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Apresentação

O

s Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do
RS, promovem, a cada quatro anos, um debate qualificado
com a sociedade e com os candidatos ao Executivo e Legislativo Estadual. Nestas condições, apresentamos mais uma vez à sociedade
gaúcha as Propostas Estratégicas para o desenvolvimento regional
do Estado do RS, no período 2019-2022.
Neste documento consta nossa percepção dos Coredes e o papel dos mesmos no desenvolvimento regional, ou seja, apresentamos a todos como nossa articulação via sociedade civil, pode contribuir para o desenvolvimento dos territórios, a partir da articulação e
da relação os atores, considerando as particularidades regionais.
Na sequência, o documento enfatiza os resultados dos Planos
Estratégicos Regionais, na perspectiva do que nos desafia a partir de
agora, a implementação do planejamento nas respectivas regiões.
Todos os projetos priorizados pelas regiões funcionais, determina
uma quantidade de projetos a serem implementados, alguns que necessitam de recursos financeiros e outros de atores articulados, para
trabalhar em prol dos coletivos regionais.
Em se tratando especificamente de projetos que necessitam de
recursos financeiros, o conjunto dos projetos priorizados pelas regiões funcionais, resulta em um montante de 32 bilhões de reais, para
os próximos 15 anos.
O desafio político e institucional a partir de agora é implementar
os projetos priorizados, em prol de um desenvolvimento harmônico
e sustentável das regiões do Estado do RS.
Para tanto, são também apresentados textos de especialistas parceiros dos Coredes sobre temas que entendemos prioritários, diante
do contexto do desenvolvimento, para, em seguida, descrevermos
os dez projetos priorizados por cada Corede, em seu plano regional.
Agradecimentos a todos os envolvidos, aos coredianos dedicados ao desenvolvimento de cada uma das regiões e especialmente
àqueles que contribuíram com textos sobre os temas de relevância
indicados neste texto.
No texto de infraestrutura nosso agradecimento especial a João
Victor Domingues, ex-secretário de Estado e atual assessor do Set5

cergs; no texto da sustentabilidade ambiental, agradecimento à Universidade de Caxias do Sul – UCS e os professores Vanderlei Secretti
Decian, Luiz Ubiratan Hepp, Tanise Luisa Sausen; no texto de empreendedorismo e inovação, aos professores da UCS, Odacir Deonisio
Graccioli, Mônica Beatriz Mattia; no texto que tratamos do turismo,
aos professores da UCS Pedro de Alcântara Bittencourt César, Rosiane
Machado Pradella; no texto das energias renováveis, aos especialistas
da Universidade do Vale do Taquari - Univates, Camila Hasan e Marildo Guerini Filho; no texto que tratamos da saúde, aos professores
da Universidade de Passo Fundo – UPF, Aline Perin e Cândida Luísa
Farina Escosteguy; no texto da sustentabilidade ambiental, aos professores da UPF Vanderlei Secretti Decian, Luiz Ubiratan Hepp, Tanise
Luisa Sausen; no texto da pobreza e assistência social, a professora da
Univates, Cíntia Agostini; no texto que discute nossa educação, aos
professores da UERGS e Feevale, Sandra Lemos, Leonardo Beroldt e
Gabriel Grabowski, e; por fim, no texto que trata das telecomunicações, a professora da UCS, Mônica Beatriz Mattia.
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Os COREDES e seu papel no
desenvolvimento regional

O

s Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Estado do
Rio Grande do Sul – Coredes, são fórum de discussões, mediação e integração de políticas, ações, lideranças e recursos orientados à promoção do desenvolvimento regional.
Foram criados a partir do ano de 1991 após as alterações na
Constituição de 1988, que possibilitaram a mais participação social.
Instituídos legalmente através da Lei nº 10.283, de 17 de outubro de
1994, e regulamentados através do Decreto nº 35.764, de 28 de dezembro de 1994.
Os objetivos dos Coredes em todo o Estado é a mediação das
ações e dos atores com vistas a promoção do desenvolvimento regional, harmônico e sustentável, com vistas à melhoria da qualidade
de vida da população, a distribuição equitativa da riqueza, o estímulo
à permanência das pessoas em suas regiões e a preservação e recuperação do meio ambiente.
Legalmente possuem as seguintes atribuições: a) promover a
participação de todos os segmentos da sociedade regional no diagnóstico de suas necessidades e potencialidades, para a formulação e
implementação das políticas de desenvolvimento integrado da região; b) elaborar planos estratégicos de desenvolvimento regional;
c) manter espaço permanente de participação democrática, resgatando a cidadania, através da valorização da ação política; d) constituir-se em instância de regionalização do orçamento do Estado,
conforme estabelece o art. 149, parágrafo 8º, da Constituição do Estado; e) orientar e acompanhar, de forma sistemática, o desempenho
das ações dos Governos Estadual e Federal, na região; f ) respaldar
as ações do Governo do Estado na busca de maior participação nas
decisões nacionais.
Assim, as dinâmicas dos Coredes possibilitam a produção de
planos e diagnósticos acerca de temas específicos ou do desenvolvimento regional. Além destes, os Conselhos são o espaço que promove a mediação das necessidades setoriais e locais, das políticas
públicas, das instâncias federativas, sempre em prol da sociedade
7

regional. Por fim, as atribuições coredianas perpassam a colaboração
e apoio às demandas regionais e a mobilização da sociedade em prol
de temas de interesse público.
Nestas condições, a visão do Fórum dos Coredes, aquele que
congrega os 28 Coredes do Estado do Rio Grande do Sul é: Ser espaço
plural e aberto de construção de parcerias sociais e econômicas, em
nível regional, através da articulação política dos interesses locais e
setoriais em torno de estratégias próprias e específicas de desenvolvimento para as regiões do Rio Grande do Sul.
Para tanto, sua visão é: Articular os atores sociais, políticos e econômicos das regiões, inclusive colaborando para organizar os segmentos desorganizados, transformando-os em sujeitos coletivos
capazes de formular suas próprias estratégias de desenvolvimento
e, assim, serem construtores de seu próprio modelo de desenvolvimento regional.
Portanto, os objetivos coredianos são: I – formular e executar estratégias regionais, consolidando-as em planos estratégicos de desenvolvimento regional; II – avançar a participação social e cidadã,
combinando múltiplas formas de democracia direta com representação política; III – constituir-se em instância de regionalização das estratégias e das ações dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
do Rio Grande do Sul, conforme estabelece a Constituição do Estado;
IV – avançar na construção de espaços públicos de controle social
dos mercados e dos mais diversos aparelhos do Estado; V – conquistar e estimular a crescente participação social e cidadã na definição
dos rumos do processo de desenvolvimento gaúcho; VI – intensificar
o processo de construção de uma organização social pró-desenvolvimento regional; VII – difundir a filosofia e a prática cooperativa de se
pensar e fazer o desenvolvimento regional em parceria.
Os Coredes, considerando seus objetivos, visão e missão, cumprem um papel no desenvolvimento das 28 regiões do Estado, baseados nos princípios da promoção do desenvolvimento regional, da
autonomia, da pluralidade e identificação de consensos, da confiança, da cooperação e formação de parcerias, da integração, articulação
e consolidação das identidades regionais, da busca pela regionalização das políticas de desenvolvimento, do aumento permanente da
representatividade e da organização regional, e, por fim, do apoio à
continuidade das políticas de interesse regional.
8

Nestas condições, os Coredes possuem 27 anos de organização
das regiões, de mediação das necessidades da sociedade e dos atores em prol do desenvolvimento. São os articuladores das instâncias
locais, das representações setoriais como o grande Conselho de cada
uma das regiões do Estado, portanto, possuem papel decisivo na
construção particular e diferenciada das regiões do Estado.
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A implementação do planejamento
estratégico regional de desenvolvimento

O

desenvolvimento regional se dá a partir dos planejamentos
e/ou das ações nos territórios construídos, apropriados pela
sociedade, ou seja, é no território que se identificam regiões ou lugares. Dessa forma, é nesse processo de apropriação é que se constroem as regiões.
O planejamento regional, construído pelos Coredes entre os
anos de 2015-2017, levou em conta que as particularidades são as
que podem dar conta do desenvolvimento na perspectiva territorial.
Neste contexto, são enfatizados a dinâmica e a diversidade das regiões e municípios. Leva em conta que estas são o resultado de como
os territórios se organizam. Assim, a regionalização é a construção do
próprio processo, das particularidades na interação com a totalidade.
(AGOSTINI, 2015).
Assim sendo, a busca pelo desenvolvimento se dá a partir dos
planejamentos e/ou das ações nos territórios construídos, apropriados pela sociedade, ou seja, é no território que se identificam regiões
ou lugares. Dessa forma, é nesse processo de apropriação é que se
constroem as regiões.
Um plano estratégico é um documento que contemporiza diagnóstico, prognóstico e ações a serem implementadas, considerando
aspectos econômicos, sociais, estruturais, ambientais, políticos, éticos, culturais, territoriais, entre outros. Identificou aspectos internos
positivos (fortalezas) e aspectos internos negativos (fraquezas), e,
aspectos externos positivos (oportunidades) e aspectos externos negativos (ameaças).
Considerando o exposto por Cardoso Jr. e Melo (2011) e Rezende (2011), um plano de desenvolvimento é “um esquema coerente
e fundamentado de objetivos, de metas quantitativas e qualitativas,
bem como de ações com caráter econômico, social e político” (CARDOSO Jr. e MELO, 2011, p.13). Possuem, segundo os autores, diagnóstico, instrumentos que possibilitem a implementação, revisão e
correção das ações.
Possibilita visualizar aspectos centrais da sociedade e viabilizar
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caminhos, delineando orientações gerais que oportunizam escolhas
entre as diversas políticas públicas. Para Cardoso Jr. e Melo (2011,
p.17), os “dois eixos de um plano são uma visão abrangente da sociedade e uma formulação interligada das diversas políticas públicas e
atividades de governo”.
Assim,
[...] pode-se considerar que o planejamento é uma ferramenta
de trabalho utilizada para tomar decisões e organizar as ações
de forma lógica e racional, de modo a garantir os melhores resultados e a realização dos objetivos de uma sociedade, com
os menores custos e no menor prazo possível. (SIEDENBERG,
2009, p.14).

