades dos municípios definir as prioridades do seu Governo. Além de vários prefeitos da área de abrangência
da Amzop, participaram representantes dos Coredes do
Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, empresariado, o
presidente da Creluz, professor Elemar Battisti e representantes dos movimentos sociais.
As demandas da região foram entregues ao novo governador pelo presidente da Amzop, prefeito de Pinhal,
Edmilson Pedro Pelizari, durante a assembleia da Famurs em Porto Alegre no dia 05 de dezembro. “Esperamos que nossos pleitos sejam atendidos e o novo governo olhe para a nossa região com a atenção que ela
merece, nos auxiliando a resolver problemas históricos
que entravam a aceleração do nosso desenvolvimento”,
destacou Pelizari após o encontro.

Agrodanieli entra em Operação

A Agrodanieli já está produzindo em torno de 120
mil aves por semana, nesta primeira etapa. Conforme
a empresa vai organizando logística e estocagem vai
aumentando a quantidade de aves alojadas. Enquanto as câmaras frias estavam em construção os franfos
eram levados para serem abatidos em Tapejara. De
acordo com a programação a estocagem passa a ser
em Trindade do Sul.
No dia 29 de novembro, foram alojados os primeiros pintos em aviários novos, na propriedade do produtor Fábio Ioriatti, na comunidade de Linha Encruzilhada Bela Vista, município de Rio dos Índios. Neste
aviário serão alojados 32 mil aves. A meta inicial da
empresa é ter 200 aviários na região até o inicio das
atividades do Frigorífico em Trindade do Sul.
A renovação da Licença de Instalação (LI) do Frigorífico de Trindade do Sul proporcionou a montagem
dos equipamentos do complexo frigorífico.O complexo industrial também conta com uma fábrica de ração
e recebimento de Cereais com capacidade de estocagem de 600 mil sacos entre milho e soja.
Os agricultores que tem interesse de instalar seu
aviário na sua propriedade podem procurar a Secretaria da Agricultura do seu município ou ainda entrar
em contato direto com a Agrodanieli na unidade de
Trindade do Sul ou ainda ligar no telefone (54) 3541
1439.

Presidente da Cotrifredi fala
sobre trabalho da cooperativa

A Cooperativa Tritícola de Frederico Westphalen
(Cotrifred) completa 57 anos de atuação em 2014. O
presidente, Elio Pacheco destacou alguns aspectos que
vêm fazendo parte da história da entidade na região.
“Onde a Cotrifred está presente, proporciona ao
município um retorno importante, pelo valor adicionado em relação aos impostos recolhidos. Por isso, a aceitação da cooperativa tem aumentado e novos associados
e clientes têm apostado no trabalho da Cotrifred”, disse, em entrevista.
• PROGRAMAS DA SDR CONTRIBUEM PARA O FORTALECIMENTO DO APL
• A Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e
Cooperativismo vêm executando diversos Programas
que tem relação direta para consolidação do Arranjo
Produtivo do Médio Alto Uruguai.
• Produzindo alimentos, mantendo a diversidade,
gerando renda no meio rural com gente e qualidade de
vida, são os objetivos dos programas da SDR. Irrigando a
Agricultura Familiar, Leite Gaúcho, Agroindústria Sabor
Gaúcho, Pesca e Aquicultura, Agroecologia e Cooperativismo rural, contribuem para o desenvolvimento da agricultura na região. São mais 80 milhões investidos nestes
programas através de isenções e investimentos diretos
realizados pela Secretaria.
• Em 2011 foi alterado o manual operativo do FEAPER (Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento
de Pequenos Estabelecimentos Rurais) o qual passou
a financiar projetos desses Programas. O valor máximo
de cada projeto é de R$10.000,00 com possibilidade de
80% de subvenção, que tem o objetivo de apoiar empreendimentos existentes ou novos que se enquadram nos
critérios de cada programa e do FEAPER.

