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A. ASPECTOS FÍSICO-NATURAIS:
A.1 Localização do COREDE VALE DO CAÍ no Rio Grande
do Sul
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A.2 Localização dos Municípios do COREDE VALE DO CAÍ
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A.3 Área e limites do COREDE VALE DO CAÍ
O COREDE VALE DO CAÍ tem uma área geográfica de
1.853 km², sendo o menor município com 32 km², São Vendelino e o maior, Montenegro, com 420 km² (Quadro ANEXO 1).
Os COREDES que fazem divisa com o COREDE VALE
DO CAÍ são: ao Norte, o COREDE SERRA; Ao Sul, o COREDE
METROPOLITANO DELTA DO JACUÍ; ao Leste, o COREDE
PARANHANA e a ENCOSTA DA SERRA; ao Oeste, o COREDE VALE DO TAQUARI.
Dois terços do território do COREDE VALE DO CAÍ localiza-se na região fisiográfica Depressão Central do Estado e um
terço, na Encosta da Serra.
A.4 Evolução dos Índices Pluviom étricos (4 anos, mm)
2006
1472

2007
1804

2008
1963

2009
2019

média anual 4 anos
1815 mm

A.5 Caracterização do clima, solo e relevo regional
Clima:
O clima é Temperado Sub-Tropical Úmido (Cfa), o que
significa que o inverno é mais úmido do que o verão. Tem quatro
Estações bem definidas: verão, relativamente quente; outono,
com temperaturas gradativamente mais baixas; inverno, frio; primavera, com temperaturas mais altas.
Solo:
O solo predominante é o da Classe Argissolo Vermelho
Distrófico, com características de forte acidez natural, alta saturação por alumínio. Requer altos investimentos em corretivos e
fertilizantes para alcançar bons rendimentos em produtividade.
No inverno é preciso intercalar o cultivo de leguminosas
melhoradoras do solo e evitar a erosão. Geralmente são solos
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profundos e bem drenados. As rochas matrizes são basalto e
granito.
Em proporções menores vêm os solos das Classes Cambissolos e Chernossolos. Os Cambissolos são solos ainda em
formação. São mais frequentes ao Norte do território, na região
da Encosta da Serra.
Os Chernossolos são escuros, com alto teor em matéria
orgânica e estão localizados nas várzeas dos cursos-d´água.
Relevo:
Ao Sul do território o releve é plano a ligeiramente ondulado e a baixas altitudes (50m). Na região central há um misto
de várzeas, encostas e morros, com altitudes de até 200m. Ao
Norte, predominam as escarpas, vales profundos e morros com
altitudes de até 600m.
A.6 Caracterização da Flora e Fauna regional
Flora:
As primitivas espécies arbóreas ainda existem em um
terço do território, porém, com pequena incidência em meio a
maciços florestais rebrotados: Ipê, Grápia, Louro, Açoita-Cavalo, Canela, Cabriúva, Cedro, Pau-Ferro e Araucária. Outro terço
do território ainda é ocupado por matas virgens, encravadas em
escarpas. O reflorestamento com espécies Acácia-Negra, Eucalipto e Pinus fazem parte das lavouras permanentes que, com
as lavouras temporárias, ocupam cerca de 60% do território.
Fauna:
A fauna silvestre que havia no tempo da colonização fora
quase que totalmente eliminada até a metade do século passado. Porem, paulatinamente, está se recuperando, mercê da
proibição de caça e da emergente consciência ecológica da população. São cada vez mais vistos na área rural em exploração
11

os tatus, tamanduás, preás, cachorro-do-mato, mão-pelado,
ouriço, macaco-prego, esquilo, lebre, lontra, capivara e veado.
O mesmo fenômeno do ressurgimento está acontecendo com
várias espécies de aves que pareciam fadadas a extinção: picapau, inhambu, pomba do mato, jacu, saracura, garça, coruja,
falcão e urubus.
A.7 Recursos hídricos e minerais da região
Hídricos:
O território é cruzado pelo Rio Caí, de Nordeste ao Sul,
tem as nascentes em São Francisco de Paula e deságua no Rio
Jacuí próximo a entrada deste na Lagoa dos Patos. O Rio Caí
tem vários afluentes de expressão local, em ambas as margens:
Arroio Santa Clara, Forromeco, dos Franceses, Colúmbia, Cadeia, Maratá, Mauá, Belo e Pinhal.
Minerais:
O principal minério explorado é a areia, no Município de
Montenegro. Há também saibro, arenito e basalto, no CentroNorte do território, mas pouco exploradas devido a dificuldades
no Licenciamento Ambiental. Em breve, será inaugurada a primeira empresa de envasamento de água mineral na região, no
município de São Pedro da Serra, na parte mais montanhosa do
território do Vale do Caí.
A.8 Outros aspectos locais/regionais relevantes
As enchentes do Rio Caí, históricas e, ultimamente, anuais, vem causando prejuízos de milhões de reais aos municípios
lindeiros: Vale Real, Bom Princípio, Harmonia, Pareci Novo, S.S.
do Caí, Capela de Santana e Montenegro. O COREDE VALE
DO CAÍ, em parceria com o Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Rio Caí (que envolve toda a Bacia, não somente
o território em questão), está desenvolvendo um projeto regio12

nal, de grande vulto, integrado com o Estado e a União, no qual
estão previstas ações de mitigação do prejuízo das enchentes.
B. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS:
B.1 Evolução da população urbana e rural
A população total, em 8 anos, de 2007 a 1999, cresceu
9,1%, enquanto o PIB cresceu 147% no mesmo período. Mas, a
população rural continua diminuindo, ano a ano. Atualmente ainda é de 24% da população total (41.314 pessoas), num universo
de 162.277 (Quadros ANEXOS 1 e 2).
B.2 Estratificação por idade
Um terço da população tem entre 0 e 19 anos; outro terço, de 20 a 44 anos; 22% entre 45 e 65 anos e, 9% acima de
65 anos. A população ainda é jovem, em média de idade, mas
está envelhecendo, aos poucos, devido à baixa natalidade que
vem ocorrendo (1 a 3 filhos por família). Veja-se que a população total do COREDE cresceu apenas 9,1% entre 1999 e 2007
(Quadro ANEXO 4).
B.3 Densidade Demográfica
A densidade demográfica média é de 88 hab/km² apresentando uma dispersão muito grande em torno das médias municipais. A menor densidade é de 24 hab/km², em Linha Nova,
e a maior é de 186 hab/km², em São Sebastião do Caí (Quadro
ANEXO 3).
C. GESTÃO ESTRUTURAL
C.1 Vias de transporte
C.1.1 Faltam ligações asfálticas nos seguintes trechos de
estradas inter-municipais
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1)
VRS 326 – Alto Feliz a RS 122 em Nova Milano (Farroupilha)
2)
VRS – Bom Princípio – Barão – Salvador do Sul – Poço
das Antas
3)
VRS – Capela de Santana – Portão – Nova Santa Rita
(BR 386)
4)
VRS - Linha Nova a Presidente Lucena
5)
VRS – Linha Nova a Nova Petrópolis
6)
VRS 844 – S.S. do Caí – São José do Hortêncio – Ivoti
7)
VRS – S.S. do Caí – Passo da Taquara – Capela de
Santana
8)
VRS – Harmonia – São José do Sul
9)
VRS - Feliz – Morro das Batatas – Alto Feliz
10)
VRS – São José do Hortêncio – Linha Nova
11)
VRS – Maratá – Linha Comprida Alta – Salvador do
Sul
C.1.2 Necessidade de duplicação
1)
2)

RS 240 – Rincão do Cascalho a Montenegro
RS 286 - Montenegro – Tabaí

C.1.3 Inexist ência de trevos de acesso às áreas urbanas
1)
S.S. do Caí – Traçado antigo da RS 122, acesso pelo
lado Sul
2)
Feliz – RS 452, no acesso ao Centro urbano
3)
São Vendelino – RS 122, no acesso ao Centro urbano
4)
Montenegro – RS 122, no acesso ao Centro urbano
5)
Montenegro – RS 286, no acesso à Rodoviária
C.1.4 Inexistência de uma segunda ponte sobre o Rio Caí para
suportar o intenso tráfego que se dará após a conclusão do
asfalto Montenegro – Pareci Novo - Harmonia – S. S. do Caí
previsto para ser inaugurado em fevereiro de 2010.
C.1.5 Ausência de acostamentos nas estradas intermunicipais
já asfaltadas: Tupandi – Bom Princípio, Alto Feliz – Vale Real,
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Harmonia – Tupandi, Harmonia – São José do Sul, Montenegro
– Brochier, Brochier – Maratá, Barão – Carlos Barbosa.
C.1.6 Desativada a linha férrea de passageiros há mais de cinquenta anos (1967) e não iniciado ainda o planejamento de longo
prazo para estender a linha do TRENSURB de Novo Hamburgo
para dentro do Vale do Caí, passando por Estância Velha.
C.2 Meios de transporte
Não há carência quanto a transporte coletivo e de cargas, que é todo feito por via rodoviária. O número de veículos
desta categoria chega a 7.000 unidades (caminhões, caminhonetes, ônibus e microônibus).
Quanto a veículos de passeio (carros e motos), a frota
chega à elevada cifra de 62.000 unidades, ou seja, 2 veículos
para cada 5 pessoas. (Quadro ANEXO 4)
C.3 Energia
C.3.1 Há deficiência nas redes de distribuição de energia no
meio rural, prejudicando, principalmente, os integrados de aves,
suínos, leite e ovos. São poucas as redes trifásicas no interior.
C.3.2 É alto o índice de oscilações de carga e “apagões” tanto
nas áreas urbanas como rurais, gerando frequentes prejuízos
de monta a todos os setores da economia.
C.3.3 O alto custo do KWA contribui para inflar o “custo Brasil” e
diminuir a competitividade econômica da região.
C.4 Comunicações
C.4.1 Sem sinal de telefonia móvel em mais de 40% do território
rural o que representa um fator de travamento para o crescimento de negócios com os centros de fornecimento de matérias-primas e centros consumidores.
C.4.2 Precariedade dos serviços dos provedores de Internet: interrupções frequentes de linha de acesso, lentidão operacional
e a assistência técnica deixa a desejar.
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C.4.3 Alto custo dos serviços de telefonia fixa, móvel e banda
larga.
C.4.4 A qualidade dos serviços não vem acompanhando a eficiência exigida pelo crescimento da economia regional embora
os custos dos serviços sempre são atualizados.
C.5 Habitação e Urbanismo
C.5.1 Inexistência de Plano Diretor Rural e Urbano na maioria
dos municípios, que é imprescindível para orientar os investimentos, independentemente do tamanho da população.
C.5.2 Deficiências que dizem respeito à Mobilidade Urbana, na
maioria dos municípios, em quesitos como deslocamentos internos, sinalizações, segurança, estacionamento e conservação
das vias.
C5.3 Há muitos loteamentos clandestinos e ocupação irregular
de áreas.
C.5.4 Muitas habitações, em todas as classes sociais, estão
edificadas em zonas de alto risco de deslizamento de terras e
em áreas de preservação permanente (APPs).
C.5.5 Não há linhas de crédito para a construção de moradias
no meio rural o que ajudaria a permanência dos filhos de agricultores na terra.
C.6 Meio Ambiente
C.6.1 Falta concluir a Municipalização do Meio Ambiente em
toda a região.
C.6.2 A educação ambiental efetiva e abrangente está recém
tomando os primeiros passos nas comunidades, com destaque
para o setor de ensino formal.
C.6.3 Os Planos Municipais de Meio Ambiente aprovados pela
FEPAM e capitaneados pelas Prefeituras tem que vencer a inércia de grande parte da população.
C.6.4 Falta constituir uma equipe regional multidisciplinar para orientar e fiscalizar os Planos Municipais de Meio Ambiente com vistas a
alcançar uma economia de escala nos custos operacionais.
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C.6.5 É incipiente a agricultura ecológica e é abusivo o uso de
agrotóxicos.
C.6.6 Os Planos Municipais de Meio Ambiente tem que ser
complementados com Planos Diretores Urbano e Rural.
C.6.7 A indústria carvoeira tradicional é grande poluidora do
Meio Ambiente e ainda não existe a coleta e beneficiamento
do extrato pirolenhoso, uma ação que vai evitar em noventa por
cento a entrada de gases tóxicos na atmosfera e gerar uma
nova fonte de renda, mais rentável do que o próprio carvão.
C.6.8 O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Caí tem que interagir mais com os Prefeitos Municipais, é o caminho mais indicado para o empoderamento da população com
os compromissos demandados pelas Leis Ambientais.
C.6.9 Degradação químico-biológica do Rio Caí e seus afluentes - O esgoto cloacal é responsável por 86% da contaminação,
basicamente com coliformes fecais.
C.6.10 Degradação física do Rio Caí e seus afluentes, nas questões assoreamento, mata ciliar, desbarrancamento e inundações
cada vez mais frequentes.
C.6.11 Lixo domiciliar: Atualmente o lixo domiciliar seco é levado para Minas do leão a um custo alto e sem retorno financeiro
para a região. Por exemplo, as embalagens de tetrapak já são
recicláveis e o azeite de cozinha, hoje jogado no ralo, pode virar
sabão doméstico;
C.6.12 O destino do lixo industrial, lixo hospitalar, lixo agrotóxico
e lixo eletrônico está fora de controle das Prefeituras da região.
Embora o destino correto destes lixos seja de responsabilidade
dos geradores, carece um Convênio Público-Privado que possa
garantir a execução do que as leis ambientais estabelecem.
D. GESTÃO ECONÔMICA
D.1 Setor Primário
Análise geral
D.1.1 Desorganização dos produtores rurais em toda a Cadeia
17

Produtiva, baixo nível de associativismo. Exceção: a boa organização dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais – FETAG em
todos os municípios.
D.12 Tem carências em pesquisa, assistência técnica e extensão rural aplicada às atividades de mercado dos produtores.
D.1.3 São baixos os rendimentos físicos das atividades correspondendo a pouca tecnologia empregada.
D.1.4 Faltam cursos de capacitação dos produtores para o empreendedorismo.
D.1.5 Há sérias resistências dos produtores à inovações tecnológicas, ao mesmo tempo em que a população rural está envelhecendo.
D.1.6 Excessivo e incorreto uso de agrotóxicos.
D.1.7 Linhas de Crédito Rural são liberadas fora dos prazos adequados e em volumes insuficientes.
D.1..8 Falta de zoneamento agrícola para a maioria das culturas
regionais enquanto que o PROAGRO, nestas situações, não dá
cobertura.
D.1.9 Baixíssimo valor agregado à produção e venda dos produtos até a porteira.
D.1.10 Legislação previdenciária, ambiental, de inspeção de
agroindústrias familiares são inadequadas e inibem o crescimento da agricultura familiar, a mola propulsora do agronegócio.
D.1.11 Morosidade nos trâmites dos projetos de açudagem para
irrigação e de cisternas para coleta de água das chuvas para
dessedentação animal.
D.1.12 Baixa capacidade de armazenagem a frio para produtos
perecíveis
D.1.13 Concentração de atividades agrícolas, em poucos meses
do ano, provocando longos períodos de ociosidade do capital
rural.
D.1.14 Recrudescimento das incidências de pragas e doenças
em citros.
Análise específica
D.1.15 A produção de citrus de mesa do Vale do Caí é a maior
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do Estado e a mais bem estruturada. No ano de 2007, 88% das
frutas cítricas que foram comercializadas no CEASA-POA eram
provenientes no Vale do Caí (Quadro ANEXO 13).
D.1.16 No ano de 2007, 11% das olerícolas comercializadas no
CEASA-POA eram provenientes do Vale do Caí (Quadro ANEXO 14).
D.1.17 O Vale do Caí é o maior produtor de morangos de mesa
do Estado (Texto ANEXO 15).
D.1.18 A produção de leite do Vale do Caí é menos da metade
do que já foi há décadas, porem, o potencial de retomada do
setor no Vale é muito grande face ao novo mercado que está
se abrindo (Texto ANEXO 16).
D.1.19 A suinocultura integrada, que já foi grande mola propulsora do crescimento dos municípios durante mais de vinte anos,
está estabilizada e, para voltar a crescer depende, basicamente, da instalação de uma Usina de Biogás (Texto ANEXO 17).
D.1.20 A avicultura integrada, que também já foi grande mola
propulsora do crescimento dos municípios durante mais de vinte anos está estabilizada e, para voltar a crescer depende, basicamente, da instalação de uma Usina de Biogás, Usina de
Compostagem e outras medidas severas de proteção ao meio
ambiente.(Texto ANEXO 19).
D.1.21 A produção de flores e plantas ornamentais no Vale do
Caí, segundo a Associação dos Produtores do Vale do Caí, a
ENTREFLORES, ficou estagnada por falta de projetos de desenvolvimento do setor nos últimos anos. Um grupo regional de
floricultores, recentemente, conseguiu do Governo do Estado
um espaço privilegiado no CEASA-POA, para comercialização,
fator que reascendeu o interesse para expandir a produção. É
sabido que 65% das flores e plantas ornamentais que abastecem o Estado vêm de São Paulo (Texto ANEXO 18).
D.2 Setor Secundário
D.2.1 Carência em disponibilidade de áreas adequadas e alto
custo da infraestrutura para atrair novas indústrias, em especial
as de pequeno e médio porte.
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D.2.2 Falta promover cursos de capacitação para novos empreendedores através do Sistema Ss.
D.2.3 Ausência de implantação do SUASA REGIONAL o que
viabilizaria a criação de novas agroindústrias familiares.
D.2.4 Ainda não existe um mecanismo que garanta a fidelidade
da produção no contexto da Cadeia Produtiva Associada, motivado por atitudes individualistas dos produtores.
D.3 Setor Terciário
D.3.1 Com ércio
D.3.1 A capacitação gerencial deixa a desejar a medida e que
diminuem os tamanhos das empresas; inexistem estudos de
mercado potencial, a abertura de lojas segue critérios de feeling
dos pretensos empresários, totalmente subjetivos.
D.3.2
Os vendedores/balconistas carecem de treinamentos
específicos.
D.3.3 Falta de criatividade na promoção dos produtos e fixação
de preços justos.
D.3.4 Pouca diversificação de mercadorias ou especialização
exagerada.
D.3.5 Pouca oferta de produtos fabricados localmente.
D.3.6 Deficiências de assistência técnica para consertos e manutenções.
D.3.7 Hiper concentração de lojas do mesmo ramo, concorrência predatória, instabilidade de empregos, insegurança dos
funcionários.
D.3.8 Oferta de poucos produtos adequados às Classes D e E.
D.3.9 Apesar das PMEs serem 99% das empresas da região,
as mesmas não tem acesso ao mercado externo porque não
estão articuladas entre si, portanto sem economia de escala
para atingir um padrão de quantidade e qualidade.
D.4 Turismo
D.4.1 Falta comissionar, formalmente, um funcionário municipal
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para ser responsável pelo desenvolvimento do turismo local e
conectado às ações desenvolvidas nos programas do turismo
regional.
D.4.2 Ainda não estão acontecendo cursos de capacitação em
turismo, voltados de forma integrada, a todas as categorias do
trade turístico, sob o prisma qualidade de serviços e profissionalismo.
D.4.3 Falta fazer um inventário de todas as potencialidades turísticas da região transformáveis em produtos turísticos, a curto,
médio e longo prazos, sistematizá-las e disponibilizá-lo para todos os agentes do trade turístico.
D.4.4 Constata-se a urgência de montar um Plano Diretor de
Turismo Regional.
D.4.5 Não há turismólogos atuando no turismo regional pelo
setor público, com exceção de dois ou três municípios.
D.4.6 Inexistência de sinalização turística integrando toda a
região.
D.4.7 Capacidade de hospedagem muito limitada, induzindo
a um turismo apenas de passagem. Não se conhece ainda
a capacidade de acolhimento de pousadas rurais interessadas e com potencial de adequação por falta de levantamentos circunstanciados.
D.4.8 Falta adequar os cardápios da gastronomia regional visando a recuperação das primitivas tradições histórico-culturais
da região.
D.4.9 Inexistência de linhas de crédito bancário, a longo prazo,
a baixos juros, para apoiar investimentos de pequenas e médias
empresas.
D.5 Serviços
D.5.1 Baixa qualificação em atendimento e qualidade gastronômica nos restaurantes, hotéis e lancherias, na maioria dos estabelecimentos e municípios.
D.5.2 Faltam meios de hospedagem na maioria dos municípios e os existentes são de baixa capacidade de lotação.
D.5.3 Nos finais de semana são raros os funcionamentos de
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serviços de manutenção mecânica ou borracharias.
D.5.4 Aos domingos e feriados o comércio fecha as portas,
com exceção de alguns supermercados que funcionam em
meio turno.
D.5.5 Nos finais de semana só há oferta de produtos coloniais
em beira de estrada mas em condições higiênicas discutíveis.
D.5.6 Há oferta de cursos de capacitação profissional, pelo
Sistema do Ss, para funcionários que lidam diretamente com o
público, mas as frequências são baixas e os aproveitamentos
efetivos são questionáveis na maioria dos cursandos.
D.5.7 Pouca criatividade na oferta do mix de produtos, na apresentação dos produtos, nas promoções e nas técnicas de venda.
D.5.8 Os serviços na construção civil estão em alta e o número
de prestadores de serviços na região, estão concentrados no
município de Bom Princípio. O setor, de modo geral ainda é pouco eficiente e caro porque falta-lhe uma organização em forma
de APL - Arranjo Produtivo Local.
D.5.9 Ausência de produção de energias alternativas, embora
o potencial desperdiçado seja enorme, baseado no volume de
dejetos animais (suínos, aves e vacas de leite).
D.5.10 É insignificante, no todo, a prestação de serviços acessórios e indispensáveis no campo da saúde, educação e segurança. O existente não ultrapassa a barreira do básico.
D.5.11 Não estão sendo devidamente utilizadas pela população,
e empresas em geral, a capacidade e as modernas ferramentas
do TIC-Tecnologias da Informação e Comunicação. O cenário
se restringe a escolas de informática básica, venda de softwares prontos, manutenção de reposição de grandes peças, jogos
pela Internet e carência total de programadores. A exceção são
as escolas que estão exigindo cada vez mais pesquisas aplicadas no mundo da Internet.
D.6 Com ércio Exterior
D.6.1 As exportações do Vale do Caí, de janeiro a novembro
de 2008, somaram US$ 139 milhões representando 0,81% das
exportações estaduais que alcançaram US$ 1.120 bilhões.
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D.7 Evolução do retorno do ICMS
Entre 2003 a 2008, o retorno do ICMS do COREDE VALE
DO CAÍ cresceu 83%, sendo que 11 municípios cresceram acima da média e 8, abaixo. Atribui-se o alto crescimento médio ao
incremento do setor agropecuário em sistema integrado, com
maior valor adicionado, dentro da estrutura do PIB, citando integração de suínos e aves, horticultura, frutas cítricas, produção
de leite e produção de ovos de consumo. No tocante a ovos de
consumo, a empresa NATUROVOS, de Salvador do Sul, produz
2,5 milhões de ovos por dia, é a maior produtora de ovos do
Sul do País e destina 90% a exportação (ovo em pó) (Quadros
ANEXOS 11 e 12).
D.8 Indicadores relativos ao PIB
D.8.1 O PIB Rural representa 14% do PIB Total, gerado em
16.000 pequenas propriedades familiares, com área média útil
de 7,2 hectares por propriedade. O setor rural emprega, diretamente, 25 mil pessoas de fora das famílias proprietárias que,
somados às 16 mil famílias proprietárias, eleva o número de dependentes diretos do setor para mais de 80 mil pessoas (Quadro ANEXO 6).
D.8.2 O PIB total cresceu 147% entre os anos 1999 e 2007, um
pouco acima do crescimento do PIB Estadual que foi de 139%
no mesmo período. O PIB per capita do COREDE manteve-se
estável em relação ao do Estado e ficou tecnicamente empatado
no ano de 2007 (R$ 15.625-COREDE e R$ 16.689-Estado). Da
mesma forma, o percentual de participação do PIB do COREDE
no Estado, não se alterou muito nos últimos 8 anos, oscilando
entre 1,31% e 1,52%, mas no período 2007/2006 teve um recuo
em relação ao do Estado, ou seja 1,44% contra os picos de
1,52% em 2005 e 1,48% em 2006 (Quadros ANEXOS 7 e 8).
D.8.3 De fato, em complemento ao item anterior, vemos que o
PIB do COREDE cresceu apenas 9,2% de 2006 para 2007 enquanto o do Estado cresceu 12,6% no mesmo período (Quadro
ANEXO 9).
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D.8.4 Há uma grande disparidade regional entre os extremos
de indicadores municipais da região, por exemplo, em termos
de renda per capita, 3 vezes; no PIB Rural por propriedade, 4
vezes; no PIB Rural por hectare, 9 vezes; no percentual do PIB
Rural sobre o PIB total, a variação é de 6% a 75% em relação a
média regional (Quadro ANEXO 10).
E. GESTÃO SOCIAL
E.1 Saúde
E.1.1 Falta consolidar uma política regional de saúde através de
Consórcio Regional.
E.1.2 Deve haver maior adesão dos municípios da região para a
compra de medicamentos e reposição de estoques através de
Consórcio Regional.
E.2.3 Pouco atendimento médico-cirúrgico pelo SUS.
E.1.4 Falta equipar e capacitar hospitais regionais para virem
a ser Hospitais de Referência em determinadas especialidades,
e assim tornarem-se novamente rentáveis.
E.1.5 Predominam os onerosos deslocamentos diários de pacientes para atendimentos em Porto Alegre, em Caxias do Sul
e até em Rio Grande.
E.1.6 Vários municípios ainda não tem o PSF - Programa de
Saúde Familiar devido a dificuldades legais na contratação de
profissionais da área médica, sem concurso.
E1.7 Desarranjo na distribuição de AIHs na região e dificuldades
para realizar exames de alta complexidade através do SUS.
E.1.8 Falta uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pública e
moderna, em um ou mais municípios, de fácil acesso para todos
os demais municípios da região.
E.1.9 Ausência de programas preventivos e efetivos no tocante
a drogas ilícitas, alcoolismo, saúde mental, criança carente, idoso desamparado e portadores de necessidades especiais.
E.1.10 Altíssima ocorrência de borrachudo nos afluentes do Rio
Caí, em toda a região.
E.1.11 Continua alta a mortalidade infantil em vários municípios
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embora o índice regional médio esteja próximo da média estadual.
E.2 Assist ência Social
E.2.1 Poucos programas de inclusão social nos municípios.
E.2.2 Os Conselhos de Assistência Social são pouco atuantes
e não focados, interativamente, em ações envolvendo todas as
faixas etárias.
E.2.3 A cultura do assistencialismo está fortemente arraigada
na região.
E.2.4 As ocorrências policiais vem crescendo em drogadição,
alcoolismo, gravidez precoce e violência doméstica.
E.2.5 Inexistência de paternidade responsável nas camadas de
baixa renda.
E.2.6 Falta uma política habitacional mais incisiva para a população das camadas pobres, principalmente, para os moradores
em áreas de frequentes inundações
E.2.7 Formação de bolsões de pobreza, nos municípios maiores, é em decorrência do êxodo rural em busca de oportunidades de trabalho, porém, devido a baixíssima qualificação
profissional e baixíssima escolaridade generaliza-se o subemprego.
E.3 Educação
E.3.1 O projeto pedagógico de muitas escolas está divorciado
da realidade dos municípios; a base curricular não se direciona
para o desenvolvimento do município e da região;
E.3.2 A baixa remuneração dos professores mina a autoestima
e provoca desmotivação para qualificação.
E.3.3 As bibliotecas escolares são carentes de bibliografia prática, objetiva e focada nas realidades locais.
E.3.4 Há deficiências no ensino de idiomas, ciências, informática e práticas esportivas.
E.3.5 As escolas técnicas profissionalizantes da região não tem
o devido apoio empresarial e comunitário.
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E.3.6 A taxa de analfabetismo, embora menor do que a média
do Estado, já deveria estar próximo a zero; há 5% de analfabetos
num universo de 160.000 hab, isto é, 8.000 pessoas a margem
do mercado de trabalho e desprovidas de qualidade de vida.
E.3.7 Os municípios da região, parece, colocam a UCS-Núcleo
Vale do Caí, (uma Universitária Comunitária) como apenas mais
uma opção de ensino superior para seus jovens. Mais de dois
terços dos acadêmicos estudam em Universidades do Vale do
Sinos e Grande Porto Alegre.
E.3.8 É fraquíssima a participação dos pais de alunos nos
CPMs-Círculos de Pais e Mestres e, consequentemente, na
melhoria das Escolas frente às necessidades de cultura profissional num mundo globalizado.
E.3.9 Atrasos nas contratações e improvisações de professores para preencher os quadros pedagógicos nas Escolas.
E.4 Cultura
E.4.1 Constata-se perda vertiginosa de identidade cultural nas
faixas etárias jovens.
E.4.2 É insuficiente a dinâmica e objetividade dos Conselhos
Municipais de Cultura na maioria dos municípios.
E.4.3 Desconhecimento generalizado do valor do patrimônio
histórico material e imaterial existente na região.
E.4.4 É simbólico o valor dos recursos de incentivos fiscais
aplicados pela Lei Estadual de Incentivos a Cultura e Lei Rouanet na região do Vale do Caí se comparados com as necessidades reais de aplicação.
E.4.5 Inexistência de inventário físico e qualitativo do patrimônio histórico da região.
E.4.6 É fraco o ensino dos idiomas alemão e italiano na região, línguas trazidas de berço pela maioria dos imigrantes que colonizaram
o Vale do Caí e que continuam sendo a maioria étnica (70%).
E.4.7 A grande carência sentida nos centenas de Eventos Turísticos e Comemorativos da região é a minguada participação
da parte cultural, autêntica, genuína, condizente, nas programações. Como exemplo de sub-prestigiamento pode-se citar
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valores artísticos existentes em todos os municípios: danças,
cantos, jovens instrumentistas, bandas típicas, bandas marciais
e teatro amador.
E.4.8 Estão sempre ausentes das programações culturais púbicas os nossos Centros de Tradições Gaúchas, com trinta e
sete entidades tradicionalistas nos dezenove municípios do
COREDE VALE DO CAÍ. Com excelentes equipes de jovens
da Campeira, das Danças Gaúchas e Danças Tradicionais de
Salão, nossos CTGs são células vivas do movimento cultural
mais organizado do mundo, presente em vários Países, com
mais de um e meio milhão de sócios. O Vale do Caí, anualmente, conquista prêmios estaduais em encontros de arte e cultura
promovidos pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho.
E.4.9 Falta de “museu vivo”, representativo do lugar, tecnicamente administrado e bem dirigido por um museólogo, na
maioria dos municípios.
E.5 Esporte e Lazer
E.5.1 Faltam políticas públicas regionais para incentivar a prática de esportes.
E.5.2 Desaparelhamento e inadequações de espaços públicos
para a prática de esportes, resumindo-se, na maioria das vezes,
na estrutura física externa de Ginásios de Esportes.
E.5.3 Inexistência ou inoperância tácita de CMDs – Conselhos
Municipais de Esportes para a condução de torneios e campeonatos locais e regionais e criação de escolinhas de esportes
para a infância e pré-adolescência.
E.5.4 Falta de espaços públicos apropriados para usufruição
cotidiana de jovens e famílias (jogos de salão, música, videoteca, degustação, saraus, manifestação de artistas, etc.) a exemplo dos existentes nos Países europeus de origem dos nossos
habitantes.
E.5.5 É incipiente e amadora a exploração para esporte e lazer
do Rio Caí e seus afluentes que são cartões-de-visita da nossa
pujante natureza. Tudo se resume em alguns poucos balneários
e campings, com a estrutura do possível, no momento. No mais,
27