Por fim, aspecto salientado por Cardoso Jr. e Melo (2011) e Rezende (2011) é a participação social, desde a participação via democracia representativa dos Executivos e Legislativos, até a participação
via as diversas sociedades civis. Nestas circunstâncias, “o plano de desenvolvimento é um mapa de rumos para o futuro, que pretende servir de marco de orientação para o país, e é, por isso mesmo, também
o marco de discussão” (CARDOSO Jr. e MELO, 2011, p.18).
Assim, os planos regionais de desenvolvimento articulados pelos Coredes são o resultado de um processo participativo e plural.
Após a construção dos planos regionais, o foco dos Coredes a
partir do ano de 2018 é a implementação dos referidos planos. A implementação e gestão do planejamento estratégico regional nas 28
regiões perpassa a concepção de desenvolvimento regional explícita
neste plano. Considera que este é resultado da construção da governança territorial que emerge da participação cidadã e da construção
do capital social, por meio das redes de relações significantes.
Nesta construção, “a democracia constitui, portanto, um sistema
político complexo, no sentido de que vive de pluralidades, concorrências e antagonismos, permanecendo como comunidade” (MORIN,
2001, p.108). E, muito além disso, Sekiguchi e Pires (1995, p. 230) salientam que, “na prática, a única solução é a união de forças que busquem, de fato, uma democracia verdadeiramente sustentável, tanto
político e econômica, como cultural, social e eticamente”.
E é nestas circunstâncias que o planejamento está sendo implementado, possibilitando que as redes de relações e a atuação cidadã
possam conformar e possibilitar o desenvolvimento das regiões.
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O processo de construção da cidadania é perpassado por
paradoxos na medida em que se explicitam três dinâmicas
concomitantes – o reconhecimento e a construção das identidades dos distintos sujeitos sociais envolvidos, o contexto da
inclusão das necessidades expressas pelos distintos sujeitos
sociais e a definição de novas agendas de gestão, notadamente no que se refere à extensão dos bens a amplos setores da
população. Esta noção de cidadania está estruturada a partir
de uma definição legal dos direito e deveres que a constituem.
(JACOBI, 1999, p.34)

Dessa forma, pensar, discutir, propor um desenvolvimento regional sustentável é “antes de mais nada, um problema político e
de exercício de poder, que coloca em pauta a questão das instituições político-administrativas, da participação e do processo político”
(FREY, 2001, p.2).
Canclini (1999) e Minc (2005) enfatizam que, para um modelo
de desenvolvimento poder ser considerado harmônico e sustentável,
exige-se que ocorram “mudanças radicais na consciência da sociedade” (MINC, 2005, p. 147). Quando esta perceber a inter-relação entre
os diversos meios: sociais, econômicos, ambientais, políticos e éticos,
conscientizar-se que por meio da atuação do cidadão, da percepção
do cidadão inserido nesta sociedade, como precursor das mudanças,
poderá haver desenvolvimento regional.
Ferreira e Ferreira (1995, p. 29) enfatizam que a busca pelo desenvolvimento perpassa a atuação de organizações não-governamentais, grupos comunitários, empresários, instituições científicas e
principalmente na atuação do Estado que “desempenha papel indispensável como indutor e gerenciador de uma parte dessas transformações”.
Assim, para possibilitar o desenvolvimento regional, Becker e
Bandeira (2003) enfatizam que as iniciativas devem levar em conta
e promover a acumulação do capital social, propiciando a participação dos vários atores sociais na busca de soluções de problemas de
interesse comum.
A interação entre os diferentes segmentos da sociedade civil
e a administração pública, por meio da participação local na
formulação e na implementação das ações governamentais,
deve ser vista como um instrumento importante para a conso12

lidação de relações de confiança entre os atores sociais, políticos e econômicos, públicos e privados, contribuindo, portanto, a longo prazo, para a acumulação de capital social (BECKER
e BANDEIRA, 2003, p.16).

Nas diversas regiões as instituições vinculadas ao planejamento são todas as previstas estatutariamente, mas, muito além destas,
todo o cidadão que quiser e tiver interesse na participação. Estão e
estarão envolvidos no processo de gestão do plano, as diretorias do
Conselhos, os Conselhos de Representantes, as Comissões Setoriais,
os Comudes, os prefeitos municipais, vereadores e representantes de
entidades locais e regionais.
A partir desta perspectiva, os acordos sociais, via participação
cidadã e construção do capital social possibilitam diferenciados modelos de governança territorial, esta entendida aqui como referindose “às iniciativas ou ações que expressam a capacidade de uma sociedade organizada territorialmente, para gerir os assuntos públicos
a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais,
econômicos e institucionais”. (DALLABRIDA, 2007, p.6)
Desse modo, a noção de governança territorial vai além de
uma simples forma de organização econômica inter-regional, definida pelo Estado ou por relações de troca puramente
mercantis, associando-se também às modalidades de coordenação socioeconômicas [e ambientais] mais complexas que
abarcam instituições, convenções, registros de ação e formas
de incerteza, definindo, assim, um tipo de regulação, misto
entre o político e o econômico [e ambiental], entre o local,
o nacional e o global, com forte conteúdo territorial (FUINI,
2012, p.94).

Trata-se de respeitar os valores de cada região, propor a alteração dos papéis do Estado e da sociedade organizada e transformar a
democracia participativa em participante, respeitando as diversidades socioculturais, isto tudo poderá promover a cultura democrática
e participação cidadã, na construção do capital social.
Em suma, os atores locais e/ou regionais, aqui entendidos como
as mais diversas representações públicas e privadas, das instituições
organizadas, atuando em rede, possibilitam diferentes formas de gestão e implementação dos planos estratégicos de desenvolvimento.
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Os temas estratégicos do planejamento
regional

O

s planos estratégicos dos Coredes objetivaram atualizar
e ampliar os planos desenvolvidos entre os anos de 20092010. Diante desse cenário, foram atualizadas as bases de dados regionais, definidas a visão de futuro e as estratégias de desenvolvimento e desenvolvida uma carteira de projetos prioritárias para cada
uma das 28 regiões do Estado.
A partir desta carteira de projetos foram identificados aqueles
prioritários para o desenvolvimento regional e um conjunto de projetos prioritários por regiões funcionais, já previamente documentados no Plano estratégico de desenvolvimento do Rio Grande do Sul
2015-2030: perspectivas estratégicas das Regiões Funcionais.
Então, as nove regiões funcionais de planejamento, que congregam os Coredes, identificaram 90 projetos prioritários, que totalizam
a preços atuais R$ 32 bilhões.
Se considerarmos como parâmetro o orçamento do Estado do
RS para o ano de 2018, os valores dos projetos equivalem a 3,22% do
orçamento anual do Estado do RS, nos próximos 15 anos.
No entanto, são projetos que ficam sob responsabilidade dos
diferentes entes federados, assim, caracterizam-se como projetos de
responsabilidade exclusivamente federal, em torno de 19 bilhões,
especificamente em escala estadual 5,6 bilhões, destinado aos municípios 365 milhões. O restante dos 7 bilhões são prioritariamente
responsabilidades do Estado e da União. Ainda, existe uma parcela
de projetos que não possuem custos definidos pois são projetos de
articulação regional e não necessitam de recursos para serem viabilizados.
Por região funcional são: R$ 13,7 bilhões para a Região Funcional 01; R$ 8,5 bilhões para a RF2; R$ 840 milhões para a RF3; R$ 2,3
milhões para a RF4; R$ 575 milhões para a RF5; R$ 240 milhões para
a RF6; R$ 1,4 bilhões para a RF7; R$ 2,9 bilhões para a RF8, e; R$ 3,6
bilhões para a RF9.
Dos 90 projetos, 13 são de Infraestrutura de transporte, incluindo transportes ferroviários, rodoviários e aéreo, ou seja, quase 15%
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dos projetos destacam a necessidade de melhores condições nas rodovias, duplicações, instalações de aeroportos e ferrovias. Projetos
de infraestrutura estimam a maior parte do valor orçado como prioritário às regiões do Estado, equivalendo a R$ 21 bilhões.
Na área da saúde, as regiões funcionais listaram 7 projetos prioritários, entre compra de equipamentos, melhores condições de atendimento e construções de novos hospitais, com estimativa de R$ 1,7
bilhões.
Considerando os 5 projetos na área da Educação, listados como
principais na qualificação de pessoal bem como as instituições de ensino, a estimativa é de R$ 340 milhões de reais.
Também são identificados projetos voltados para a qualificação
e instalação de escolas de gestão pública, com uma estimativa orçamentária de R$ 22 milhões.
Já nos 6 projetos relacionados à segurança, priorizando a compra
e instalação de novos aparelhos, programas de prevenção para vulneráveis e fortalecimento da segurança pública, estima-se R$ 280 milhões.
Considerada uma área relevante, o saneamento foi uma das áreas com mais aporte de recursos previstos, com 7 projetos equivalendo a R$ 9 bilhões de reais previstos.
Referindo-se a energia, com 5 projetos, como a geração e infraestrutura de energia elétrica, implantação de plantas para micro geração de energia e energia renovável a estimativa orçada foi de R$
500 milhões.
Quando se trata de projetos ambientais são trazidas para os planos várias ações, envolvendo diferentes áreas, como: licenciamentos,
tecnologia ambiental, conservações de lagoas e áreas úmidas, fundo
de prevenção a emergências e um plano diretor para as bacias hidrográficas e zoneamento, com 5 projetos, totalizando R$ 440 milhões
para atender a totalidade dos projetos priorizados.
Para uma melhor qualificação e desenvolvimento do turismo e
promoções de eventos comerciais e festivais das cidades, modernização e implantação de novas rotas, foram identificados 7 projetos e
o valor destinado seria de R$ 77 milhões.
Se tratando do apoio ao empreendedorismo, parques tecnológicos, desenvolvimento e inovação tecnológica e ações de transferências tecnológicas entre Universidades, foram trabalhados 5 projetos,
com valor total de R$ 180 milhões.
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Em se tratando de estruturas de comunicação bem como telefonia fixa e móvel e acesso à internet, foram listados 4 projetos pelas
regiões, totalizando quase R$ 6 bilhões de reais.
Com 10 projetos listados para área da agricultura, o valor total
orçado foi acima de R$ 300 milhões para atender projetos como:
fortalecimento das APL, pecuária, sistema produtivo sustentável, regularização fundiária, agro industrialização e fortalecimento das cadeias produtivas.
Os projetos que preveem a governança do desenvolvimento
equivalem a um montante de recursos de R$ 330 milhões. São projetos de governança regional, marketing e promoção regional, ações
para o desenvolvimento local e reorganização dos órgãos regionais.
Por fim, nos projetos prioritários das regiões funcionais, foi identificado somente 1 projeto de artesanato para inclusão social, com
estimativa de R$ 65 mil.
O conjunto de projetos apresentados são os priorizados pelas
nove regiões funcionais do Estado. São resultado de discussão nas
regiões e entre as regiões envolvidas em cada uma das funcionais. No
entanto, cada uma das 28 regiões possui um conjunto de inúmeros
projetos que atendem as necessidades e compreendem as potencialidades regionais, para os próximos 15 anos.
Nesta perspectiva, são inclusos a partir de agora, a discussão corediana acerca das principais áreas identificadas como prioritárias, ou
seja, a contribuição dos Coredes para os temas relevantes ao desenvolvimento das regiões e do Estado.
Assim, foram documentados, com contribuições de especialistas, um pequeno diagnóstico da situação gaúcha e na sequência, a
maior contribuição com perspectivas de prognóstico e ações necessárias ao desenvolvimento.

16

A crise de infraestrutura do RS e o potencial
logístico do Vale do Taquari

“O

Rio Grande do Sul é o celeiro do Brasil”! Durante quanto temos estufamos nosso peito com orgulho para dizer
que o nosso Estado era o líder em vários segmentos e estatísticas econômicas e sociais do país? Infelizmente, pelos mais diversos fatores,
observamos a queda gradativa da participação gaúcha no cálculo do
PIB Nacional. No período de 2002 a 2011, por exemplo, a participação
caiu de 7,2% para 6,4% do produto interno bruto brasileiro, segundo
a Fundação de Economia e Estatística.
Mesmo que as causas sejam as mais diversas, não há dúvidas
em apontar que uma das mais importantes é a diminuição dos investimentos públicos em infraestrutura. A já histórica dificuldade financeira do Estado é um entrave que dificulta novas obras em estradas,
ferrovias, hidrovias e aeroportos. Porém, cruzar os braços e aceitar
esta condição não vai ajudar o Rio Grande do Sul a superar a crise.
Ainda mais em um cenário brasileiro que também vem registrando
um processo de desinvestimento.
É triste ver o custo logístico da produção gaúcha ir às alturas,
tornando nossa economia menos competitiva no cenário nacional e
internacional. Conforme estudos da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), para cada R$ 1 bilhão investido em infraestrutura, são
gerados 36 mil postos de trabalho. É inadmissível que a taxa de investimentos do Brasil no setor esteja aquém de Peru, Chile e de um
conjunto de países emergentes que aportam cerca de 4% do PIB, enquanto a nossa média recente é de 2%.
Para se ter a dimensão exata da complexidade da situação do
nosso Estado, buscamos alguns dados do Plano Estadual de Logística
e Transporte (PELT-RS):
- 88% da produção gaúcha é escoada por rodovias. No Brasil a taxa
é de 65%, que já é uma das mais altas do mundo;
- Dos 3.159 quilômetros de ferrovias concedidas no Rio Grande do
Sul, 1059 estão inativos e apenas 920 recebem investimentos;
- mesmo Com um enorme potencial, temos apenas 776 quilômetros de hidrovias sendo utilizadas;
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- Os aeroportos regionais precisam, atualmente, de um aporte de
R$ 2,5 bilhões para obras emergenciais de ampliação de pistas e
terminais de passageiros.
Na lista acima, nada pode ser mais alarmante que o primeiro item
que escancara a nossa total dependência do modal rodoviário. Óbvio
que o mesmo dado sugere que muita gente está envolvida na cadeia
produtiva deste setor. Caminhoneiros, funcionários de fábricas de
caminhões e carrocerias, mecânicos e borracheiros, funcionários de
pedágios, etc., mas estas pessoas precisam ter claro que o processo
de diminuição da dependência do modelo de transporte vai levar décadas. Ninguém corre o risco imediato de perder sua fonte de renda.
Só que é preciso começar e recuperar o tempo perdido.
Vamos a mais uma lista de informações que espantam a população brasileira, onde mais de 90% dos passageiros e 60% das cargas
se deslocam pelas estradas.
-

O Brasil tem 29 mil quilômetros de trilhos sendo utilizados;
A China tem 86 mil quilômetros de trilhos sendo utilizados;
A Rússia tem 87 mil quilômetros de trilhos sendo utilizados;
O Estados Unidos tem 225 mil quilômetros de trilhos sendo utilizados.