Agroindústria Seis Vizinhos

Agenda APL e NEPI
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
por meio da Agência Gaúcha de Desenvolvimento
e Promoção do Investimento-AGDI, em parceria
com a Universidade Regional Integrada Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Campus
de Frederico Westphalen e Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai- ADMAU realizaram em abril de 2014 uma agenda composta
por reuniões envolvendo o COREDE Médio Alto
Uruguai e CODEMAU.
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Admau lança plataforma para impulsionar as agroindústrias familiares
Comercializar em conjunto os alimentos produzidos
pelos Arranjos Produtivos Locais. Este foi o principal encaminhamento ao término do 3º Encontro de APLs de
Agroindústrias e Alimentos, realizado durante dois dias
em Iraí.
Uma plataforma digital nos mesmo moldes da já utilizada pelo APL de Agroindústria e Diversidade do Médio Alto Uruguai irá auxiliar na organização das vendas. “A ideia é unir esforços. Há um mercado aberto
para receber esta demanda de produtos, como escolas e
hospitais. Os arranjos também irão atuar juntos no auxílio as prefeituras para regularizar a situação dos municípios junto ao Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agroindustrial, Susaf. São exemplos como estes
que mostram que ao criar um arranjo a economia local
agrega valor na solução de suas demandas e no caminho do desenvolvimento das regiões”, destaca o diretor
da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do
Investimento Sérgio Kapron.

Território da cidadania MAU

Um evento na sede da Amzop reuniu representantes de diversas entidades da região que compõem a governança da Agência de Desenvolvimento Territorial
do Médio Alto Uruguai (Admau). O objetivo foi discutir as pautas pertinentes a atuação da agência e dar sequência os projetos que vem sendo desenvolvidos nos
últimos meses. Para isso, foram organizados painéis
apresentados por representantes de algumas governanças nos quais foram tratados temas como: o fortalecimento das agroindústrias; o sistema de comercialização (PAA e PNAE); e a proposta de convênio para
análises laboratoriais das agroindústrias.
Outro tema discutido durante a reunião foi a criação da Câmara Temática de Inclusão Produtiva, uma
estratégia que visa o fortalecimento do diálogo sobre as
políticas públicas tendo em vista as especificidades da
agricultura regional.

DEZEMBRO DE 2014

Informativo
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Inaugurado laboratório no PTEC URI Plano de Desenvolvimento do APLs
As reuniões no Corede Médio Alto Uruguai/Codemau
têm continuidade, em um evento promovido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Agên-cia Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), em parceria com a URI-FW e a Agência
de Desenvolvimento do Médio Altyo Uruguai (Ademau).
Entre as tratativas, estará a finalização do Plano de
Desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local (APL), que
visa o desenvolvimento das agroindústrias da região.

Com a presença de lideranças nacionais, estaduais
e regionais, foi realizado o ato inaugural do Laboratório do Leite, no Polo Tecnológico da URI-FW. O reitor
da URI, professor Luiz Mario Spinelli, também marcou
presença. “Esse laboratório é importante para uma cadeia produtiva que é essencial para a região”, assinalou.
Também citou a importância do laboratório o secretário de Estado de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado, Cleber Cristiano Pronadov. “Esse é um dos tipos de projeto que transformam
a vida das pessoas, que influencia na geração de renda
e transforma a matriz produtiva”, destacou.
O coordenador do projeto, professor Sandro Giacomelli, definiu o momento como a realização de um sonho. “Esse projeto é importante, principalmente, porque a nossa região possui uma estrutura fundiária
composta predominantemente por mini e pequenas
propriedades rurais, onde se destaca a cadeia produtiva do leite”, reforçou.

• ACI: Expofred pavilhão da Agricultura Familiar

Produtos coloniais, sucos, biscoitos caseiros, flores,
carnes e embutidos são alguns dos produtos encontrados no Salão da Agricultura Familiar da Expofred 2014,
realizada em Frederico Westphalen entre os dias 30 de
abril e 4 de maio. O espaço foi uma das novidades
desta edição, especialmente porque 2014 é o ano
dedicado internacionalmente à agricultura familiar,
de acordo com determinação da ONU.
Na ótica do gerente regional da Emater/RS-Ascar –
Regional de Frederico Westphalen, Leonir Bonavigo, o
salão proporcionou grande interação entre público visitante e expositores. “É um momento de troca de experiências, além de uma oportunidade de comercialização
dos produtos”, definiu o engenheiro-agrônomo.