não resta dúvida que é um filão de ouro a ser explorado com
turismo, esporte e lazer, assim que os projetos de saneamento
e recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Caí comecem a dar resultados.
E.5.6 São imponderáveis as ações públicas de inclusão social
através do esporte e lazer dos jovens das periferias de baixa
renda.
E.6 Justiça e Segurança
E.6.1 Falta de confiança e integração da comunidade com os
órgãos de segurança.
E.6.2 O Efetivo é, cronicamente, insuficiente; os prédios onde
operam são antigos e não funcionais; poucos equipamentos
balísticos e de rádios estão atualizados.
E.6.3 A baixa remuneração dos homens da segurança pública
desestimula a eficiência e a dedicação funcional.
E.6.4 Deficiência na sinalização viária, urbana e rural.
E.6.5 Falta de integração local e regional entre os órgãos de
segurança
E.6.6 Pouca estrutura para prevenir e combater o tráfico de
drogas
E.6.7 Os Bombeiros Voluntários tem pouco amparo legal para
receber auxílios financeiros, a fundo perdido, para investir em
equipamentos que permitam um bom desempenho operacional. E, a falta de meios, inibe a criação de novos grupamentos
que, a rigor, são necessários em todos os municípios.
E.6.8 A maioria dos municípios não tem CONSEPRO - Conselhos de Segurança Pró-Comunitários, instituídos por lei, com a
finalidade de auxiliar os Órgãos de Segurança Pública na prevenção e combate à criminalidade.
E.6.9 A legislação estadual atual restringe a atuação dos Guardas Municipais (só tem em três municípios do COREDE VALE
DO CAÍ, Montenegro, Portão e Caí) à zeladoria do patrimônio
público e não podem portar armas.
E.6.10 A lentidão das decisões e execuções judiciais dissemina
a falsa idéia de impunidade.
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E.6.11 Alta rotatividade de Juízes, Promotores e Delegados o
que prejudica o andamento dos processos.
E.6.12 É fraca a atuação dos Conselhos Tutelares nos poucos
municípios onde estão constituídos.
E.6.13 O PROCON é virtual nos poucos municípios onde é
constituído.
- Vide Quadros ANEXO 20.1 a 20.20, ocorrências policiais em
todos os municípios da região E.7 Representação política
Historicamente, a região é politicamente pulverizada em
torno de uma gama enorme de Partidos. Embora a região tenha
126.824 eleitores, há mais de 20 anos só consegue eleger um
único Deputado Estadual com domicílio no Vale do Caí e, mesmo
assim, com número de votos apenas suficientes para não ficar na
suplência. Há mais de sessenta anos não se elege um Deputado
Federal da região. Nas eleições de 2006, dez Partidos conseguiram eleger ou Prefeitos ou um ou mais Vereadores. Em resumo,
a força política da Região nas esferas estadual e federal está
mais na dependência das qualidades pessoais de uma ou outra
liderança pública.
F. GESTÃO INSTITUCIONAL
F.1 Articulação e relações institucionais
F.1.1
Ainda não existe um Comitê Gestor do Planejamento
Estratégico Regional, de per si, nem articulado com as Regiões
Funcionais do Estado.
F.1.2 Os COMUDES, embora instituídos por Lei Estadual, junto com os COREDES e cujos Presidentes eleitos são empossados por Portaria Municipal, estão tendo pouco dinamismo,
ainda não se recuperaram, totalmente, do descrédito popular
das Consultas Populares do passado pela demora ou mesmo
cancelamento das prioridades eleitas.
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F.2 Formação de Capital Social
F.2.1 Inexistem cursos de formação de novas lideranças.
F.2.2 É fraca e rara a prática do associativismo.
F.2.3 O espírito cívico está depauperado nas Escolas e na Sociedade como um todo.
F.2.4 Faltam iniciativas promocionais que premiem empreendedores no âmbito do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade.
F.2.5 Pouca valorização das Audiências Públicas como instrumentos de Gestão Pública compartilhada e sustentável.
F.2.6 São apenas esporádicos os intercâmbios nacionais e
internacionais para a troca de experiências bem sucedidas em
políticas públicas.
F.2.7 Falta apoio legal para a qualificação e Plano de Carreira
dos professores do ensino municipal e do estadual.
F.3 Gestão de Eventos
F.3.1 Os chamados CONVENTION BUREAU parecem ser a
fórmula ideal para a Gestão de Eventos Púbicos Regionais.
G. INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTÃO PARA INTEGRAR O CODEVARC
No decorrer do processo de Diagnóstico Técnico e Análise Situacional da 1ª Etapa do Planejamento Estratégico Regional, os COMUDES, junto com a Assessoria Técnica, concluíram
por indicar a incorporação do município de Portão ao COREDE
VALE DO CAÍ, destacando os aspectos positivos que resultariam para ambas as partes, potencializando enormemente o desenvolvimento regional do Vale do Caí. Pois:
a) O Município de Portão retornou a AMVARC - Associação de
Municípios do Vale do Rio Caí, no ano de 2002, da qual já fazia
parte até o ano de 1963 quando emancipou-se de S.S. do Caí,
é contíguo à AMVARC e, ao ingressar no CODEVARC faz com
30

que todos os municípios da AMVARC sejam os mesmos do CODEVARC, uma junção que eleva, ao natural, a potencialização
das ações desenvolvimentistas da região;
b) O Município de Portão foi colonizado por Açorianos em meados do Século XVIII, juntamente com o Município de Capela
(que sempre foi da AMVARC e CODEVARC) e, a partir destes
dois municípios, os colonizadores portugueses foram fixandose em direção ao coração do Vale do Caí, marcando fortemente
uma identidade cultural através dos Centros de Tradições Gaúchas, assim como contribuindo com valioso patrimônio material
e imaterial que compõe o acervo histórico-cultural da região;
c) O perfil econômico do Município de Portão é predominantemente coureiro-calçadista até os dias atuais, mas, tem grande
potencial em terras agricultáveis e mão de obra advinda do
êxodo rural para incrementar o agronegócio (frutas e flores),
cerâmica vermelha, turismo cultural, rural e étnico, e todas
estas atividades podem ser impulsionados com a adesão a
projetos decorrentes dos macroobjetivos definidos pelo Planejamento Estratégico Regional do CODEVARC, sendo que o
mesmo não aconteceria se permanecesse no COREDE VALE
DO SINOS;
d) Apresentada a Indicação dos COMUDES às entidades CODEVARC e AMVARC, por iniciativa destas, o município de Portão foi
formalmente convidado agregar-se a elas e, para que isto aconteça, há que se cumprir trâmites burocráticos legais no âmbito da
Câmara de Vereadores de Portão e Assembleia Legislativa do
Estado;
e) De qualquer forma, a Assessoria Técnica do CODEVAR e
AMVARC, a priori, já iniciou os trabalhos de levantamento de
dados estatísticos atualizados de Portão, nos mesmos moldes
sistematizados para os demais municípios e publicados nos Relatórios da 1ª Etapa e 2ª Etapa do Planejamento Estratégico
Regional;
f) Segundo fontes ouvidas entre a população do município de
Portão, tem-se a nítida impressão de que a tendência é favorável
a concretização da presente Indicação.
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H. LOGOMARCA DO VALE DO CAÍ
Durante muito tempo a AMVARC e o CODEVARC buscavam uma Logomarca que expressasse, na sua essência, uma
identidade cultural representativa de todo o Vale do Caí. Neste
ínterim, a Revista Veja, em edição nacional de um milhão de
exemplares, em 10.10.2007, chamou esta região de O VALE DA
FELICIDADE, fundamentando o toponímico com indicadores diferenciados em desenvolvimento econômico e social.
Motivados por este fato a AMVARC e CODEVARC contrataram uma Agência de Comunicação Visual para montar, em
conjunto, uma arte final que refletisse a natureza privilegiada do
Vale do Caí, ambiente em que se vive um clima de felicidade
que, além dos parâmetros sócioeconométricos, é corroborado
por centenas de festas municipais anuais e uma profusão de
oportunidades de lazer.
Acima de tudo, para o povo da região do Vale do Caí, a
denominação única no Brasil, O Vale da Felicidade é uma visão
aceita de futuro, um compromisso com as gerações vindouras,
missão e vocação num caminho sem volta.
Em breve, a logomarca O VALE DA FELICIDADE será
franqueado a todas as pessoas, empresas e entidades que dela
quiserem usufruir, mediante solicitação circunstanciada e compromisso de bom uso, dirigido às Diretorias da AMVARC e CODEVARC.
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ANEXO 1
EMPREGOS RURAIS E NÃO RURAIS

Municípios

Área km²

Alto Feliz

População hab.

Empregos rurais
(nr)

79

3.009

1.082

125

5.399

1.399

88

10.968

1.838

Brochier

110

4.769

2.202

Capela de Santana

184

11.059

1.084

Feliz

96

11.843

2.052

Harmonia

45

3.682

938

Linha Nova

64

1.559

626

Maratá

80

2.500

1.597

Montenegro

420

57.506

3.411

Pareci Novo

57

3.203

1.239

Salvador do Sul

99

6.699

1.468

S. José do Hortêncio

64

3.930

537

São José do Sul

60

2.031

881

São Pedro da Serra

35

3.143

735

S. Sebastião do Caí

111

20.618

1.458

São Vendelino

32

1.865

268

Tupandi

60

3.676

1.072

Vale Real

44

4.818

507

1.853

162.277

24.394

Barão
Bom Princípio

Total AMVARC
Fonte: IBGE - Censo 2006/2007

Estimativa de empregos no COREDE VALE
DO CAÍ:

Empresas no COREDE, 10.619, no RS tem 660.423 (fonte
SEBRAE)
Empregos formais: 61.743 - 39% da pop. (RS tem 2.235.473
empreg.)
Faixa etária 0-6: 12.200 crianças
Faixa etária 6-19: 39.841 estudantes
> 65 anos:
14.403 aposentados
Sub-Total
128.187 pessoas
Obs.: dif. p/ pop.= 34.090 pessoas (informais, bolsafamília, desempr.?)
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EMPREGOS RURAIS E NÃO RURAIS
Empregos não
rurais (nr)

34

Empregos toais
(nr)

Sal. anual não rural
R$

Sal./cap anual n.
rur. R$

517

1.599

2.716

5.253

1.419

2.818

7.153

5.041

4.736

6.574

37.038

7.821

875

3.077

3.731

4.264

854

1.938

3.794

4.443

3.528

5.580

25.995

7.368

784

1.722

6.217

7.930

164

790

802

4.890

671

2.268

4.339

6.466

12.055

15.466

202.031

16.759

533

1.772

2.847

5.342

2.082

3.550

18.231

8.757

770

1.307

6.504

8.447

202

1.083

1.019

5.047

907

1.642

5.244

5.782

4.257

5.715

50.768

11.926

853

1.121

4.107

4.815

925

1.997

8.622

9.321

1.217

1.724

8.925

7.334

37.349

61.743

400.083

10.712

ANEXO 2
COREDE VALE DO CAÍ - Evolução da população - 1999 a
2007 e Indicadores Sociais
COREDE VC

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Municípios

total hab

total hab

total hab

total hab

total hab

total hab

Alto Feliz

2.781

2.834

2.856

2.869

2.886

2.905

Rural

2.101

2.122

2.137

2.146

2.157

2.170

Urbana

680

712

719

723

729

735

Barão

5.414

5.397

5.403

5.390

5.383

5.371

Rural

3.242

3.106

3.063

3.010

2.960

2.908

Urbana

2.172

2.291

2.340

2.380

2.423

2.463

Bom Princípio

9.350

9.494

9.670

9.853

10.051

10.249

Rural

2.762

2.549

2.568

2.587

2.609

2.630

Urbana

6.588

6.945

7.102

7.266

7.442

7.619

Brochier

4.348

4.372

4.421

4.470

4.516

4.563

Rural

3.165

3.165

3.119

3.072

3.021

2.968

Urbana

1.183

1.207

1.302

1.398

1.495

1.595

Capela de Santana

9.773

10.032

10.163

10.289

10.417

10.511

Rural

3.688

3.755

3.834

3.912

3.991

4.073

Urbana

6.065

6.277

6.329

6.377

6.426

6.478

Feliz

11.113

11.316

11.371

11.431

11.482

11.533

Rural

3.473

3.341

3.274

3.209

3.139

3.069

Urbana

7.640

7.975

9.087

8.222

8.343

8.464

Harmonia

3.602

3.659

3.648

3.650

3.649

3.645

Rural

1.927

1.878

1.829

1.786

1.742

1.697

Urbana

4.675

1.781

1.819

1.864

1.907

1.948

Linha Nova

1.554

1.564

1.557

1.551

1.537

1.536

Rural

1.209

1.202

1.189

1.178

1.160

1.152

Urbana

345

362

368

373

377

384

Maratá

2.485

2.513

2.417

2.438

2.449

2.443

Rural

1.851

1.868

1.760

1.766

1.765

1.751

Urbana

634

645

657

672

684

692

Montenegro

53.735

54.692

54.681

55.095

55.483

55.844

Rural

5.605

5.830

5.569

5.698

5.825

5.951

35

ANEXO 2
COREDE VALE DO CAÍ - Evolução da população - 1999 a
2007 e Indicadores Sociais

36

2005

2006

2007

Mort. Infantil

Expect.vida

total hab

total hab

total hab

%

por mil nasc.

anos

2.917

2.922

3.009

4,36

zero

75,50

2.178

2.180

2.155

4,07

31,25

74,18

1,92

19,23

75,54

5,09

25,00

74,51

8,69

24,39

72,05

1,94

8,20

76,03

1,79

zero

75,54

2,80

zero

75,54

5,43

zero

75,54

6,21

9,93

74,97

739

742

854

5.351

5.323

5.399

2.851

2.791

2.581

2.500

2.532

2.818

10.461

10.674

10.968

2.654

2.676

2.421

7.807

7.998

8.547

4.612

4.657

4.769

2.915

2.858

2.664

1.697

1.799

2.105

10.684

10.812

11.059

4.156

4.238

3.976

6.528

6.574

7.083

11.576

11.627

11.843

2.996

2.925

2.577

8.580

8.702

9.266

3.638

3.644

3.682

1.650

1.609

1.448

1.988

2.035

2.234

1.526

1.507

1.559

1.137

1.116

1.100

389

391

459

2.449

2.452

2.500

1.747

1.740

1.684

702

712

816

56.186

56.497

57.506

6.076

6.198

5.592

Analfabetismo
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2007 e Indicadores Sociais
Urbana

48.130

48.862

49.112

49.397

49.658

49.893

Pareci Novo

3.190

3.242

3.234

3.223

3.210

3.198

Rural

2.563

2.600

2.558

2.513

2.467

2.422

Urbana

627

642

676

710

743

776

Salvador do Sul

6.843

6.913

5.838

5.955

6.088

6.214

Rural

3.786

3.721

2.791

2.813

2.841

2.864

Urbana

3.057

3.192

3.047

3.142

3.247

3.350

S.José do Hortêncio

3.332

3.387

3.449

3.511

3.587

3.658

Rural

1.409

1.294

1.318

1.343

1.372

1.400

Urbana

1.923

2.093

2.131

2.168

2.215

2.258

São José do Sul

1.804

1.832

1.855

1.876

Rural

(criado em 2001)

1.469

1.462

1.450

1.436

Urbana

335

370

405

440

S. Pedro da Serra

2.777

2.843

2.886

2.933

2.969

3.005

Rural

1.570

1.642

1.651

1.662

1.666

1.669

Urbana

1.207

1.201

1.235

1.271

1.303

1.336

S. Sebastião do Caí

19.604

19.700

19.847

19.975

20.080

20.171

Rural

4.182

3.743

3.798

3.850

3.898

3.943

Urbana

15.422

15.957

16.049

16.125

16.182

16.228

São Vendelino

1.671

1.682

1.709

1.727

1.744

1.769

Rural

624

615

621

624

627

632

Total

Urbana

1.047

1.067

1.088

1.103

1.117

1.137

Tupandi

2.905

2.958

3.050

3.136

3.225

3.320

Rural

1.184

952

981

1.007

1.035

1.064

Urbana

1.721

2.006

2.069

2.129

2.190

2.256

Vale Real

4.220

4.340

4.398

4.461

4.520

4.571

Rural

891

644

640

637

633

627

Urbana

3.329

3.696

3.758

3.824

3.887

3.944

148.697

150.938

152.402

153.789

155.131

156.382

População

RS
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50.110

50.299

51.914

3.189

3.159

3.203

2.380

2.322

2.219

809

837

984

6.351

6.493

6.699

2.890

2.917

2.725

3.461

3.576

3.974

3.725

3.805

3.930

1.426

1.457

1.369

2.299

2.348

2.561

1.883

1.895

2.031

1.411

1.389

1.392

472

506

639

3.039

3.083

3.143

1.671

1.679

1.576

1.368

1.404

1.567

20.246

20.310

20.618

3.986

4.026

3.641

16.260

16.284

16.977

1.781

1.787

1.865

633

631

592

1.148

1.156

1.273

3.412

3.507

3.676

1.093

1.122

1.058

2.319

2.385

2.618

4.639

4.684

4.818

3,90

47,62

77,34

4,16

zero

76,30

2,69

zero

76,83

66,67

3,91

37,04

75,54

5,64

14,81

75,54

1,94

zero

76,00

4,14

zero

76,60

2,54

zero

74,18

624

617

544

4.015

4.067

4.274

157.665

158.838

162.277

4,91

12,35

75,12

10.727 M

6,65

12,73

72,05

31
38
90
61
82

Maratá

Alto Feliz

São Pedro da Serra

Tupandi

Harmonia

121
186
137
88

Feliz

São Sebastião do Caí

Montenegro

COREDE

162.277

57.506

20.618

11.843

Total do COREDE

Montenegro

Capela de Santana

São Sebastião do Caí

Salvador do Sul

Brochier

11.059

60

10.968

125

Capela de Santana

Barão

Bom Princípio

6.699

Feliz

Pareci Novo

Maratá

São Pedro da Serra

São José do sul

São José do Hortêncio

Linha Nova

Tupandi

São Vendelino

São José do Sul

68

Salvador do Sul

5.399

4.769

3.682

3.676

3.143

3.009

2.500

2.031

1.865

São Pedro da Serra

43

Barão

Salvador do Sul

Brochier

43

68

Salvador do Sul

Montenegro

58

São Vendelino

1.559

Vale Real

24

Linha Nova

41.314

5.592

3.976

3.641

2.725

2.664

2.581

2.577

2.219

1.684

1.576

1.392

1.369

1.100

1.058

592

544

Hab.

Municípios

Dens. Dem

Municípios

Hab.

RANKING DA POPULAÇÃO RURAL - 2007

RANKING DA POPULAÇÃO TOTAL - 2007
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40
459
639
816
854
984
1.273
2.105
2.234
2.561

2.618
2.818
4.274
7.083
8.547

Linha Nova

São José do Sul

Maratá

Alto Feliz

Pareci Novo

São Vendelino

Brochier

Harmonia

São José do Hortêncio

Tupandi

Barão

Vale Real

Capela de Santana

Bom Princípio

9.266
16.977
51.914
120.963

Feliz

São Sebastião do Caí

Montenegro

Total do COREDE

São Sebastião do Caí

Municípios

Hab.

Municípios

Total do COREDE

Montenegro

Capela de Santana

Barão

São Sebastião do Caí

Brochier

Salvador do Sul

Bom Princípio

Maratá

Alto Feliz

São José do Hortêncio

Linha Nova

São José do Sul

Pareci Novo

Harmonia

Vale Real

São Pedro da Serra

São Vendelino

RANKING DA ÁREA MUNICIPAL - 2007

RANKING DA POPULAÇÃO URBANA - 2007

1.853

420

184

125

111

110

99

88

80

79

64

64

60

57

45

44

35

32

km²

ANEXO 3

ANEXO 4
POPULAÇÃO, FAIXAS ETÁRIAS, ALUNOS E QUALIDADE DE VIDA
População
hab.

Alunos totais
(nr)

Alunos totais
% pop. tot.

2.934

482

16

Barão

5.293

1.080

20

Bom Princípio

10.910

2.168

20

Brochier

4.701

810

17

Capela de Santana

10.950

2.292

21

Feliz

11.679

2.287

20

Harmonia

3.658

840

23

Linha Nova

1.488

182

12

Maratá

2.444

424

17

Montenegro

56.790

12.003

21

Pareci Novo

3.151

578

18

Alto Feliz

Salvador do Sul

6.644

1.607

24

S. José do Hortêncio

3.883

748

19

São José do Sul

1.899

265

14

São Pedro da Serra

3.117

537

17

S. Sebastião do Caí

20.359

5.169

25

São Vendelino

1.794

426

24

Tupandi

3.604

732

20

Vale Real

4.741

1.008

21

160.039

33.638

21

Total

Fontes: IBGE - Censo 2006/2007 e FEE/RS

00 - 19
20 - 44
Faixas etárias da população em 2007:

45 - 65
> 65
todas
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ANEXO 4
POPULAÇÃO, FAIXAS ETÁRIAS, ALUNOS E QUALIDADE DE VIDA
Taxa analfab.
% ano 2000

Expect. vida anos,
ano 2000

Coefic. Mort.
infant./1000

IDH
2000

IDESE
2006

4,36
4,07

75,50

0

0,808

0,633

74,18

31,25

0,808

0,670

1,92

75,54

19,23

0,830

0,732

5,09

74,51

25

0,801

0,686

8,69

72,05

24,39

0,764

0,630

1,94

75,54

8,2

0,833

0,736

1,79

76,03

0

0,633

0,633

0

0,644

0,644

2,8

42

5,43

75,54

0

0,807

0,612

6,21

74,97

9,93

0,833

0,792

3,09

77,34

47,62

0,837

0,646

4,16

76,30

0

0,830

0,756

2,69

76,83

0

0,815

0,703

4,16

76,30

0

0,830

0,659

3,91

75,54

37,04

0,817

0,693

5,64

75,54

14,81

0,837

0,732

1,94

76,00

0

0,827

0,703

4,14

76,60

0

0,822

0,634

2,54

74,18

0

0,814

0,692

4,91

75,12

12,35

0,63>0,83

0,736

36%

57.614

hab.

33%

52.813

hab.

22%

35.209

hab.

9%

14.403

hab.

100%

160.039

hab.

ANEXO 5
Frota de veículos - 2007
Municípios

Veículos
(90% passeio, 10% caminhões e ônibus)

Alto Feliz

1.251

Barão

2.217

Bom Princípio

4.788

Brochier

2.357

Capela de Santana

1.923

Feliz

5.574

Harmonia

1.999

Linha Nova

676

Maratá

1.157

Montenegro

25.412

Pareci Novo

1.938

Salvador do Sul

3.169

São José do Sul

1.627

São José do Hortêncio

926

São Pedro da Serra

1.353

São Sebastião do Caí

7.770

São Vendelino

964

Tupandi

1.661

Vale Real

1.949

Total

68.711

(IBGE 2006/2007)
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ANEXO 6

PERFIL AGROPECUÁRIO

Propr.
Rurais
(nr)

Área Explorável (ha)

Area total
(ha)

Área expl.
%

PIB Rural
(R$ Mil)

Alto Feliz

5.826

7.900

74

17.686

641

Barão

7.088

12.500

57

12.271

1.121

Bom Princípio

6.457

8.800

73

25.101

935

Brochier

9.592

11.000

87

12.718

1.301

Capela de Santana

12.234

18.400

66

11.621

665

Feliz

4.990

9.600

52

23.616

1.076

Harmonia

3.157

4.500

70

18.693

566

Linha Nova

3.744

6.400

58

7.615

466

Maratá

6.668

8.000

83

11.818

720

Montenegro

25.066

42.000

59

63.870

2.713

Pareci Novo

4.228

5.700

74

19.799

631

Salvador do Sul

7.182

9.900

72

23.841

994

S. José do Hortêncio

2.397

6.400

37

11.758

580

São José do Sul

3.517

6.000

59

7.182

542

São Pedro da Serra

2.494

3.500

71

16.808

386

S. Sebastião do Caí

4.555

11.100

41

38.762

1.331

São Vendelino

1.048

3.200

33

3.827

271

Tupandi

3.000

6.000

50

15.639

563

Vale Real

1.548

4.400

35

8.506

508

Total AMVARC

114.791

185.300

62

351.131

16.010

Fonte: IBGE - Censo 2006/2007
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PERFIL AGROPECUÁRIO

Empregos
rurais
(nr)

Empreg. Rur/
Propr. Rural
(nr)

1.082

1,7

1.399

PIB Rur/
PIB tot
(%)

PIB Rur/
Estabelec. Rur
(R$)

PIB Rur/
hect. expl.
(R$)

Área méd.
útil/propr
(ha)

75

27.591

3.035

9,1

1,3

25

10.947

1.731

6,3

1.838

2,0

14

26.846

3.887

6,9

2.202

1,7

29

9.776

1.326

7,4

1.084

1,6

16

17.475

950

18,4

2.052

1,9

15

21.948

4.733

4,6

938

1,6

29

33.026

5.921

5,6

626

1,3

49

16.341

2.034

8,1

1.597

2,2

36

16.414

1.772

9,3

3.411

1,3

6

23.542

2.548

9,2

1.239

2,0

43

31.377

4.683

6,7

1.468

1,5

18

23.985

3.320

7,2

537

0,9

25

20.272

4.905

4,1

881

1,6

33

13.250

2.042

6,5

735

1,9

54

43.544

6.739

6,5

1.458

1,1

12

29.123

8.509

3,4

268

1,0

15

14.122

3.652

3,9

1.072

1,9

21

27.778

5.213

5,3

507

1,0

19

16.744

5.495

3,1

24.394

1,5

14

21.932

3.059

7,2
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ANEXO 7
EVOLUÇÃO DO PIB 1999 A 2007
PIB COREDE VALE DO CAÍ
Comparações PIB RS

1999

2000

2001

2002

Alto Feliz

PIB - R$ M

12.948

14.604

17.365

17.410

Barão

PIB - R$ M

22.124

23.334

28.694

31.543

Bom Princípio

PIB - R$ M

62.033

71.424

86.114

97.018

Brochier

PIB - R$ M

17.025

19.152

21.881

24.691

Capela de Santana

PIB - R$ M

35.389

42.416

46.448

52.409

Feliz

PIB - R$ M

82.633

77.082

83.592

95.648

Harmonia

PIB - R$ M

22.378

25.382

25.670

28.442

Linha Nova

PIB - R$ M

7.196

7.466

9.282

8.882

Maratá

PIB - R$ M

12.509

15.991

18.892

22.654

Montenegro

PIB - R$ M

467.198

497.204

607.459

771.537

Pareci Novo

PIB - R$ M

11.297

13.648

16.012

18.059

Salvador do sul

PIB - R$ M

49.646

57.710

62.788

74.360

São José do Hortêncio

PIB - R$ M

24.585

29.627

33.747

38.461

São José do Sul (2001)

PIB - R$ M

8.802

9.964

São Pedro da Serra

PIB - R$ M

15.205

14.954

14.852

16.191

S. Sebastião do Caí

PIB - R$ M

143.580

150.787

166.402

183.738

São Vendelino

PIB - R$ M

7.130

7.774

9.574

11.377

Tupandi

PIB - R$ M

16.458

22.521

29.453

33.918

Vale Real

PIB - R$ M

17.786

20.298

24.629

27.527

Total PIB COREDE

PIB - R$ M

1.027.120

1.111.374

1.311.656

1.563.829

8,2

18,0

19,2

85.138

94.084

105.487

15,0

10,5

12,1

cresc.a.a%
Total PIB RS

PIB- R$ MM

74.015

cresc.a.a%
PIB COREDE / PIB RS

%

1,39

1,31

1,39

1,48

PIB / CAP no COREDE

R$

6.908

7.363

8.607

10.169

PIB RS / CAP RS

R$

7.299

7.978

8.900

10.057
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ANEXO 7
EVOLUÇÃO DO PIB 1999 A 2007
2003