O custo logístico – soma dos gastos com transporte, estoque, armazenagem e serviços administrativos – consome 12,7% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, que corresponde ao total das riquezas
produzidas pelo país. Os números são elevados e impactam na competitividade da produção brasileira. Para se ter uma ideia, nos Estados
Unidos, o custo logístico corresponde a 7,8% do PIB. Os dados são do
estudo Custos Logísticos no Brasil, do Ilos (Instituto de Logística e Supply Chain). O estudo do Ilos ainda mostra que, para transportar mil toneladas de carga em uma ferrovia brasileira, é preciso gastar R$ 43 por
quilômetro. Já nas rodovias esse valor é de R$ 259 — seis vezes mais.
Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e
Logística no Estado do Rio Grande do Sul – SETCERGS, o custo logístico no Rio Grande do Sul representa quase 25% do Produto Interno
Bruto (PIB). Ou seja, cerca de um quarto do preço de tudo que se
paga é em decorrência das más condições de infraestrutura.
O cenário econômico exige soluções inovadoras e ousadas. Sólidas do ponto de vista de enfrentamento da realidade e adequadas a
um programa emergencial de investimento para a superação da crise.
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Sustentabilidade Ambiental no
Estado do Rio Grande do Sul

O

s órgãos públicos gestores e a sociedade têm papel fundamental no uso de recursos naturais e no impacto do uso da
terra, enfatizando a importância de políticas públicas voltadas para a
conscientização das limitações que estão sendo impostas ao ambiente. Desta forma, destaca-se a necessidade de adoção de estratégias e
projetos em nível estadual e regional, a fim de minimizar os impactos
sobre os recursos naturais, os quais encontram-se em elevados níveis
de escassez e degradação devido às ações humanas
O Rio Grande do Sul, devido a sua extensão territorial, sua diversidade de ocupação humana e de ecossistemas, apresenta uma
série de problemas ambientais decorrentes de uma apropriação inadequada e sem planejamento dos recursos disponíveis como o solo,
a água e a vegetação.
Desta forma, de acordo com os Coredes e suas Regiões Funcionais,
salvo suas individualidades, pode-se apontar como principal problema ambiental relacionados aos impactos ambientais a fragmentação
florestal e consequentemente ausência de Áreas de Proteção Permanente (APP), principalmente, nas margens de nascentes e rios, além
das áreas de banhados, ocupadas para uso de práticas agrícolas.
A partir deste problema (fragmentação florestal), soma-se e temse como consequência, a maior sensibilidade dos ambientes a situações de escassez de água ou a baixa taxa de residência da água nos
sistemas, fazendo com que as culturas agrícolas e os mananciais de
água sejam mais sensíveis a pequenos períodos de estiagem, principalmente relacionados aos municípios das Regiões Sul e Sudoeste,
localizadas no bioma Pampa.
Em adição, o agravamento dos efeitos das enchentes e estiagens
está associado a diminuição dos ambientes reguladores, como as
áreas de recarga e infiltração proporcionados pelas florestas e banhados, e pelo aumento do escoamento superficial. Estas alterações
ocasionam o extravasamento dos leitos dos rios, e em solos com práticas incorretas de manejado, ocorre a erosão, acarretando no carreamento de poluentes provenientes do uso de insumos das lavouras
para os corpos hídricos.
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Os monocultivos de espécies arbóreas, principalmente de espécies
de pínus, eucalipto e acácia negra, são apontados como um problema
ambiental, haja visto a intensidade e extensão de áreas de cultivo destas
espécies nas Regiões Sul, Planície Costeira e nos Campos de Cima da Serra. Algumas destas regiões apresentam fragilidades ambientais associadas com sua formação geológica e edáfica, visto que ocorrem em solos
arenosos e rasos, altamente suscetíveis a processos de arenização, o que
leva a formação de áreas com grandes dificuldades de recuperação ambiental. Salienta-se ainda, que, mesmo com o zoneamento ambiental a
nível de estado, as ações propostas neste documento não são suficientes para que ocorra melhora significativa nos ambientes.
Ainda são apontados como problemas ambientais no estado do
Rio Grande do Sul, a ausência de tratamento de efluentes urbanos
domésticos na maioria dos municípios, o que leva a uma degradação
da qualidade dos mananciais hídricos, uma vez que estes ambientes passam a servir de corpos receptores de efluentes não tratados,
provocando diminuição na qualidade da água, principalmente em
ambientes aquáticos nas proximidades da Região Metropolitana e
municípios de maior porte.
Também deve ser salientado a carga orgânica recebida pelo solo
e mananciais provenientes da criação de animais (suínos, aves e bovinos) que são depositados em esterqueiras e, posteriormente liberados no solo sem tratamento adequado, principalmente nas Regiões
Norte e Noroeste.
Apesar da Legislação Estadual e Federal vigente que permeia estes temas apontados como problemas ambientais, ainda faltam ações
efetivas que minimizem o impacto sobre os mananciais hídricos, sobre
as áreas de vegetação nativa e sobre o solo, especialmente, considerando que estes são recursos finitos e que afetam diretamente a diversidade biológica (flora e fauna) e qualidade de vida da população.
Proposições dos Coredes sobre a Dimensão Ambiental Estadual
1- Implementar conjuntamente com os dados do Cadastro Ambiental Rural e os Planos de Bacia Hidrográfica, corredores ecológicos
visando a integração e facilidade de deslocamento da fauna e
proteção da flora;
2- Uso efetivo de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade estadual já apontadas em inúmeros estudos acadêmicos
realizados nos diferentes coredes;
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3- Fiscalizar e promover ações de recuperação ambiental das APPs
com base no proposto pelo Código Florestal Federal e apontado
no Cadastro Ambiental dos imóveis rurais;
4- Promover a recuperação e proteção dos mananciais hídricos, como
nascentes e banhados, visando a manutenção do sistema hídrico
e aumentado a reserva de água no solo nas propriedades rurais
com uso de cisternas, microaçudagem e açudagem;
5- Avaliar a eficiência dos Zoneamentos Ambientais com relação a introdução da monocultura de espécies vegetais exóticas e invasão
de espécies exóticas sobre a fauna e flora nativas;
6- Concluir os Planos de Bacias Hidrográficas pendentes e Implementar os Planos de Bacia Hidrográfica já concluídos, visando atingir a
plenitude da gestão de recursos hídricos;
7- Implementação dos planos de ações proposto na Fase C dos Planos de Bacias Hidrográficas, seguindo a proposta da Lei Estadual
10.350/94 que rege a Gestão das Águas no RS;
8- Apoio da discussão qualificada para a implantação adequada e
coerente do processo de cobrança pelo uso da água, visando o
pleno gerenciamento dos recursos hídricos a nível de estado;
9- Implantação do sistema de tratamento de efluentes domésticos
urbanos, seguindo a Política Nacional de Saneamento, fiscalizando as concessionarias deste serviço público, avaliando a eficiência
do tratamento de efluentes e o cronograma de implementação;
10- Incentivar e auxiliar na implantação de consórcios municipais
para a instalação de aterros sanitários visando melhorar a eficiência ambiental e financeira destes para os municípios;
11- Auxiliar os municípios no processo de informatização e padronização nos processos de obtenção de licenças ambientais de competência local, qualificando os técnicos municipais no processo
fiscalizatório e avaliação das licenças;
12- Ampliação do quadro de servidores e instrumentalizar as Secretarias Estaduais e FEPAM-RS, além de aumentar o número balcões
de atendimento, proporcionando agilidade nos processos licenciatórios e de outorga do uso da água;
13- Criar incentivos fiscais aos municípios que aderirem a criação de
corredores ecológicos e criação/recuperação de APPs (Criação de
Áreas Protegidas, Recuperação de mananciais).
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Inovação e Empreendedorismo na
perspectiva dos Coredes

A

Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) 2016-2022, do Governo Federal,
orienta para a implementação de políticas públicas, de médio prazo,
para o Brasil, estados e municípios e, também, para o setor privado,
estando vinculada ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, cujos integrantes estão organizados em três níveis, conforme
organograma abaixo: no primeiro nível, os formuladores e promotores das políticas nas diversas instâncias, no segundo as agências de
fomento e, por último os operadores/executores de ciência, tecnologia e inovação.
Figura 1 – Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação no Brasil

Fonte: MCTI

Os setores estratégicos a serem priorizados nas políticas de CT&I,
indicados na ENCTI, são doze: Aeroespacial e Defesa; Água; Alimentos;
Biomas e Bioeconomia; Ciências e Tecnologias Sociais; Clima; Economia
e Sociedade Digital; Energia; Minerais Estratégicos, Nuclear Saúde e Tecnologias Convergentes e Habilitadoras. E as tecnologias emergentes
que impactarão os setores produtivos são a Biotecnologia, a Nanotecnologia, a Química Verde e a Tecnologia da Informação e Comunicação,
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este último, com destaque para o desenvolvimento e a modernização
de tecnologias básicas, tais como sensores, redes de alta velocidade,
processamento de alto desempenho, novos padrões de comunicação
entre dispositivos, aplicativos, software e outras tecnologias como a Internet das Coisas, Big Data e computação em nuvem.
Associar o desenvolvimento estadual às oportunidades geradas
no âmbito da ENCTI pode constituir uma estratégia relevante para a
geração de empreendimentos inovadores no RS, tendo a pesquisa
como definitiva para a inovação e, portanto, conectada aos pesquisadores vinculados às universidades e institutos /instituições de pesquisa ou empresas. Assim, a presença de pesquisadores com doutorado e
mestrado, e a existência de IES nas regiões dos Coerdes pode ser um
indicador valioso para o avanço das diversas áreas do setor produtivo.
Os grupos de pesquisa, no RS e estados selecionados, no período
2010 a 2016, segundo o Censo do CNPQ, demonstram que o RS evoluiu menos do que Santa Catarina e Paraná, neste período. No entanto,
está à frente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o que demonstra que o estado gaúcho apresentou uma dinâmica satisfatória,
apesar de menor do que os demais estados da região sul do país.
Tab. 1 – Evolução do número de Grupos de Pesquisa no RS e estados selecionados - 2016
Período

RS

SC

PR

SP

MG

RJ

2010

2.677

1.263

2.264

6.359

2.848

3.313

2014

3.315

1.612

7.278

3.482

4.147

2016

3.601

1.862

3.174

7.447

3.477

4.360

Var. %
2016/2010

34,5

47,4

40,2

17,1

22,1

31,6

3.011

Fonte: CNPQ

Os pesquisadores envolvidos no Sistema de CT&I no RS, cadastrados no CNPQ, também são relevantes para o avanço econômico e
social. No último Censo, estavam cadastrados 19.951 Mestres e Dou23

tores, localizados nas sete mesorregiões gaúchas e o INEP registrou
125 instituições de ensino superior (IES) instaladas nas regiões dos
COREDEs. Há de se considerar que outras instituições desenvolvem
pesquisa, tais como: unidades da Embrapii (LAMEF/UFRGS e SENAI
Polímeros), Institutos Senai, Fundação de Ciência e Tecnologia –
CIENTEC; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul; Instituto Federal Sul-Rio-Grandense; Embrapa, Fepagro, bem como centros de pesquisa privados.
Tab. 2 – Doutores, Mestres, IES e PQTs por mesorregião no RS – 2016

Regiões do RS

Nº
Nº de
total
Doutores
de
por
Douto- 100 mil
res
hab.