Labema: frigorífico sustentável
O Badesul recebeu o pedido de financiamento complementar do frigorífico de suínos Labema, de Seberi. Serão investidos R$ 92 milhões no complexo que
será inaugurado no primeiro trimestre de 2015 e abaterá dois mil suínos diariamente. São R$ 18 milhões
para a implantação de duas fábricas dentro da unidade – para produção de salames e presuntados. Já houve dois outros empréstimos, do Banrisul e BRDE. O Labema será o primeiro frigorífico do Brasil a gerar toda
a energia consumida e ainda vender excedentes para o
sistema, concentrando em biodigestores todos os dejetos de suíno dos produtores e resíduos da fábrica e gerando gás metano.

• Juntos para competir Sebrae e Senar.
• Promover a difusão de tecnologias e de que forma
elas podem ser aplicadas nas propriedades rurais é o
objetivo do Dia de Campo em Seberi, uma das ações do
projeto Produção Integrada de Sistemas Agropecuários
(PISA) Alto Uruguai do Programa Juntos Para Competir (FARSUL, SENAR-RS e SEBRAE/RS). A atividade
aconteceu na Granja Chemim, em Linha Pôncio, no
interior do município e reuniu produtores de diversas
regiões do Estado.
• O PISA integra o Programa Juntos Para Competir,
em parceria entre SEBRAE/RS, a FARSUL, o SENAR-RS, Ministério da Agricultura, Universidade Federal
do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), EMATER e prefeituras da região.
• O técnico do SEBRAE/RS e gestor do projeto
na região, Ronaldo Dario Kloeckner, que coordena a
execução do PISA, conta que “a metodologia foi criada pelo Ministério da Agricultura e aplicada como piloto em alguns municípios do Brasil e hoje no RS é dis-seminada através da carteira de projetos do SEBRAE/
RS. O projeto aplica conceitos que são pesquisados nas
universidades e, então, direcionados ao campo”, disse.

Centro de Tradições Gaúchas Gaudérios do Rodeio, em
Rodeio Bonito (RS). A reunião fechou um trabalho iniciado em julho com a realização de Assembleias de Núcleos Extraordinárias em todos os municípios da cooperativa, contemplando seus 184 núcleos.
O início do evento contou com a participação e palestra do presidente da Central Sicredi Sul e vice-presidente da Sicredi Participações, Orlando Borges Muller,
que tratou sobre o tema “boas práticas de governança e
segurança sistêmica”.
− Quando falamos em governança, podemos dizer
que o Sicredi já possui esse processo bem adiantado em
suas estruturas, tendo em vista que já pratica essa forma de governança antes mesmo da implantação da resolução do Banco Central. Podemos afirmar também
que a Sicredi Alto Uruguai RS/SC foi uma das cooperativas pioneiras do sistema a se adequar a este novo modelo que traz maior segurança e melhoria na condução
dos processos”, destacou Muller.

Suinocultura Regional também é
pauta da Agência de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai.

Tendo em vista que a atividade da suinocultura tornou-se nos últimos anos uma das maiores arrecadadoras de ICMS para os municípios, além de ser uma das
alternativas de geração de renda e emprego para o pequeno produtor rural, a Admau tem sido uma das grandes parceiras nas discussões sobre a organização da
atividade. Neste sentido nos últimos meses foram promovidas várias reuniões entre os suinocultores da região com o apoio da Admau e do Escritório Regional
da Emater, onde uma das principais atividades realizadas foi o 1º Seminário Regional da Suinocultura, em 13
de novembro, na cidade de Palmitinho. O referido seminário reuniu centenas de suinocultores de 15 municípios da região do Médio Alto Uruguai, tendo como
tema uma palestra sobre “Aptidão e manejo do solo para
o descarte de dejetos”, ministrada pelo doutor em solos Edemar Streck, da Emater, e outra palestra sobre a
“Conjuntura atual da suinocultura”, realizada pelo preNo dia 21 de outubro, a Sicredi Alto Uruguai RS/ sidente da Associação Gaúcha dos Criadores de Suínos,
SC realizou a sua Assembleia Geral Extraordinária no Valdecir Folador.