2004

18.805

20.148

33.264

2005

% cresc.2007/
1999 (8 anos)

2006

2007

21.193

23.421

23.576

82

37.034

40.149

43.974

50.007

126

113.089

133.804

142.091

156.876

185.473

199

27.805

34.564

34.207

38.734

43.956

158

65.404

69.313

69.445

72.062

77.440

119

108.518

117.895

133.000

146.754

159.685

93

35.217

39.902

48.328

60.000

64.627

189

11.480

12.699

12.532

14.862

15.480

115

25.706

27.168

26.160

29.475

33.138

165

872.864

964.649

1.051.971

1.060.351

1.140.699

144

23.758

25.795

29.585

40.163

46.449

311

93.816

97.931

111.657

119.672

130.168

162

41.124

43.235

44.357

48.946

46.795

90

13.173

15.551

15.093

18.463

21.650

146

19.851

23.305

27.808

27.374

31.407

107

210.275

242.775

277.827

297.086

318.451

122

12.546

15.348

17.784

20.125

25.106

252

44.947

50.154

46.349

60.267

75.363

358

32.150

36.110

37.782

42.382

45.628

157

1.803.792

2.007.380

2.187.318

2.320.987

2.535.098

147%

15,3

11,3

9,0

6,1

9,2

124.551

137.831

144.218

156.827

176.615

18,1

10,7

4,6

8,7

12,6

1,45

1,46

1,52

1,48

1,44

11.628

12.836

13.873

14.612

15.625

11.742

12.850

13.298

14.305

16.689

139%
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ANEXO 8
PIB/Cap 1999 / 2007

COREDE VALE DO CAÍ

1999

2000

2001

2002

Alto Feliz

PIB - R$

5.296

5.148

6.110

6.113

Barão

PIB - R$

4.000

4.330

5.339

5.883

Bom Princípio

PIB - R$

6.448

7.421

8.743

9.630

Brochier

PIB - R$

3.860

4.360

4.941

5.532

Capela de Santana

PIB - R$

3.725

4.160

4.432

4.868

Feliz

PIB - R$

7.328

6.726

7.139

7.997

Harmonia

PIB - R$

6.185

6.866

6.823

7.432

Linha Nova

PIB - R$

4.590

4.753

5.867

6.269

Maratá

PIB - R$

5.112

6.318

7.711

9.138

Montenegro

PIB - R$

8.684

8.999

10.898

13.608

Pareci Novo

PIB - R$

3.687

4.171

4.818

5.352

Salvador do Sul

PIB - R$

7.311

8.299

10.816

12.683

São José do Hortêncio

PIB - R$

7.372

8.620

9.582

10.657

São José do Sul

PIB - R$

4.926

5.505

(criado em 2001)
São Pedro da Serra

PIB - R$

5.676

5.173

4.996

5.300

S. Sebastião do Caí

PIB - R$

6.869

7.570

8.201

8.890

São Vendelino

PIB - R$

4.060

4.584

5.563

6.516

Tupandi

PIB - R$

5.708

7.509

9.597

10.802

Vale Real

PIB - R$

4.466

4.614

5.473

5.982
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ANEXO 8
PIB/Cap 1999 / 2007

2003

2004

2005

2006

2007

% cresc.2007
1999 - 9 anos

6.591

7.047

7.400

8.163

8.036

52

6.220

6.943

7.547

8.288

9.448

136

10.975

12.704

13.204

14.276

17.000

164

6.180

7.622

7.463

8.409

9.350

142

5.916

6.111

5.970

6.045

7.072

90

8.885

9.457

10.455

11.311

13.673

87

9.046

10.079

12.004

14.666

17.667

186

7.148

7.849

7.688

9.051

10.403

127

10.245

10.696

10.183

11.341

13.559

165

15.138

16.455

17.653

17.512

20.086

131

6.935

7.414

8.379

11.209

14.741

200

15.842

16.374

18.489

19.625

19.592

168

11.127

11.429

11.459

12.366

12.051

63

7.198

8.401

8.486

9.743

11.401

131
(7 anos)

6.324

7.233

8.411

8.077

10.076

78

9.989

11.328

12.737

13.386

15.642

128

7.080

8.541

9.761

10.890

13.994

245

13.998

15.277

13.815

17.591

20.911

266

6.833

7.510

7.692

8.451

9.624

115
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ANEXO 9
Crescimento dos PIBs Municipais do COREDE VALE DO CAÍ 2007/2006 em comparação com o Estado
-IBGE/FEEMunicípios do
COREDE VALE
DO CAÍ

PIB Municipal 2007
R$ M

PIB Municipal 2006
R$ M

Colocação PIB 2007
COREDE x RS

Cresc. PIB COREDE
2007/2006
%

Alto Feliz

23.576

23.421

457º

0,7

Barão

50.007

43.974

315º

13,7

BP

185.473

156.876

128º

18,2

Brochier

43.968

38.734

352º

13,5

Capela

77.440

72.062

231º

7,5

159.685

146.754

139º

8,8

Harmonia

64.627

60.000

271º

7,7

Linha Nova

15.480

14.862

485º

4,2
4,2

Feliz

Maratá

33.138

29.475

409º

Montenegro

1.140.699

1.060.351

24º

7,6

Pareci Novo

46.449

40.163

335º

15,7

Salvador do Sul

130.168

119.672

157º

8,8

S. José do Hortêncio

46.795

48.946

332º

-4,4

São José do Sul

21.650

18.463

468º

17,3

São Pedro da Serra

31.407

27.374

419º

14,7

S. Sebastião do Caí

318.451

297.086

88º

7,2

São Vendelino

25.106

20.125

449º

24,7

Tupandi

75.363

60.267

238º

25,0

Vale Real

45.628

42.382

342º

7,7

2.535.110

2.320.987

Total

9,2

De 2006 a 2007, enquanto o PIB do Estado cresceu 12,6%, o PIB
do COREDE VALE DO CAÍ cresceu 9,2% ou seja, 27% a menos, em termos nominais. Porém, o retorno do ICMS para os municípios do COREDE
cresceu 83% no mesmo período, provavelmente em função da mudança
estrutural do PIB com a elevação da participação do setor primário na composição da renda.
De qualquer forma, o crescimento do PIB Regional, relativo ao
Estado, não depende somente de projetos econômicos regionais, sim, do
resultado de altos volumes de investimento projetados para a Metade Sul
como, por exemplo, o Pólo Naval de Rio Grande. A construção de cascos
de navios e de plataformas, em Rio Grande, destinado a exploração do
Pré-Sal, prevê a injeção de R$ 13 bilhões até o ano de 2015, e a geração de
milhares de novos empregos, com epicentro em Rio Grande.
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200%
128%
164%
186%
168%
131%
115%

Pareci Novo

São Sebastião do Caí

Bom Princípio

Harmonia

Salvador do Sul

Montenegro

Tupandi

Total COREDE 9 anos - cresc. 126%

245%

87%

165%

São Vendelino

Feliz

Maratá

63%

131%

São José do Hortêncio

127%

78%

São Pedro da Serra

São José do Sul

115%

Vale Real

Linha Nova

142%

Brochier

52%
136%

Alto Feliz

Barão

90%

Capela de Santana

15.625

20.911

20.086

19.592

17.687

17.000

15.642

14.741

13.994

13.673

13.559

12.051

11.401

10.403

10.076

9.624

9.350

9.448

8.036

7.072

Média do COREDE

São Pedro da Serra

Harmonia

Pareci Novo

São Sebastião do Caí

Tupandi

Alto Feliz

Bom Princípio

Salvador do Sul

Montenegro

Feliz

São José do Hortêncio

Capela de Santana

Vale Real

Maratá

Linha Nova

São Vendelino

São José do Sul

Barão

Brochier

Municípios

R$

Municípios

Cresc. 9 anos

RANKING PIB RUR/PROPR RUR - 2007

RANKING PIB/CAP TOTAL - 2007

21.932

43.544

33.026

31.377

29.123

27.778

27.591

26.846

23.985

23.542

21.948

20.272

17.475

16.744

16.414

16.341

14.122

13.250

10.947

9.778

R$

ANEXO 10
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52
5.495
6.739
5.921
6.739
8.509
3.059

Vale Real

São Pedro da Serra

Harmonia

São Pedro da Serra

São Sebastião do Caí

Média do COREDE

3.887

Bom Princípio

4.905

3.652

São Vendelino

São José do Hortêncio

3.035

Alto Feliz

4.733

2.548

Montenegro

Feliz

2.042

São José do Sul

3.887

2.034

Linha Nova

4.683

1.772

Maratá

Pareci Novo

1.731

Barão

Bom Princípio

1.326

950

Capela de Santana

Brochier

Municípios

Municípios

Média do COREDE

Alto Feliz

São Pedro da Serra

Linha Nova

Pareci Novo

Maratá

São José do Sul

Brochier

Harmonia

Barão

São José do Hortêncio

Tupandi

Vale Real

Salvador do Sul

Capela de Santana

Feliz

São Vendelino

Bom Princípio

São Sebastião do Caí

Montenegro

RANKING PIB RUR / PIB TOT- 2007
R$

RANKING PIB RUR / Ha explor. - 2007

14

75

54

49

43

36

33

29

29

25

25

21

19

18

16

15

15

14

12

6

%

ANEXO 10

ANEXO 11
Retorno ICMS

Município

2003

2004

2005

ALTO FELIZ

1.043.577,23

1.124.508,01

1.368.584,32

BARÃO

1.419.044,87

1.600.047,52

1.802.398,25

BOM PRINCÍPIO

3.217.845,10

3.689.391,21

4.268.722,48

BROCHIER

1.119.954,93

1.426.060,04

1.717.778,87

987.422,73

1.226.510,70

1.655.366,91

FELIZ

2.366.545,25

2.608.944,27

2.836.477,23

HARMONIA

1.570.068,41

1.834.569,43

2.277.869,21

751.601,00

797.136,69

945.524,26

1.386.333,61

1.625.172,39

1.811.691,69

MONTENEGRO

13.865.020,66

17.272.364,63

20.198.173,60

PARECI NOVO

1.184.979,80

1.245.672,51

1.433.858,41

SALVADOR DO SUL

3.219.158,18

3.571.833,27

4.239.062,04

SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO

1.251.572,49

1.344.119,60

1.466.272,86

856.871,10

1.026.269,51

1.387.579,44

SÃO PEDRO DA SERRA

1.455.020,69

1.582.661,12

1.840.694,05

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

4.949.925,93

5.046.485,32

5.666.159,82

SÃO VENDELINO

1.217.719,18

1.366.879,24

1.678.408,04

TUPANDI

2.600.774,16

3.143.531,65

4.284.118,20

VALE REAL

1.043.248,29

1.162.867,09

1.344.957,53

45.506.683,61

52.695.024,20

62.223.697,21

CAPELA DE SANTANA

LINHA NOVA
MARATÁ

SÃO JOSÉ DO SUL

Fonte: Balanço anual dos Municípios - TCE
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ANEXO 11

Retorno ICMS

54

2006

2007

2008

cresc. 5 anos %

1.471.795,04

1.639.553,64

1.868.175,87

79

1.951.105,08

2.092.957,24

2.675.449,27

89

4.042.973,17

4.453.386,27

5.472.837,37

70

1.683.726,51

1.831.441,67

2.292.416,61

105

1.643.072,43

1.651.517,77

1.817.886,53

84

2.827.691,26

3.343.811,52

4.291.146,95

81

2.410.018,93

2.882.539,22

3.566.601,20

127

958.316,04

1.038.431,08

1.187.627,04

58

2.020.600,54

2.188.083,63

2.558.654,96

85

19.214.158,28

20.706.108,59

26.359.986,28

90

1.661.541,43

1.864.981,85

2.386.357,88

101

4.223.550,92

4.500.569,52

5.586.630,30

74

1.380.094,45

1.471.584,48

2.096.086,66

67

1.502.042,42

1.723.469,18

2.013.747,89

135

1.919.954,97

2.400.990,07

2.988.455,75

105

5.498.865,33

5.813.109,94

6.719.403,51

36

1.849.153,11

2.012.264,39

2.370.034,07

95

4.381.473,27

5.061.794,45

5.557.105,04

113

1.174.899,61

1.359.462,64

1.657.782,95

59

61.815.032,79

68.036.057,15

83.466.386,13
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ANEXO 12
Comparações entre os municípios que creceram acima da média de retorno do ICMS e abaixo
- 2003 a 2008 (83%)
Municípios mais (9)

PIB total
R$ Mil
2007

PIB total
R$ Mil
2002

Retorno do
ICMS-%
2008/2003

PIB Total
cresc. %
2007/2002

> do que 83%

São José do Sul

21.650

9.964

135

117

Tupandi

75.363

33.918

113

122

Brochier

43.956

24.691

105

78

São Pedro da Serra

31.407

16.191

105

94

Harmonia

64.627

28.442

127

127

Pareci Novo

46.449

18.059

101

157

São Vendelino

25.106

11.377

95

121

1.140.699

771.537

90

48

Barão

50.007

31.543

89

59

Maratá

33.138

22.654

85

46

Capela de Santana

77.440

52.409

84

48

1.609.842

1.020.785

94

58

159.685

95.648

81

67

23.576

17.410

79

35

Salvador do Sul

130.168

74.360

74

75

Bom Princípio

185.473

97.018

70

62

São José do Hortêncio

46.795

38.461

67

22

Vale Real

45.628

27.527

59

65

Linha Nova

15.480

8.882

58

74

S. Sebastião do Caí

318.451

183.738

36

73

Total do grupo

925.256

543.044

61

70

Montenegro

Total do grupo

< do que 83%

Feliz
Alto Feliz
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ANEXO 12
Comparações entre os municípios que creceram acima da média
de retorno do ICMS e abaixo - 2003 a 2008 (83%)
PIB Rur/
PIB Tot.%
2007

Principais atividades agropecuárias

33

avicultura, suinocultura, leite e frutas

21

avicultura, suinocultura, leite, frutas e silvicultura

29

avicultura, suinocultura, leite, frutas e silvicultura

54

frutas, avicultura, leite hortaliças

29

avicultura, suinocultura, leite e frutas

43

frutas, flores, avicultura, leite

15

avicultura, leite, silvicultura

6

56

frutas, hortaliças, avicultura, leite

25

avicultura, suinocultura, leite, frutas e silvicultura

36

avicultura, suinocultura, leite, frutas e silvicultura

16

arroz, flores, frutas, leite

12

grande diversificação; mix variável

15

hortaliças, frutas, avicultura

75

perus, frutas, leite

18

ovos, peixes, hortaliças, frutas, avicultura

14

morangos, hortaliças, cana, suínos e aves

25

aipim, hortaliças, milho, leite, suínos e aves

19

uvas-de-mesa, hortaliças

49

hortaliças, frutas, avicultura, leite

12

citrus, hortaliças, milho, aipim, leite

17

grande diversificação; mix variável

ANEXO 13
Análise Situacional
FRUTAS CÍTRICAS DO VALE DO CAÍ - 2008
Espécies de frutas

Área plantada (ha)

Produção estimada
(ton/ano)

Produtores
(nr.)

Bergamotas

6.234

103.581

2.836

Laranjas

2.974

51.657

1.616

462

7.538

535

Limões

Fonte: EMATER REGIONAL VALE DO CAÍ – 2008
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ANEXO 13
COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS CÍTRICAS – CEASA PORTO ALEGRE,
POR LOCAL DE ORIGEM - 2007
Espécies

Vale do Caí (ton)

RS (ton)

Outros Estados (ton)

Bergamota Caí

8.069
Pareci Novo, Montenegro,
Caí, Harmonia,
S.J. Sul e Hortêncio

8.826

-0-

Bergamota
Montenegrina

2.749
Pareci Novo, Montenegro,
S.J. Sul, Caí e Harmonia

4.547

-0-

Bergamota Murcott

2.002
Pareci Novo, Montenegro,
S.J. Sul, Caí e Harmonia

2.123

-0-

Bergamota Ponkan

4.162
Pareci Novo, Montenegro,
Caí, S.J. Sul, Hortêncio,
Harmonia

4.522

94 (SP)

21.901
Pareci Novo, Caí,
Montenegro, Harmonia,
Hortêncio e S.J. Sul

24.250

-0-

3.762
Pareci Novo, Caí, Montenegro, S.J. Sul, Harmonia e Hortêncio

3.986

444 (SP)

2.868
Pareci Novo, Caí,
Montenegro, S.J. Sul,
Harmonia

3.310

2 (SP)

415
Harmonia, Hortêncio,
Pareci Novo, Caí, Portão
e Maratá

454

-0-

Laranja lima

3.358
Pareci Novo, S.J. Sul, Caí,
Montenegro,
Hortêncio e Harmonia

3.600

4 (SP e SC)

Laranja pera

3.444
Caí, Pareci Novo,
S.J. Sul, Montenegro

3.492

5 (SP)

52.730

59.110

549

Laranja Valência

Limão Taiti

Laranja Bahia
(umbigo)

Laranja comum
(suco)

Total
Vale do Caí /
CEASA-POA
Fonte: CEASA - 2007
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88%

ANEXO 14
Análise Situacional
HORTICULTURA
Comercialização no CEASA, Porto Alegre por origem das
mercadorias 2007
Hortículas e outras
culturais anuais
Abóbora
Abobrinhas
Alho
Batatas

Vale do Caí (ton)

RS (ton)

Outros Estados (ton)

54

933

377

551

2.569

180

18

261

2.647

37.775

24.496

Beterrabas

839

10.520

10.600

Brócolis

398

2.460

3

Cebola

30

12.843

3.395
173

Cenoura

384

15.852

2.730

10.059

21

551

2.148

533

Mandioca

1.800

11.326

358

Melancia

5.932

5.932

1.908

150

2.736

289

1.527

5.818

4.621

Couve-Flor
Feijão-Vagem

Milho Verde
Morangas
Pepino conserva
Pimentão
Total CEASA-POA
Vale do Caí /CEASA %

478

534

1.143

3.456

19.232

125.222

46.954

11%
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ANEXO 15
Análise Situacional
MORANGOS
O Vale do Caí produz mais de oitenta por cento dos morangos de mesa do Estado, enquanto que a região de Pelotas é
a primeira produtora de morangos industriais.
O clima, a fertilidade natural do solo, as várzeas e encostas, a fartura de água para irrigação, a disponibilidade de mão
de obra familiar e a proximidade de grandes centros consumidores, a possibilidade de rendimento bruto, por hectare, acima de
R$ 40.000,00 por safra, são fatores de manutenção da boa performance da morangocultura no Vale do Caí. O sucesso desta
atividade é demonstrado por duas festas regionais alusivas ao
morango: a Festa Nacional do Moranguinho, em Bom Princípio
e a Festa Nacional da Amora, Morango e Chantilly, no município
de Feliz, ambas com visitação acima de trinta mil pessoas por
Evento.
A produção de morangos no Vale do Caí, até os dias de
hoje, está concentrada 80% em apenas três municípios o que
revela o grande potencial de expansão desta cultura em todo
o Vale. Estatísticas do ano 2006 mostram que Feliz, com 100
produtores produziu 1.800 t; Bom Princípio, com 90 produtores,
produziu 1.100 t; São Sebastião do Caí, com 30 produtores, produziu 400 t. Os demais 16 municípios somaram 700 t. No total,
a produção atingiu 4.000 t, em 2006.
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ANEXO 16
Análise Situacional
PRODUÇÃO DE LEITE
Se, há alguns anos, a produção de leite no Vale do Caí
era uma atividade preponderante no setor agrícola, disseminada
em todas as propriedades rurais, chegando a ter 8.000 vacas
em produção e que, junto com a avicultura de corte e produção
de ovos, representava mais da metade do PIB Rural, a situação
atual da produção de leite está reduzida em mais da metade.
Na década de noventa o Vale sediou uma multinacional de leite
e derivados (a Parmalat, no município de Feliz), mas que encerrou as atividades antes do ano 2000 porque não conseguia
arrecadar 150.000 litros de leite por dia. Hoje, se o Vale optar
pela reativação do setor para alcançar um lugar de destaque no
mercado, explorando todo o potencial que tem, terá que multiplicar o número de vacas de leite que já tinha no passado, pois
os novos investimentos no setor de beneficiamento de lácteos
no Estado, conduzidos pela Nestlé, Bom Gosto, Sadia-Perdigão
e Cooperativas estão entrando em funcionamento e, a partir de
2010 necessitarão de 3,2 bilhões de litros/dia, isto é, 300 milhões de litros/dia a mais do que o patamar atual.
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ANEXO 17
Análise Situacional
SUINOCULTURA INTEGRADA
A suinocultura, em forma de integração com os grandes
frigoríficos (DOUX, AVIPAL, SADIA-PERDIGÃO, MINUANO e
outros), representou nos últimos vinte anos, junto com a avicultura integrada, com as mesmas indústrias, uma grande alavanca
de crescimento econômico do Vale do Caí, refletido no PIB Rural,
PIB total, retorno do ICMS, renda per capita e, em consequência, incremento na qualidade de vida. Em sentido particular, deve
reconhecer-se o extraordinário peso no crescimento econômico
regional propiciado pelas indústrias de alimentos instaladas na
região, como a DOUX, em Montenegro, a Oderich, em S. S. do
Caí, a Cooperativa Ouro Sul, Harmonia, e agroindústrias familiares consolidadas em vários municípios do Vale.
Da mesma forma, vem assumindo uma importância cada
vez maior na composição da renda da região o Pólo MetalMecânico de Montenegro, em fase de implantação em vários
municípios, como por exemplo em Montenegro e Feliz.
Apesar das estatísticas sobre a produção de suínos no
Vale do Caí, no Sistema Integrado, serem de uso restrito das
Integradoras, alguns números são reveladores da grandeza
do mercado. No ano de 2005, o abate de suínos pela DOUX,
AVIPAL e Cooperativa Ouro Sul (Harmonia/RS), computando a
matéria-prima do Vale e procedências de todo o Estado, foi de
1.161.000 cabeças. Estima-se que o Vale do Caí tenha contribuído com 570.000 cabeças, em torno de 50%.
O grande fator limitante da expansão da suinocultura no
Vale é a destinação dos dejetos suínos e, para isto, está sendo
projetada uma Usina de Biogás, orçado em R$ 20 milhões, que
teria capital alemão, com capacidade de transformar em energia elétrica os dejetos de todo o rebanho suíno alojado atualmente (aproximadamente 200 mil cabeças).

62

ANEXO 18
Análise Situacional
FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS
Poucas estatísticas sobre a produção de flores e plantas ornamentais do Vale são reveladoras da situação atual em
comparação há duas ou três décadas. Embora os fatores de
produção (clima, solo, água, potencial genético) sejam favoráveis e disponíveis, e, para muitos produtores seja a principal
fonte de renda, a situação não mudou muito. O Vale do Caí
continua sendo o maior produtor de rosas do Estado e um dos
maiores produtores de flores e plantas ornamentais de corte,
caixaria e forração. Mas, segundo dados do CEASA, em torno
de 65% destas mercadorias, para abastecer a demanda do Estado, são importadas do Estado de São Paulo, um número que
vem persistindo ao longo do tempo.
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ANEXO 19
Análise Situacional
AVICULTURA INTEGRADA
A avicultura de corte, em forma de integração com os
grandes frigoríficos (DOUX, AVIPAL, SADIA-PERDIGÃO, MINUANO e outros), representou, nos últimos vinte anos, junto
com a suinocultura integrada, com as mesmas indústrias, uma
grande alavanca de crescimento econômico do Vale do Caí,
refletido no PIB Rural, PIB total, retorno do ICMS, renda per
capita e, em consequência, incremento na qualidade de vida.
Em sentido específico, deve reconhecer-se o extraordinário
peso no crescimento econômico regional propiciado pelas indústrias de alimentos, como a DOUX, em Montenegro, a Oderich, em S.S. do Caí, a Cooperativa Ouro Sul, Harmonia, e
agroindústrias familiares consolidadas em vários municípios
do Vale.
Da mesma forma, vem assumindo uma importância cada
vez maior na composição da renda da região o Pólo MetalMecânico de Montenegro, em fase de expansão, Montenegro
que é o maior município em área, população e PIB do COREDE
VALE DO CAÍ. E, em breve, também em Montenegro, entrará
em operação a maior fábrica de aglomerados de madeira da
América Latina (“Masisa”, Chilena).
Apesar de estatísticas sobre a produção de aves no Vale
do Caí, no Sistema Integrado, serem de uso restrito das Integradoras, o abate de aves, somente da DOUX, de animais do
Vale e procedentes de todo o Estado, no ano de 2005, foi de
440 milhões de cabeças. Estima-se que um terço das aves abatidas tenha sido produzido no Vale do Caí. Em 2005, a DOUX
exportou carnes de frango no valor de U$ 545 milhões, 25% a
mais do em 2004.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
REGIONAL DO COREDE VALE DO CAÍ

2ª ETAPA: REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS,
DEFINIÇÃO DE MACRO-OBJETIVOS, ANÁLISE
DA MATRIZ FOFA E INDICAÇÃO DE PROJETOS
(3ª ETAPA – INTRODUÇÃO)

- São Sebastião do Caí, 18 de janeiro de 2010 -

Promoção:
CODEVARC – Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale
do Caí
Apoio técnico:
AMVARC – Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí
Apoio financeiro:
- Governo do Estado do Rio Grande do Sul
- Secretaria Extraordinária das Relações Institucionais - RS
- Diretoria do CODEVARC – Gestão 2009/2011
Clóvis José Assmann
Mário Jacó Rohr
Carla Maria Specht
Sérgio de Moraes
- Equipe de Coordenação Técnica do CODEVARC
Sérgio de Moraes
Jacob Christiano Selbach
Gessé Carlos Aguiar
- Equipe Técnica Municipal, Presidentes dos COMUDES
Ari Andre Boeni, Alto Feliz;
Juarez Martin Biancho, Barão; (in memoriam)
Renato Schommer, Barão;
Mathias Seibel, Bom Princípio;
Clóvis Augusto Kerber, Brochier;
Jardel Antônio Silveira Servo, Capela de Santana;
Albano José Kunrath, Feliz;
Andre Ricardo Rech, Harmonia;
Cristian Albers, Linha Nova;
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1. RESENHA DA 1ª ETAPA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL, REALIZADA NO PERÍODO DE
29.07.2009 a 18.01.2010
Seguindo a sequência dos itens relacionados no SUMÁRIO da 1ª Etapa, resumimos:
Aspectos físico-naturais. O COREDE VALE DO CAÍ situa-se no centro de uma região geográfica onde é gerado sessenta por cento (60%) do PIB do Estado. A flora primitiva está
razoavelmente preservada; a fauna selvagem registra ainda a
presença de algumas espécies; há abundância de mananciais
hídricos (o Rio Caí e seus afluentes); o clima é temperado e o
relevo é misto, formado de vales, morros e montanhas. O início
do desbravamento ocorreu em meados do Século XVIII.
Aspectos demográficos. O crescimento da população, a
composição das faixas etárias, a distribuição de moradores entre rural e urbano e a taxa de mortalidade infantil são semelhantes às médias estaduais, com pequena variação.
Aspectos estruturais. A infraestrutura em estradas ressente-se de asfaltamentos no interior; os meios de transporte,
tanto de cargas como de pessoas estão adequados; as carências no fornecimento de energia elétrica, de comunicações via
celular e habitações no meio rural, são os maiores gargalos
para o desenvolvimento harmônico dos municípios; o abastecimento de água potável à população está próximo do ideal; o
grau de problemas relacionados ao meio ambiente, em toda a
gama componente, atingiu um ponto que pode ser considerado
limitante ao desenvolvimento regional.
Economia. Enquanto a composição do PIB é majoritariamente industrial, assentado sobre um pequeno número de
médias indústrias, a percepção da população é de que o Vale
do Caí é uma região agrícola, contribuindo para isto a predominância da geografia rural; o alto valor agregado da matriz produtiva rural; o elevado potencial das terras agrícolas exploradas,
e mesmo o das áreas ociosas, a serem incorporadas no processo produtivo; a visibilidade de crescimento dos agricultores
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familiares; a abundância de águas de irrigação e para consumo
animal; o clima temperado e a somatória dos atributos culturais
traduzido em valores, visão, vocações e missão.
Social. A questão da saúde, em todos os níveis, está
sendo tratada com intensidade, seja de forma localizada ou
consorciada, com objetivos e metas definidas regionalmente,
atendendo, inclusive, o contingenciamento legal de investimentos no setor. Cultura, esportes e lazer estão bem presentes em todos os calendários de eventos municipais. A justiça e a segurança, nos últimos anos, vêm evoluindo a passos
largos, o foco tendo sido o reaparelhamento dos agentes de
segurança e agora está em andamento a implantação do Programa Nacional de Cidadania com Segurança (PRONASCI),
simultaneamente, em toda a região, desdobrado em vários
projetos sociais da mais alta relevância (Videomonitoramento,
juventude e crianças em situação de risco, PROERD, vigilância
compartilhada com a comunidade, capacitação das forças de
segurança, etc.)
Representação política da região. O COREDE VALE
DO CAÍ, atualmente com 160 mil hab (2007) e 126 mil eleitores (2007), não contando o município de Portão (associado da
AMVARC), elegeu apenas três (3) Deputados Estaduais com
domicílio eleitoral no Vale do Caí, desde a Constituinte Estadual
de 1946, nenhum Deputado Federal e nenhum Senador. Por
outro lado, o quadro político dos dezenove (19) Municípios do
CODEVARC mostra que todos os grandes partidos estão nele
representados, em todos os níveis de Poder (Prefeitos, VicePrefeitos e Vereadores).
2. 2ª ETAPA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL, 18.01.2010 a 14.04.2010
2.1

