




AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO 
MÉDIO ALTO URUGUAI – ADMAU  

Data de início das atividades: 

A ADMAU atua em atividade desde 2014. 
 

Região de abrangência: 

Desenvolve atividades principalmente na região dos COREDEs  Médio Alto 

Uruguai e Rio da Várzea. Já prestou assessoria para outras regiões do RS e 

pode atuar em todo território nacional. 
 

Serviços disponíveis às agroindústrias: 

•    Gestão do APL Agroindústria Familiar e Diversidade; 

•    Articulador da Governança do APL Agroindústria Familiar e Diversidade; 

• Assessoria técnica as agroindústrias para a adequação sanitária e ambiental; 

• Disponibiliza estrutura através do Kit feira para a realização de feiras e evento; 

• Disponibiliza estrutura para vitrine de produtos das agroindústrias de forma 

coletiva em supermercados e pontos de venda; 

• Disponibiliza plataforma online SIA3F para facilitar a comercialização e 

formalização de agroindústrias. 



COREDE MÉDIO ALTO URUGUAI - 

CODEMAU  

Data de início das atividades: 

O CODEMAU iniciou sua caminhada de construção e implantação em julho de 

1991. Após várias reuniões e seminários realizados na região do Médio Alto 

Uruguai, ocorreu organização regional do Conselho, o qual foi instalado em 

1992. 

 

Região de abrangência: 

A região atualmente é composta por 22 municípios, situados no extremo norte do 

Estado do Rio Grande do Sul, somando uma população de 148.403 habitantes, 

sendo 54,74% residentes no meio urbano e 45,26% no meio rural, segundo o 

Censo 2010.  

 

Serviços disponíveis às agroindústrias: 

O CODEMAU conta com equipe qualificada de assessores e colaboradores que 

voluntariamente atuam nas atividades de diagnóstico, elaboração e execução de 

projetos de interesse da comunidade regional. 



SICREDI ALTO URUGUAI RIO GRANDE 

DO SUL E SANTA CATARINA  

Data de início das atividades: 

Atuação há 37 anos na região 

  

Região de abrangência: 

Em todo Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

 

Serviços disponíveis às agroindústrias: 

• Linha de Crédito para Agroindústrias via PRONAF com diversas 

opções de enquadramento conforme o perfil de cada associado. 

Destacando às AGROINDÚSTRIAS, para investimentos em 

infraestrutura, armazenagem, beneficiamento, comercialização. 

• Soluções Financeiras para pessoas, empresas e com soluções 

diferenciadas para o agronegócio. 



SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DO RIO GRANDE DO SUL – 

SEBRAE/RS 

Data de início das atividades: 1972 – há 46 anos 

  

Região de abrangência:  

Sebrae/RS: em todo o Estado do Rio Grande do Sul (atuação através de 10 

Regionais, mais os outros diversos canais (Central de Relacionamento, Portal, etc) 

Regional Norte: abrangência 72 Municípios da região. Possui a sede da Regional em 

Erechim e 1 Unidade de Atendimento em Frederico Westphalen.      

  

Serviços disponíveis às agroindústrias: 

• Projeto Agroindústria Norte - Qualificar as Agroindústrias da Região Norte com o 

objetivo de qualificar as agroindústrias de pequeno porte e auxiliar na agregação de 

valor dos produtos comercializáveis – As atividades deste projeto são realizadas 

através da parceria estadual do Juntos Para Competir (Senar, Farsul e Sebrae); 

• Consultorias em Gestão e consultorias técnicas; 

• Curso em Boas Práticas – Setor indústria; 

• Cursos, palestras, oficinas, Workshops em Gestão; 

• Soluções online através do site www.sebraers.com.br. 
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SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-RS 

Data de início das atividades:O SENAR-RS atua desde 1993. 