Nº total
de
Mestres

Nº total
de
Doutores e
Mestres

Nº de
instituições
de Ensino
Superior

Parques
Tecnológicos
instalados

Metropolitana
de Porto Alegre

5.611

118,4

3.357

8.968

58

5

Sudeste

2.061

227,28

1.119

3.180

7

2

Centro
ocidental

1.806

338,28

1.167

2.973

9

1

Nordeste

650

61,98

826

1.476

17

1

Noroeste

648

33,81

1.102

1.750

26

2

Sudoeste

612

85,41

297

909

3

0

Centro Oriental

290

37,78

405

695

5

2

Total no RS

11.678

8.273

19.951

125

13

Fonte: CNPQ, INEP e Reginp

O conjunto de informações apresentados acima se associam ao
Ecossistema de Inovação do estado, integrado, também, por 24 Incubadoras de base tecnológica (com 260 empresas incubadas e 239
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empresas graduadas); 13 Parques Tecnológicos vinculados a universidades (Tecnopuc e Tecnosinos estão entre os mais importantes do
país); Aceleradoras; Espaços de Coworking; Startups e Programas
de Aceleração. A Aliança para Inovação, criada pela PUC, Unisinos
e UFRGS, cujo objetivo é transformar Porto Alegre num centro para
produção de conhecimento, tecnologia e inovação para potencializar conexões locais, nacionais e internacionais, atraindo novos investimentos e retendo talentos.
Há, também, o Projeto gaúcho dos 25 Polos Tecnológicos instalados nas regiões do RS objetivando estimular, apoiar e coordenar a
integração entre universidades, centros de pesquisa e setor produtivo nas diferentes regiões do Estado. Atuaram com foco no desenvolvimento de tecnologias inovadoras, adequadas às diferentes vocações produtivas, constituindo-se em instrumentos viabilizadores
da ampliação de competitividade da economia estadual. Os Polos
concentram as seguintes áreas do conhecimento: (1) Agroindústria, Agropecuária, Alimentos, Pesca e Aquicultura, Biotecnologia em
Agropecuária e Engenharia Florestal; (2) Meio Ambiente, Biotecnologia, Energia, Telecomunicações e Combustíveis Renováveis; (3) Engenharia, Materiais, Carboquímica e Mineração, Cerâmica, Engenharia
Química, Engenharia de Produção, Nanoestruturas Metálicas e Semicondutoras; (4) Tecnologia da Informação, Automação, Eletroeletrônica e Mecatrônica; (5) Design, Couro e Calçados, Móveis, Turismo,
Têxtil, Pedras, Gemas e Joias; (6) Desenvolvimento e Modernização
Industrial; (7) Metalmecânico; (8) Saúde.
A formação de Arranjos Produtivos Locais como política pública de Estado visou estimular e apoiar a auto-organização produtiva
de aglomerações setoriais para promover o desenvolvimento dos
territórios a partir de iniciativas que ampliam a competitividade
das empresas com ações nas áreas de gestão, produção e mercado
e, também, nas áreas da inovação – fator decisivo para os setores
tradicionais da economia. Os APLs foram organizados nas áreas da
Agroindústria; Alimentos; Apicultura, Audiovisual; Complexo industrial da Saúde; Defesa; Eletroeletrônico de Automação e Controle;
Jogos Digitais; Máquinas e Equipamentos Industriais; Metalmecânico e Automotivo; Moveleiro; Pedras, Gemas e Jóias; Moda; Naval e
Offshore; Tecnologia da Informação e Comunicação; Leite; Ovinos e
Turismo; Vitivinícola;
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Todas as iniciativas descritas constituíram em oportunidades
para a inovação e o empreendedorismo, talvez sem alcançar os resultados desejados, porém condizente com a urgente necessidade
de complementar a matriz produtiva tradicional do Rio Grande do
Sul. Parece importante reduzir a grande dependência do estado em
setores pouco inovadores. Agora, o desafio é ainda maior e urgente
tendo em vista as transformações produtivas mundiais. Neste contexto, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Estratégico dos COREDEs para o período 2015-2030, os seguintes projetos de inovação
e empreendedorismo são elencados:
- Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - Aprofundar as relações
entre a academia, o setor produtivo e as áreas sociais a partir da
chamada “Hélice Quadrupla” com foco nos objetivos regionais de
desenvolvimento.
- Educação, Inovação e Empreendedorismo – Estimular a criação de
ambientes pedagógicos que fomentem a inovação e o empreendedorismo no ensino fundamental e médio.
- Política Produtiva, Tecnológica e de Comércio Exterior - Reestruturação da Política Produtiva, Tecnológica e de Comércio Exterior do
RS focando, distintamente, os setores tradicionais (inclusive para
adoção dos mecanismos da indústria 4.0) e os de alta tecnologia
coerentes com os setores estratégicos nacionais e a inserção produtiva internacional.
- Programa Gaúcho de Inovação - Criação do Programa Gaúcho de
Inovação possibilitando aos setores tradicionais aprofundar a cultura da inovação na empresa.
- Ecossistema de Inovação do Estado do Rio Grande do Sul - Apresentação estruturada do Ecossistema Gaúcho de Inovação de
forma que empreendedores inovadores possam impulsionar os
novos negócios a partir da sinergia instalada.
- Energias Alternativas - Criação do Programa de Energias Alternativas possibilitando ao estado aproveitar oportunidades
identificadas em petróleo e gás e em energias renováveis como
o etanol, a energia eólica, solar, de carvão vegetal e biocombustíveis.
- Mudanças Climáticas: intensificar a pesquisa nas mudanças climáticas, no estado, visando aprofundar o conhecimento existente e
criando soluções que beneficiem a sociedade e o setor primário.
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- Internet e telefonia móvel - Implantação da infraestrutura de telefonia celular e acesso à internet em 100% do território urbano,
rural e em áreas remotas, com alta velocidade, possibilitando a
todos os gaúchos acesso amplo à comunicação e informação, ao
empreendedorismo digital e acesso à Internet das Coisas.
- Cidades Inteligentes - Estímulo para que as cidades se transformem em Cidades Inteligentes possibilitando ao cidadão o uso de
terminais móveis para acesso a todos os serviços oferecidos pelo
setor público nas instâncias federal, estadual e municipal e com
ampla disseminação de wi-fi em locais públicos.
- Fundos Regionais de Desenvolvimento - Implementação e fortalecimento dos Fundos Regionais de Desenvolvimento, dotando-os com recursos capazes de contribuir com o financiamento
de programas e projetos inovadores e capazes de transformar a
matriz produtiva gaúcha.
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As energias sustentáveis no contexto do
desenvolvimento regional

A

energia está diretamente associada aos fenômenos de evolução humana e tecnológica, figura entre os elementos mais
importantes para a sustentação e o desenvolvimento de atividades
produtivas e caracteriza-se como fator estruturante da sociedade,
uma vez que define e influencia os aspectos econômicos, financeiros,
sociais, ambientais, culturais e políticos, sendo estratégica e exercendo importante papel por meio de suas inúmeras utilizações (ADAMI;
BACCHI, 2016).
O Brasil é conhecido internacionalmente por seu grande potencial hidrelétrico, embora outras fontes de energia renovável como a
solar, a eólica e a biomassa se apresentem como viáveis e têm conquistado espaço no setor energético do país nos últimos anos (GOLDEMBERG; LUCON, 2007). Mesmo apresentando uma das matrizes
com maior percentual de energia renovável do mundo, no Brasil, os
debates sobre o aumento da segurança no fornecimento de energia, a redução da utilização de combustíveis fósseis e questões ambientais reforçam a necessidade de investimentos na diversificação e
descentralização da matriz energética, com consequente ampliação
na participação das fontes renováveis de energia (SILVA; CÂNDIDO,
2015), visto que uma parcela significativa de toda a energia consumida no país (32,4%) refere-se ao setor dos transportes, onde aproximadamente 80% da origem é não renovável (EPE, 2017).
O Atlas das Biomassas do Rio Grande do Sul para a produção de
Biogás e Biometano aponta uma estimativa total de biomassas residuais, geradas no Estado, de aproximadamente 85,7 milhões de toneladas ao ano (KONRAD et al., 2016). Considerando o acesso a estas
como fator limitante para uma situação de efetivo aproveitamento,
por meio de sua conversão em energia, uma parcela do potencial
existente é suprimido devido a questões logísticas, reduzindo em
mais de 50% os volumes de biogás possíveis de serem gerados, ainda assim, se consolidada, a produção de biogás no Estado pode ficar
próxima do atendimento das demandas de consumo de todo o gás
natural importado da Bolívia para o RS, convergindo com Políticas
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Públicas de incentivo à produção descentralizada de energia (HASAN et al., 2017). Deste modo, a conversão de biomassas residuais
em energia, contribui para a transformação de passivos ambientais
em ativos econômicos (SILVA, 2017).
Ventos caracterizam-se por serem uma fonte de energia limpa
e renovável. Essa fonte energética apresenta benefícios para o meio
ambiente e para a saúde humana, pois não gera emissões de gases
tóxicos e de material particulado, não contamina a água e apresentase como um importante complemento energético, em termos de potenciais existentes no país (AMÊNDOLA, 2007). Conforme o Banco de
Informação de Geração - ANEEL, a capacidade instalada de geração
de energia elétrica no Rio Grande do Sul cresceu consideravelmente nos últimos anos, passando de 1.893,8 MW em 1998 para 9.565,8
MW em 2016. O Atlas Eólico do Rio Grande do Sul indica que o Estado apresenta capacidade eólica instalável de aproximadamente
103.000 MW de energia. Segundo Favera (2012), o potencial líquido
de geração de energia eólica corresponde a cerca de quatro vezes o
consumo mundial de eletricidade. Porém, algumas questões (principalmente velocidade do vento e altura) devem ser consideradas para
que a energia eólica seja tecnicamente aproveitável.
O Brasil é privilegiado no seu potencial energético solar, o qual
gira em torno de 2.500 MW. Isto é cinco vezes maior do que o dos
Estados Unidos e substancialmente maior do que o dos países do
primeiro mundo, configurando amplas possibilidades de aproveitamento da energia solar (FARRET, 2010). Dentre as fontes de energias
renováveis, a energia solar destaca-se pelas seguintes características:
é autônoma, não polui, é uma fonte inesgotável, renovável e oferece
grande confiabilidade. No Rio Grande do Sul, desde a implementação de Resolução normativa nº 482 - 2012, da ANEEL, e em função
do recorrente aumento no preço da energia elétrica, essa fonte sustentável de energia torna-se financeiramente atrativa e viável para
sua implementação tanto em pequenas escalas (usos isolados) como
também para grandes escalas (projetos específicos para geração distribuída de energia.
A consolidação de uma matriz energética nacional limpa depende de ações integradas e atreladas ao planejamento energético,
sendo indiscutível que as decisões políticas sobre a adoção de determinada tecnologia em detrimento de outra, perpassam uma série de
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interesses de ordem econômica, pautados pelos cenários ambientais
e de disponibilidade dos recursos naturais (SILVA; CÂNDIDO, 2015).
Neste sentido, desenvolver tecnologias para proporcionar o uso
de fontes renováveis de energia, possibilita a criação de alternativas
de suprimento descentralizadas e em pequena escala, sendo esta
uma estratégia fundamental para o desenvolvimento sustentável
dos países (ADAMI; BACCHI, 2016).
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Um resumo das atividades turísticas no
Rio Grande do Sul: uma relação entre a
prática e o planejamento