Considerações Preliminares

Primeiro, esclarecemos o critério adotado para ordenar a
sequência dos atributos materiais e imateriais identificados no CO91

REDE VALE DO CAÍ, assim esquematicamente representados:

Valores > Visão > Vocações > Missão
No começo da sequência encontra-se Valores, que por
vezes são difusos, porém arraigados nas pessoas que convivem entre si. Os Valores projetam imagens de como as pessoas
gostariam de estar e viver num tempo futuro, o que chamamos
de Visão. Mas, para que este futuro possa ser construído, a
sociedade depara-se num caminho a trilhar, chamado de Vocações, que é uma interação de fatores inatos de seus habitantes
com fatores ambientais que os cercam. Dentro deste contexto,
devem acontecer ações concretas, bem definidas, convergentes e coerentes, o que conceituamos de Missão. Portanto, as
quatro fases, Valores, Visão, Vocações e Missão guardam um
encadeamento lógico entre si, em círculo dinâmico, cujo vigor,
no sentido do desenvolvimento, em última análise, depende dos
próprios atores.
2.2 Valores
Partimos do princípio de que a “cesta” de Valores vividos
e aceitos por uma comunidade são a mola-mestra do ser e agir
desta comunidade. Está nos princípios das ações e atitudes coletivas, motivo pelo qual, antes de qualquer ação no sentido do
bem comum, é preciso conhecê-los.
O COREDE VALE DO CAÍ preserva VALORES profundamente arraigados na formação do ser humano, historicamente aceitos e mantidos por seus habitantes, compreendendo e respeitando mutuamente, padrões familiares,
credos, códigos de conduta, preceitos, solidariedade, ética
e moralidade.
São Valores destacados no COREDE VALE DO CAÍ:
apego à família; baixos registros de ocorrências nas Varas de
Família; educação integral dos filhos desde os tempos da imigração, pois, primeiro construía-se uma Capela/Escola e só
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depois uma moradia mais confortável; a religiosidade, embora,
nos últimos tempos, esteja sendo mais virtual do que praticada
excetuando-se as manifestações do turismo religioso; honestidade, que é histórica, desde os tempos em que valia o “fio-debigode”; o amor ao trabalho; a fidelidade; a hierarquia; assiduidade e pontualidade nos compromissos; vontade de progredir;
a possibilidade de mesclar o tempo entre o trabalho e o lazer,
que pode ser ilustrado com a existência de grande número de
festas, regionais e locais, com frequência, em toda a Região.
2.3

Visão

Percebemos que a visão “sonhada” por uma sociedade,
o que alguns chamam de utopia, nasce de dentro da “cesta” de
Valores vividos, aceitos e acreditados pelos habitantes como
tendo força imanente para fazer com que um dia “cheguem lá”.
Porém, os atributos não são forças autônomas para alcançar-se
a Visão de futuro, pois a materialização da Visão precisa superar limites físicos, ambientais, políticos, recursais e transversais
aos próprios Valores vivenciados. O conjunto de fatores condicionantes administráveis e aceitáveis chamamos de Vocações.
O COREDE VALE DO CAÍ tem a VISÃO de vir a ser
uma região, conhecida por seus habitantes e reconhecida pelos cidadãos de outras localidades, como sendo o Vale da Felicidade, onde há um bom padrão de vida, segurança pública,
pleno emprego, equilíbrio entre trabalho e lazer, empreendedorismo, ambiente propício a permanentes inovações tecnológicas, intensa e profícua participação política, inclusão social
sem discriminações de qualquer natureza e o meio ambiente
preservado.
Observação. Em 10.10.2007, a Revista Veja, em edição
nacional (1 milhão de exemplares, 2 páginas), como já foi mencionado anteriormente, publicou reportagem sobre o Vale do
Caí denominando-o de O Vale da Felicidade, calcado em índices de alfabetização, cultura, saúde, longevidade, segurança
pública, harmonia familiar (imigrantes europeus), crescimento
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econômico, belezas naturais, preservação do meio ambiente,
entre outros.
2.4

Vocação

Estudos feitos na 1ª ETAPA do Planejamento, pelo conjunto dos atores envolvidos no processo, apontaram para quatro
(4) grandes VOCAÇÕES regionais, que é um número sugerido
por pesquisadores como adequado, nesta escala do Planejamento Estratégico, para um COREDE semelhante ao COREDE
VALE DO CAÍ.
Por sua vez, o grande tema Vocações regionais desdobrase em múltiplos Macro-Objetivos que, por sua vez desdobram-se
em projetos, ações e passos.
No COREDE VALE DO CAÍ as Vocações podem ser
agrupadas da seguinte forma:
(1) Agricultura (frutas, hortaliças, silvicultura) e pecuária intensiva (leite, ovos, aves e suínos), em Sistema Familiar,
conectada a grandes agroindústrias ou para livre comércio em
feiras e centrais de abastecimento, de forma individual e, eventualmente, coletiva; no caso particular da silvicultura energética,
os produtos derivados, carvão e extrato piro-lenhoso, carecem
de pesquisas tecnológicas para reafirmá-los como sendo verdadeira vocação regional, dependendo de pesquisas para neutralização dos riscos ambientais de correntes.
(2) Indústrias não poluentes, ou de pequeno impacto ambiental demandantes de mão-de-obra intensiva para geração de
empregos e renda, destacando-se os setores moveleiro, cerâmica, plástico verde, confecções, alimentos e metal-mecânico;
o setor calçadista, há alguns anos, deixou de ser uma vocação
regional, por motivos conjunturais e estruturais adversos, bem
conhecidos.
(3) Turismo. Embora a exploração turística regional seja
incipiente e tenha pouco peso no PIB Regional, há sinais de
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que os governantes municipais, cidadãos e empresários estão reavaliando as oportunidades de negócio que o turismo oferece em
várias modalidades. Estão em andamento: a realização de inventários das potencialidades regionais; a construção de pequenos
hotéis; a sinalização turística nos acessos ao Vale do Caí; a
oferta de cursos de capacitação de agentes do trade turístico;
a crescente qualificação artístico-cultural dos eventos regionais;
um crescente apoio a eventos esportivos, teatro, grupos de dança, bandas e orquestras; obras de asfaltamento de estradas do
interior e a montagem de projetos de saneamento ambiental. A
sustentabilidade da vocação turística está bem presente nas
belezas naturais; na índole alegre e festiva do povo; no patrimônio histórico, material e imaterial; no crescimento do mercado turístico nacional e internacional, assim como na expressa
vontade política dos Administradores Públicos.
(4) Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil. Há
um rápido crescimento de pequenas empresas prestador
de serviços de construção civil, com qualificação técnica e
eficiência operativa. Focados na construção de prédios, reformas, instalações e manutenção, a origem destes grupamentos
profissionais, no final dos anos oitenta, no Vale do Caí, foi no
município de Bom Princípio. A ação pública determinante foi a
promoção de cursos e treinamentos, nas áreas de cerâmica e
movelaria, e confecções, de iniciativa das Prefeituras Municipais, com o apoio do Sistema Ss. Atualmente, já são dezenas
de equipes de profissionais de prestação de serviços no ramo
da construção civil e manutenção, atuando em todo o Vale do
Caí, Vale do Sinos e na Grande Porto Alegre. São grandes as
perspectivas de crescimento, se considerarmos, unicamente, o
Programa Federal Minha Casa, Minha Vida, com meta de um
milhão de moradias em três anos. Nesta Cadeia Produtiva encontra-se a emergente indústria de Plástico Verde, um segmento altamente promissor para a alavancagem do desenvolvimento regional.
O conjunto formado pelas empresas regionais de matérias primas e acessórios com as prestadoras de serviço sinaliza
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para a oportunidade de constituir-se uma “APL - Arranjo Produtivo Regional de Construção Civil”, num primeiro momento
e, numa segunda fase, para a organização de um “Cluster Regional de Construção Civil”. O clímax espelhado em exemplos
bem sucedidos e sustentáveis existentes em vários países so
mundo, podendo-se citar como exemplos de sucesso sustentável, a Terceira Via da Itália, o Vale do Silício (USA) e o Eco-Parque
de São Carlos (SP).
2.5

Missão

A MISSÃO talvez seja o elo mais importante na corrente
VALORES > VISÃO > VOCAÇÕES > MISSÃO, pois é expresso
com verbos no infinitivo, significando ação, fazer andar o hoje
em direção ao amanhã desejado. A Missão é um Portal que
abre os caminhos concretos a serem seguidos na buca da realização dos Macro-Objetivos definidos.
O COREDE VALE DO CAÍ, tem por MISSÃO promover
o desenvolvimento regional, de forma harmônica e sustentável, através da integração dos recursos naturais, econômicos
e humanos com as ações de governo, objetivando a melhoria
da qualidade de vida da população, a distribuição equitativa da
riqueza produzida, o estímulo à permanência das pessoas na
Região, a recuperação e preservação do meio ambiente.
2.6

Definição de Macro-Objetivos

Para sistematizar os Macro-Objetivos percebidos pelos
COMUDES a partir das reflexões feitas nas análises dos VALORES, VISÃO, VOCAÇÕES e MISSÃO, usamos a Metodologia
apresentada por Siedenberg, Büttenbender, Frizzo e Allebrand
(vide Bibliografia), que classifica os temas em quatro Eixos e
Sub-Grupos correspondentes, conforme Quadro a seguir:
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EIXOS TEMÁTICOS DOS
MACRO-OBJETIVOS

SUB-GRUPOS DE ANÁLISE

GESTÃO ESTRUTURAL

Saneamento, Energia, Comunicações,
Transporte, Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo e Água Potável

II. GESTÃO ECONOMICA

Setor primário, Setor Secundário, Setor
Terciário, Comércio Exterior e Gestão
Pública Local

III. GESTÃO SOCIAL

Educação, Saúde, Justiça e Segurança,
Assistência Social, Cultura, Esporte e
Lazer

IV. GESTÃO INSTITUCIONAL

Articulação e Relações Institucionais,
Fomento de Capital Social, Gestão de
Eventos

I.

Adotamos, da mesma fonte, o critério de tempo para alcançar os objetivos: Curto Prazo, em até 2 anos; Médio Prazo,
de 2 a 4 anos e Longo Prazo, além de 4 anos.
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I.

GESTÃO ESTRUTURAL
(Macro- Objetivos)

Meio Ambiente
- Municipalização do Meio Ambiente em todos os municípios
- Reciclagem de óleo de cozinha e embalagens tetrapak
(Convênio com Montenegro)
- Usina regional de degradação de embalagens de agrotóxicos e filmes plásticos (Convênio com os fornecedores dos
insumos)
- Usina de reciclagem de pneus sem utilidade para compor
asfalto (Convênio com fabricantes e importadores)

Prazo para
o alcance
dos MacroObjetivos
a
Curto Prazo
Médio Prazo
Médio Prazo

Médio Prazo

- Convênio com empresas recicladoras de lixo eletroMédio Prazo
eletrônico (ex.: empresa Peacock, Porto Alegre)
- Usina regional de reciclagem de lixo domiciliar
- Tratamento do esgoto cloacal

Médio Prazo
Longo Prazo

- Saneamento e recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Longo Prazo
Caí
Energia

a

- Mini-usinas de Biogás, com dejetos animais

Médio Prazo

- Extensão de ramal de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
Comunicações

a

- Telefonia Móvel em 100% da Região

Médio Prazo
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Transporte

a

- Modernização do Aeródromo Regional de Montenegro

Médio Prazo

- Asfaltamento de todas as estradas estaduais e municipais Longo Prazo
da Região
- Modernização do ramal ferroviário existente entre Montenegro e Taquari (via Brochier) ligando o Vale do Caí à Longo Prazo
Hidrovia do MERCOSUL (agora incluída no PAC 2, invest.
R$ 260MM)
- Construção de ramal ferroviário (Feliz>Bom
Princípio>Caí>Montenegro) para ligação com a Ferrovia Longo Prazo
Norte-Sul (PAC2, projetada de Anápolis-GO até o Porto de
Rio Grande, passando por Montenegro);
- Construção de 2ª ponte sobre o Rio Caí ligando a
RS 124 (Montenegro-Pareci Novo- Caí) a RS 122 (fora
do perímetro urbano de S.S. do Caí). (Prioridade absoluta, por decisão dos senhores Prefeitos do CODEVAREC, Curto Prazo
em AGO de 09.04.2010, justificativa no presente Relatório
(2ª Etapa) Título 2.7 INDICAÇÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS, sub-título 2.7.15 – Construção de 2ª ponte sobre
o Rio Caí... (em campo próprio, adiante).
- Duplicação da RS 452, interligando a RS 122, em Bom
princípio, a Oeste, com a BR 116, Caxias do sul, a Leste. Médio Prazo
Maiores detalhes no Título 2.7 INDICAÇÃO DE PROJETOS
PRIORITÁRIOS, sub-título 2.7.16 (adiante).
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II – GESTÃO ECONÔMICA
(Macro-Objetivos)
Setor Agropecuário
- avicultura integrada
- ovos de consumo
- suinocultura integrada
- fruticultura de mesa (morango, figo, pêra)
- citricultura de mesa
- produção de leite
- flores e plantas ornamentais
- horticultura

CURTO PRAZO

- agroindústria de suco de frutas e de óleos essenciais
(Ecocitrus)
- apicultura
MÉDIO PRAZO
- agroindústria – extrato piro - lenhoso (acácia, eucalipto)
- agroindústria – peixes de água-doce
- agroindústria - coelho
- agroindústria - carnes especiais (ex.: javali, galinha LONGO PRAZO
caipira, faisão, codorna)
Setor Industrial
- Novas tecnologias e design em cerâmica vermelha
- Novas tecnologias e design em movelaria e artefatos
de madeira
- Indústria de Plástico Verde (pesquisa com fontes de MÉDIO PRAZO
Resinas Termoplásticas)
- Apoio às indústrias do setor metal-mecânico com
projetos regionais de logística
- Apoio às indústrias de derivados de petróleo com
projetos regionais de logística
Setor Comercial
- Cursos de capacitação para todos os níveis funcionais CURTO PRAZO
(Ss)
MÉDIO PRAZO
- Exportação de frutas in natura (SEBRAE)
LONGO PRAZO
- CEASA Regional Setorizado (vocações regionais)
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Setor Serviços
- Turismo – Copa 2014

MÉDIO PRAZO

- Turismo: inventário das potencialidades rural, cultural, temático, fluvial, religioso, aventura e transfor- MÉDIO PRAZO
mação em produtos turísticos
- Criação de APL/Cluster da Indústria da Construção MÉDIO PRAZO
Civil
- Eco-Parque Tecnológico - inovações tecnológicas
para suporte às atividades econômicas no Vale do Caí MÉDIO PRAZO
e venda de serviços para outras regiões
- Criação de um circuito turístico: Velopark > Portão LONGO PRAZO
(por terra) > Montenegro (por trem, Maria-Fumaça) >
Velopark (por barco, pelo Rio Caí)
- Construção de pequenos hotéis e adequação de LONGO PRAZO
pousadas rurais
- Ampliação e modernização de campings e balneári- LONGO PRAZO
os às margens do Rio Caí e afluentes
- Implantação do Planejamento Estratégico em todos LONGO PRAZO
os municípios do COREDE VALE DO CAÍ

III. GESTÃO SOCIAL
(Macro-Objetivos)
Educação
- Fomentar o espírito cívico em todas as Escolas

CURTO PRAZO

- Escola Agrícola de Grau Médio, com abrangência estadual (Sistema Francês de Casa< >Fazenda)
CURTO PRAZO
- Curso Superior de Agricultura Familiar já instituído
por Lei Federal, com abrangência estadual (Sistema LONGO PRAZO
Francês de Casa< >Fazenda)
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Segurança Pública
- Implantação dos Programas do PRONASCI - Se- CURTO PRAZO
gurança com Cidadania
Saúde
- Transformar e equipar todos os hospitais da Região
para adequarem-se a uma categoria de Referência
- Implantar UPAs- Unidades de Pronto Atendimento

MÉDIO PRAZO

- Implantar um Centro Regional de Traumatologia

IV. GESTÃO INSTITUCIONAL
(Macro-Objetivos)
- Criar um Comitê Gestor Regional de acompanhamento da execução do Planejamento Estratégico, ar- CURTO PRAZO
ticulado com as Regiões Funcionais de Planejamento
do Estado
- Promover os COMUDES- Conselhos Municipais de CURTO PRAZO
Desenvolvimento Econômico e Social (criados em Lei
Estadual junto com os COREDES)
CURTO PRAZO
- Promover cursos de formação de novas lideranças
públicas com apoio de Institutos Educacionais de Lid- MÉDIO PRAZO
erança
- Fomentar formas de associativismo em atividades
econômicas com apoio da OCERGS e FETAG
- Promover o PGQP- Programa Gaúcho de Qualidade
e Produtividade com apoio do Comitê Gestor Estadual
do PGQP
- Criar um Convention Bureaux, nos moldes do SEBRAE, para dar suporte de infraestrutura aos Eventos
Municipais do Vale do Caí, visando reduzir os custos
fixos e auxiliar na qualificação das atrações turísticas
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MÉDIO PRAZO

MÉDIO PRAZO

A limitação de indicação do número de projetos prioritários, em tratamento simultâneo, baseou-se em pesquisas
de especialistas em planejamento estratégico regional para um
COREDE COM PERFIL semelhante ao do Vale do Caí; e, que
um grande número de projetos dilui recursos e energia; que,
os recursos financeiros e de mão-de-obra especializada são
escassos frente às necessidades ilimitadas do ser humano;
que, as prioridades podem ser revistas periodicamente; que,
há necessidade de poder acompanhar os resultados, medi-los
e propor ajustes; que, os projetos não se limitam a um título,
genericamente expresso, e sim, oportunizam a abertura de um
novo leque de objetivos durante a execução.
2.7 Indicação de projetos prioritários e análise da matriz
FOFA
2.7.1 Copa 2014
2.7.2 Eco-Parque Tecnológico
2.7.3 Avicultura Integrada
2.7.4 Ovos de Consumo
2.7.5 Suinocultura Integrada
2.7.6 Fruticultura de mesa (morango, figo, pêra, pêssego, etc)
2.7.7 Horticultura
2.7.8 Citricultura de mesa
2.7.9 FRIGOPEIXE – Agroindústria de peixes de água doce
2.7.10 Produção de Leite
2.7.11 Flores e Plantas Ornamentais
2.7.12 Cerâmica vermelha
2.7.13 Turismo: inventário, produtos e capacitação
2.7.14 Recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Caí
2.7.15 Construção de 2ª Ponte sobre o Rio Caí ligando a RS
124 (Montenegro -Pareci Novo-S.S. do Caí) a RS 122
(fora do perímetro urbano de S.S. do Caí)
2.7.16 - RS 452 - Duplicação
2.7.1 Análise da matriz FOFA da Copa 2014
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Observação – Os títulos das OPORTUNIDADES a explorar, visando a COPA 2014 foram propostos pela Secretaria Extraordinária da COPA 2014 em Reunião em Montenegro, 26.01.2010
(Dr. Paulo Odone e equipe).
OPORTUNIDADE 1 POTENCIALIDADES
1. Utilização de energias alternativas
1.1 Biogás
1.1 Projeto de Usina
de Biogás para o Vale
do Caí em início de
elaboração por uma
empresa alemã e uma
Consultora brasileira.
1.2 Energia Solar

DESAFIOS

1.1. Manter a
Região unida
em torno de um
único projeto regional, composto de unidades
operacionais.

1.2.
Energia solar 1.2 Atrair capiabundante durante a tal necessário
maior parte do ano.
para o alto custo das instalações.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

1.1 Entrada de Projetos concorrentes
às iniciativas regionais.

1.1 Deseconomias de
escala por insuficiência de matérias-primas
para o mix do cardápio
técnico de dejetos.

1.1 Escassez
de capital regional
para
bancar o investimento.

1.2 Efeitos ainda desconhecidos das radiações solares captadas
e transmitidas aos
usuários via equipamentos.

1.2 Ocorrências de fatores climáticos adversos
podem danificar o Sistema, com consequências
danosas para os usuários, por deficiências na
Assistência Técnica.

1.2 Pouco conhecimento dos efeitos da radiação
solar, transformada em energia,
sobre a saúde
das pessoas.
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OPORTUNIDADE 2 POTENCIALIDADES
2. Controle de emis- 2. O CODEVARC tem
são de poluentes. Parceria com o Comitê de Gerenciamento
da Bacia Hidrográfica
do Rio Caí para fazer
projetos ambientais e
já tem verbas da CP2009, R$ 900 mil.

DESAFIOS
2. Conseguir a
inclusão de contrapartidas orçamentárias municipais para as
verbas estaduais
e federais alavancadas para o
setor.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

2. Obras de grande
vulto viáveis apenas
com aporte de recursos federais, sujeitos
a conjunturas internacionais.

2. A demora de ações
vai agravar qualidade
das águas e aumento
dos custos potabilização. Para o consumo
humano, animal e irrigação agrícolas; impacto na saúde.

2.
Alternância
de
mandatos
públicos; legislação ambiental;
burocracia nos
licenciamentos
ambientais.

OPORTUNIDADE 3 POTENCIALIDADES
3. Lixo – destino e re- 3. Pequenas distâncias
ciclagem.
de coleta (75% da população vive nas áreas
urbanas); o território
todo só tem 2000 km²;
está crescendo a consciência popular de não
jogar o lixo nos mananciais hídricos; a coleta
seletiva ainda é tímida
mas já deu os primeiros passos.

DESAFIOS
3. Universalizar
a Coleta Seletiva e construir
mini-usinas regionais para o
lixo doméstico;
construir usina
regional para
degradação do
lixo tóxico (tecnologia disponível).
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AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

3. Recrudescimento
de leis internacionais
de restrições aos
Países que atentam
contra o meio ambiente.

3. Perda de mercados
de exportação, diminuição da entrada de
investimentos produtivos e repatriamento de
capitais financeiros.

3. A falta de regulamentação
da legislação
ambiental existente; deficiente aparelho de
orientação
e
f i s c a l i z a ç ã o;
lenta tramitação oficial das
propostas de
apoio aos municípios.

OPORTUNIDADE 4 POTENCIALIDADES
4. Conservação de 4. Alto índice de APP:
áreas verdes.
Áreas verdes nativas e
recuperadas representam 60% do território
do CODEVARC.

DESAFIOS
4.
Replantar
matas ciliares;
recuperar áreas degradadas
por extração de
argila; florestamento de áreas
impróprias para
agricultura.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

4. Surgimento de
consenso entre os
Países mais ricos
para punir severamente os desmatamentos indiscriminados.

4. Se fora aprovada a
área de Reserva Legal
(20%) independentemente da obrigação de
APP (20%), graves prejuízos ao agronegócio
brasileiro.

4. São os órgãos federais
(INCRA, FEPAM, IBAMA,
etc.) que, em
última análise,
regulam o uso e
o parcelamento
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do solo agrícola, deixando
um poder de
decisão apenas acessório
aos Estados e
Municípios.
OPORTUNIDADE 5
5. Qualificação e ensino de idiomas para
trabalhadores
em
transporte público,
taxistas, hotelaria,
gastronomia, com ércio e informações turísticas.

POTENCIALIDADES
5. O CODEVARC está
buscando verbas via
Consulta Popular para
capacitação do trade
turístico, inclusive para o
ensino de língua alemã.

DESAFIOS
5.
Mobilizar,
sensibilizar e incentivar jovens
para atuar no
setor.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

5. Regiões concorrentes em turismo
devido a altos investimentos feitos em
marketing.

5. Produtos turísticos
em desacordo com as
preferências dos turistas.

5. Longo tempo
de maturação
para um turismo sustentável
o que impede dedicação
exclusiva dos
agentes do trade, prejudicando a qualidade
dos serviços.

OPORTUNIDADE 6
6. Certificação, criação e implantação de
sistemas de certificação para prestadores

POTENCIALIDADES
6. A Região já tem algum know-how em
Certificados de Qualidade (ISOs), como por

DESAFIOS
6. Sensibilizar e
motivar produtores, de forma
associativa;
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de serviços, artesãos,
profissionais e voluntários capacitados
para atuação na
Copa 2014, bem
como certificação
de qualidade ambiental, energ ética
e de edificações.

exemplo, em empresas
de cerâmica; móveis
de madeira; morango
e cachaça de exportação, o que facilita a
difusão da proposta.

implantar
e
operacionalizar
o Pólo de Inovações Tecnológicas – frutas,
flores e cerâmica vermelha,
com apoio da
UCS - Vale do
Caí.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

6. A ameaça mais 6. Marketing inadequaséria é a desconti- do na promoção dos
nuidade de verbas produtos certificados.
orçamentárias estaduais e federais,
atrasos exagerados
na liberação dos recursos de financiamento da ação.

6. Poder aquisitivo no mercado interno e
câmbio supervalorizado no
mercado externo.

OPORTUNIDADE 7
7. Assist ência t écnica
e apoio aos municípios para recepcionar
os visitantes e promover o turismo regional.

DESAFIOS
7. Divulgar, motivar e mobilizar
os agentes do
trade turístico
receptivo.
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POTENCIALIDADES
7. Possibilidade de
adequar pousadas rurais com pouco investimento; oportunidades
de cursos de capacitação do trade; existência de empresários
dispostos a construir
pequenos hotéis sendo que vários empreendimentos já estão
em andamento; a Região realiza centenas

de Eventos anuais,
nos mais variados
portes mas todos com
potencial turístico.
AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

7. Destinos próximos
concorrendo com altos investimentos em
marketing.

7. Superestimação dos
fluxos de visitantes e investimentos inadequados à preferência dos
turistas.

7. Capacidade física de
hospedagem
e atendimento em gastronomia.

OPORTUNIDADE 8
8. Melhorar a acessibilidade e a mobilidade urbana.

POTENCIALIDADES
8. As Prefeituras tem
projetos de melhoria
nas vias urbanas e rurais; sinalização turística em andamento; asfaltamento de estradas
municipais em curso;
reaparelhamento
do
Aeródromo de Montenegro.

DESAFIOS
8. Plano Diretor
Urbano e Rural em todos os
municípios.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

8.
Descontinuidade
nas obras de infra-estrutura e manutenção
de responsabilidade do
Estado; privatização do
Pedágio Comunitário.

8. O turista evitar a permanência ao perceber
dificuldades de acesso
e mobilidade urbana divulgando o problema a
outros.

8.
Carência
crucial de bons
projetos para
captação
de
recursos.
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OPORTUNIDADE 9
9. Viabilizar espaços
para festas da Copa
(Fan Fests).

POTENCIALIDADES
9. Todos os municípios
tem Ginásios de Esporte cobertos, novos, modernos, e praças públicas bem ajardinadas.

DESAFIOS
9. Aproveitar a
oferta da Secretaria da Copa
2014 para apoiar
a preparação de
espaços públicos e edência de
equipamentos
de som e imagem.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

9. Lobby de tradicionais destinos da serra
Italiana e Serra alemã
desviando fluxos para
o Vale do Caí.

9. Superestimação do
fluxo de turistas e, em
conseqüência, gastos
excessivos.

9. O marketing internacional para
atração de fluxos
de turistas para o
Vale do Caí depende da FIFA e
da Secretaria da
Copa 2014.

OPORTUNIDADE 10
10. Legado da Copa
2014: aproveitamento dos investimentos
em recursos humanos e materiais relacionados à Copa
para apoiar o desenvolvimento econômico regional (IDH,
IDESE).

POTENCIALIDADES
10. Todas as ações
visando a COPA 2014
são direcionadas de
tal forma que serão
aproveitadas em todos
os todos os projetos
regionais de desenvolvimento.

DESAFIOS
10.
Difundir
e disseminar
campanhas
educativas de
visão de longo
prazo de toda a
sociedade, em
especial,
no
mundo jovem.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

10. Baixo nível de in- 10. O não comprometi- 10. Lei orça-
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vestimentos na edu- mento de visão de lon- mentária, concação; desestímulo go prazo.
tingenciamento
dos professores.
dos recursos.
2.7.2 Análise da matriz FOFA Eco-Parque Tecnológico
OPORTUNIDADES
- O Mundo caminha
para a globalização;
as mudanças tecnológicas dão-se em
ritmo
hiperbólico;
pesquisas continuadas e o domínio
de técnicas “limpas”
são o diferencial
nas
competições
econômicas; a preservação do meio
ambiente garante a
sustentabilidade, a
longo prazo.

POTENCIALIDADES
- Convênio firmado
com o Instituto INOVA, São Carlos/SP,
que está a frente de
“cases” de grande
sucesso; terreno disponível para a instalação do Eco-Parque e
conduzir os projetos de
pesquisa; a AMVARC
indicou alguns interesses já demonstrados por
empresários e produtores: extrato piro-lenhoso;
biodigestor; óleos essenciais; cerâmica vermelha;
flores; citrus; reciclagem
de pneus, óleo de cozinha e tetrapack;
- a região produz 60%
do PIB Estadual (entre a
Grande Porto Alegre e a
Serra Italiana);
- grande contingente de
jovens com curso universitário e MO qualificada;
- possibilidade de venda
de resultados de pesquisa no MI e ME..

DESAFIOS
Pesquisa
de
demanda
de
atividades-fim;
mobilização
de lideranças
empresariais,
dirigentes públicos e novos
Convênios com
Universidades
que atuam na
Região;
captação de recursos para o
financiamento
das pesquisas
(a baixo custo
e longo prazo);
definir o Gestor
do Eco-Parque
e as fontes de
custeio/manutenção.
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AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

Constantes conflitos
entre as grandes potências e os Países
do Petróleo; levantamento de barreiras
protecionistas contra
Países em desenvolvimento e bloqueio
de transferências de
tecnologia; cartel segregacionista entre
os usuários de tecnologias de ponta.