Assembléia extraordinaria Sicredi
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APL é uma das prioridades da PPC Cooperametista
produz suco natural

Os Arranjos Produtivos Locais – Agroindústria e Diversidade da região do Médio Alto Uruguai vieram de encontro as necessidades em
qualificar e potencializar através da organização e planejamento, a produção e transformação dos produtos oriundos da Agricultura
Familiar. Agregar valor a estes produtos e disponibilizar através de canais de sondagem de
demandas e comercialização fazem deste programa uma ferramenta importante para o crescimento do setor.
A diversidade de produtos, equipamentos,
ferramentas, insumos, e materiais diversos fazem com que haja uma relação bastante ampla
entre produtores, consumidores e fornecedores,
abrindo espaço para estas ações transversais.
Com os avanços do programa surgiu o interesse da população em debater e buscar mecanismos para fortalecer os APLs, um dos espaços para buscar recursos foi a participação
Popular e Cidadã em que o projeto foi o 4º
mais votado na região garantindo recursos na
soma de RS 744.000,00 reais.
Confira os mais votados:
1º - Saúde - Oncologia/Rede Cegonha - R$
1.050.000,00
2º - Leite Gaúcho - R$ 1.640.000,00
3º - Segurança Publica - R$ 1.380.000,00
4º - APL - Agroindústria - R$ 744.000,00

Observatório dos APLs
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
por meio da SDPI- e da Agência Gaúcha de
Desenvolvimento e Promoção do Investimento – AGDI em parceria firmada com o DIEESE, implantou, em 2013, o Projeto: Elaboração
de Instrumentos de Monitoramento e Análise
para a Gestão da Política de Arranjos Produtivos Locais do Rio Grande do Sul.
http://www.agdi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=1003

Inauguração da fábrica durante a Expopedras, em março deste ano, integrando a programação da feira de Ametista do Sul.
Aproveitando as potencialidades e a produção local, a Cooperametista colocou no mercado
um novo produto: o suco de uva 100% natural.
As 39 famílias associadas à cooperativa, trabalharam por muito tempo e estiveram envolvidas
no projeto desde o início, não medindo esforços
para tornar o sonho da industrialização realidade. O próximo passo é diversificar, produzindo
também suco de laranja.
Participaram da solenidade autoridades locais e regionais, vários presidentes de outras coo
perativas e comunidade em geral.