A

s condições favoráveis econômicas do Rio Grande do Sul no
final do século XIX e início do XX, somadas as políticas regionais do turismo beneficia a formação desta atividade vista até hoje.
Nesse contexto, o Estado tem o turismo como recurso indispensável
para sua economia regional.
Nesta condição, destaca-se fundamentalmente: Porto Alegre
como grande centro de serviços e as opções de lazer na Serra Gaúcha. De fato, dois movimentos de fluxos foram fundamentais para
iniciar a formação desta demanda. A vinda de pessoas de todo estado e de algumas regiões do país para a capital do Estado, e as classes abastadas da região metropolitana para uma área com clima
ameno, desdobrando-se em uma série de atrativos com apelos a
migração européia entre festas e veraneios. Deste cenário, podemos dizer que pouco se altera na formação do turismo gaúcho.
Onde dois grandes potenciais continuam como recursos de eminentes produtos, ou seja, não plenamente consolidados: a Costa
Doce e os Cânions.
Entretanto, é interessante ter um panorama do Turismo no Estado. Atualmente, um instrumento estruturado para o reconhecimento do desenvolvimento da atividade turística nos municípios é
o mapa de categorização. Nele, as localidades quando qualificadas
possuem da nota máxima (A) até a mínima (E). Assim, o Rio Grande
do Sul possui somente Gramado e Porto Alegre com esta categoria
superior. Situação que pode, a título de comparação contrapor com
a condição, por exemplo, de Santa Catarina com três destinos e São
Paulo com dez localidades na categoria máxima no Brasil. Entretanto,
Minas Gerais possui dois entre os 57 qualificados com a ‘nota’ máxima. É importante reforçar que para definir este valor hierárquico são
considerados, pelo Governo Federal: Número de ocupações formais
no setor de hospedagem; Número de estabelecimentos formais no
setor de hospedagem; Estimativa do fluxo turístico doméstico; e, Estimativa do fluxo turístico internacional.
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A interposição dos dados das duas primeiras hierarquias pode
nos dar um entendimento das áreas de consolidação da atividade
do turismo. Assim, é fácil observar o que a prática e o bom senso se
sobressai aos olhos. Nota-se assim, a existência de uma grande área
turística no estado com base nos municípios de Bento Gonçalves e
Caxias do Sul (estes na região denominada de Serra ou Uva e Vinho)
que se somam aos municípios das Hortênsias (Gramado, Canela e
Nova Petrópolis). Além da capital do estado é importante observar a
consolidação turística do litoral norte com destaque para Tramandaí,
Capão da Canoa e Torres. Por vez, o outro polo de atratividade existente tem como referência a condição de Polos de Desenvolvimento
Regional do Estado (Passo Fundo, Santa Maria e Santana do Livramento) que se soma a Pelotas e Rio Grande que dividem a condição
regional e os motivos de formação de demanda.
Podemos ao longo das propostas das demandas levantadas no
Plano de Desenvolvimento Regional e Estratégico do Estado reforçar
toda esta situação.
O planejamento regional no âmbito do turismo, assim como nos
demais, segue uma linha específica para cada Região Funcional (RF)
e seus Coredes. Nesse sentido, as RF’s demonstram através de seus
projetos, as áreas que mais merecem atenção em cada região do
Rio Grande de Sul. Para isso, as Regiões Funcionais concentram suas
estratégias em seus projetos e seus respectivos detalhamentos. De
modo geral, cada RF atenta principalmente para o seu desenvolvimento econômico e é nesse âmbito, que algumas atêm uma atenção
especial para o turismo. Os projetos passam, na maioria dos casos,
pela criação de novas estratégias de fomento, mas também pela valorização e qualificação das atividades já existentes. Cabe ressaltar
a presença dos inventários, que caracterizados como produtos em
alguns projetos, demonstram a necessidade de entendimento do
patrimônio existente, sua capacidade de atendimento bem como o
reconhecimento dos recursos turísticos. Também em evidência, existem os projetos que contemplam educação, não somente considerando a profissionalização dos serviços, mas também, incentivando
o aprendizado durante o período escolar. Ainda nesse contexto, os
projetos contemplam produtos específicos como sinalização turística, ações de marketing, integração de roteiros afim de valorizar a
regionalização e bem como a prospecção de empreendimentos tu32

rísticos. Esses projetos deixam clara a intensão da necessidade de fortalecimento do setor valorizando-o para que se torne uma consolidada matriz econômica. Além dos projetos específicos dessa temática,
que deixam explicito seu propósito envolvendo o turismo, existem os
projetos que complementares, que especificamente tem seu objetivo abordando outras áreas, que não o turismo, mas servem de apoio
a outras diversas. Acessos viários, apoio à APL’s e polos tecnológicos,
desenvolvimento de planos diretores regionais, mapeamento digital,
interligação de modais são exemplos de projetos que complementam a temática e citam o turismo como um entre os beneficiados.
A maioria das Regiões Funcionais abordam em seus projetos a
efetividade dos resultados econômicos da matriz turística. Nesse sentido, ao analisar as premissas constantes em cada projeto é possível
verificar o impacto que cada ação possui na região, uma vez que beneficiam direta e indiretamente vários municípios. Para tanto, cabe
um olhar em cada RF e assim considerar suas implicações.
REGIÃO FUNCIONAL 1- (RF1)
PROJETO 7. Desenvolvimento do turismo, com qualificação das rotas já implantadas, estudo para implantação de novas rotas e de diversificação das categorias de turismo, com valorização e preservação das
identidades histórico/sócio/culturais e ambientais da região.
A RF1 destina seu projeto 7 a temática do turismo. É através
dele que centraliza suas ações em prol do seu desenvolvimento.
Tem como assunto central a qualificação das rotas existentes bem
como a implantação de novas, como uma tentativa de valorizar a
inter-regionalização e promover ações conjuntas entre os municípios. Além disso, o projeto ressalta a importância da valorização e
preservação da cultura. Os produtos resultantes desse projeto passam pela valorização das pré-existências através de inventário dos
recursos turísticos existentes na região, assim como da memória
da cultura local. Contemplam também a importância da sinalização turística e o apoio aos eventos culturais. Implícito nesse projeto
está a melhoria de vida da população por meio do lazer e também
da valorização cultural. Cabe ressaltar as oportunidades geradas de
emprego e renda, a amplitude do projeto permite vislumbrar resultados positivos nesse sentido.
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REGIÃO FUNCIONAL 2- (RF2)
PROJETO 7. Qualificação e desenvolvimento do turismo regional.
Em seu projeto 7 a RF2 estabelece seu objetivo principal para o
turismo através de qualificação e desenvolvimento. É através deste
projeto que comtempla ações que visam fortalecer e ampliar os empreendimentos de cunho turístico e de abrangência regional. Esses
empreendimentos tornam-se ações fortalecidas uma vez que trazem
consigo impacto em diversos segmentos. Além disso, a reconhecimento do patrimônio passa pelo desenvolvimento de inventario
turístico regional, previsto também como produto deste projeto. A
valorização dos roteiros turísticos existentes também ganha atenção,
considerando como produto a sinalização viária turística. As ações de
infraestrutura nesse sentido fortalecem os produtos já ofertados nessas regiões. Ainda como um dos produtos deste projeto existe uma
atenção para a qualificação profissional do setor. Aliado a isso, a promoção de projetos educacionais nas escolas também complementa
o seu fortalecimento, sendo trazido ainda durante o período escolar
o sentimento de pertencimento a cultura local, e ao patrimônio histórico fomentando a base econômica do turismo.
REGIÃO FUNCIONAL 3- (RF3)
Projeto 5. Integrar e qualificar a matriz produtiva referenciada no
turismo, suas possibilidades econômicas regionais, culturais e ambientais, na Região Funcional 3.
A RF3 tem em seu projeto 5 as premissas que visam integrar e
qualificar o turismo. É nesse contexto que contempla diretrizes regionais e de forma ampla abrange questões econômicas, culturais e
ambientais. Para tanto tem como produtos de seu projeto a integração de roteiros regionais, envolvendo Coredes distintos o que valoriza e fortalece a região como um todo. Considera também fomentar
o turismo através de ações de marketing ponderando produtos e
localidades e com isso agregando maior oferta como destino turístico. A profissionalização e qualificação dos trades turísticos também
é contemplada como produto deste projeto. O enoturismo também
é considerado foco de um dos produtos deste projeto. Sua valorização passa pela requalificação do setor sendo a Serra Gaúcha o alvo
das ações. Por fim e não menos importante, a sinalização turística,
produto que confere qualificação e fortalecimento das atividades já
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existentes. Dessa forma, pretende maximizar as dinâmicas superestruturais visando agregar valor econômico as práticas de turismo.
Outro diferencial é considerar dentro objetivo geral o envolvimento
do capital social dos moradores e a definição de um Planejamento
Sustentável Regional e inter-regional.
REGIÃO FUNCIONAL 4- (RF4)
A RF4 não contempla projetos destinados diretamente ao turismo. Tal posicionamento é adotado em municípios tendo grande ocupação sazonal devido ao turismo de verão.
REGIÃO FUNCIONAL 5- (RF5)
Projeto 5. Marketing e promoção regional
A RF5 possui um projeto muito específico contemplando como
foco central o marketing e a promoção regional. É nesse âmbito que
distribui os produtos objetivando o desenvolvimento de campanha
conceito, peças gráficas, campanha em redes sociais e ainda confecção um vídeo institucional. Estas ações têm como objetivo contribuir
diretamente na divulgação dos atrativos turísticos promovendo e
consolidando a região como destino turístico, aumentando o fluxo
de turistas e ainda promovendo o desenvolvimento de emprego e
renda.
REGIÃO FUNCIONAL 6- (RF6)
Projeto 2. Turismo Regional
Denominando seu projeto 2 com o nome de Turismo Regional é a
forma de como a RF6 pretende tratar essa temática. Focado nos roteiros turísticos existentes bem como na criação de novos, este projeto
possui produtos pensados na regionalização. Possui ainda produtos
com temáticas específicas valorizando e visando o desenvolvimento do agroturismo, focando também na prospecção de empreendimentos turísticos denominados Estâncias Hidrotermais. A aposta em
empreendimentos com temáticas diferenciadas como esta, incentiva
o empreendedorismo e impactam na geração de emprego e renda.
REGIÃO FUNCIONAL 7- RF7
A RF7 contempla indiretamente projetos de cunho turístico. Nesse contexto, conta com projetos que visam valorizar infraestrutura lo35