Descontinuidade de
políticas públicas voltadas ao setor; rodízio de governantes;
entrada em cena de
concorrentes similares
vinculados a grandes
empresas; falta de recursos para manutenção das instalações e
adequada remuneração dos funcionários,
migração de pessoal
qualificado para outros centros.

O longo tempo
de maturação
das pesquisas;
mudanças periódicas no perfil
das demandas;
existência
de
cartas-patente
e royalties sobre
produtos e serviços similares;
Valores, Visão
e Vocações dos
empreendedores do Vale do
Caí e Missão já
condensada no
sentido do desenvolvimento
regional.

2.7.3 Análise da Matriz FOFA Avicultura Integrada
OPORTUNIDADES
- RS, em 2007 exportou 70% a mais do
que em 2006 (média
US$ 1.842/ton; o RS
é o 3º maior exportador brasileiro de carne de frango;
- Em 2009, a China
recomeçou a importação de carne
de frango do Brasil,
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POTENCIALIDADES
Todos os municípios
do Vale do Caí tem
criadores de frango de
corte, em Sistema Integrado; todos têm Lei
de Incentivos aos produtores; os investimentos em novos aviários
continuam; a Região
é a 2ª maior produtora
de frangos do Estado;

DESAFIOS
Inventário dos
dejetos e projeção;
Pesquisa
de
destinação
ecologicamente correta dos
dejetos; captação de recursos para os
investimentos

ensejando um crescimento de 5% nas exportações;
- Já são 150 Países
que compram carne
de frango do Brasil;
- União Européia,
Oriente Médio e Japão
que são extremamente exigentes, estão aumentando as compras
do Brasil;
- as integradores são
de grande porte, nacionais e estrangeiras,
capitalizadas,
com
net-work em todo o
mundo;
- o consumo no MI
está crescendo, faixas
C e D estão consumindo mais;
- Em 2010, a Rússia, maior importador
mundial de carne de
frango, está zerando
as compras dos EUA
(seriam 600 mil t) devido a presença de cloro
na ração.
- A Espanha tende a
ser, em breve, o maior
importador mundial de
frango ecológico: criado solto, com cereais,
água limpa e rastreabilidade em todo o ciclo.

6 Integradoras atuam na Região; o clima é propício; tem
farta disponibilidade
de água potável; os
acessos às propriedades são facilitados;
os produtores tem MO
própria e vocação para
o ramo, estão progredindo no padrão de
vida e muitos jovens
estão retornando da cidade para o meio rural
- em 2009, o setor avicultura aderiu ao Programa Federal PRONAF Mais Alimentos
(crédito bancário de
até R$ 100 mil por produtor, 10 anos com 3
anos de carência, juros de PRONAF.

mitigantes dos
riscos ao meio
ambiente;
melhorias
substanciais no
for necimento
de energia elétrica em toda
a região (meio
rural e urbano),
estão prometidas para serem
concluídas até
o final de 2010:
potência passará de 25MVA
para 37,5MVA
(50% a mais),
municípios
b e n ef i c i ad o s
S. J. Hortêncio, Capela de
Santana, Harmonia, Pareci
Novo, Tupandi,
Bom Princípio
e S. S. do Caí.
I n v e s t .
R$ 3 Milhões.
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AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

- Retração da demanda internacional em
decorrência de crises
na economia mundial,
com efeitos a curto e
médio prazos;
-restrições de importadores em função
de rigorosas leis sanitárias (ex. Rússia);
– o não atendimento
das exigências dos
Países importadores
em tipos de corte e
rituais de abate;
- freqüentes “apagões” de energia
elétrica provocando
alta mortandade de
aves e prejuízos na
região.

- Surgimento de pragas e doenças aviárias; o avicultor, não
seguindo à risca as
orientações técnicas,
fica inadimplente frente ao alto investimento
realizado; alta mortandade de aves por
deficiência de energia
elétrica e o não recebimento de indenizações.

- Leis ambientais:
distância mínima de
500m dos criatórios com as
residências; lotação máxima
dos criatórios
por CPF; destino previamente
pactuado dos
dejetos;
falta de capital
próprio
dos
produtores no
negócio (alto
investimento e
crédito limitado
a 80%).

2.7.4 Análise da Matriz FOFA Ovos de Consumo
OPORTUNIDADES
MI e ME em grande
crescimento de consumo de derivados,
pasteurizados,
de
ovos: ovo integral em
pó, gemas e claras
em separado; longo
período de conservação, transportável a
grandes distâncias;
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POTENCIALIDADES
Construção em 1965
da NATUROVOS, munic. Salvador do Sul/
RS Vale do Caí (famílias Muller e Wallauer):
atual, benefic. Diário
de 2,5 milhões de ovos;
iniciou a pasteurização
em 2008 após invest.
de R$ 6 MM, 6 mil m²,

DESAFIOS
Fomentar associativismo entre os produtores integrados;
oferecer cursos
de treinamento
e capacitação,
principalmente
para os novos
interessados,

consumidores: fastfoods, confeitarias,
padarias, restaurantes, supermercados,
domicílios de clima
equatorial e com
pouca refrigeração;
destino maior no
ME: África, Oriente
Médio e Ásia. Todos
os Países são importadores.

350 empregos diretos e 1.000 indiretos;
a NATUROVOS é
maior do ramo na
América Latina, está
fazendo a rastreabilidade dos ovos em
toda a cadeia produtiva; aumentou 70% as
vendas entre 2006 e
2007 e 40% em 2009;
a meta é crescer 30%
ao ano e em 5 anos
ser líder mundial do
setor.

visto que este
tipo de negócio
é recente na
Região mas de
alto potencial
de ganhos para
os produtores;
conseguir
linhas de crédito
subsidiado, de
longo prazo, na
rede bancária;
alto investimento,
exigência
bancária
em
contrapartida e
garantias reais.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

Super valor izaç ão
do Real; barreiras
sanitárias
impostas pelos principais
Países importadores. No caso de
surgimento de uma
nova doença aviária.

Uma única empresa
industrializadora
no
Estado; em caso de
queda nas exportações, a absorção no
MI não cobriria os custos de produção e, não
geraria o retorno dos
investimentos; surto
de “influenza” aviária.

Capacidade
nominal de embarque para o
exterior; logística de distribuição no MI;
r i g o r o s a
legislação
sanitária a ser
cumprida (SIF).

2.7.5 Análise da Matriz FOFA Suinocultura Integrada
OPORTUNIDADES
1 - Amplo mercado
externo; em 2006 o
RS exportou 26%

POTENCIALIDADES
1 - Já começou a rastreabilidade animal em
todo o ciclo, do leitão

DESAFIOS
1 - Marketing
agressivo junto
aos consumido115

a mais do que em ao abate, uma exigên2005 (US$ 360 mi- cia do mercado interlhões), a maior parte nacional.
para a Rússia.

res brasileiros:
campanhas
educativas,
cortes suínos
melhor
elaborados
nos
frigoríficos
e
exposição atraente nos supermercados e
açougues.

2 - O brasileiro ainda
consome pouca carne suína in natura,
teme a sanidade e o
colesterol; Em 2008
o consumo brasileiro
foi de apenas 13kg/
cap, comparado com
a China 33kg, França 37kg e Alemanha
51kg. Na maioria dos
Países desenvolvidos o consumo está
acima de 30kg/cap/
ano.

2 - A alta qualidade
nutritiva da carne suína gaúcha, pois, em
2006, o RS era o único exportador brasileiro de carne suína para
a Rússia.

2 - Instalar Mini-Usinas
de
Biogás em locais estratégicos na Região
do Vale do Caí
para transformar os dejetos suínos em
energia elétrica, em combinação com dejetos de aves
e bovinos, e,
como resíduo,
obter um valioso composto
orgânico.

3 - Clima, solo, água,
disponibilidade de insumos, de tecnologias, de
ATER, crédito bancário,
PROAGRO, Integradoras de grande porte,

3 - Criar uma
forma associativa de suinocultores.
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infra-estrutura, logística, mercado externo,
MO qualificada, todos
os fatores estão disponíveis.
4 - Existência de leis
municipais de incentivos aos produtores.
AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

1 - Surgimentos de
novos focos de doenças suínas provocam a suspensão
imediata das exportações enquanto que
é lenta a retomada
de vendas para o exterior.

1 - Encarecimento dos
principais
insumos
(milho e farelo de soja,
60% do custo de produção) causado por
frustração de safras.

1- Os Países
do
petróleo
(maioria árabes) estão fora
do
mercado
potencial.

2 - Concorrência
maior de Países
como Canadá, México e Estados Unidos;
supervalorização do
Real no mercado
cambial;

2 - Idem, quando isto
ocorre o brasileiro busca carnes alternativas,
mas baratas (aves e
peixes) e também reduz o consumo de
carne suína enquanto
perdurar a alta.

2 - Leis Ambientais: distâncias
mínimas de 500
m entre os criatórios e as residências; limite
de criação por
CPF (500 em
terminação).

3 - Atualmente, as
exportações estão
concentradas
em
poucos Países e, em
caso de débâcle em

3 - Os dejetos suínos
são o maior risco de
poluição dos mananciais hídricos, o Ministério Público já está

3 - O CODEVARC (1.853
km²), área média de 10ha por
p r o p r i e d a d e,
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um deles, as con- impondo ajustes de o número de
sequências
serão conduta.
novos
estagraves.
belecimentos
suinícolas está
chegando ao limite, porém, as
propriedades já
licenciadas poderão ampliar.
2.7.6 Fruticultura de Mesa (morango, figo, p êra, etc)
OPORTUNIDADES
- o consumo mundial
de frutas ecológicas
está crescendo acima
de 10% a.a.;
- novas políticas para
merenda escolar condicionam a adição de
frutas e sucos (sem
agrotóxicos) privilegiando agricultura familiar;
- os descarte de
frutas
ecológicas
são
matérias-primas valiosas para
fabricação de geleias,
doces, sucos e bebidas lácteas, de mercado franco;
- Uma pesquisa feita
no ano de 2003, em
Porto Alegre, registrou
um consumo de frutas de 40kg/cap/ano
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POTENCIALIDADES
- no Vale do Caí todos
os fatores de produção
de frutas de mesa são
favoráveis:
vocação
dos agricultores, clima,
solo, tecnologia, espectro de variedades,
água de irrigação, amplo mercado consumidor;
- já há visão da necessidade de implantar selos de qualidade e de
origem, por exemplo, o
iniciado com morangos
em Bom Princípio extensivo para a região;
- O Vale do Caí é o
maior produtor de morangos de mesa do
Estado (1/3 em volume, 4.000t, e 1/3 em
área cultivada (133ha);
a proximidade de dois

DESAFIOS
- conseguir junto ao MAPA o
Zoneamento
Agrícola;
- fazer o levantamento do potencial produtivo de toda a
região;
- fazer pesquisas científicas de novas
variedades,
de
técnicas
de tratamento
ecológico e de
melhorias da
qualidade físico-química;
- incentivar o associativismo no
setor e planejamento coletivo
dos cultivos;

(56 mil toneladas de CEASAS e alta confrutas, em 2003).
centração de moradores, a Grande Porto
Alegre e Caxias do Sul
(Serra Italiana); produz morangos na entressafra de Estados
concorrentes (verão).

- desenvolver
um plano de
marketing específico para a
promoção das
frutas diferenciadas, qualificar cada vez
mais as Festas
Temáticas que
ocorrem na região;
- prover infraestrutura
regional: packing
house, despolpadeira, armazenagem a frio,
novas embalagens (recicláveis), assistência técnica;
implantar os selos de qualidade e de origem;
baixar o custode -produção
por área.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

- decolagem de novas
regiões produtoras no
Estado, hoje em fase
de experimentações
técnicas, potencialmente concorrentes

- não cobertura do
PROAGRO em várias
situações de frustração de safras: excesso de chuvas, granizo,
enchente, estiagens

- quando há
insuficiência
de águas apropriadas para irrigação;
- terreno com
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em volumes e preços, mas não em
qualidade;
- mercado externo:
não cumprimento de
contratos, sabidos
como sendo muito
rigorosos;
- “dumping” de produtores de SP, MG,
Goiás, no mercado
gaúcho.

prolongadas;
- alto custo-de-produção por área e mão
de obra intensiva são
risco de inadimplência bancária na ausência de garantia
de preços mínimos e
seguro agrícola adequado.

baixo
potencial produtivo e
com relevo inadequado.
- dificuldades
de
obtenção
de mudas de
qualidade, em
volume, preço
e antecedência;
poucos produtores tem real capacitação técnica para manejar
corretamente os
cultivos e seguir
o receituário da
ATER.

POTENCIALIDADES
- As condições técnicas de produção de
hortaliças no Vale do
Caí são extremamente favoráveis (clima,
solo, área disponível,
acessos, água e MO
jovem);
- há leis municipais
que em muito estimulam a expansão da
produção;
- O Vale do Caí situase no intermédio de
uma população de

DESAFIOS
- reorganizar e
fortalecer um
sistema de associativismo,
única via de
fixar preços e
barganhar custos;
- o associativismo permite
programar
o
mix de plantios,
quantidades e
uma logística
racional;

2.7.7 Horticultura
OPORTUNIDADES
- Volume de vendas
de verduras no CEASA, em 2007: 12%
do Vale do Caí, 65%
do interior do RS,
23% de (SC, SP,
MG, GO), mostra
que o Vale do Caí,
a menos de 100km
do CEASA, vendeu
a metade do que outros Estados, distantes mais de 1000km
(!);
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- as vendas do Vale
do Caí (19 mil t) representaram,
em
média, R$ 11,4 MM
e o potencial produtivo é, no mínimo, o
dobro;
- as demandas por
verduras ecológicas
está crescendo a
mais de 10% a.a.

mais de 4MM de pessoas (Grande Porto
Alegre e Serra);
- As hortículas trazidas de outros Estados
e que no ano de 2007
levaram R$ 12MM
para “fora” são produzidas aqui: abóboras,
morangas, pepinos,
pimentão,
berinjela,
alface, couve, couveflor, brócolis, feijão-vagem, tomate, etc.);
- O Vale do Caí tem
milhares de ha de terra ociosas e encapoeiradas.

- implantar um
sistema
“online” de informações sobre
comercialização,
preços,
tendências e
volumes nos
CEASAS;
- Fazer pesquisas continuadas em novas
variedades e
controles biológicos de pragas e doenças;
- migrar cada
vez mais para
a
produção
ecológica de
verduras;
- instalar packing- houses
e câmaras frias
pois, a classificação melhora
os preços e a
armazenagem
a frio dá uma
elasticidade de
venda por alguns dias;
- correto uso
dos Talões de
Produtor.
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AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

- Fatores climáticos:
excesso de chuvas
nas colheitas, granizo, temporais;
- as freqüentes estiagens limitam a
armazenagem de
água boa para irrigação;
- surto de pragas
e doenças novas e
falta de pesquisas
técnicas;
- dumping de outros
Estados nos CEASAS estaduais.

- super-safras de determinadas olerículas
derrubando os preços abaixo do custode-produção;
- falta de energia
elétrica nos packinghouses e câmaras
frias que forem instaladas;
- despreparo técnico
dos produtores; amadorismo;
- fraca a cobertura do
seguro agrícola e até
mesmo inexistente.

- A Assistência
Técnica a nível
de produtor está
muito limitada à
carência aguda
em pesquisas de
variedades mais
resis-tentes, mais
prolíficas e métodos biológicos de
combate à pragas
e doenças;
- alto custo (das
instalações para
produção em ambientes protegidos plasticultura);
- não existe zoneamento agrícola
oficial (MAPA).

2.7.8 Citricultura de Mesa
(Vide histórico no ANEXO 4.8.8)
OPORTUNIDADES
- O consumo de frutas de mesa de qualidade,
ecologicamente produzidas, é
uma tendência mundial (doçura, sabor,
cor, aroma);
- Nas principais capitais brasileiras, pesquisas mostram um
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POTENCIALIDADES
- O Vale do Caí tem
história na citricultura
(vide ANEXO 4.8.8) e,
desde 1969, a Festa
Nacional da Bergamota, S.S. do Caí, tem
demonstrado que nesta região se produz a
melhor fruta cítrica de
mesa do Brasil;

DESAFIOS
- acelerar as
pesquisas de
combate biológico contra
pragas e doenças e a favor
da qualidade
intrínseca das
frutas; testar,
imediatamente,

crescimento per capita de frutas de
mesa;
- em vários locais
do País já obrigação
de incluir frutas nas
merendas escolares
enquanto que a venda de refrigerantes
para os alunos está
sendo proibida;
- Durante o outono/inverno do Hemisfério
Norte, a União Européia importa grande
quantidade de frutas
de mesa, de qualidade e ecologicamente
produzidas, com ratreabilidade; no caso
do citrus, a maior demanda é por laranja
sanguínea e frutas
sem sementes; Israel, é um dos grandes
consumidores mundiais de bergamotas
(doces, saborosas,
se sementes e sem
cheiro), hoje, abastecido pela Espanha.

- Em 2008, o Vale do
Caí tinha 4.987 produtores de citrus que
colheram 162.776 t
de frutas em 9.670 ha
plantados; se considerarmos R$ 0,50/kg o
VBP teria sido R$ 81
MM;
- As vendas de citrus, via CEASA-POA,
2007, mostram a pujança do Vale do Caí
no Estado: das 112 mil
t vendidas, 47% veio
do Vale, 52% de outras partes do Estado
e apenas 1% de outros Estados;
- clima, solo, águas,
acessos, MO disponível;
- em 2009 TOMARAM IMPULSO as
pesquisas mo Polo de
Inovações Tecnológicas, com verbas da
CP 2009/2010, quanto a pragas, doenças
e qualidade das frutas (UCS, EMATER,
EMBRAPA), os resultados começaram a
aparecer.

variedades menos suscetíveis
e de aceitação
pelo mercado;
- organizar o
universo
de
produtores em
um sistema associativo;
- instalar packing-houses
para classificação das frutas
e câmaras frias
para armazenagem por curto prazo;
- iniciar a rastreabilidade da
produção em
todo ciclo produtivo, pois, as
maiores redes
de supermercados do Estado e do País já
notifi-caram os
produtores que
seria uma condição de compra, sine qua
non, a partir de
2011;
- impedir a entrada em vigor
de uma IN do
MAPA,
cuja
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minuta
está
sendo divulgada na região,
quanto ao cancro cítrico, se
entrar em vigor,
da forma como
está,
acaba
com a citricultura no Vale do
Caí por muitos
anos;
- o desafio principal: intensificar e acelerar
as pesquisas;
sensibilizar os
produtores a
reciclarem-se;
começar a rastreabilidade em
todo o ciclo das
frutas.
AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

- entrada imediata
em vigor de Instrução
Normativa do MAPA,
enviada a EMATER,
EMBRAPA, Universidades, citricultores,
em forma de Minuta
para Pareceres, com
cláusulas de rigor
contra o cancro cítrico nunca antes visto

- entrando em vigor a
Instrução Normativa
do Cancro Cítrico e a
interdição dos viveiros a céu aberto, pelo
MAPA, os prejuízos de
capital investido dos
produtores
seriam
consideráveis e alta
inadimplência bancária;

- os viveiristas de
mudas cítricas
resistem em reciclar o sistema de
produção para o
“telado” apesar
da lei já existir
há vários anos;
- os produtores de citrus
preferem
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e, ao contrário privilegiando a entrada
de frutas com Cancro, do Uruguai;
- entrada em ação,
pelo MAPA, da interdição de todos os
viveiros de mudas
“a céu aberto” (98%
dos viveiros do Vale
do Caí estão nesta
situação, só um é
“telado”.

- a invasão comercial
de viveiristas de SC,
PR e SP já começou
(estão dentro da lei) e
a reversão seria, muito custosa, incerta e a
longo prazo;
- outras regiões do
Estado, como Rosário
do Sul e Pelotas já se
adequaram à legislação sanitária existente
e já estão se infiltrando nos mercados tradicionais do Vale do
Caí.

as mudas a
”céu
aberto”
porque
são
mais baratas;
- o crédito bancário está cada
vez mais restrito para plantio de mudas
a “céu aberto”,
tem Agências
que já não financiam mais;
- as novas variedades
da
EMBRAPA estão disponíveis
em
pequena
quantidade e
ainda não foram testadas
suficientemente na região.

2.7.9 FRIGOPEIXE – Agroindústria de Peixes de água doce
OPORTUNIDADES
- a FAO/ONU projetou um aumento
do consumo mundial de carne de
peixe (água doce e
salgada), até o ano
2030, de 16kg/hab/
ano hoje, para 22,5
kg/hab/ano, o que

POTENCIALIDADES
- O Vale do Caí, computando todos os municípios, tem mais de
2.000 açudes c/ lâminas d´água que variam
de 300m² a 1ha, destinados a irrigação e
consumo animal e muito pouco para peixe;

DESAFIOS
- Cadastrar os
açudes e os
p i s c i c u l to r e s
inte-ressados;
- criar uma associação regional de piscicultores;
- enviar projeto
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corresponde a um aumento de 100 MM t a.a.;
- no Brasil, o consumo atual de 190 MM
de hab é de 7kg/hab/
ano; na mesma proporção e prazo da
FAO/ONU, o acréscimo de consumo seria 670 M t ao ano.
- O Programa Nacional de “Mais Pesca e
Aqüicultura”, projeta
um consumo de 9
kg/hab/ano até o ano
2011 (2kg/hab a mais
do que hoje) e para
isto seriam necessários produzir mais
90.000t a.a. (peixes
de água doce e salgada) no País e, deste total, em torno de
10% adviriam da Região Sul (9.000t a.a.);
- Está tomando corpo a produção de
derivados de peixe
para incluir na merenda escolar (o Município de Taquara/
RS já vem fazendo-o
com sucesso).
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pela profundidade (1
a 2m) qualidade da
água, temperatura e
clima externo, tem alto
potencial para criação
de peixes de água
doce (carpas, tilápia,
traíra e jundiá) espécies de preferência
dos consumidores e
valorizadas no mercado (R$ 7,00/kg vivo);
- as tecnologias de
criação são bem conhecidas pelos órgãos
de pesquisa e extensão (FEPAGRO, EMBRAPA, EMATER e
SENAR/RS);
- o município de Capela de Santana tem
o maior nr. de açudes
do Vale, áreas planas
e de fácil acesso, manifestou interesse em
abrigar um FRIGOPEIXE Regional, em
Parceria com uma associação regional de
piscicultores, já tem
terreno disponível e
busca mais este empreendimento já que
tem poucas alternativas para sustentar o
crescimento econômico;

sustentável, de
apoio, ao MDA
e outras eventuais fontes, como
por ex Consulta
Popular;
- construir fábrica de ração
para
peixes,
cães e gatos
com as vísceras
e descartes;
Pesquisas
científicas de
novas
espécies de peixes,
manejos culturais, formas de
preparo culinário, defensivos
biológicos;
- encetar campanha de mídia
para desmistificar as prevenções culturais
tradicionais entre a população;
- conseguir a
inclusão
dos
filés de peixe
nas merendas
das redes escolares (munic.
Taquara);
- agregar no
projeto usina de

- Em Capela de Santana pode-se contar
as instalações privilegiadas e infraestrutura do antigo CTML
(prédios, máq/equip,
e 102ha).

tratamento dos dejetos, garantindo a
preservação dos
mananciais hídricos e evitando a
poluição do ar;
- Cursos de capacitação e treinamento dos criadores;
- valorizar as Feiras de Peixe Vivo
com degustação e
venda de carnes
de peixe preparadas pelo FRIGOPEIXE;
- abrir linhas de
crédito bancário
para os produtores
(PRONAFPEIXE).

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

- duas são as ameaças principais: (1)
a propagação do
parasito Lérnia (um
minúsculo crustáceo) que entrou no
Brasil nos anos 80
e que hoje está presente em todos os
açudes; gruda-se
nas guelras dos peixes, sufocando-os

- dês coesão associativa, falhas na programação de produção de peixes vivos,
em espécies e quantidades.

- a falta de pesquisas atuais e inovadoras em técnicas
de prevenção da
sanidade dos peixes e melhoria da
produtividade por
unidade de área
de açude;
- a produção global encontra limite
na disponibilidade
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ou prejudicando muito a produtividade; (2)
as estiagens, cada
vez mais frequentes e
prolongadas (El Niño
e La Niña) forçando o
uso preferencial das
águas armazenadas
para irrigação e dessedentação animal
ficando os reservatórios abaixo do volume ideal.

de áreas adequadas
para
instalação de
açudes
com
finalidades
múltiplas que
deverá ser conhecido
no
levantamento
inicial.

2.7.10 Produção de Leite
OPORTUNIDADES
- crescimento do
setor lácteo no RS:
entre 2005 e 2008,
a produção de leite
aumentou de 1,87
bilhões lt p/ 2,94
bilhões lt (57% a
mais, em 4 anos);
RS passou de 4º
lugar no Brasil para
2º em produção;
- estimativa no RS
p/ 2009: 3,2 bilhões
lt, 9% a mais do que
em 2008;
- de 2009 a 2012,
segundo o SINDILAT-RS, a produção terá de ir para
3,9 bilhões de lt,
novo salto de 22%,
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POTENCIALIDADES
- O Vale do Caí já,
há 30 anos, foi uma
grande bacia leiteira;
caiu a produção para
menos da metade em
função de preços, genética, altos custos de
produção, baixos preços auferidos pelos
produtores e migração dos jovens para
as fábricas; entretanto as potencialidades
de produção continuam: como clima, solo,
água, acessos e vocação dos agricultores;
- tem crédito rural bom,
barato e abundante
para o setor leiteiro.

DESAFIOS
- fazer um inventário atualizado
do setor leiteiro;
- reassociar as tradicionais famílias
de produtores;
- criar um programa de estímulos
para os jovens
voltarem à profissão agricultor
profissional: capacitação, novas
tecnologias de
produção
que
trazem resultados compensadores;
- aproveitar o
grande crescimento do setor

quando as grandes
expansões
estiverem a pleno vapor: Perdigão, Bom
Gosto,
Lactivale,
Cosuel, Italac, Nestlé e CCGL.

lácteo no RS e
Brasil;
- importação de
vacas prenhas
do Uruguai, de
altíssima linhagem e preço favorável para não
aguar-dar 2 a 3
anos para poder
incrementar
a
produção (RS já
importou milhares de vacas do
Uruguai em passado recente);
- açudagem generalizada;
- Fazer pesquisas científicas
para melhoria de
ganhos para os
produtores, em
todos os degraus
da pirâmide zootécnica: alimentação, sanidade,
instalações, manejo, raça.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

- se o Cartel de Ind.
de Laticíneos (70%
das compras) não
conseguir leite suficiente no Estado

- os produtores que
não seguirem os parâmetros de sanidade
na produção são automaticamente alijados

- o Cartel multinacional de laticinistas, instalados no RS e no
Brasil, controla
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para tocar suas fábricas e atender os
volumosos contratos de exportação
(China, Índia) vão
trazer o leite do Uruguai (MERCOSUL,
sem taxas);
- O sistema cooperativado (COSUEL,
Piá, Santa Clara e
outras) só respondem por 30% da;
- colapso financeiro
de laticinistas multinacionais pode arruinar milhares de
produtores; exemplo recente, a Parmalat.

como fornecedores
pelo Cartel;
- estiagens prolongadas e falta de açudagem reduzem drasticamente a produção
de leite;
- eclosão de surtos de
brucelose e tuberculose bovina, fenômeno
cíclico, corta de imediato as exportações,
derruba os preços no
mercado interno.

70% da compra de leite, beneficiamento e
colocações no
exterior, portanto fixam preços,
prazos e cotas
de fornecimento;
- produtores que
resistirem a implantação
do
rastreamento da
produção de leite
ficam fora da cadeia produtiva.
- falta e barreiras
tarifárias para importação de leite
e derivados, do
MERCOSUL ou
por esta via (Europa Ocidental)
o que cria insegurança entre os
agricultores familiares gaúchos.

2.7.11 Flores e Plantas Ornamentais
OPORTUNIDADES
- Dra Valdirene Camatti Sartori, Bióloga da UCS, afirma
que a floricultura no
RS tem alta rentabilidade por área,
porém, o sistema
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POTENCIALIDADES
- em 2005, a ENTREFLORES (Assoc. de
Floricultores do Vale
do Caí e Sinos) conseguiu junto a Administração do CEASAPOA, a doação de

DESAFIOS
- fortalecer a ENTREFLORES;
- maior organização técnica e
administrativa da
cadeia produtiva; por exemplo,

produtivo precisa de
maior organização;
- 65% das flores e
plantas ornamentais vendidas no
CEASA-POA vem
de outros Estados,
principalmente de
São Paulo;
- o mercado nacional está estimado
em US$ 2 bilhões
a.a., cresce a taxas
de 20% a.a. desde
1995, o consumo interno absorve 90%;
- porem, o RS e o
Brasil ainda estão
muito aquém de outros Países no consumo per capita/
ano: Brasil US$ 6;
Noruega, US$ 143;
Alemanha US$ 137;
EUA, US$ 36; Argentina US$ 25.