  

Região de abrangência: 

O SENAR-RS atua em todo o Rio Grande do Sul, sendo na região de 

Frederico Westphalen, é representada pelo Sindicato Rural de Frederico 

Westphalen. 

 

Serviços disponíveis às agroindústrias: 

Palestras: Zoonoses, Alimentação e Saúde, Primeiros Socorros na 

Atividade Rural, Saúde da Mulher Rural, Qualidade de Vida no Meio 

Rural, Campo e Saúde e Saúde Preventiva: De Bem com a Vida. 

Cursos: Fabricação de Melado, Açúcar Mascavo e Rapadura; Produção 

de Embutidos e Defumados; Produção de Derivados de Leite; Fabricação 

de Queijos; Processamento de Frutas; Processamento de Hortaliças; 

Processamento de Peixes, entre outros. 

Programas: Mulheres em Campo; Programa Juntos para Competir; 

Programa de Turismo Rural; Programa LEITEC. 
 



EMATER/RS-ASCAR 

Data de início das atividades: Desde 2 de junho de 1955. 

  

Região de abrangência: A EMATER está subdividida em 12 Escritórios 

Regionais no estado, sendo que o Escritório Regional da EMATER de Frederico 

Westphalen abrange 42 munícipios da região. 

 

Serviços disponíveis às agroindústrias: 

- identificação do potencial e vocação da família para implantação da 

agroindústria; 

- identificação das condições ambientais, econômicas e sociais da propriedade; 

- auxiliar as famílias na tomada de decisão para empreender com 

responsabilidade;  

- elaboração de projeto técnico, sanitário, ambiental e de crédito;  

- formação de beneficiários em gestão agroindustrial, boas práticas de fabricação 

e tecnologia de processamento dos alimentos; 

- orientação nas legislações: previdenciária, sanitária, tributária e ambiental;  

- elaboração de rótulos e o apoio à comercialização, dentre outras ações que 

visam o sucesso desses empreendimentos. 

- Entre outros. 



INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA 

CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 

– IFFAR-FW 

Data de início das atividades: 

A Instituição existe desde 1957 como Colégio Agrícola de Frederico Westphalen 

(CAFW) e em 2014 passou a fazer parte da rede de Institutos Federais tornando-

se Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 

 

Região de abrangência: 

Desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços na 

região do COREDE Médio Alto Uruguai.  

  

Serviços disponíveis às agroindústrias: 

•  Formação de recursos humanos para atuação direta no setor agroindustrial; 

•  Realiza atividades de extensão (minicursos, cursos e projetos) visando atender 

às demandas da cadeia produtiva local; 

•  Realiza atividades de pesquisa com o objetivo de melhorar a qualidade dos 

produtos de origem animal e vegetal comercializados na região; 

•  Disponibiliza estrutura para a realização de cursos e eventos. 



UFSM - CAMPUS DE FREDERICO 

WESTPHALEN 

1) Projeto de extensão GERDAF (Grupo de Extensão Rural para o 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar). 

O objetivo é compreender as necessidades de gerenciamento e processo 

produtivo das propriedades e/ou agroindústrias parceiras, bem com seus 

mercados reais e potenciais. 

  

2) Projeto de Sistema Integrado de Apoio às Atividades da Agricultura Familiar. 

Os dois primeiros módulos projetados foram o SIMWeb e o SisCom. O SIMWeb 

está voltado para atender as necessidades do SIM, enquanto o SisCom para 

auxiliar no processo de comercialização. 

  

3) O projeto de ensino "A interdisciplinaridade no ensino de Empreendedorismo e 

Comunicação nas Organizações na formação de profissionais com uma nova 

atitude diante do trabalho". 

Voltado às atividades empreendedoras da região do Médio e Alto Uruguai, 

especialmente seu potencial agroindustrial, este projeto pretende contribuir com a 

preparação de profissionais aptos a trabalharem, tanto como colaboradores ou 

como gestores, com o decidir, o criar, o persistir e o inovar.  