gística aérea beneficiando toda a RF7. Esse projeto tem como produto obras de infraestruturas viárias que além de evidenciar o turismo
nessas regiões contribui para a qualidade de vida da população. Ainda considerando projetos complementares da temática do turismo
a RF7 traz projetos que apontam para a qualificação da governança
regional agregando em seu fortalecimento agências de desenvolvimento regionais e municipais, rotas turísticas entre outras.
REGIÃO FUNCIONAL 8- RF8
Projeto 7. Qualificar a infraestrutura e os profissionais para o desenvolvimento turístico regional.
Em seu projeto 7. a RF8 qualifica as ações de turismo demonstrando a necessidade de realizar inventários, qualificar e sinalizar
pontos turísticos da região, capacitar os profissionais do trade turístico focando também na execução de projetos integrados as demais
áreas de desenvolvimento econômico. De modo geral, visa em seu
projeto do âmbito do turismo qualificar a infraestrutura existente
bem como os profissionais relacionados com o setor. Para isso, detalha como produto desse projeto a realização de inventario cultural,
reconhecendo a importância deste viés, a qualificação dos pontos
turísticos através de infraestrutura bem como a ampliação e a qualificação da sinalização viária existente e ainda ações de publicidade.
Ainda nesse sentido, traz produtos que visam o aperfeiçoamento de
profissionais do trade na oferta de serviços e também dentro das empresas, a estruturação de roteiros turísticos. Dessa forma RF8 vislumbra um maior desenvolvimento de cadeias produtivas diferenciadas
das já fortalecidas, fomentando o turismo e fortalecendo a região.
REGIÃO FUNCIONAL 9- RF9
Projeto 7. Aproveitar o potencial turístico da região funcional 9.
Por sua vez, a RF9 é responsável pelo projeto que visa aproveitar o potencial turístico da região. Este projeto tem como objetivo
principal promover a oferta turística e assim reconhecer sua vocação. Para tanto, elenca como produto desse projeto a implantação
e a qualificação da oferta existente nos municípios pertencentes a
essa região através dos roteiros turísticos já implantados bem como
o reconhecimento de novas possibilidades. A regionalização faz-se
presente e ocupa papel de destaque quando é mencionada nesse
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âmbito reconhecendo a necessidade a elaboração, implantação,
acompanhamento de inventários, roteiros, rotas e ainda capacitação
de profissionais e de oferta de serviços.
Assim, quando pensamos em desenvolvimento regional duas
questões são eminentes na literatura clássica acerca dos posicionamentos dos Planos. Sempre com o intuito de dinamizar processos
econômicos e dar melhor condição a região, numa totalidade, buscase equacionar crescimentos a esta condição.
Suas ações podem reforçar condições consolidadas e dar novos expectativas. Sabemos que a condição política que está sempre
como elemento basilar a estes documentos tende, a privilegiar a primeira situação. Porém, neste sempre corre o risco de aumentar as
desigualdades, tanto econômicas, sociais como demográficas.
Nitidamente pode ser observado algumas frentes de crescimento da atividade turística. Destaca-se fundamentalmente ao ecoturismo que se desenvolve na região da Serra Geral, com o apelo na
visitação aos Parques Nacionais. Proposta essa que muitas vezes o
Ministério do Turismo elabora documentos sem qualquer comprometimento com os meios acadêmicos e científicos que mantem área
de abrangência nesta área (principalmente a UCS, UERGS e UFRGS,
nas áreas de turismo, meio ambiente e desenvolvimento regional).
Embora controverso, a maneira de qualificar um recurso turístico
considerando sua capacidade de posicionamento, entretanto, esta
área tem todas as características para ser um dos principais atrativos
turísticos do pais, determinando localidades para um turismo internacional.
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As concepções de pobreza e o sistema de
proteção social

A

s diversas concepções de pobreza trazem ao debate vieses
diferentes e por vezes contraditórias do que é ser pobre. No
entanto, o processo de vulnerabilização social que ocorre ao longo
da história pode ser chamado de uma nova (velha) pobreza.
A discussão em torno da nova pobreza passou a despertar o interesse de inúmeros autores no final do século XX, tais como Rosanvallon (1995), Castel (1998), Paugam (2001), entre outros.
Segundo Rosanvallon (1995, p. 86), a nova questão social está vinculada ao desemprego e ao aparecimento de novas formas de pobreza, nas últimas décadas do século XX, com a crise dos Welfare States.
Na perspectiva de Castel (1998), essa nova questão social está
vinculada ao enfraquecimento da condição salarial, como efeito não
só do desemprego, mas também das instáveis relações de trabalho
e das inadequadas ou superficiais formas de proteção do trabalhador. Esse autor, convencido de que a pobreza não trata somente das
questões econômicas ou técnicas, afirma que há um processo em
curso de desfiliação social em que “[...] as situações marginais aparecem ao fim de um duplo processo de desligamento: em relação ao
trabalho e em relação à inserção relacional”, vinculado à ausência de
trabalho e de relações sociais (CASTEL, 1998, p. 23).
Já Paugam (2001, p. 68) destaca que, contemporaneamente, a
pobreza se refere “[...] muito mais a um processo do que a um estado
perpétuo e imutável”, ou seja, trata-se de um “[...] conjunto de populações cuja situação é heterogênea, ocultando a origem e os efeitos
a longo prazo das dificuldades dos indivíduos e de suas famílias”. Assim, esse autor elabora um conceito de desqualificação social e enfatiza que esta se dá diferenciadamente nos diversos territórios. Nas
suas palavras, a desqualificação social
[...] caracteriza o movimento de expulsão gradativa, para fora
do mercado de trabalho, de camadas cada vez mais numerosas da população - e as experiências vividas na relação de assistência, ocorridas durante as diferentes fases desse processo. Cumpre realçar que o conceito de desqualificação social
valoriza o caráter multidimensional, dinâmico e evolutivo da
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pobreza e o status social dos pobres socorridos pela assistência (PAUGAM, 2001, p. 68).

Ou seja, a perspectiva que prevalece no contexto atual é que
“[...] a conceituação de pobreza não pode se restringir ao aspecto
da renda, tendo em vista que o processo de pauperização apresenta
múltiplas formas, nas quais, às vezes, intervêm aspectos simbólicos,
políticos, sociais e econômicos” (MARINS, 2014, p. 544).
Se consideramos, entretanto, que os territórios são construções
históricas, sociais, conforme destacado até então, não são propriamente desigualdades territoriais ou regionais. As regiões são diversas,
por isso, complexas. Para tanto, merecem políticas públicas distintas
e particulares, deixando de se ter uma visão setorial de educação,
saúde, segurança, habitação, transferência de renda para ter uma visão e implementação de políticas públicas setoriais territoriais. Isso
quer dizer que a transferência de renda para determinado território é
diversa da transferência de renda para outro determinado território.
Isso não invalida, todavia, a discussão em torno das desigualdades regionais ou desigualdades territoriais. Essas são as discussões
que demonstram que há territórios que acessam de forma diversa os
serviços públicos, ou melhor, “[...] a distribuição territorial da provisão de serviços tem consequências, mas os prestadores tomam suas
decisões de oferta com base nas características das jurisdições [municípios]” (ARRETCHE, 2015, p. 194), isto é, “[...] a redução da pobreza
e da desigualdade de renda teve desigual distribuição territorial, aumentando a distância entre áreas com menor e maior concentração
de pobres” (ARRETCHE, 2015, p. 201).
Diante disso, as políticas públicas não deveriam somente considerar as condições individuais dos beneficiários, mas também as características do ambiente, as características relacionais do território
onde a política está inserida. (TORRES; MARQUES; BICHIR, 2006).
Enfim, conceber desigualdade para além da desigualdade de
renda, compreender justiça social para além de fornecer uma renda
mínima para aqueles abaixo da chamada linha da pobreza e pobreza,
em uma concepção mais complexa e multidimensional, para além
dos US$ 2,00 determinados pelo Banco Mundial, impõem compreender, discutir e promover políticas públicas nas quais
[...] o desafio está justamente em operar mudanças na compreensão do que é pobreza, dos seus conteúdos, na eleição de
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práticas de mensuração velhas conhecidas e que acabam por
consolidar números mágicos, cuja magnitude acaba sendo
definida ex-ante em consonância com a ordem de grandeza
do politicamente aceitável (LAVINAS, 2005, p. 3).

A vulnerabilização social é demonstrada sim nos pobres que
não possuem renda, nos pobres que são excluídos socialmente mesmo tendo renda, nos pobres em diferentes territórios e abarcados
de possibilidades e acessos às políticas públicas, mas também nos
pobres no território e na identidade territorial como aqueles atores
sociais que indicam o nosso pobre e o pobre dos outros, como aquele completamente excluído socialmente. Aquele que vive na mendicância por diversos motivos, inclusive um que perdura também ao
longo da história, qual seja, a dependência química. Pobre que cultural e psiquicamente se acha, se vê e se constrói como pobre.
Em cada tempo e território a assistência assume dimensões particulares de ação. No início, nas sociedades primitivas até a Idade Média,
os riscos de desfiliação estavam associados ao fato de os indivíduos
carentes não conseguirem se manter a partir de si e dos seus, necessitando de auxílio dos próximos familiar e territorialmente para subsistir.
A Constituição Federal de 1988 abriu uma nova compreensão da
assistência social, tanto em relação ao Governo Federal como no que
se refere aos demais entes federados e às entidades privadas.
Assim, o sistema de proteção social brasileiro está intimamente
atrelado ao papel do Estado no provimento da atenção social, estabelecido em diferentes contextos territoriais.
Por fim, sistemas de proteção social que avançam do assistencialismo ou benemerência, que rompem a vitimização para a conformação da visão de direitos universais, de cidadãos que devem ser
atendidos para romper uma situação de vulnerabilidade, para reinseri-los socialmente, essa é a meta a ser perseguida, pois, como afirma
Mestriner (2001, p. 53), os riscos do não enfretamento das questões
sociais “[...] é o retorno ao Estado caritativo ou assistencialista” ou formas atualizadas de benemerência ou filantropias distorcidas.
Nestas condições, urge romper a dualidade entre estado mínimo
e estado máximo, ou a crítica da perspectiva atual neoliberal como se
essas explicassem todas as relações e determinações das políticas sociais, é assumir que a complexidade da realidade não converge para
modelagem dos sistemas de proteção.
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As condições da saúde das regiões do Rio
Grande do Sul
A política de saúde no RS está organizada em 30 Regiões de Saúde (Decreto 7.508/2011 e Resolução CIB 555/2012), que são a base
para o processo de planejamento em saúde. Essas Regiões de Saúde
estão inseridas nas nove Regiões Funcionais de Planejamento do Estado (Rfs), embora com delimitações geográficas diferentes. As Regiões de Saúde têm como finalidade integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde nos seus territórios.
A Secretaria Estadual de Saúde está dividida, administrativamente, em dezenove Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), que
agrupadas formam as sete Macrorregiões de Saúde – Centro-Oeste,
Metropolitana, Missioneira, Norte, Sul, Serra e Vales. Nas Macrorregiões de Saúde estão inseridos hospitais referência de média e alta
complexidadede para atendimento da população das trinta Regiões
de Saúde.
Conforme o Plano Estadual de Saúde 2016-2019, no RS o planejamento ascendente e integrado da gestão do SUS se insere no contexto da governança das Redes de Atenção à Saúde (RAS), ao direcionar
os diferentes atores do sistema para objetivos comuns, envolvendo a
construção de estratégias, percepções e valores compartilhados nas
Regiões de Saúde (Portaria 4.279/10 e MENDES, 2011).
Para construir esse processo, as CRS exercem papel fundamental
na governança Regional do SUS a partir das Comissões Intergestores
Regionais (CIR), que são entendidas como espaço de representação
federativa municipal e estadual, com competência para, entre outros,
pactuar, por consenso, estratégias para a implantação e operacionalização do SUS no âmbito Regional, definindo as linhas prioritárias
para alocação de investimentos no âmbito Regional.
Para que o planejamento da política de saúde seja ascendente
e integrado as gestões regionais e municipais precisam reconhecer
as pontencialidades e fragilidades presentes em seus territórios, para
que possam se tornar protagonistas do processo. O Plano Estadual
de Saúde vigente é o principal instrumento de planejamento em saúde gaúcho e apresenta as necessidades de saúde da população, bem
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como as diretrizes, objetivos e metas a atingir da Análise Situacional
de Saúde, destaca-se:
1. Enquanto em 2010, o Brasil apresentava taxa de fecundidade
de 1,9 filhos por mulher, o RS tinha taxa de 1,75. Taxas inferiores a
2,1 são sugestivas de fecundidade insuficiente para assegurar a reposição populacional. Ainda, no período de 1970 a 2010, houve um
acréscimo de oito anos na expectativa média de vida da população,
passando de 67,8 para 75,1.
O grupo populacional com maiores de 80 anos é o que mais
cresce proporcionalmente, alterando a composição etária dentro do
próprio grupo de idosos, ou seja, a população idosa também está envelhecendo. A maior concentração de idosos em termos percentuais
se encontra nos municípios do interior, com menos de 10 mil habitantes. Parte desses municípios apresentam 1/5 da sua população
com mais de sessenta anos.
2. Em relação à morbidade por doenças transmissíveis, destacase que o aumento da presença do vetor Aedes Aegypti, transmissor
da Dengue, Zika e Febre Chikungunya tem elevado o número de casos notificados; no que se refera à tuberculose, o RS é o sétimo Estado brasileiro em coeficiente de incidência, com 43,6 casos/100 mil
hab.; em relação à Aids, o RS é o segundo Estado com maior taxa de
detecção no Brasil (38,3/100 mil hab.), apresentando quase o dobro
do coeficiente nacional (19,7/100 mil hab.); e, as taxas de coinfecção
tuberculose/HIV/Aids estão em cerca de 20%, mantendo-se o dobro
da média nacional; o grande número de casos de sífilis em gestantes representa um desafio para a saúde pública do RS, o coeficiente
de incidência em 2010 era 3,7/1.000 nascidos vivos e passou para
12,8/1.000 em 2014.
Em relação à morbidade por doenças não transmissíveis, as principais causas de internação no RS são respectivamente: doenças do
aparelho circulatório, aparelho digestivo, neoplasias e lesões/envenenamento/outras consequencias de causas externas, conforme a
Classificação Internacional de Doenças (CID). A maior taxa de internações refere-se à população a partir dos 60 anos, seguida pela população de 20 a 59 anos e em terceiro lugar, está a população de 0 a 9
anos. Ainda, cabe ressaltar que as internações por Transtornos Men42