Programa de
Extensão Cooperativa
Representantes das cooperativas da região
de Frederico Westphale, Passo Fundo e Soledade par ticiparam do Seminário de Avaliação
do Programa Extensão Cooperativa (PEC) em
agosto no Pólo Tecnológico da Universidade
Regional Integrada (URI), em Frederico Westphalen. O encontro foi programado pela Unidade Regional de Cooperativismo da Emater/
RS-Ascar e reuniu em torno de 30 participantes.
O Programa de Extensão Cooperativa é um
dos nove eixos do Programa Gaúcho de Cooperativismo e tem como objetivo a qualificação da gestão em cooperativas. Esse trabalho é
executado pela Emater/RS-Ascar, através das
Unidades de Cooperativismo (UCP), presentes
em sete municípios do Estado, Frederico Westphalen, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Erechim, Pelotas, Porto Alegre e Santa Rosa. Cada UCP é
composta por uma equipe multidisciplinar, formada por engenheiros agrônomos, contadores,
administradores, sociólogos e assistentes administrativos.
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Carta de Manifesto de São Miguel das
Missões ao Governo Eleito no RS
2015/2018, Governo Fede-ral Eleito
2015/2018 e a Sociedade Gaúcha.
As entidades que compõem as governanças dos Arranjos
Produtivos Locais de Agroindústria Familiar e Alimentos do Rio
Grande do Sul, reunidos em São Miguel das Missões no início do mês de dezembro de 2014 manifestaram as demandas
aprovadas no 4º Encontro Estadual dos APL’s de Agroindústrias Familiares e Alimentos:
1. Afirmamos a importância da continuidade e fortalecimento do Programa de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais de acordo com a Lei Estadual nº
13.839/2011, que vem positivamente contribuindo para congregação de ações das entidades no desenvolvi-mento sustentável, na dinamização econômica da agricultura familiar
com estruturação dos mercados locais e agregação de valor
nas cadeias produtivas. Garantindo também inter-câmbios
técnicos entre os APL’s.
2. Garantir reconhecimento, orçamento e transversalidade de ações e programas em outras secretarias de Estado do
RS de apoio aos APL, com base nos Planos de Desenvolvimento dos APL’s.
3. Manter e fortalecer o Programa Estadual de Agroindústria Familiar de acordo com a Lei Es-tadual nº 13.921 de 17
de janeiro de 2012 e o Decreto nº 49.948 de 12 de dezembro de 2012.
4. Garantir nos quadros e na política institucional da SEAPA a continuidade da implantação do SUSAF nos municípios
com interesse na Adesão.
5. Garantir, qualificar e fortalecer o Programa de Apoio ao
Cooperativismo – PEC através da EMATER/ASCAR com prioridade as cooperativas da Agricultura Familiar.
6. Continuidade do trabalho da EMATER/ASCAR com os
APL’s aprimorando as ações de acordo com as necessidades
em cada arranjo.
7.Garantir orçamento e ampliação do volume de recursos
do FEAPER para a Agroindústria Familiar.
8. Apoio técnico da AGDI e prorrogação de prazos para
apresentarem projetos ao Fundo Esta-dual do APL de acordo
com a Lei Estadual nº 13.840/2011.
9. Garantir recursos para pesquisa e extensão com as Universidades públicas e comunitárias na qualificação das ações
integradas com os APL’s.
10. Ao governo Federal reivindicamos uma integração da
Política dos Territórios Rurais e da Ci-dadania com os Arranjos
Produtivos Locais estruturando essa política nos Colegiados;
11. Ao governo Federal reivindicamos a adequação do
PRONAF Agroindústria aos moldes do PRONAF A com o bônus de Adimplência de 46% aos agricultores que pagam em
dia suas parcelas;
12. Ao governo Federal solicitamos divulgação e parcerias
efetivas para execução do PRONA-TEC Campo.
Manifestamos a preocupação com o uso indiscriminado
de agrotóxicos nas regiões produtoras de grãos e fumo, com
componentes químicos de alto impacto ambiental, trazendo
prejuízos para a agricultura familiar de produção de alimentos
exigindo do poder público ações mais efetivas de fiscalização
e controle e proteção ao meio ambiente.
Manifestamos a preocupação com relação aos Planos de
Educação dos Municípios e das escolas que deverão ser entregues no início do ano 2015 e que precisam aprofundar a discussão sobre a Educa-ção no Campo e a necessidade de reverter à realidade de educação motivadora da expulsão dos
jovens do meio rural. Pedimos que sejam estabelecidas políticas pedagógicas planejadas para per-manência e valorização
da juventude no campo e do tema produção rural.
Manifestamos a preocupação com o tema das barragens
da Região Macro-missioneira e da prote-ção dos atingidos e
do meio ambiente.
Os Arranjos Produtivos Locais através das entidades de governança colocam-se a disposição para apresentar a concepção dos projetos nos territórios e seus impactos e dialogar
com a nova gestão e suas perspectivas do governo do Estado
Eleito durante o 5º Encontro dos APL durante a EXPOAGRO
nos dias 25 e 26 de março de 2015.
São Miguel das Missões, 04 de dezembro de 2014.