7040 m² de área (módulos em 3 etapas),
exclusiva para comercialização, com meta
para beneficiar, inicialmente, 448 famílias de floricultores;
- S. S. do Caí é o
maior produtor de rosas do Estado;
- as plantas produzidas no Vale do Caí
não sofrem o stress
de longas viagens
(SP) e por isso resistem mais na pós-colheita;
- clima, solo, acessos
e leis municipais de
incentivos.

ampliar o mix de
produtos ofertados para competir
melhor com SP;
- cursos de capacitação e treinamento
(SENAR, SEBRAE,
UFRGS, UCS)
são
indispensáveis devido a
alta especialização
requerida
pelo setor para
produzir qualidade vendável;
- migração gradual para produção orgânica;
- mais pesquisas
em substratos
orgânicos, defensivos biológicos e adaptação
de novas espécies;
- conseguir aprovação da SEMA/
DRH para enquadramento do
setor para regulamentar e regularizar a irrigação
na floricultura, a
exemplo do arroz.
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AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

- Dumping em preços de venda no
Estado, por parte de
grandes produtores
de SP (Holambra)
se perderem fatias
do mercado estadual que vem mantendo desde a década
de 60 (há depoimentos recentes de
técnicos paulistas
que já trabalharam
em grandes centros
de produção em SP
e aqui na Região e
Estado desenvolveram projetos de
expansão do setor;
- Os 65% do consumo estadual de
flores e plantas ornamentais que vem
de SP, compõe-se
de centenas de variedades de plantas,
muitas delas não
produzíveis na Região, devido a isto
os fornecedores de
“fora” ameaçam os
atacadistas e lojistas gaúchos de só
vender-lhes todo o
mix ou nada;

- a quase totalidade de sementes de
espécies muito procuradas pelos consumidores são importadas ou produzidas
no Brasil sob licença,
logo a dependência
do exterior de sementes de qualidade e de
alto valor agregado é
total;
- a regularidade de
importações de sementes de qualidade
tem sido inconstante, restrita a alguns
poucos importadores
radicionais e com
grande flutuação de
preços, o que dificulta enormemente um
planejamento de expansão do setor.

- alto investimento inicial de
capital para coberturas plásticas, sistema de
irrigação,
preparo do solo,
aquisição de sementes de alto
potencial genético, para produzir numa escala
viável e com mix
de produtos minimamente competitivos;
- a disponibilidade de mão obra
própria, de terreno adequado, de
água não poluída e recursos de
c ontrapar tida,
limitam o volume
e qualidade de
produção.
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- as principais espécies adaptadas
na região,
saldo
intensas pesquisas
de novas espécies,
são: rosas, crisântemos, gérberas, gladíolos, Estrelitzia,
Gypsophila, Myrciara e Cycas revoluta
e forrações, o que
não atende 10% do
que a grande massa de consumidores
procuram.
2.7.12 Cerâmica Vermelha
O COREDE, em Parceria com a AMVARC, em 2009,
com apoio da Consulta Popular, firmaram Convênio com a Universidade de Caxias do Sul e, em março do corrente ano, contrato com o Instituto Inova, São Carlos-SP, para montar o Plano Estratégico de Desenvolvimento da cerâmica vermelha, no
Vale do Caí, e implantação do ECO-PARQUE DE PESQUISAS
CIENTÍFICAS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, também na
região abrangida pelas duas Entidades. O Plano está em final
de acabamento e estará disponível em breve para divulgação.
Representando a UCS, está Dr. Robson Castilhos, especialista
internacional em cerâmica vermelha, foi o principal responsável
técnico pela recuperação e pujança do Pólo Cerâmico de Santa
Catarina (região de Criciúma) e, a frente do Instituto Inova, está
Dr. Emiliano que, entre outros trabalhos de grande relevância
estratégica, no Brasil e no Exterior, é um dos Gestores do Parque Tecnológico de São Carlos-SP, que é um “case” de empreendedorismo científico e tecnológico inovador de inquestionável
sucesso. O Projeto Cerâmico Vermelha englobará todos os elos
da cadeia produtiva do setor, desde a pesquisa de minas de
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matérias-primas existentes na região, novas formulações para
melhorar a qualidade dos produtos finais, novos designs, novos
produtos e novos processos e estratégias para avançar no mercado nacional e internacional.
O ANEXO 4.5 ilustra a colocação do Vale do Caí no cenário estadual de produção em cerâmica vermelha, uma liderança que
já perdura há várias décadas. Os empresários ceramistas continuam investindo na expansão das fábricas, já tendo alcançado
o promissor mercado internacional.
2.7.13 Turismo
OPORTUNIDADES
- a indústria do turismo é o segmento da economia
que mais cresce no
mundo inteiro;
- o Ministério do Turismo, há 10 anos,
vem investindo em
ações estratégicas
para o desenvolvimento integrado
do setor em todo o
País, dando apoio
maciço em capacitação, marketing
nacional e internacional;
- o RS foi subdividido em 9 regiões
turísticas,
com
atrações
turísticas
diferenciadas e com
perfil capaz de tornarem-se destino de
grande fluxo turístico;
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POTENCIALIDADES
- as potencialidades
turísticas do Vale do
Caí estão em 2 patamares de desenvolvimento:
(1) produtos e serviços turísticos, já
de um bom grau de
formatação, já de um
bom grau de formatação, inseridos nas 20
festas temáticas municipais, tradicionais,
de alcance estadual, capazes de atrair
mais de 200 mil visitantes por ano; algumas belezas naturais
já podem ser consideradas como produtos turísticos.
2) A maioria das belezas naturais, arquitetura típica, templos
religiosos, vida rural,

DESAFIOS
- criar e/ou fortalecer o setor turismo dentro das
Prefeituras;
- inventário turístico regional:
produtos, serviços e atrações
turísticas já disponíveis e em
potencial de formatação; existência em hotelaria,
acessos
viários, situação
da telefonia, sinalizações, etc.
- promover cursos de capacitação para todos
os agentes do
trade turístico;
- contratação de
turismólogos;

- uma das Regiões
Turísticas do RS é
a Região dos Vales (Caí, Sinos e
Taquari) nas quais
já foram realizadas
diversas oficinas de
planejamento estratégico (2005 a 2009,
SETUR/MinTur);
- O Vale do Caí
sempre se fez presente
(AMVARC,
CODEVARC, COMUDES), já iniciou
ações regionais de
cunho turístico, está
se
estruturando
para receber mais e
novos recursos técnicos e financeiros
estaduais (Consulta
Popular) e federais
(PAC2/MinTur);
- o Vale do Caí (188
mil hab) é corredor
de passagem de
mais de um milhão
de pessoas, por
ano, entre a Grande
Porto Alegre, a Serra Italiana e a Serra
alemã;
- Disponível na rede
bancária: PRONAFTURISMO para micro-empresários e

tradicionalismo gaúcho, esportes, manifestações artísticoculturais, locais para
trilhas
ecológicas,
são potencialidades
que se encontram
ainda em estágio de
atrações turísticas
mas, pelo grau de
atratividade, tem alto
potencial
turístico,
mas para tornarem-se
fontes de crescimento
econômico regional
precisam de significativos investimentos
públicos e privados
para tornarem-se realmente produtos e
serviços turísticos
vendáveis e rentáveis (conceito afirmado pelo Dr. Manoel
Suárez, empresáriohoteleiro da Grande
Porto Alegre, VicePresidente do Sistema FIERGS, que tem
400 mil associados
com poder aquisitivo
para turismo);
3) Todos os Prefeitos
tem o desenvolvimento do turismo regional
em seus Planos de
Governo; é crescente

- aprovar um Plano Diretor de Turismo Regional;
- auxiliar empreendedores a
acessar linhas
de crédito adequadas ao setor;
- Foco transitório: Copa 2014,
mas com ações
de visão permanente;
- incluir o turismo regional nos
currículos escolares;
- a transformação de atrações
de potencial turístico para produtos e serviços
vendáveis e rentáveis também
pressupõe implantar eficiente
sinalização turística regional
e folheteria bilíngue;
campanhas
educativas para
conseguir
a
adesão e engajamento das
pessoas e comunidades em
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B N D ES - PRO D ETUR para empresários de médio e
grande porte.

o número de empresários dispostos
a investir em novos
hotéis,
pousadas,
restaurantes, rotas e
Agências de Turismo
Receptivo verificado
em todo Vale do Caí;
- os acessos asfálticos, embora em ritmo
mais lento do que o
desejado, estão saindo, tendo presente
que o turista urbano
evita estradas de terra e tem alergia a pó.

apoio aos programas turísticos,
condição
imprescindível,
pois envolve um
forte valor humano regional que
é a preservação
da privacidade
familiar.

AMEAÇAS

RISCOS

LIMITAÇÕES

- Deficiências no
atendimento a turistas,
seja em
produtos, serviços
ou preços, causa
prejuízos imediatos
de difícil reversão,
devido a reação em
cadeia.

- investimentos em infraestrutura turística
desproporcional a realidade do mercado;
- organização de rotas e roteiros sem
considerar a inclusão
social de idosos e deficientes físicos;
- a venda de produtos
e serviços turísticos
não condizentes com
a cultura local ou artificializados
como
se fossem (o que os
turistas de mais alto
poder aquisitivo chamam de turismo de

- turismo restrito
ao âmbito municipal restringe
os resultados;
- falta a regulamentação da
profissão de turismólogo;
- a carência total
de dados estatísticos os elos da
cadeia produtiva
do turismo;
- em geral, capacitação insuficiente das pessoas que operam
o turismo, em
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fachada ou turismo todas as categode mentira).
rias de serviços;
- o despreparo do
trade para oportunizar o acesso
ao turismo de
pessoas idosas
e portadoras de
necessidades
especiais
2.7.14 Recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio
Caí
A recuperação ambiental da Bacia Hidrográfica do
Rio Caí já começou dando os primeiros passos, em Parceria
com o Comitê de Gerenciamento da Bacia. O COREDE VALE
DO CAÍ encaminhou Plano de Trabalho para SEMA/DRH em
21.02.2010, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais),
aprovados como prioridade número 1 na CP 2009/2010, destinando os recursos às primeiras ações concretas de saneamento e recuperação das margens do Rio Caí e para dois estudos
fundamentais nesta Fase III: Estudo Sócio-Ambiental e Estudo
de Concepção (técnicas mais adequadas em custo-benefício).
O CONSEMA fixou meta de 13 anos, a partir deste ano, para
a Bacia como um todo sanear os mananciais hídricos para alcançar o enquadramento da qualidade das águas na Classe 2,
aprovado em Audiência Pública com as populações beneficiadas. A estimativa preliminar de custos para o saneamento total,
no trecho compreendido pelo COREDE VALE DO CAÍ, é de R$
77 milhões, segundo a Empresa Profil Engenharia Ambiental
que fez os estudos técnicos para a SEMA/DRH nas Fases I e
Fase II |(2005/2009) do Plano de Bacia.
ANEXO 4.3 - Itens do Plano de Trabalho do COREDE encaminhado a SEMA/DRH em 21.02.2010 para aprovação t écnica do Conv ênio e liberação dos recursos.
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2.7.15 - Construção de 2ª ponte sobre o Rio Caí ligando a
RS 124 (Montenegro-Pareci Novo- Caí) a RS 122 (fora do
perímetro urbano de S.S. do Caí)
Foi definido como prioridade absoluta, pelos senhores Prefeitos
do CODEVAREC/AMVARC e respectivas Diretorias, na data da
inauguração da RS 124 pela Exma. Sra. Governadora Yeda Rorato Crusius, em 16.04.2010, embora a obra já estivesse concluída e aberta ao tráfego desde o início de março passado.
Justificativas
1. Com o término do asfaltamento da RS 124, estima-se que a
quantidade de veículos que cruzam o Rio Caí pela ponte do Rio
e mais as duas pontes secas, sequenciais, tenha se elevado de
500 para 2.500 por dia, gerando um verdadeiro caos dentro da
cidade do Caí, por onde o tráfego, obrigatoriamente tem que
fluir;
2. A população urbana do Caí está denunciando junto ao Sr.
Prefeito da cidade, a constante perturbação do sossego, tanto
de dia como de noite, ocasionado pelo intenso tráfego de caminhões pesados (30 a 40 t); que, já estão se verificando rachaduras nas paredes das residências ao longo das ruas trafegadas; a dificuldade e o perigo de acidentes na movimentação de
pessoas e escolares, de um lado a outros destas ruas está em
nível inaceitável e sem precedentes;
3. Os caminhões de carga que estão cruzando o Rio Caí prestam serviços às integradoras de frangos e suínos da Região, à
fábrica de móveis, cerâmicas e outros ramos importantes para
a economia regional e regiões adjacentes, que, antes desta rota
mais curta, tinham seus trajetos muito aumentados e, segundo
depoimento da integradora de aves e ovos, a DOUX, Montenegro, agora os custos de frete e tempos de percurso diminuíram
significativamente;
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4. O risco maior, oferecido pelo estado das pontes, conjugado
com o intenso tráfego, expondo seriamente vidas e patrimônios,
decorre de vários fatos: as pontes foram construídas em 1967,
visando um tráfego leve e de pouco movimento; são de via única (!) interligadas por uma via estreita, sem acostamento, ladeadas por barrancos de 30 a 40 metros de altura; o piso das
pontes já sofreu muitos remendos nos últimos anos e agora as
patologias estão se acentuando cada vez mais; quando ocorrem enchentes no Rio Caí, as águas chegam próximo ao leito
das pontes, a correnteza na ponte sobre o Rio Caí exerce uma
força hidráulica muito grande sobre cinquentenárias colunas de
sustentação, carregando junto toras e árvores arrancadas das
margens; há inúmeros registros policiais de assaltos a usuários
(carros de passeio e caminhões de carga) que são obrigados a
esperar em cima da pista de rolamento até passar o fluxo contrário, devido a mão única, e o risco multiplica-se a noite para
estudantes e transportadores;
5. Já estão começando haver acidentes de maior monta, exemplo disto, ocorreu em março passado, quando um caminhão
abalroou a defensa de uma das “pontes secas” e despencou
próximo a uma moradia, mas não houve vítimas fatais.
6. Providências em andamento: o município de S.S. do Caí, junto
com a AMVARC e o COREDE, estão agendando urgente audiência com o DAER para firmar Parceria no estudo e implementação
de uma solução. Neste ínterim, a comunidade caiense já indicou
ao Executivo Municipal mais uma alternativa de localização de
uma segunda ponte pois, no passado, já houveram outros estudos de locais para o cruzamento do Rio Caí, fora do perímetro
urbano da cidade, e que deverão ser desarquivados para cotejo
de custo-benefício. A mais recente proposta está em poder do Sr.
Prefeito de S.S. do Caí: liga a RS 124 (Várzea do Pareci Novo) a
RS 122 (traçado velho e próximo ao entroncamento do traçado
novo da RS 122 – ponto Sul), num trajeto total de 3,25 km, passando pela encosta do Morro Berwanger, lado do Caí, e a ponte
sobre o Rio teria uma extensão de 125 metros).
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2.7.16 RS 452 – Duplicação
A RS 452 é uma Rodovia Estadual de Ligação, com 20,6 km
de extensão, interligando, em diagonal, a Oeste, a RS 122, na
área urbana de Bom Princípio, com a BR 116, a Leste, em território pertencente a Caxias do Sul. Cruza por áreas urbanas
e suburbanas de Bom Princípio, Feliz, Alto Feliz, Vale Real e
Caxias do Sul, intensamente povoadas. A estrada, com mais de
quarenta anos de construção, foi dimensionada para transporte
de cargas muito inferiores às de hoje e um fluxo menos de dez
por cento do atual. Estima-se que o tráfego ultrapasse a cinco
mil veículos por dia.
Justificativas:
a) Manutenção e conservação mais permanente e menos onerosa;
b) Menor risco e incidências de acidentes pessoais e patrimoniais, cujas ocorrências vem crescendo de forma preocupante
em todo o trecho;
c) Menor congestionamento e tráfego mais ágil, e, consequentemente, menor
custo de fretes para as empresas da Região do Vale do Caí e
para a economia estadual como um todo, beneficiando os transportadores da rota Caxias do Sul, São Marcos Vacaria com a
Grande Porto Alegre e o Pólo Petroquímico de Triunfo;
d) A rodovia duplicada passaria a ser um alternativa segura e
vantajosa de tráfego para todos os veículos que se utilizam
da RS 122 (entre a Serra Italiana, Vale do Caí e Grande Porto
Alegre) passando por São Vendelino, quando acontecem os frequentes deslizamentos de terra na altura do km 10 (entre São
Vendelino e Nova Milano), que interrompe o tráfego por vários
dias e de solução técnica ainda não vislumbrada.
2.8

Outros projetos em fase de estudos de priorização

2.8.1 Agroindústria de Carnes, Frutas e Farináceos
Recomendado: primeiro a CRIAÇÃO DO SUASA RE140

GIONAL. Marcos Legais do SUASA: a Lei 9712/1988 criou
o SUASA; o Decreto 5741/2006 regulamentou o SUASA; a IN
19/2006, do MAPA, estabeleceu as condições para os municípios habilitarem-se ao SUASA; a Circular 52/2006, do MAPA,
padronizou os procedimentos de análise dos produtos de origem animal; os de origem vegetal ainda estão pendentes.
Para incentivar a implantação de agroindústrias familiares
na região, não só visando vendas dentro dos municípios onde
operam (o SIM é suficiente) porem. Se o foco é o mercado estadual e nacional, é imprescindível, primeiramente, implantar o SUASA REGIONAL. Caso contrário, nossas agroindústrias ficarão
atreladas ao tradicional CISPOA-SAA/RS, que tem um efetivo
muito pequeno de Fiscais a campo ou do distante e oneroso SIFServiço de Inspeção Federal. Nestas últimas hipóteses, temos
dúvidas sobre a viabilidade social e econômica das agroindústrias familiares e, consequentemente, sobre a correta aplicação
do investimento público. Sabemos, contudo que, no Estado do
Rio Grande do Sul, tem mais de quatro mil (4.000) agroindústrias,
dos mais variados portes, enquanto que na Região do Vale do
Caí o número não ultrapassa a dois dígitos.
Passos legal para implantação do SUASA REGIONAL.
SUASA - Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária.
Até o presente, todos os SUASAS no Brasil são municipais; a proposta da AMVARC/CODEVARC, em caráter pioneiro,
é de um SUASA REGIONAL para aumentar a eficiência, agilidade e a redução drástica de custos fixos por município em
comparação à ação individual.
Por enquanto, o SUASA só tem regulamentado os produtos de origem animal, fixando normas para instalações e procedimentos em todos os elos da cadeia produtiva. Incluem-se
aí os abatedouros de gado bovino, coelhos, galinha caipira e
animais exóticos; a produção de ovos e de mel; os embutidos
de carne; os derivados de leite e os pescados.
Os produtos de origem vegetal estão ainda em fase de
estudos de Regulamentação. Abrangem: frutas, verduras, conservas, geléias e doces, cachaça, licores, cerveja artesanal,
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mandioca envasada a vácuo e farinhas. Embora estes ainda
não estejam regulamentados pelo MAPA devem estar incluídos
nas finalidades da Lei do SIM- Serviço de Inspeção Municipal.
As grandes empresas do ramo alimentício da região já
estão consolidadas no SIF mas, mesmo assim, serão beneficiadas com o SUASA REGIONAL devido às campanhas sanitárias educativas obrigatórias, como contrapartida pela outorga
dos serviços, junto aos agricultores e a população.
Identificação de fontes de recursos técnicos e financeiros: a) Ministério do Desenvolvimento Agrário e o MAPA –
PRODESA, para aplicação em infra-estrutura e promoções; b)
a Consulta Popular/RS, para ampliar as ações do Pólo de Inovação Tecnológica e implantação do Eco-Parque Tecnológico;
Convênios com a UCS, UNISC e outras Universidades que atuam ou venham a atuar na região, para uso dos Laboratórios de
Análises Bromatológicas.
O SUASA REGIONAL também vai abrir caminho para
implantação do selo de qualidade e de origem para os produtos
agropecuários que serão diferenciados no Vale do Caí.
Passos para implantação do SUASA REGIONAL: cada
município deve cadastrar seus estabelecimentos que trabalham
com produtos de origem animal e vegetal em todos os elos das
cadeias produtivas; cada município tem que ter o SIM implantado, por Lei Municipal e, em funcionamento.
Na equipe regional de técnicos há necessidade de um
Médico Veterinário (para produtos de origem animal) e um Engenheiro de Alimentos (para produtos de origem vegetal) para
serem os responsáveis pela orientação, fiscalização e campanhas educativas, em contrapartida obrigatória da região. A
constituição de uma equipe mínima de técnicos vai depender da
estimativa de demanda de serviços da região, segundo parâmetros do MAPA e SAA/RS.
2.8.2 Criação de coelhos em sistema integrado
Na década de sessenta, do século passado, florescia em
todo o Vale do Caí a criação de filhotes de coelhos (láparos)
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destinados ao Laboratório Leivas Leite, Pelotas/RS, fabricante de vacinas. Na maioria das propriedades rurais os criatórios
eram bem instalados e tecnicamente assistidos. Os resultados
eram altamente promissores para os criadores, pois a mão de
obra era familiar (jovens e pessoas de idade); o preço era compensador e tinha liquidez; a alimentação, boa e barata, produzida na propriedade; porém, o investimento inicial era alto e as
vendas estavam calcadas em um único comprador, um laboratório de vacinas, único no Estado.
Passados alguns anos de bonança para os cunicultores,
de uma hora para outra, o Laboratório passou a fabricar vacinas
sintéticas, abandonou a compra os coelhos, deixando à deriva
centenas de criadores e notáveis prejuízos.
Somente na década de oitenta foi construído, na região,
no município de Feliz, o primeiro abatedouro comercial de coelhos, com vistas a carne e peles, tendo São Paulo como principal destino. Entretanto, o empresário-pioneiro (Ruaro) mantém até os dias atuais a mesma escala de produção, compras
limitadas e clientes cativos. A justificativa para a não expansão
seria o volume de capital próprio necessário, a inexistência de
financiamento bancário adequado e a falta linhas de crédito rural para formar uma rede de produtores-integrados. Junto a isto,
o empresário muito oneroso bancar, isoladamente, os serviços
do SIF, para poder exportar carne e peles para os maiores Estados consumidores, Rio e São Paulo.
Há questão de dez anos surgiu um segundo empreendimento de cunicultura no vale do Caí - no município de São José
do Sul, com incentivos da Prefeitura Municipal, capitaneado por
empresários portugueses (empresa LCap). Foi construída uma
fábrica de ração e de equipamentos e o plano era também construir um abatedouro e curtume de peles de coelho. As principais
vendas seriam para Portugal e Espanha. O projeto total emperrou
devido à dificuldades de conseguir produtores para montar um
Sistema de Integração em escala adequada, por motivos ainda
não bem esclarecidos. Enquanto isto, os coelhos vivos arrecadados são levados a São Paulo para abate curtimento das peles.
Oportunidades do setor: as carnes de coelho são apre143

ciadas nas principais capitais brasileiras pela classes de maior
poder aquisitivo; as peles de coelho, em especial as de chinchilas, são empregadas nas indústrias de confecção de casacos,
mantas, gorros e luvas; os sub-produtos são empregados em
fábricas de ração para gatos, cães e peixes. As condições de
criação e bom rendimento são amplamente favoráveis, comprovado por experiências pregressas, em água limpa, clima, relevo
e solo. Desenvolvem-se bem as raças do tipo-carne (ex;: Gigante de Flandres), as especializadas em peles finas (ex.: Angorá)
e os coelhos com aptidões mistas (ex.: Borboleta Francês). As
tecnologias que compõe a pirâmide zootécnica são bem conhecidas: alimentação, sanidade, instalações, manejo e raça
e o mercado é francamente comprador nos segmentos sociais
mais abastados. A rentabilidade para o criador pode ser alta se
houver um sistema de compras e vendas em comum, frente à
grandiosidade do porte dos elos seguintes da cadeia produtiva
- cem fêmeas confinadas podem gerar uma receita de vinte mil
reais ao ano (R$ 20.000,00 a.a.), num terreno de 1.000 m², com
emprego de mão de obra unicamente caseira (adolescentes e
terceira idade).
2.8.3

Produção de Mel

O Vale do Caí, até meados dos anos setenta, século
XX, já foi um dos maiores produtores de mel do Estado. Por
esta época em diante, a biodiversidade florística foi raleando,
por conta da chamada “revolução verde” e uso indiscriminado
de agrotóxicos. Até o declínio do setor, a apicultura era matéria de aula obrigatória na antiga Escola Agrícola do Caí, extinta
nos anos setenta. O setor era objeto de intensas pesquisas na
criação de rainhas de alta linhagem no Centro de Treinamento
Agrícola de Capela de Santana. Agora, o cenário está revertendo para melhor, a lei das APPs são cada vez mais rígidas, as
matas devastadas estão rebrotando, a silvicultura florífera tem
lugar de destaque e o uso de agrotóxicos está cada vez mais
restrito, cedendo lugar a defensivos biológicos. Com este viés,
a retomada da produção de mel está despertando novos inte144

resses entre jovens agricultores. Aliado a isto, a produção de
mel em Países desenvolvidos, está decrescendo em função de
altas taxas de mortalidade de abelhas e dizimação de apiários,
por causas ainda não conhecidas. Especula-se que centenas
de milhões de telefones celulares, nestes Países, estejam interferindo nos instintos de retorno das abelhas às colméias no fim
das jornadas de trabalho. Face a isto, a cotação internacional
do mel vem oscilando acima de U$10 por kg enquanto que no
mercado brasileiro fica abaixo de U$ 4.
Estimativas, por alto, indicam que o Vale do Caí tem potencial para produção de mais de 250 t por ano com as tecnologias e as fontes de alimentação disponíveis. A produção atual
está em torno de 50 t por ano, concentrada em poucos produtores e que sobrevivem graças à apicultura itinerante (deslocamento de colmeias em direção a floradas). O mercado nacional
e internacional é francamente comprador.
2.8.4
Produção de óleos essenciais a partir de plantas
medicinais, aromáticas e condimentares
Algumas poucas experiências no Vale do Caí, a campo,
são registradas: 1) em Harmonia, produção ecológica de plantas
com as três destinações acima, em forma de chás e materiais
secos; 2) em Maratá, uma micro-empresa familiar, do ramo de
cosméticos e perfumes, ainda está no Incubatório Municipal de
novos empreendimentos; 3) uma Unidade Didática construída
em Capela de Santana, sob a égide administrativa da UNISINOS e EMATER, concebida para produzir mudas e pesquisas
técnicas, sucumbiu no ano 2001, a despeito de mais de R$ 100
mil em investimentos em instalações.
Estudos de sustentabilidade e escala de produção possível na região devem ser conduzidos no Projeto Eco-Parque de
Inovações Tecnológicas que será instalado em Bom Princípio.
Um estudo feito pelo Gerente de Agronegócios Gérson
Vargas da Silva revela que mais de uma centena de espécies
de plantas medicinais, aromáticas e condimentares encontram
alto potencial produtivo no Vale do Caí, empregando-se técni145

cas de plasticultura, em pequenas áreas de terra, residuais até,
nas lavouras. E que, as grandes empresas químicas que operam no Brasil (Hoechst, Ciba-Geigy, Monsanto, Bayer, etc.) importam, anualmente, centenas de milhões de dólares em óleos
essenciais para fabricação de seus produtos e que a produção
brasileira responde por menos de 10% da demanda desta matéria-prima.
2.8.5

Reciclagem de óleo de cozinha usado

São frequentes os debates sobre os efeitos desastrosos
do óleo de cozinha usado quando drenado para os mananciais
hídricos, por isso visitamos uma recicladora (única) estabelecida no Vale do Caí. O que surpreende é que o processo de reciclagem para ter superávit financeiro requer uma escala muito
grande de recolhimento de óleo, possível somente integrando
uma região inteira. Por outro lado, o lucro social é incomensurável.
(Vide ANEXO 4.3 Reciclagem de óleo de cozinha usado)
3.
INTRODUÇÃO A 3ª ETAPA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL
3.1
Proposta de Comit ê Gestor no âmbito do COREDE
VALE DO CAÍ
Para acompanhar a efetiva implantação do Planejamento
Estratégico Regional propomos a criação de um Comitê Gestor formado por um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro,
eleitos entre os membros dos COMUDES revigorados, reportando-se a Diretoria do COREDE VALE DO CAÍ. O Secretário
Executivo do COREDE VALE DO CAÍ e da AMVARC, assim
como o Assessor Técnico destas duas Entidades, são membros
natos do Comitê. A constituição seria logo após a homologação do Planejamento em Audiência Pública, última instância de
aprovação regional, agendada para 16 de abril de 2010. A sede
Administrativa do Comitê será o endereço da sede da AMVARC,
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Rua Marcílio Dias, 574, Bairro Menino Deus, Porto Alegre. Alguns tópicos são de extrema importância para que o Comitê
tenha eficácia: a) implantação eletrônica de todos os projetos
regionais prioritários; ter franco acesso aos trâmites da execução dos projetos a nível de município e região; ter os Prefeitos
ou seus prepostos, como contatos diretos do Comitê Gestor;
realizar reuniões periódicas de trabalho e, ipso factu, apresentar
Relatório-Síntese a Diretoria do COREDE VALE DO CAÍ e da
AMVARC, entidade Parceira.
3.2 Articulação com a Região Funcional I de Planejamento do Estado
Como atividade externa, o Comitê Gestor estará mais
diretamente articulado com a Região Funcional I de Planejamento do Estado, à qual pertence o COREDE VALE DO CAÍ,
para interagir em torno de interesses em comum. A Funcional I
compreende os COREDES VALE DO CAÍ, VALE DO RIO DOS
SINOS, PARANHANA, DELTA DO JACUÍ E CENTRO-SUL.
3.3 Articulação com as Nove (9) Regiões Funcionais de
Planejamento do Estado
Os objetivos das Regiões Funcionais de Planejamento do Estado são congruentes com os objetivos do COREDE
VALE DO CAÍ, razão principal da aproximação estratégica entre
as Entidades:
“Os principais objetivos são a promoção do desenvolvimento regional harmônico e sustentável; a integração dos recursos e das ações do governo na região; a melhoria da qualidade
de vida da população; a distribuição equitativa da riqueza produzida; o estímulo a permanência do homem na sua região; e a
preservação e a recuperação do meio ambiente”.
A articulação do Comitê Gestor dar-se-á, preferencialmente,
através do FÓRUM DOS COREDES e da SEPLAG/RS, para acontecer uma interação de fato em torno de interesses em comum.
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Configuração das nove (9) Regiões Funcionais de Planejamento do Estado:
Região Funcional I: COREDES, VALE DO CAÍ, VALE DO RIO
DOS SINOS, PARANHANA, DELTA DO JACUÍ E CENTROSUL;
Região Funcional II: COREDE VALE DO RIO PARDO e COREDE VALE DO TAQUARI;
Região Funcional III: COREDES, SERRA, CAMPOS DE CIMA
DA SERRA E HORTÊNSIAS;
Região Funcional IV: COREDE LITORAL;
Região Funcional V: COREDE SUL;
Região Funcional VI: COREDE FRONTEIRA OESTE e COREDE CAMPANHA;
Região Funcional VII: COREDES, MISSÕES, NOROESTE COLONIAL, FRONTEIRA NOROESTE e CELEIRO;
Região Funcional VIII: COREDES, JACUÍ CENTRO, CENTRAL
e VELA DO JAGUARI;
Região Funcional IX: COREDES, BOTUCARAÍ, PRODUÇÃO, NORDESTE, RIO DA VÁRZEA, NORTE e MÉDIO ALTO URUGUAI.
3.4

Articulação com a Mesorregião Metade Sul do Estado

A articulação do Comitê Gestor dar-se-á também com a
MESORREGIÃO METADE SUL DO ESTADO, preferencialmente através do FÓRUM DOS COREDES e da SEPLAG/RS, para
interagir em torno de interesses em comum.
Configuração da MESORREGIÃO METADE SUL DO
ESTADO: A Metade Sul do Estado agrega 105 municípios, tem
154.099 km² e 2.698.651 habitantes (ano 2007).
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4.