tais e Comportamentais representaram 5% do total de internações
do Estado (2014), dessas, as internações por risco elevado de suicídio
representaram 13,8%. Analisando as Lesões Autoprovocadas por ciclo de vida (2010-2014), percebe-se que os adolescentes e adultos
jovens foram os mais acometidos, sendo o sexo feminino que mais
realizou tentativas de suicídio (64%), em 2014.
3. A Taxa de Mortalidade Geral (taxa bruta) em 2014 foi de 7,61
óbitos por 1.000 hab., sendo as principais causas, respectivamente,
as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, causas externas e doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas, correspondendo a 77,2% dos registros. Sobre a Mortalidade Infantil, a maioria dos óbitos concentra-se nos primeiros seis
dias de vida do bebê e as malformações congênitas representaram
26,3% dos óbitos infantis em 2014. No ano 2014, as mortes por suicídio ocuparam o terceiro lugar, entre as mortes por causas externas
no Estado, ficando atrás apenas das mortes por acidentes e por homicídios. O RS é o Estado que apresenta o maior índice de suicídio do
Brasil. O número total de óbitos relacionados ao trabalho, notificados
nos sistemas de informação (SINAN e SIM), foi de 322, em 2014.
4. Quanto à organização e estrutura da Atenção Primária à Saúde
(APS), destaca-se que embora a cobertura das Estratégias de Saúde
da Família (ESF) estejam presentes em 95% dos municípios gaúchos,
a cobertura de ESF atinge somente metade da população (média
estadual 56,4% em 2015). Na APS, ainda, conta-se com o apoio de
diversos serviços/dispositivos, tais como Agentes Comunitários de
Saúde, Estratégia de Saúde Bucal, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Consultório de Rua, Primeira Infância Melhor, Agentes de Combate às Endemias, Academias de Saúde, Núcleo de Apoio à Atenção
Básica, Oficina Terapêutica, Equipes de Redução de Danos, entre outros, que são executados no nível municipal, considerando políticas
de atenção à saúde por ciclos de vida e por grupos populacionais
específicos e vulneráveis (Povos Indígenas, População Negra, População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, População
Cigana, de Imigrantes, em Situação de Rua, Pessoa com Deficiência,
Pessoa Privada de Liberdade no Sistema Prisional, Adolescentes em
Conflito com a Lei, Famílias com crianças em situação de vulnerabili43

dade econômica e social e População em situação de vulnerabilidade
às Infecções Sexualmente Transmissíveis).
No que tange à organização e estrutura da Atenção Secundária e
Terciária, esta é caracterizada por ações e serviços de saúde em âmbito ambulatorial e hospitalar, mediante procedimentos de maior densidade tecnológica, por isso, tendem a ser concentrados principalmente no território das Macrorregiões e estão presentes em algumas
Regiões de Saúde, sendo referência para as Regiões e municípios que
não possuem essa capacidade instalada de serviços. A análise de suficiência para os leitos hospitalares, encontra-se em desenvolvimento
pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e deve considerar, também, o
percentual de leitos localizados em Hospitais com até 50 leitos, tendo
em vista que os Hospitais de Pequeno Porte podem apresentar baixa resolutividade nas internações. A regulação de acesso à Atenção
Secundária e Terciária é realizada através da Central de Regulação
Ambulatorial e da Central de Regulação Hospitalar. Quanto à área de
transplantes, a Central de Transplantes gaúcha realiza todas as modalidade de transplante no Estado, destacando-se nacionalmente pelo
número de transplantes renais e de pulmão. Em 2015, o Estado realizou 2.274 transplantes.
Face ao exposto acima, convém salientar os principais desafios
para que a política de saúde melhore o acesso aos serviços, a qualidade do atendimento e a promoção da saúde. Para tanto, é fundamental utilizar como documento norteador as Diretrizes, Objetivos,
Metas e Indicadores do PES e o Mapa Estratégico da SES, cuja missão é coordenar a política de saúde, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população, segundo os princípios do Sistema
Único de Saúde:
- Reduzir a morbimortalidade de causas evitáveis materna e infantil
e por causas externas;
- Reduzir a mortalidade prematura (antes do 70 anos), por complicações de doenças respiratórias, cardiovasculares e diabetes;
- Propiciar maior longevidade saudável;
- Melhorar a satisfação dos usuários em relação ao SUS.
Para atingir os resultados mencionados acima, o processo a ser
desencadeado, deve buscar, considerando a perspectiva de gestão,
desenvolver as seguintes ações:
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- Implementar a lógica das Redes de Atenção à Saúde nos níveis
municipal e estadual, fortalecendo a Atenção Primária à Saúde
como ordenadora do cuidado, visto que os custos da APS, além
de serem inferiores aos da AS e AT, previnem a agudização das
doenças;
- Fortalecer o processo de regionalização da saúde;
- Instituir a política para a Atenção Ambulatorial Especializada e implementar a Política de Atenção Hospitalar, sob a lógica das RAS,
definindo o papel dos Hospitais no território locorregional;
- Qualificar a Política de Assistência Farmacêutica;
- Garantir a transversalidade das ações de Vigilância em Saúde na
RAS;
- Reduzir a judicialização em saúde, visto que o RS é o Estado que
apresenta o maior índice de judicialização em saúde do país;
- Fortalecer a formação e educação permanente em saúde, com ênfase na gestão;
- Qualificar as atividades de regulação, monitoramento e avaliação,
por meio do fortalecimento das instâncias de controle e participação social (Conselhos Municipais de Saúde), das Comissões
Intergestores Regionais, da Ouvidoria do SUS e das práticas de
Auditoria.
Ainda, para atingir os resultados mencionados, quanto à perspectiva financeira, considera-se fundamental observar as seguintes
medidas:
- O cumprimento, por parte dos municípios e Estado, dos percentuais orçamentários mínimos a serem destinados à saúde, conforme
a LC 141/2012 ;
- Aprimorar os mecanismos de monitoramento e execução do gasto público;
- Alocar os recursos financeiros de acordo com as necessidades de
saúde da população, visando reduzir as desigualdade regionais.
Considerando as pontencialidades e fragilidades apresentadas e
as perspectivas mencionadas, os grandes desafios para o desenvolvimento regional da saúde pública envolvem uma nova organização
dos sistemas de saúde municipal, regional e estadual. Para que ocorra essa nova organização é fundamental uma mudança da lógica das
medidas de intervenção em saúde tradicionais, que se detêm apenas
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no tratamento das doenças e na atenção aos eventos agudos, ao invés de focar em práticas de promoção de saúde e na prevenção das
doenças crônicas. Nesse sentido, se faz necessário implantar as Redes
de Atenção à Saúde como modelo de atenção (MENDES, 2011), que
poderão gerar serviços com melhor custo/efetividade, priorizando:
- o fortalecimento das instâncias de pactuação e deliberação locorregionais, através das reuniões das Comissões Intergestores
Regionais-CIR (realizadas mensalmente nas trinta Regiões de
Saúde), devem efetivar a redistribuição do poder e a definição da
alocação dos recursos financeiros, redefinindo papéis e induzindo
a reformulação de práticas e processos de trabalho, aliando negociações técnicas e políticas;
- o atendimento adequado ao idoso, fortalecendo a Atenção Primária à Saúde como porta de entrada do cuidado, com vistas ao
envelhecimento saudável da população;
- a atenção às doenças crônicas não transmissíveis (doenças respiratórias, cardiovasculares, diabetes e neoplasias) e agravos, com
ênfase na prevenção do suicídio;
- a transversalidade das ações da Vigilância em Saúde na Atenção
Primária à Saúde para redução dos índices das doenças transmissíveis, principalmente HIV, Sífilis, Tuberculose e ações de combate
ao mosquito Aedes Aegypti.

46

O debate do Saneamento Básico
O desenvolvimento de um Estado está estreitamente relacionado
à disponibilidade e à qualidade do saneamento básico das suas cidades
– tanto em áreas urbanas como rurais - uma vez que dispor de saneamento básico configura fator essencial para que um estado possa ser
denominado desenvolvido. Os serviços adequados de distribuição de
água tratada, de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, de drenagem e manejo das águas pluviais e da limpeza urbana
e manejo dos resíduos sólidos, levam à melhoria da qualidade de vidas
das pessoas, visto que acarretam em: redução de mortalidade infantil e
do número de doenças associadas à falta de saneamento básico, contribuído assim, para desafogar o sistema público de saúde, melhorias nos
índices de educação, valorização dos imóveis, a despoluição dos rios e
preservação dos recursos hídricos, entre outros fatores.
Para enfrentar o desafio de universalizar o saneamento básico foi
sancionada a Lei Federal nº 11.447/07, cujo conteúdo estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. A referida lei também contempla a elaboração e implantação dos Planos Municipais de Saneamento Básico,
esses ainda em desenvolvimento em alguns municípios e em outros
em fase de implantação ou reformulação.
Nesse mesmo sentido, a fim de estimular o desenvolvimento
institucional do saneamento básico, foi criada a Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (SNSA/MCidades). As diretrizes dessa secretaria orientam e fornecem apoio aos
municípios na condução dos processos de elaboração, implantação,
acompanhamento e avaliação dos Planos de Saneamento Básico, e
afirmam, entre outras coisas, que o plano deve ser entendido como
instrumento de planejamento territorial que não se encerra com a
formulação do relatório exigido. Sendo assim, necessitam-se de desdobramentos para implantação das ações propostas e de acompanhamento e avaliação dos impactos e resultados, como também
se faz necessária uma estratégia de interlocução e articulação com
outros planos setoriais correlatos. Com o intuito de se articular tais
planos, deve-se adotar uma abordagem territorial que contemple a
dimensão regional e o contexto da bacia hidrográfica onde o muni47