ANEXOS

4.1 - Passos da execução do Planejamento Estrat égico Regional do COREDE VALE DO CAÍ
1ª Etapa e 2ª Etapa
Fevereiro e março de 2009 - Participação do COREDE VALE
DO CAÍ, com o Engº Agrº Jacob Christiano Selbach, no curso de
capacitação em Planejamento Estratégico Regional, promovido
pelo Governo do Estado, SEPLAG, FORUM DOS COREDES,
MINISTÉRIO DO INTERIOR, ministrado pela CEPAL/ILPES,
Curso a Distância, em fevereiro de 2009 e Curso Presencial em
Santa Maria, em março de 2009.
Abril/Maio/Junho/Julho de 2009 - Participação da Assessoria
Técnica do COREDE VALE DO CAÍ nas Reuniões Mensais do
FORUM DOS COREDES, tendo por local a Assembléia Legislativa do Estado, tendo na pauta assuntos relativos ao Planejamento Estratégico Regional com palestras instrutivas dadas por
Professores Especialistas da UNIJUÍ (Dieter Seidenberg, Paulo
Afonso Frizzo, Sérgio Allebrand, Vítor Roque Dallabrida e Pedro
Büttenbender).
29.07.2009 - Informações aos COMUDES sobre participação
do COREDE VALE DO CAÍ no curso de capacitação em Planejamento Estratégico Regional, promovido pelo Governo do
Estado, SEPLAG, FORUM DOS COREDES, MINISTÉRIO DO
INTERIOR, ministrado pela CEPAL/ILPES, Curso a Distância,
em fevereiro de 2009 e Curso Presencial em Santa Maria, em
março de 2009. E, efetivo início do Planejamento Estratégico
Regional, da importância, estrutura metodológica do processo,
Etapas a serem cumpridas, resultados esperados e Gestão futura do Plano. Entrega de questionário/roteiro de informações a ser
trabalhado no âmbito dos municípios. Local: UCS Vale do Caí.
18.08.2009 - Reunião específica com os Dirigentes Municipais
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de Turismo para engajarem-se ativamente no processo, esclarecendo a importância, estrutura metodológica, etapas a serem
cumpridos, resultados esperados e Gestão futura do Plano. Entrega de questionário/roteiro de coleta de informações a ser trabalhado no âmbito dos municípios. Local: UCS Vale do Caí.
22.09.2009 - Reunião de reforço do emprego da metodologia
para o levantamento de dados com os Dirigentes Municipais
de Turismo, tendo em vista que o desenvolvimento do turismo
regional é um dos objetivos buscados por todos os Prefeitos do
COREDE VALE DO CAÍ. Local: UCS Vale do Caí.
25.09.2009 - Remessa de material metodológico (roteiros, etapas, conceitos) a todos os Prefeitos do COREDE VALE DO CAÍ
a pedido dos Presidentes de COMUDES no sentido de haver
maior respaldo às tarefas precípuas dos COMUDES, em cada
município.
23.10.2009 - Reunião com os COMUDES para tomarem conhecimento dos dados levantados pela Coordenação Técnica
do Planejamento, no COREDE VALE DO CAÍ, em adição aos
dados já conhecidos em cada município, com o objetivo de sinalizar o caminho que iria levar às conclusões do Diagnóstico
Regional e Análise Situacional. Local: UCS Vale do Caí.
18.11.2009 - Reunião conjunta entre o COREDE VALE DO CAÍ,
AMVARC E Consórcio dos Municípios do vale do Caí para apresentar aos Dirigentes as primeiras conclusões a que se chegara
sobre o Diagnóstico Técnico e Análise Situacional e abertura de
espaço para manifestação de opiniões, pareceres e eventuais
correções. Local: UCS Vale do Caí.
23.12.2009 - Reunião de trabalho com os Presidentes de COMUDES para análise das tabelas e quadros compilados e sistematizados pela Coordenação Técnica do Planejamento e pelos
COMUDES em cada município com vistas à redação final da
1ª Etapa do Planejamento Estratégico abrangendo Diagnóstico
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Técnico Regional e Análise Situacional cujo documento estava
agendado a ser entregue à SEPLAG/RS até 18.01.2010. Local:
UCS Vale do Caí.
18.01.2010 - Entrega à SEPLAG/RS do documento impresso
1ª Etapa do Planejamento Estratégico Regional do COREDE
VALE DO CAÍ abrangendo o Diagnóstico Técnico Regional e
Análise Situacional.
22.01.2010 - Reunião com os Presidentes de COMUDES para
dar início à execução da 2ª Etapa do Planejamento Estratégico
Regional do COREDE VALE DO CAÍ, abrangendo a Definição
de Macroobjetivos, Análise da Matriz FOFA e indicação de Projetos Prioritários, esclarecimentos de conceitos, metodologia
que deverá ser empregada, prazos a cumprir e resultados esperados. Local: UCS Vale do Caí. Nesta Reunião decidiu-se que
um membro da Coordenadoria Técnica do Planejamento Jacob
Christiano Selbach visitaria os COMUDES, individualmente, em
cada município, para análise e cumprimento da 2ª Etapa, o que
foi feito, no período de 26.01.2010 a 01.03.2010, conforme detalhado no Quadro apenso a este Anexo 1.
30.03.2010 - Reunião de apresentação das conclusões do cumprimento da 2ª Etapa após a sistematização das análises feitas
das propostas, MUNICÍPIO A MUNICÍPIO, em cada localidade,
com a participação intensiva de todos os COMUDES, para uma
apreciação geral e possíveis emendas ou ajustes para a redação
final do Documento a ser entregue à SEPLAG/RS. Local: UCS
Vale do Caí. Para esta reunião de trabalho revisional e socialização dos dados foram convidados também os senhores Prefeitos
que puderam comparecer em pequeno número, mas, de qualquer
forma, foi enviado a todos os Prefeitos o Documento elaborado
para que tomem conhecimento do conteúdo e façam sugestões
de emendas ou correções se assim julgarem necessário, com a
máxima urgência, para que a Coordenação Técnica possa preparar a apresentação dos resultados em Audiência Pública prevista
para 14.04.2010, para fins de difusão e homologação.
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Montenegro
Pareci Novo
Maratá (2x)
S.S. do Caí (3x)

22.02.2010 - 2ªf

25.02.2010 - 5ªf
26.02.2010 - 6ªf
26.02.2010 - 6ªf
01/03/2010 - 2ªf

19 municípios

almoço)
Tupandi (2x)
15h/17h (2h)
9h/10h30 (1h30)
11h/13h (2h)
9h/11h (2h)
52h45

Secr. Saúde, Fazenda
total

15h30/17h30 (2h)

CTG, Sala do Prefeito
SMEC, EMATER e Sala
da Agricultura
Sala da SMICTur
Sala do Planejamento
Sala da Biblioteca
SMEC, Secret. Obras,
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4
6
4
4

4

5

9h/14h30 (5h30)

Capela de Santana (c/

e Secret. Saúde
SMEC, Secret. Faz.,

22.02.2010 - 2ªf

6

15h/18h
13h30/17h (3h30)

Barão

19.02.2010 - 6ªf

Câm.Ver.

cio
Feliz
Harmonia
Bom Princípio (2x)
Brochier
São José do Sul
São Vendelino
Alto Feliz (c/almoço)
Vale Real

29.01.2010 - 6ªf
04.02.2010 - 5ªf
08.02.2010 - 2ªf
10.02.2010 - 4ªf
10.02.2010 - 4ªf
12.02.2010 - 6ªf
12.02.2010 - 6ªf
12.02.2010 - 6ªf

soas
6
4
10
5

Nr. pes-

4
7
6
7
12
4
3
4

Sala do Planejamento
Sala da Agricultura
Sala da Agricultura
Sala do Prefeito
Sala da Fazenda
Sala da Prefeita
Sala do Prefeito
Sala do Prefeito

Salvador do Sul
São Pedro da Serra
Linha Nova
São José do Hortên-

Trabalho
8h/11h (3h)
14h/18h (4h)
13h30/15h45 (2h15)
16h/18h (2h)
13h30/16h (2h30)
8h/11h (3h)
14h/17h (3h)
9h/12h (3h)
15h/17h30 (2h30)
8h/10h30 (2h30)
8h10.30 (3h30)
11h/14h30 (3h)

trabalho
Câmara de Veread.
Sala do Prefeito
Câmara de Veread.
Sala da Agricultura

união
26.01.2010 - 3ªf
26.01.2010 - 3ªf
28.01.2010 - 5ªf
28.01.2010 - 5ªf

COREDE VALE DO CAÍ
Planejamento Estrat égico Regional
2ª Etapa - Análise da Matriz FOFA e Indicação de Projetos
Reunião com os COMUDES em cada município - janeiro e fevereiro de 2010
Data da ReCOMUDES
Local da Reunião de
Duração do

sim

sim
sim
sim
sim

sim

sim

sim

sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

sim
sim
sim
sim

Atas

14.04.2010- Realização de Audiência Pública para homologação do Planejamento Estratégico Regional.

26.04.2010 - Entrega da redação final dos Cadernos do Planejamento Estratégico Regional do COREDE VALE DO CAÍ à
SEPLAG/RS, compreendendo a 1ª Etapa e 2ª Etapa, acrescido
de considerações para implementação na 3ª Etapa do Planejamento Estratégico Regional – Comitê Gestor e articulações com
as Regiões Funcionais de Planejamento do Estado.

2ª Etapa

4.2 Itens do projeto de recuperação ambiental da Bacia
Hidrográfica do Rio Caí
Título do Projeto
Período de Execução
(Conforme título na Consulta
Ano 2010/2011
Popular 2009)
“Elaboração do Plano
Início: após
da Bacia Hidrográfica do
publicação no
Término
Vale do Caí e “Prevenção Diário Oficial do
300 dias
Ambiental”
Estado
Estudo de Concepção
O Estudo de Concepção faz parte da chamada Fase C do
Plano de Bacia Hidrográfica do Caí sendo que as Fases A e
B já foram concluídas e os resultados publicados. A Fase C
compreende também outros passos encadeados no processo
todo e que estão sendo dados pelo Comitê de Gerenciamento
da Bacia, tais como, a regulamentação dos Marcos Legais pertinente ao enquadramento das águas e o modelo de tarifação
dos usos futuros.
A previsão é de que o prazo total de execução do Plano de
Bacia estenda-se até o ano 2023 (CONAMA), passando pelas
etapas de elaboração e execução do Projeto de Implantação do
Saneamento em toda a Bacia; a realização de Programas Sócio-Ambientais com a população beneficiária, finalizando com a
constituição de um Comitê Gestor para a sustentatibilidade da
obra, em longo prazo.
a) Definição da abrangência populacional, projetando trinta anos,
levando em conta o crescimento vegetativo da população inicial
beneficiada e a possível expansão urbana por conurbação.
b) Utilização de escala compatível, mínima de 1:50.000, idealmente de 1:25.000, em grau máximo 1:10.000, para definir as
bacias de esgotamento sanitário.
c) Determinação das vazões de esgotamento sanitário, a serem
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atendidas pelo Sistema, para cada Bacia de Contribuição. Para
este cálculo estimativo devem ser utilizados índices de consumo
e taxas de retorno, bem como índices de pico compatíveis com
cada localidade. Também deve ser considerada a taxa de infiltração na rede, por exemplo, 0,5L.s/km².
d) Confecção das plantas de pré-lançamento dos traçados dos
coletores-tronco e interceptores, em cada localidade, projetando a necessidade de Estações Elevatórias, linhas de recalque e
Estações de Tratamento.
e) Fazer estudo de alternativas de tratamento do esgoto para
cada localidade, considerando o custo-benefício, a tecnologia
disponível e viável tecnicamente.
f) Fazer um estudo inicial das possíveis localizações das Estações de Tratamento de Esgotos e Estações de Recalque/
Bombeamento e tamanho das áreas necessárias.
O custo dos Estudos de Concepção foi estimado pela empresa
PROFIL Engenharia e Ambiente e Parceiros, com base em janeiro de 2009, em 1% do valor da obra, porém, limitado a um
valor mínimo de R$ 5.000,00 por município e um valor máximo
de R$ 50.000,00, de acordo com o tamanho da população a
ser beneficiada, o que totaliza para o COREDE VALE DO CAÍ
R$ 280.181,25 (duzentos e oitenta mil cento e oitenta e um reais
e vinte e cinco centavos). O critério técnico de abrangência da
população atendida, município a município, foi alcançar o enquadramento das águas na Classe aprovada em Audiências Públicas (100% na Classe 2).
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Estimativa de custos dos Estudos de Concepção
(preços com base em janeiro de 2009)
Municípios

Pop. Urb. Pop. Urb.a

Pop. Urb. a

Custo do

Do COREEDE VALE
DO CAÍ e Classe de
água aprovada – C2
Alto Feliz
Barão
Bom Princípio
Brochier
Capela de Santana
Feliz
Harmonia
Linha Nova
Maratá
Montenegro
*Pareci Novo
*Pareci Novo
Salvador doSul
S.José do Hortêncio
São José do Sul
S. Pedro da Serra
S. Sebastião do Caí
São Vendelino
Tupandi
Vale Real
Total 19 municípios

Total
(hab)

ser atendida (%)

ser atendida projeto (R$)
(hab)

721
676
8.039
1.272
7.459
9.143
1.991
380
667
54.096
710
710
2.816
2.446
875
1.432
17.976
1.172
2.323
4.271

30%
30%
100%
30%
50%
50%
30%
30%
30%
100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
100%
30%
30%
30%

30%
203
8.039
382
3.730
4.572
598
114
201
54.096
213
213
845
734
263
430
17.976
352
697
1.282

5.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
23.312,50
28.575,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.281,25
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
8.012,50
280.181,25

(*) Pareci Novo recebe água de duas Sub-Bacias:Médio Caí-Tupandi e Médio CaíTrecho Baixo
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“Prevenção Ambiental”
Objetivos específicos:
a) Ampliar a instalação de pontos de monitoramento das águas
do Rio Caí e principais afluentes. Nas Fases A e B foram monitorados 4 pontos na área de estudo no Vale do Caí. A meta é
elevar para um total de 20 pontos.
O custo de deslocamento, nos municípios, dos t écnicos
SEMA/DRH será contrapartida do Proponente.
b) Realizar duas (2) análises bioquímicas, no período do projeto (300 dias), em cada um dos 20 pontos de monitoramento
selecionados, totalizando 40 análises completas, para determinar os seguintes Indicadores, incluindo a prospecção de metais
pesados:
pH,temperatura, sólidos totais, DBO, DQO, Fósforo Total, Ortofosfato, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio Kjedahl Total, Coliformes
Termotolerantes, Agrotóxicos (glifosato, atrazina, piretróide, tebuconazol, triazol); metais pesados: cromo, cobre e chumbo;
Fósforo e Nitrogênio, nas diversas composições moleculares,
merecerão atenção especial, pois, estes elementos remanescem
nos TS - Tratamento Secundário e requerem, obrigatoriamente
TT-Tratamento Terciário para a devida remoção a níveis compatíveis com a qualidade da água que se busca.
A estimativa de custo é de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por
análise completa Inclui a análise dos resultados vis-a-vis
parâmetros exigidos para o futuro enquadramento das
águas da Bacia nas Classes aprovadas nas Audi ências
Públicas, ocorridas nas Fases A e B, e comparando com
os Indicadores correspondentes do CONAMA.
Total ...................................R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
c) Propor alternativas para minimização dos efeitos das estiagens prolongadas no setor rural. Construir 19 “microaçudes
modelo” e 19 “cisternas-modelo”, no COREDE VALE DO CAÍ (2
instalações por município), com aplicação de todas as Normas
e Metodologia da SIUMA-Secretaria Estadual da Irrigação e
Microaçudes, tendo por principal objetivo o efeito-demonstrativo
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de custo-benefício para os agricultores.
A estimativa de custo é de R$ 5.000,00 por microaçude
e R$ 2.500,00 por cisterna, totalizando as 38 obras,
em.......................................................................R$ 142.500,00
d) Apoiar medidas preventivas e atenuantes dos efeitos sócioeconômicos catastróficos das enchentes nos municípios periodicamente atingidos no Vale do Caí. Em fevereiro e março do
corrente ano, a CPRM-Companhia de Pesquisas em Recursos
Minerais, em Convênio com o município de Bom Princípio e outros da AMVARC/CODEVARC, está instalando sete (7) equipamentos que permitirão a previsão de enchentes com 24 horas
de antecedência (Fluviômetros, Pluviômetros e um Sistema de
Integração Regional), a exemplo do que já está funcionando em
Minas Gerais há 12 anos. Os locais de instalação dos Sensores
são: Montenegro, S.S. do Caí, São Vendelino, no território da
AMVARC/CODEVARC e, a montante do Vale do Caí: São Francisco de Paula (nascentes do Rio Caí), Nova Petrópolis, Linha
Gonzaga (Caxias) e Nova Palmira (Nova Petrópolis).
O custo dos equipamentos, instalações, manutenção e
apoio operacional aos municípios é bancado pela CPRM,
a fundo perdido. Cabe aos municípios a manutenção dos
grupamentos de Defesa Civil Municipal e a implementação
dos resultados do sensoriamento junto a população e áreas atingidas pelas enchentes, diminuindo os custos sociais
provocado pelas enchentes.
Esta ação é bancada pela CPRM, a fundo perdido para o
COREDE VALE DO CAÍ.
e) Mapear as APP - Áreas de Preservação Permanente em
todos os municípios, com emprego de tecnologia de geoprocessamento, identificando as degradações geológicas que tem
impacto negativo direto no Rio Caí e afluentes com vistas a desencadear um amplo processo sócioeducativo de reversão do
quadro atual. Os mapas geoprocessados, em escalas que variam de 1:25.000 a 1:50.000, mostrarão a localização das APP,
conforme definidas em lei, nas margens dos cursos d’água e
nascentes (recuo de 30 a 50m conforme o caso), declividade
do solo, existência de mata virgem e mata em regeneração as157

sim como os locais de captação de águas superficiais e subterrâneas pelas diversas categorias de usuários. O escopo será a
confrontação do estabelecido em lei com o status exploratório
atual, em agricultura, pecuária e acessos viários. O plano é de
vinte (20) fotos, em média, por município, tamanho A4, cujo trabalho será complementado a campo, em todos os municípios.
Estimativa de custos – 380 fotos (20 por município). A éreas digitalizadas, 3D, coloridas, via sat élite e 380 horas de
visitas de t écnicos, a campo, compilação, análise e conclusões ...............................................................R$ 100.000,00
f) Com base no mapeamento das degradações ao longo do Rio
Caí e afluentes e uso agrícola, nas áreas definidas como APP,
um sub-projeto da ação anterior visa-se implantar ProjetosPiloto de recuperação dos margens protegidas em lei, cercamento e habilitação dos proprietários junto ao INCRA para fins
de indenização do bloqueio exploratório destas áreas, prevista
em lei, no Rio Caí, Forromeco, Maratá e Cadeia).
Projetos-Piloto: trinta (30) ha nas margens do Rio Caí, quatro
(4) ha nas margens do Arroio Maratá, quatro (4) há nas margens do Arroio Cadeia e quatro (4) ha nas margens do Arroio
Forromeco, compreendendo: estabilização dos barrancos com
empedramento e gramíneas fixadoras; cercamento das APP
com arame farpado e moirões de eucalipto; plantio de espécies
arbóreas nativas dentro das APP.
Estimativa de custos por hectare (recuo de 30m a partir
dos bordos): estabilização dos barrancos, materiais de
cercamento, gramíneas, mudas de árvores nativas, mão de
obra de serviços diretos, total R$ 6.000,00 (seis mil reais)/
ha, projeção de 42 ha , total R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
Estudos t écnicos de implantação, acompanhamento das
obras e Laudos T écnicos de Conclusão envolvendo tr ês
profissionais, um Geólogo, um Engenheiro Civil e um Engenheiro Agrônomo R$ 37.318,75;
Total geral das ações ........................................R$ 287.318,75
g) Inventariar os usuários das águas, de todas as categorias:
abastecimento público, indústrias, produção rural, geração de
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energia, lazer, turismo, mineração, transporte hidroviário de interior, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. Na
área rural será dado ênfase especial ao setor de criação de
suínos, além dos empreendimentos potencialmente poluidores,
de impacto regional, encontráveis na avicultura, horticultura, fruticultura e indústrias de sub-produtos de origem animal.
Estimativa de custo da ação. Considerando 24 horas-t écnicas por município, 19 municípios (456h), incluindo as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação, MO auxiliar, levantamento fotográfico geoprocessado, impostos
sobre a prestação dos serviços .................. R$ 50.000,00
Resumo dos Investimentos em Estudo de Concepção e
Prevenção Ambiental na área do COREDE VALE DO CAÍ
Código da
Ação
3.2.1
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6
3.2.2.7
Total

Natureza da ação
Estudo de Concepção
Prevenção Ambiental:
Pontos de coleta de amostras de água
Análises bio-químicas das águas
Atenuação dos efeitos das estiagens
Sistema de previsão de enchentes
Mapeamento das APP
Recuperação margens cursos d’água
Inventário dos usuários das águas

Custo (R$)
280.181,25
Contrapartida
40.000,00
142.500,00
CPRM
100.000,00
287.318,75
50.000,00
900.000,00

JUSTIFICATIVA:
Durante as Fases A e B do Plano da Bacia Hidrográfica do Caí,
concluídas em 2009, sob a Coordenação Política e Administrativa do Comitê de Gerenciamento da Bacia, Hidrográfica do
Caí e o CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a
empresa contratada para o estudo elaborou um Diagnóstico
e Prognóstico dos Recursos Hídricos, Cenários Tendências
Quanti e Qualitativos e o Enquadramento dos Recursos Hídricos Superficiais da Bacia Hidrográfica do Caí. No Diagnóstico
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ficou claramente demonstrada a degradação biológica e física
do Rio Caí e seus afluentes. Ocorrem múltiplos processos erosivos decorrentes da progressiva remoção da vegetação, em
especial nas margens dos cursos d’água; há cada vez mais inundações que assolam as áreas urbanas, causando prejuízos
em grande escala; há muitos trechos de cursos d´água com
qualidade seriamente comprometida pelo lançamento de efluentes de origem doméstica (esgotos), de efluentes de origem
industrial e, em grau crescente, de efluentes de origem rural
(agrotóxicos e dejetos animais). Por ora, segundo o Diagnóstico,
86% da contaminação do Rio Caí ainda tem origem no esgoto
cloacal doméstico. Mas, alerta para o fato da região ser, eminentemente, produtora rural, os dejetos animais e os efluentes
de agrotóxicos são a grande ameaça num um futuro próximo.
Mudar o viés deste cenário é inadiável e de grande responsabilidade social, face ao crescente clamor popular pela recuperação
e preservação do meio ambiente, tema que ocupa a ordem do
dia na mídia regional e mundial.
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4.3 - Reciclagem de óleo de cozinha usado
Visitado
Incubadora Empresarial de Montenegro, reciclagem de óleo
de cozinha, projeto Água Vida Renovável, inaugurada em
15/02/2008.
Rua Alfredo Hoffmann esquina com a Rua La Salle s/n – Bairro
Timbaúva – Montenegro.
Dirigentes: Clairton Gadonski (trabalha no Pólo Petroquímico);
Isabelle Aguiar Ângela Araújo e Elisandro.
E-mail: aguavidarenovável@terra.com.br e clairton@copesul.
com.br
Fones: 051 3649 6303; 9825 8782
Produção atual
Em 24m2 de área de uma das salas, tem capacidade de fabricação de 3.000 pedaços de sabão por mês (400gr), que eles
vendem a R$ 0,50/barra (contra R$1,25 do similar nos armazéns
e supermercados.
Origem do óleo: Restaurantes, lancherias e moradias de Montenegro. Está entrando também no Pólo Petroquímico. Hoje já
são 15 restaurantes e 30 casas conveniadas.
Quem recolhe o óleo: as fontes trazem o óleo até a fábrica, em
bombonas.
Potencial de expansão: depende de um novo espaço físico. Estima-se que em Montenegro (60 mil hab), somando todas as
fontes, geram-se em torno 7.500 litros de óleo usado por mês o
que daria 18.750 barras de sabão de 400gr.
Investimento fixo
A sala é da Prefeitura que cobra R$ 55,00 por mês a título de
manutenção.
Bens próprios: 1 betoneira, 5 fôrmas quadriculadas (20x400gr),
5 tonéis usados de PVC 200lt, 1 fogão de 2 bocas, 1 panela
para aquecer 20 lt de óleo, 1 balde de 5 lt para dissolver a soda
cáustica, 3 pares de luvas de borracha, 3 óculos especiais,
3 máscaras contra gases, banquetas de manuseio do sabão
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pronto, 1 telefone fixo, e outros utensílios pequenos. No caso,
todos os itens são de segunda mão, doados que foram em campanhas junto à comunidade. O telefone é emprestado de um
dos empreendedores. Os coletores de óleo distribuídos entre as
fontes são litrões PET, galões e bombonas, conseguidos gratuitamente junto a recicladoras da região.
Quatro pessoas trabalham no empreendimento: O Diretor Gadonski, sem remuneração; 2 jovens técnicas (formadas em Hotelaria e Turismo) e 1 menino, chamado de Mensageiro no organograma. As moças e o menino têm salário.
Fórmula do sabão
- 18,00 lt de óleo, coado. Não pode ser: óleo de peixe, gordura
hidrogenada, banha e óleo preto (usado várias vezes a altas
temperaturas)
- 3,30 kg de soda cáustica em escamas
- 3,30 lt de água
- essências concentradas de plantas aromáticas
O Processo
- aquecer o óleo coado até 60° C em panelão de alumínio
- dissolver a soda cáustica em água num balde reforçado
- ajuntar a soda dissolvida, aos poucos, no panelão do óleo
quente
- mexer a mistura durante 50 minutos, até engrossar
- antes de engrossar adicionar uma colher de chá de uma essência aromática
- Despejar tudo em formas de alumínio quadriculadas (bandejas
de 20 unidades x 400gr de capacidade em volume
- a secagem e o endurecimento do sabão leva 2 a 3 dias se a
secagem for ao natural
- retirar o sabão endurecido dos quadrículos, para dar um
acabamento com faca e embalar em filme de poliolefina.
Projeção de Receita e Custos da unidade visitada (m ês)
Receita/m ês .......................................................... R$ 1.500,00
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- 120 barras de 400gr por dia = 3.000 barras por mês (25 dias
no mês)
- Estão vendendo a R$ 0,50 un de 400gr (o preço do similar nos
armazéns R$ 1,25/un).
Custo de fabricação/m ês .........................................(2.795,00)
- Não computada a logística de coleta e distribuição .......... 0,00
- 1.200 kg de óleo usado e coado, a custo zero ................... 0,00
- 220 kg de soda em escamas x R$ 5,00/kg .................. 1.100,00
- Energia elétrica, gás, água e limpeza .............................. 125,00
- essência aromática concentrada ...................................... 50,00
- filme de poliolefina p/ embalar o sabão ............................. 20,00
- 20 caixas retornáveis, de supermercado, são dos
clientes ........................................................................................ 0,00
- 03 funcionários a SM + encargos (*) ............................ 1.500,00
Despesa/mês ....................................................... (2.795,00)
			
Saldo financeiro negativo por mês, nesta escala ....... (1.295,00)
(*) no projeto são 2 Técnicas(formadas em Hotelaria e Turismo, com treinamento na fabricação de sabões, uma delas tem
20 anos de experiência no ramo);e 1 menino de 16 anos com
função de Office-boy com o título de Mensageiro. O Sr. Gadonski, Diretor e principal mentor do projeto é alto funcionário da
COPESUL e não é remunerado pelo Projeto.
Ponto de Equilíbrio no projeto visitado
Medidas estruturais
a) Aumentar a produção de 120 barras por dia para 150, isto é
passar de 3.000 barras/mês para 3.750; seriam necessários,
em média 3,3 cozimentos por dia ao invés de 2,7, ou seja, 83
cozimentos por mês no lugar de 68. Cada cozimento de 18 lt de
óleo mais soda resulta em 20kg de sabão. Em termos de óleo
usado a arrecadação vai ter que ser proporcionalmente maior,
1.200 lt/mês para 1.500lt/mês.
b) Aumentar o preço da unidade de 400gr para R$ 0,83 (hoje é
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R$ 0,50/un).
c) Manter fixo o custo e a quantidade da MO.
d) Manter a mesma proporção dos Custos Variáveis atuais em
relação ao sabão produzido.
e) Conseguir 1.500 lt de óleo usado por mês no lugar dos 1.200
lt planejados hoje.
Logo, teríamos:
Receita/m ês ........................................................... R$ 3.112,50
- 150 barras de 400gr por dia = 3.750 barras por mês (25 dias
no mês)
- Venda a R$ 0,80 un de 400gr (o preço do similar nos armazéns
R$ 1,25/un) .....................................................................R$ 3.112,50
Custo de fabricação/m ês
- Não computada a logística de coleta e distribuição
.............................. 0,00
- 1.500 kg de óleo usado e coado, a custo zero ................... 0,00
- 275 kg de soda em escamas x R$ 5,00/kg ................. 1.375,00
- Energia elétrica, gás, água e limpeza ............................. 156,00
- essência aromática concentrada ...................................... 62,50
- filme de poliolefina p/ embalar o sabão ............................. 25,00
- 20 caixas retornáveis, de supermercado, são dos
clientes ........................................................................................ 0,00
- 03 funcionários a SM + encargos (*) ............................ 1.500,00
Despesas/ mês ................................................................ (3.118,50)
O Ponto de Equilíbrio poderá dar-se com a fabricação de
3.750 barras de sabão por m ês (400gr) e venda a R$ 0,83 a
unidade.
SIMULAÇÃO NO CODEVARC/AMVARC
Premissas:
Universo: 20 municípios, 195 mil habitantes, 50 mil famílias, 50
mil latinhas de azeite por mês (a média nos Países da Europa
e USA é de 2 lt/mês por família de 4 pessoas). Mas, na Região
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a média deve ser a metade porque na área rural ainda tem
bastante consumo de banha (que não é aceito no processo)
e um segundo aproveitamento do óleo vegetal, assim como o
preparo de alimentos por cozimento e micro-ondas está aumentando. O percentual técnico é de 30% de óleo resultante
para descarte. Logo, 50 mil famílias x 1kg/mês x 30% = 15 mil
kg de óleo de cozinha usado por m ês. O parâmetro “família”
pode ser usado, a priori, porque o número de refeições, seja em
casa ou “fora” se compensam no consumo de óleo.
- pesquisas acuradas devem ser feitas na Região para qualquer
planejamento neste sentido, para terem mais consistência.
Cálculo estimativo mensal:
15.000 kg de óleo usado (mais a adição de soda em 18,33%)
resultam em 15.000 kg de sabão por mês, ou seja, 37.500 barras de sabão pronto (400gr).
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4.4 - Parque cerâmico do Vale do Caí - 2008
Empresa
Cláudio Vogel e Filho Lt
-Cláudio Vogel FilhoCerâmica Kaspary Ltda
-Oscar KasparyCerâmica Kaspary Ltda
-Dona NeusaCerâmica Vogel Ltda
- Cirilo VogelCerâmica Winter e
Selbach Cia Ltda
-Celso SelbachCerâmica Burg Ltda
-José SchmitzCerâmica Rohr Ltda

Endereço
Bom Princípio
Rodovia RS122, km26
Bom Princípio
Rodovia RS122, 30
Portão
Rincão do Cscalho
Bom Princípio
Rua São Luiz, 1696
Bom Princípio
Rua Santa Lúcia, 599

Bom Princípio
Bela Vista s/n
Bom Princípio
Rodovia RS122, 22
Cerâmica João Vogel Lt
Bom Princípio
-João VogelRodovia RS122, 22,8
Olaria Hahn Ltda
Feliz
Arroio Feliz
Astor Mielke & Cia Ltda
Feliz
Rodovia RS452, 12
Cerâmica Irmãos Rauber Feliz
Ltda
Arroio Feliz
José Zimmermann
Feliz
Estr.Júlio Castilhos
Cerâmica Bom Sucesso Feliz
Ltda
Estr. do Roncador
Cerâmica FranzenLt
Feliz
Estr.Júlio Castilhos
Cerâmica Boeni Ltda
Feliz
- BoeniArroio do Ouro
Cerâmica Juacir Luiz Feliz
Dries Ltda
Estr.Júlio Castilhos
Cerâmica Alta Ltda
Montenegro
Trav. Weibull s/n
Cerâmica Pareci Lt
Pareci Novo
-Sérgio KasparyEstr. Bananal s/n
Olaria São Pedro Ltda
São Pedro da Serra
Rua Pedro Chies s/n
Olaria Schneider Lt
S. S. do Caí
-Sérgio HauserR Adolfo Schenkel
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3634 8000

Capacidade instalada por mês
(telhas e tijolos)
1.500.000

3534 7213

1.000.000

3562 2300

1.000.000

3634 2139

1.250.000

3634 2146

750.000

3634 1239

750.000

3634 2353

750.000

3634 2400

750.000

3637 1474

250.000

3637 1408

250.000

3637 1363

250.000

3637 1535

250.000

3631 3001

250.000

3631 3002

250.000

3637 1346

250.000

3631 3003

250.000

3632 2521

250.000

3633 9316

250.000

3638 1163

250.000

3635 7005

500.000

Telefone

Cerâmica Halmann Lt

S.S. do Caí
Pareci Velho
Cerâmica Lauxen Ltda
S.S. do Caí
Rio Branco
Cerâmica Mello Ltda
S.S. do Caí
Vigia
Cerâmica Winter Ltda
S. S. do Caí
Vigia
Cerâmica Martini Ltda
Vale Real
Rio Branco s/n
Cerâmica Orlandim Ltda Vale Real
Rodovia RS 452 s/n
Cerâmica Vale Real Ltda Vale Real
Rio Branco s/n
Cerâmica Roque Freib- Vale Real
erger & Filhos
Centro
-Roque FreibergerTotal 28 empresas

500.000
250.000
250.000
250.000
3637 7044

750.000

3637 7054

750.000

3637 7092

250.000

3637 7105

1.200.000

15.000.000

Preços básicos no atacado(2008):
tijolos ....................................................... R$ 200,00/ milheiro
telhas naturais ....................................... R$ 400,00/ milheiro
telhas esmaltadas ................................. R$ 1.000,00/milheiro
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4.5 – Fato histórico na citricultura do Vale do Caí
Recuando no tempo, o Livro Caí - Monografia (Alceu
Masson, 1940, p.56/59) dá uma eloquente ideia de como já era
dinâmica a citricultura no Caí, embora o relato se refira apenas
a dados numéricos de exportação de laranjas:
A citricultura que, a princípio, se podia considerar incipiente, desenvolveu-se bastante de alguns anos a esta parte.
Hoje, o município exporta laranjas em grade escala e perfeitamente acondicionadas.
Em 1933, o Dr. Atos de Moraes Fortes (Prefeito, na época)
conseguiu do Governo do Estado à instalação de um “packinghouse” na sede do município.
Instalou-se o “packing-house” em junho daquele ano. As
máquinas de beneficiar as laranjas eram, porém, de madeira, do
tipo comum usado nos Estados Unidos em 1900, sem lavador e
sem aparelho para revestir as frutas com parafina.
A Associação dos Fruticultores do Vale do Caí (fundada
em 1928, no Caí), beneficiava e acondicionava as laranjas e estas eram exportadas pela empresa Frutas do Rio Grande Ltda.
Em junho do corrente ano (1940) o maquinário do “packing-house” passou a ser de ferro, com exceção da parte destinada a seleção das laranjas, que é de madeira, por conveniência
do trabalho .As atuais instalações foram montadas pela Firma
Bruno Mayer & Filho, de Rio Claro, São Paulo, constituem a
última palavra na técnica sobre o assunto; não só lavam a laranja, como ainda lhe dão um brilho que muito realça sua já bela
coloração. “A laranja, agora, antes de ser embalada, recebe um
banho de uma solução de bórax que a preserva, e em alguns
casos, evita a moléstia conhecida como “podridão peduncular”
um dos males que mais tem prejudicado os exportadores”.
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530
250
6.667

13.783

5.887

5
22.193

8.405

1934 cx

1933 cx

Exportação: Inglaterra e Argentina

Exportadores do
Estado RS
Frutas do Rio
Grande Lt.(laranjas
somente do Caí)
Cooperativa Montenegrina (Spina
Hermanos)
Cooperativa Sulina
de Montenegro
(Spina Hermanos)
Cooperativa Taquari
Cooperativa
Taquara
W. Arnt
Krahe & Cia
Total de caixas
450
150
48.052

28.703

315

845
555

49.916

1.800

15.056

11.532

17.528

15.146

10.539
11.785

16.112

42.306

1.260

3.685

17.780

19.581

38.150

8.000

13.400

16.750

1936 cx 1937 cx 1938 cx 1939 cx

25.038

1935 cx

980
405
235.987

2.420
555

51.023

71.921

108.683

Total cx

4.6 - Referenciais estrat égicos
A. Agenda 2020 – SEPLAG, Governo do Estado RS, 2006
1. Capacitar para o empreendedorismo, gestão, qualidade e
inovação tecnológica:
2.
Estimular as exportações, com ênfase no aumento do
valor agregado;
3. Atrair e fortalecer empresas em setores estratégicos, diversificando a matriz produtiva da Região;
4. Planejamento Estrat égico Regional e Integrado, com participação social, garantindo a continuidade das políticas públicas;
5. Promover Pólos Tecnológicos alinhados com um Plano
Estadual;
6. Estabelecer e executar políticas de fomento e incentivo à
Inovação Tecnológica;
7. Buscar maior integração entre empresas, instituições de
pesquisa, Universidades e Governo em tecnologia de ponta;
8. Implantar uma rede logística integrada de transporte, privilegiando modais de maior eficiência;
9. Estabelecer Parcerias Público-Privadas e Concessões
com garantias contratuais asseguradas;
10. Garantir o uso eficiente e a disponibilidade de energia a
preços competitivos;
11. Garantir a segurança pública e a confiança nas Instituições;
12. Combater a informalidade, a pirataria e a sonegação;
13. Garantir o cumprimento e a estabilidade das normas e
regras;
14. Incentivar a formação de poupança pública e privada;
15. Facilitar o acesso ao cr édito, com melhor orientação;
16. Incentivar e garantir meios de participação da sociedade na
Gestão Pública;
17. Promover a responsabilidade social;
18. Balancear a preservação do Meio Ambiente com o desenvolvimento, através de regras claras e estáveis, e de maior
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eficiência dos órgãos reguladores;
19. Promover a sensibilização da Sociedade através da educação ambiental;
20. Ampliar a rede de escolas com tempo integral;
21. Investir na valorização e qualificação dos professores;
22. Definir e implementar um modelo de educação básica com
foco na qualidade;
23 Capacitar para o mercado e para a cidadania, articulando instituições de ensino superior, escolas, empresas, ONGs e
Governo, e ampliando o ensino profissional;
24. Promover ações de planejamento familiar e de redução da
mortalidade infantil;
25. Ampliar a efetividade da rede de saúde com melhoria na
qualidade do atendimento;
26. Promover a saúde através de ações preventivas.
B. Agenda 2015 – SEPLAG, Governo do Estado RS, 2006
1. Elevar a produtividade das culturas tradicionais com irrigação e melhoramentos gen éticos;
2.
Aumento da competitividade econômica da produção:
modernização dos processos produtivos, desenvolvimento
tecnológico e melhorias na movimentação dos produtos até o
mercado externo;
3. Inclusão Social: 40% da população gaúcha encontram-se
em regiões com desempenho social abaixo da média estadual
(IDESE). Apontar ações de educação, saúde, habitação, saneamento e combate à pobreza para aproximar este contingente à
média estadual;
4.
Apoiar o planejamento a Gestão Ambiental para a
preservação do meio ambiente que terá profundos reflexos em
favor do desenvolvimento regional e, em especial, favorecerá o
turismo rural;
5. Governança Moderna e Participativa: é inadequada a interlocução direta do Estado com os agentes sociais regionais,
por isso é necessário capitalizar iniciativas regionais existentes
como as dos COREDES, COMUDES e Consulta Popular;
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6. O Rumo 2015 dividiu o Estado em nove Regiões Funcionais de Planejamento e, a partir da identificação das potencialidades sócio-econômicas e ambientais destas áreas o Estado e
os agentes locais poderão empenhar-se na busca de parceiros
e recursos.
C. Minist ério da Integração Nacional – Mesorregião da
Metade Sul do Rio Grande do Sul
1. Implantação, ampliação e reforma de viveiros florestais e
fomento ao florestamento e reflorestamento;
2. Implantação de núcleos de indução e diversificação produtiva (projetos piloto) na Metade Sul do Rio Grande do Sul para agricultores assentados e associados com base na fruticultura;
3. Lapidação e artesanato mineral;
4. Fortalecimento da rede de sementes agroecológicas;
5. Produção de leite com instrumento de inclusão social do
pequeno produtor;
6. Centro Gestor da rede moveleira;
7. Centro Mesorregional da vitivinicultura.
D. Corede Serra - Diretrizes para o Desenvolvimento da
Região (jan 2004)
1. Concluir os asfaltamentos já iniciados, com destaque para
a Rota do Sol; recuperar a malha rodoviária; construir terceiras
pistas; ligação asfáltica com todas as sedes municipais; acessos a cidades, trevos e viadutos;
2.
Saneamento ambiental com ênfase em lixo e esgoto;
preservação dos recursos naturais no âmbito da Bacia Hidrográfica (Caí e Taquari/Antas); Gestão Ambiental compartilhada com os municípios;
3. Melhoria da capacidade energ ética;
4. Telecomunicações no campo e na cidade;
5 Rede de gás natural em todos os municípios;
6. Melhorias nos aeroportos da região;
7. Reativar a malha ferroviária;
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8. Regionalização administrativa do Estado de acordo com a
área do COREDE;
9. Pesquisas em ciências e tecnologia;
10. Hospitais de refer ência para média e alta complexidade;
11. Associativismo;
12 Controle social através de Conselho Setoriais;
13. Prevenção e combate às drogas; crianças em situação de
risco;
14. Escolas de turnos integrais; equipar as escolas; ensino
voltado para a realidade regional;
15. Cultura e patrimônio histórico regional;
16. Programas de habitação popular;
17. Cursos de capacitação profissional;
18. Segurança Pública e Sistema Prisional;
19 Agricultura familiar; associativismo em toda a cadeia produtiva rural; seguro agrícola;
20. Priorização a micro e pequenas empresas;
21. Ciência e Tecnologia, Pólos de Inovação Tecnológica;
22 Preservação Ambiental; lixo; recuperação ambiental;
23. Turismo.
E. PRÓ – RS ( FÓRUM DOS COREDES)
1. Carta de Caxias do Sul, 31.08.1996
“Os COREDES foram criados para serem elos de ligação
entre os Governos e a sociedade civil, como Fórum de debates das necessidades regionais, buscar um compartilhamento
de recursos em todas as esferas de Governo e estabelecer um
modelo de Gestão duradouro”.
2. Carta de São Leopoldo, 12 .12.1998
“Os COREDES estão enfrentando uma situação dicotômica no
diálogo com a Assembleia Legislativa. Situação e Oposição tem
visões antagônicas em relação a projetos de desenvolvimento
do Estado. Os COREDES, para não imergirem nestes espaços
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múltiplos precisam de apoio infraestrutural, uma assessoria parlamentar eficiente e uma assessoria de imprensa dinâmica e
eficaz. Assim, os COREDES poderão tornar-se palco de participação social e não ser apenas uma instância de repercussão da
democracia representativa eleita pelo voto popular. Antes, muito
antes dos COREDES atuarem sobre orçamentos públicos devem tratar de elaborar um Plano Estratégico das Regiões.”
3. Carta de Porto Alegre, 30.11.1999 e 01.12.1999
“O Governo Estadual reconheceu os COREDES como instâncias regionais de articulação da comunidade para a promoção do desenvolvimento. Prometeu executar os investimentos aprovados na Consulta Popular 1998 e acolher emendas
oriundas do Fórum dos COREDES à Proposta Orçamentária.
Ao mesmo tempo, a Assembleia Legislativa criou o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, que passou a agir em
todo o Estado, com projetos semelhantes aos dos COREDES“.
4. Carta de Imbé, 5 e 6 de fevereiro de 2001
“Audiência pública com o Ministério da Integração Nacional pra
discussão de propostas de Políticas de Integração Nacional e
Desenvolvimento Regional. Os COREDES foram convidados
pela Assembleia Legislativa do Estado para colaborar na inserção do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai (Coredes, 1997) na Mesorregião da Grande Fronteira do MERCOSUL. Decidiu-se que os COREDES devem elaborar os Planos
Estratégicos de Desenvolvimento Regional e dinamizar
os COMUDES-Conselhos Municipais de Desenvolvimento
Econômico e Social”.
F. Perfil da Região do Vale do Caí – SEPLAG, publicado em
2008
(Base de dados: 1998/1999/2000)
População: 150.938 hab (2000);
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PIB: R$ 1,18 MM; indústria 43,2%, serviços 43% e agricultura
13,8%;
Participação no PIB Estadual: 1,64%;
Renda per capita de R$ 8.008,00 ( média no RS era R$ 7.435);
29% vivia no meio rural;
Principais atividades econômicas: fruticultura, floricultura,
frangos e ovos, alimentos, bebidas, calçados, madeira, mobiliário
e mineral não metálicos (IBGE, 2000). Passados dez anos,
bebidas encerrou, calçados é residual, entraram e cresceram,
a suinocultura, produção de leite e horticultura;
Mortalidade infantil: 10,7.
Empregos: 20.500 entre 1989 e 1992; 24.500 entre 1993 e
1997; 39.600 em 1999; em 1989 a região tinha 1,1% dos empregos no Estado e no ano de 1999, a proporção era 2,2%; dobrou
a participação da Região nos empregos.
Citricultura do Vale do Caí (1988) X produção estadual: laranja,
26%: limão, 31%; bergamota, 43%;
Frangos: 7,4% da produção estadual; ovos, 8,8%;
Calçados: em 1999, gerava 3.200 empregos; hoje o setor é
apenas residual;
Água potável (2000) num universo de 45.000 domicílios: 62%
estavam conectados à rede de água, 33% tinham poço; banheiro (sanitário) 76% estavam conectados a rede pluvial ou fossa
séptica, 23% drenavam para um valo rudimentar;
83% do lixo doméstico era coletado.
O Documento propõe a elaboração de um Projeto para o
desenvolvimento econômico regional em todas as regiões
homog êneas do Estado. Sugere dar atenção especial a: hor175

ticultura, citricultura, moranguinho, amoras, figo, kiwi, produção
de mudas de frutíferas, flores, ovos, frangos, suínos, agroindústrias, turismo ecológico, turismo cultural e... indústria de calçados, presente nos 19 municípios (?!). Grifamos esta última proposta porque o setor não é mais prioritário no Vale do Caí, quase
todas as fábricas fecharam ou se transferiram para o Nordeste
do País.
G. Desenvolvimento e disparidades regionais no Rio
Grande do Sul, SEPLAG, 2008
O Diagnóstico mostra a participação do PIB do Vale do
Caí no PIB Estadual, entre os anos de 1985 e 2002, onde a
agricultura e o setor de serviços perderam espaço para o setor
industrial.
1985
Vale do Caí
RS

Agricultura %
19,2
15,8

Indústria %
39,2
39,2

Serviços %
41,6
45,0

2002
Vale do Caí
RS

13,3
14,9

52,9
40,9

33,8
44,2

Entre 1985 e 2002, o PIB do Vale do Caí oscilou entre
1,4% e 1,9% na participação estadual; no setor primário, no ano
de 1995, o VAB da avicultura era 43% do VBP do setor primário
e o VBP da produção de leite era 10%. Portanto, avicultura e
leite, no ano 2002, dominavam o setor agrícola representando
89% do VBP do setor pecuário. A região tinha 96.000 ha ocupados com agricultura (o território todo tinha 185 mil há de área
total, a diferença (890 mil há) eram APP, estradas, rios e área
urbana. A silvicultura energética (carvão e casca) ocupava 35%
da área explorada, seguido por pastagens, 29%, donde se conclui que 64% da área agrícola do Vale do Caí empregava pouca
mão de obra rural. Apenas 36% da área agrícola tinha culturas
temporárias e permanentes, de maior valor agregado e empregando mão-de-obra intensiva.
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Ocupação do solo em 2002/2003 e VBP.
Culturas perman.
Tot 34.000 ha
Tot 27.000 ha
Tot 21.000 ha
Tot 14.000 ha
VBP = R$ M
VBP= R$ M
VBP=R$M
---------19.000
38.024
61.814
VBP/ha R$
VBP/ha R$
---------VBP/ha R$ 1.810
559
4.415
35% da área
29% da área
22%
14%
(*) para alimento do gado leiteiro e animais domésticos de subsistência.
Silvicultura

Pastagens(*)

Culturas temp.

Total
Tot 96.000 ha
VBP=R$M
118.838
VBP/ha R$ 1.238
100%

Silvicultura: acácia-negra (80%), eucalipto (15%), Pinus spp e
outras (5%).
Pastagens: potreiros tradicionais, milho, cana-de-açúcar, pastagens cultivadas de inverno e de verão (gramíneas e leguminosas).
Culturas temporárias: 11.970 ha de milho; 4.200 ha de mandioca; 2.730 ha hortaliças, moranguinho e flores; 2.100 ha em
transição de plantio.
Culturas permanentes: 5.740 ha de laranjas; 6.580 ha de bergamotas; 1.120 ha de frutas diversas; 560 ha em transição de
plantio.
Total agrícola: 96.000 ha, VBP agrícola, em 2002, R$ 118.838 M
o que resultou num rendimento médio regional de R$ 1.238,00
por hectare, um valor baixo mas há que se acrescentar a renda
da pecuária de leite e da avicultura integrada que, no ano de
1995, representavam 53% do VBP do setor. Afora isto, os agricultores produzem a maior parte de seu alimento na propriedade
(carne de aves, carne de porco, aipim, frutas e derivados, pão
de cereais, verduras, leite e derivados). O VBP agrícola médio
regional só não foi maior porque a silvicultura tomava um terço
da área explorável e com finalidade concentrada em carvão e
casca-de-acácia, produtos de baixíssimo valor agregado.
Este Referencial Estratégico ressalta Potencialidades e
Oportunidades da Região para produção de leite e de frutas de
clima temperado:
Leite
De 1995 a 2004, enquanto a produção de leite baixou 5,7%
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na Europa toda a produção no Brasil cresceu 37,3% e a do Rio
Grande do Sul, 20,4%. Países como a Rússia, Ucrânia e França
baixaram, respectivamente, em 21,1% , 19,7% e 4,9%. E, nos
Países onde a produção cresceu, o único destaque é a Nova
Zelândia, com 58,9% e é o que tem condições de exportar os
excedentes para a Europa e Leste Europeu, pois, a Índia, onde o
aumento da produção foi de 41,6% é tudo destinado ao mercado
interno e, mesmo assim, o consumo per capita continua abaixo
dos padrões mínimos. Ao menos por enquanto, os Países que
mais compram leite e derivados do Brasil são a Angola, Estados
Unidos, Trinidad Tobago, Argentina e Chile. São considerados
grandes compradores em potencial, a China e a Índia.
Fruticultura de clima temperado
O documento indica para o Vale do Caí a fruticultura de
rosáceas e os cítricos como alternativa mais rentável do que
pecuária de corte, milho e soja, atividades priorizadas em vários outros COREDES. Um levantamento feito, no ano de 2003,
registrou o consumo de frutas na Região Metropolitana de Porto Alegre em 40 kg/cap/ano, e um crescimento de consumo de
11,4% ao ano, entre 1987 e 1996. Em Curitiba, o consumo era
de 46 kg/cap/ano, tendo crescido 5,6% a.a., no mesmo período;
nas 11 maiores capitais brasileiras o consumo médio era de 41
kg/cap/ano e o incremento de 9% a.a.
O estudo demonstra o uso intensivo de mão-de-obra na
fruticultura, e que o VBP/ha chega a ser quatorze 14 vezes
superior ao das explorações gaúchas de milho, soja e pecuária
de corte. A exceção a este quadro fica por conta da cultura do
arroz, porém, atividade inviável no COREDE VALE DO CAÍ.
H. SEPLAG-RS, Programas Estruturantes, abril de 2009
O documento aponta Programas Estruturantes Estaduais
agrupando-os em 4 eixos temáticos, fixando objetivos a serem
alcançadas até 31-12-2010, pactuadas entre Estado e Parceiros em documentos chamados TCR - Termo de Compromisso
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de Resultados. Em síntese, os objetivos são:
1. Econômico. Fomentar o Agronegócio gaúcho, qualificar a
produção através de modernas tecnologias, garantir a origem,
sanidade e a qualidade dos produtos agropecuários; rastrear e
certificar os produtos agropecuários.
2. Competitividade. Tornar os produtos e serviços do Estado
competitivos, através de inovações tecnológicas, qualificando
os empregos e atrair investimentos em TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação.
3.
Irrigação. Prover as regiões produtoras sujeitas a estiagens, com açudes
e cisternas; capacitar os agricultores para empregar bem as
águas acumuladas.
4. Duplica RS. Investir em infraestrutura e logística: acessos
municipais, aeroportos, hidrovias e rodovias.
I. FEE – Fundação Estadual de Estatística. Características
dos municípios que mais cresceram no Estado no período
de 1997/2007
a) 62% dos municípios cresceram mais do que a média do Estado, impulsionados pelas atividades agrícolas; o VAB agrícola
cresceu de 28% a 63% do VAB total;
b) Os 10 municípios que mais cresceram no VAB total são
pequenos em área e população, nos quais o VAB agrícola
cresceu a taxas entre 56% e 153%;
c) Em comparação, o VAB agrícola estadual cresceu apenas
20% na composição do VAB Total;
d) O PIB/cap dos dez municípios que mais cresceram variou de R$ 9.105,00 a R$ 28.682,00, resultando em média de
R$ 16.689/cap, enquanto que o PIB/cap estadual alcançou R$
10.727,00 no mesmo período.
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J. Programas do Banco Mundial aprovados para o Rio
Grande do Sul (não computando os empr éstimos de U$ 1,1
bilhão para o Governo do Estado)
1. Programa Meio Ambiente e Biodiversidade. Específico para
agricultura, pesca e silvicultura na Metade Sul do Estado. Gestor Estadual do Programa: SEPLAG-RS; valor U$ 11,1 milhões,
aprovado em 22.12.2009.
2. Programa de Desenvolvimento Integrado dos municípios de
Bagé, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Uruguaiana. 88% é
para recuperação de estradas e 12% para saneamento básico,
obras contra enchentes e tratamento da água para consumo humano; Gestor Estadual do Programa: Prefeitura de Rio Grande;
valor U$ 13,5 milhões, aprovado em 07.07.2009.
L. Revista Redes, Santa Cruz do Sul, UNISC, v.10 nr.3, setembro/dezembro 2005
Em favor do Planejamento Estratégico Regional, Milton
Santos afirma que
a “ escala regional é a mais adequada para se promover o desenvolvimento regional sustentável. A escala local, comumente entendida como município, é restrita e frágil demais, quando se
trata de enfrentar desafios que representam altos investimentos,
por exemplo, em saúde, infraestrutura hospitalar, transportes e
estradas”.
M.

FIB - Felicidade Interna bruta.

A nosso ver, é um Indicador Complementar ao PIB, mas
essencial na análise qualitativa dos progressos de desenvolvimento de uma região. Em 1972, o Rei do Butão, Jigme Singye
Wangchuck, um pequeno País do Himalaia, espremido entre
China, Índia e Paquistão criou o FIB, baseado em quatro Pilares: (1) Desenvolvimento Sócio-Econômico Sustentável e
igualitário; (2)Preservação e promoção dos valores culturais;
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(3) Conservação do Meio Ambiente; (4) Boa governança. Neste
contexto, insere nove dimensões: (1) Bom padrão de vida; (2)
Boa governança; (3) Educação de qualidade; (4)Boa saúde; (5)
Vitalidade comunitária; (6) Proteção ambiental; (7) Acesso à cultura; (8) Gerenciamento Equilibrado do tempo; (9) Bem estar psicológico. Todo este conjunto de indicadores de FIB desdobra-se
em 73 variáveis objetivamente mensuráveis.
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4.8 - Formulário-Padrão de Registro de Projetos Prioritários
1. Programa ou Eixo de Desenvolvimento:
( ) Gestão Estrutural
( ) Gestão Social
( ) Gestão Econômica
( ) Gestão Institucional
1.1 Projeto:
1.1.1 Ação ou estratégia:
2. Detalhamento tópico:
3. Prazo de Execução:
( ) Curto Prazo (até 2 anos) .............................
( ) Médio prazo (até 4 anos) .............................
( ) Longo Prazo (mais de 4 anos) ....................
4. Justificativa do Projeto/Ação:
5. Valor total do Projeto/Ação:
6. Identificação das fontes de financiamento e respectivos
valores:
7. Beneficiários do Projeto/Ação:
8. Objetivos, Metas e Resultados Esperados:
8.1 Quantificativos:
8.2 Qualitativos:
9. Parceiros envolvidos:
10. Responsáveis pela execução:
11. Indicadores ou mecanismos de avaliação dos resultados:
12. Local ou abrangência:
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