cípio está inserido, além de considerar a convergência com as diretrizes dos Planos de Saneamento Básico estaduais. Destaca-se ainda
que a implantação de um Plano de Saneamento Básico constitui condição para pleiteio de recursos junto à União, organismos internacionais e construção de parcerias com empresas privadas sediadas
no município. Considerando o panorama apresentado não se pode
pensar em saneamento básico sem se referir aos Planos Municipais
de Saneamento Básico.
De acordo com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
do Ministério das Cidades, conforme indicado no documento denominado Panorama dos Planos Municipais de Saneamento Básico no
Brasil de 2017, no Estado do Rio Grande do Sul (RS) apenas 40,7%
dos municípios possuem Plano de Saneamento Básico. Ressalta-se
que esse valor retrata apenas a existência do plano, sem contemplar
aspectos de natureza qualitativa, os quais informariam sobre o conteúdo mínimo desenvolvido e a qualidade da participação social implementada.
Realizando-se uma análise mais minuciosa sobre a atual situação
do RS em relação ao saneamento básico, através de dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento
Básico (SNIS), tem-se pontos favoráveis, tais como: o índice total da
população no que concerne ao atendimento com água tratada é de
86,13%, sendo de 97,32% na área urbana; o índice total da população
na cobertura da coleta de resíduos sólidos domésticos é de 75,07%,
sendo de 97,12% na área urbana. Todavia, em relação ao índice de
coleta de esgotos o valor despenca para 29,65%, e dessa parcela apenas 79,82% são tratados, ou seja, pouco mais de 22% da população
no estado do RS possui coleta e tratamento de esgoto sanitário. No
que se refere ao sistema de drenagem urbana e manejo das águas
pluviais a situação fica ainda pior, tendo em vista que não existem
muitos dados sobre esses sistemas, a cobertura estadual deles não
é mapeada, por exemplo. Dada essa lacuna de dados atesta-se a importância da conclusão e sistematização dos Planos de Saneamento
Básico dos municípios do RS.
Contemplando-se o cenário apresentado fica claro que para que
políticas de saneamento básico sejam implementadas com êxito, e
possam ser efetivamente desfrutadas pela população, tem-se como
imperativo não só ações de desenvolvimento dos planos de sane48

amento básico, mas também um plano de capacitação de agentes,
para que esses possam atuar em uma realidade complexa e multifacetada – a qual envolve questões de ordem social, cultural, econômica, financeira, ambiental, tecnológica e institucional. Os agentes
devem aperfeiçoar a visão sobre o saneamento, visto que hoje ele
também se insere no âmbito do planejamento e da tecnologia.
O campo do planejamento envolve as políticas públicas e sociais,
as formas de gestão e prestação dos serviços, o controle e a participação social, a avaliação de política e programas, a intersetorialidade, a
educação sanitária e ambiental, etc. Já o campo da tecnologia envolve
a adoção de técnicas e instrumentos não só apropriados à realidade
local - como se defendia na década de 80 - como também indutores de
novos comportamentos diante dos padrões de consumo de água e da
geração de resíduos líquidos e sólidos. Por outras palavras, tecnologias
que busquem priorizar o controle na utilização das águas e na geração
de resíduos, ou a sua minimização, o reúso e a reciclagem.
Objetivando-se a abordagem presentada, certamente, será necessário imprimir profundas modificações em parâmetros de projeto
nas obras de infraestrutura de saneamento, por exemplo, modificações no uso e contribuição per capita das estruturas de captação,
transporte e tratamento dos resíduos. No campo da drenagem urbana, o caos urbano gerado pelas cheias já vem exigindo a adoção
de novos parâmetros, os quais busquem viabilizar os dispendiosos
sistemas convencionais usados atualmente. Para um futuro, que se
traduz no agora, deve-se buscar privilegiar o controle do uso e da
ocupação do solo; o aproveitamento das águas de chuva para fins
domiciliares e públicos; e o escoamento superficial, com o uso de pavimentos mais permeáveis e estruturas superficiais.
É evidente que a instauração desse novo paradigma para o saneamento básico exigirá, também, uma construção social. A engenharia nacional e poder público, aliados, deverão liderar essa tarefa por
intermédio de programas governamentais que visem a capacitação
técnica nesse campo. Dessa forma, os gestores, os Planos de Saneamento Básico elaborados e a equipe técnica envolvida devem, conjuntamente, refletir sobre saneamento, meio-ambiente, saúde e bem
estar social, a fim de delinear as modificações para a construção de
uma política mais sintonizada com realidade social, política, econômica, financeira e ambiental brasileira.
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O Cenário Agropecuário e as proposições
para o desenvolvimento do Estado

O

Rio Grande do Sul tem importância histórica reconhecida
na produção agrícola e alimentos tanto a nível local, regional, nacional e internacional. O Estado desponta como um dos principais produtores de (arroz, trigo, aveia) e está entre os principais
exportadores de fumo, soja e arroz. A agricultura está distribuída em
todas as regiões do estado, sendo que apresenta diferenças entre as
regiões, basicamente devido a condições edafoclimaticas, mão de
obra e questões culturais.
Atualmente, as lavouras temporárias de sequeiro no verão Soja,
Milho (grão e silagem) Feijão, ocupam cerca de 7 milhões de hectares, e no inverno estas áreas são ocupadas com trigo, aveia, canola
com objetivo de grão e aveia azevém para pecuária, entre outras. De
verão ainda são implantados mais de 1,1 milhão de hectares de arroz
irrigado. A soja, o arroz, o milho e o trigo constituem as principais culturas em termos de área plantada e quantidade produzida e receita
gerada, agrando-se a estas o fumo, uva e a maçã. O principal produto
de exportação é a soja onde a China é o principal produto.
Conforme o IBGE (2006), dos 20,3 milhões de hectares de área
ocupados pelos 441 mil estabelecimentos agropecuários, cerca 46%
são de pastagens, concentradas no Bioma Pampa, que ocupam cerca de 90% do total .Conforme o IBGE o Rio Grande do Sul apresenta
o maior rebanho de ovinos, sexto maior rebanho de bovinos, o segundo equinos. SEGUNDO PRDUTOR NA atividade leiteira E TERCEIRO avicultura e a suinocultura. A maior parte dos estabelecimentos
agropecuários do RS enquadra-se nos critérios definidores da agricultura familiar. O IBGE identificou mais de 378.000 unidades familiares em 2006, em cerca de 6 milhões de hectares. Apesar de utilizar
somente 30% da área, a agricultura familiar é responsável por uma
parcela expressiva do pessoal ocupado e do valor da produção agropecuária no RS. Uma parcela expressiva dos agricultores gaúchos
está organizada em cooperativas. Segundo o Sindicato e Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs), em 2014 havia
138 cooperativas agropecuárias no Estado, que contavam com mais
de 290.000 associados e empregavam 32,5 mil pessoas.
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Em termos de agroindústria Familiar o Rio Grande do Sul possui
uma política estadual consolidada , que tem como um dos objetivos a
legalização dos empreendimentos. Esta política é executada através
do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), coordenado
pela SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo) e executado pela EMATER/RS-ASCAR. O PEAF conta hoje com
mais de 3000 famílias cadastradas e 1000 agroindústrias inclusas, ou
seja, legalizadas nos âmbitos sanitário, ambiental e tributário.
A avicultura gaúcha, Conforme (ABPA2016), produziu em 2016
1,8 milhões de toneladas, o que representa 14,1% da produção nacional de 12,9 milhões de toneladas, apresentando uma receita de
U$ 6,8 milhões de dólares. Em suinocultura (FEE 2016), foram abatidos no Estado 9.311.668 suínos, isso representa 20,6% do que é
produzido no Brasil 3.731 mil toneladas cujo exportação é de 19, 6%
do total produzido e 80,4% é mercado interno. Na Bovinocultura de
Leite o Estado PRODUZ CERCA 4 bilhões de litros anuais (cerca de
14,5% do volume total) sendo que atividade é desenvolvida por cerca de 65.000 produtores em 465 municípios do RS, que distribuem,
em média, R$ 8.500.000,00/ano na economia,
O Rio Grande do Sul possui condições edafoclimáticas muito favoráveis para a produção de leite, principalmente na Metade Norte,
permitindo o cultivo de espécies forrageiras de excelente qualidade
(de inverno e de verão), a associação da atividade com o cultivo de
grãos, principalmente milho e soja utilizados como alimentos concentrados e também a utilização de raças europeias especializadas
na produção de leite como a Holandesa e a Jersey. Outro diferencial
é a presença da mão de obra familiar na condução da atividade em
mais de 95% dos estabelecimentos.
Em termos de produção agropecuária o estado apresenta um
desequilíbrio preocupante em relação a produção de milho onde a
demanda que é da ordem de 7 milhões de toneladas e a produção
não tem aumentado. Em termos de área temos perdido espaço todos
os anos. Ao nosso modo este é o principal fator que tem influenciado
a diminuição e/ou manutenção do tamanho da atividade transformadora. Precisamos URGENTE de um plano estadual, para termos
uma agroindústria pujante para não ficarmos apenas com um histórico de um estado transformador, portanto: MAIS MILHO RIO GRANDE.
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BOVICULTURA DE LEITE
Gargalos:
Custo de transporte para vender leite e derivados no Centro do
país. O Estado necessita vender para fora de suas divisas cerca de metade da sua produção e entre os maiores produtores (MG, PR, RS, GO
e SC) é o mais distante;
Reflexos negativos das Operações Leite e Queijo Compensado
sobre a imagem da qualidade do leite, o que ainda causa dificuldades de comercialização do leite gaúcho, principalmente em função
do pleno abastecimento do mercado brasileiro;
Baixa escala de produção e reduzidos investimentos na atividade, resultando em baixa renda, penosidade do trabalho, dificuldades
de atingimento dos parâmetros de qualidade e de incentivar a sucessão familiar, em mais de 50 % das propriedades;
Falta de conhecimento sobre os dados oficiais da qualidade do
leite produzido no RS e falta de uma política mais efetiva de pagamento do leite ao produtor pela qualidade (microbiológica, centesimal, etc...)pelas indústrias;
Necessidade de avanços mais céleres no controle sanitário dos
rebanhos, com ênfase no saneamento das propriedades para Tuberculose e Brucelose;
Dificuldades para ampliar a produção de leite na Metade Sul,
pela quase ausência de indústrias nessa região e pelos baixos preços
pagos pelas indústrias que ali recolhem leite, em função do elevado
custo de transporte.
Proposições:
Fortalecer os programas de defesa sanitária animal, com ênfase
no saneamento das propriedades para Tuberculose e Brucelose;
Apoiar e/ou desenvolver políticas de apoio ao escoamento da
produção de leite para outros Estados e, no médio/longo prazo, para
outros países;
Fomentar a produção de milho e a estocagem à nível de propriedade, em silos-secadores com capacidade suficiente para atender a
necessidade de alimentação dos rebanhos;
Desenvolver, em parceria com as indústrias, projetos de melhoria contínua da qualidade do leite (microbiológica e composição), associada a remuneração condizente com os avanços obtidos;
Ampliar os programas de irrigação de pastagens perenes de verão;
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Apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de assistência técnica e extensão rural para o desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção de leite em apoio aos agricultores familiares;
Criar um centro de inteligência do leite, com informações relevantes sobre a atividade no RS que permitam a tomada de decisões
estratégicas.
Fortalecer o Programa de Agroindústria Familiar na instalação de
queijarias e outras indústrias de lácteos em regiões menos assistidas
pela indústria estabelecida, como forma de estimular a produção local e abastecer o mercado regional, inclusive o institucional.
SUINOCULTURA
Gargalos:
Falta do principal insumo, milho;
Falta de armazenagem
Proposições:
Fomentar o aumento da produção de milho;
Manter, ampliar e divulgar o programa de irrigação para a cultura do milho;
Criar um programa para incentivar produção de culturas de inverno com o objetivo de produção de ração animal;
Aumentar estocagem para milho no RS;
Fortalecer a defesa sanitária animal;
Desenvolver e fomentar a biosseguridade e o bem estar animal;
Fortalecer os programas de sanidade da avicultura, suinocultura
e bovinocultura;
Tornar o RS livre de febre aftosa sem vacinação;
Controlar a tuberculose e a brucelose.
CRÉDITO
Gargalos:
Constantes mudanças na legislação do Crédito Rural e consequentemente a constante atualização que necessita ser realizada no
Sistema de Crédito Rural da EMATER/RS e ao mesmo tempo a necessidade de atualização do quadro técnico da instituição.
Operacionalização do FEAPER pois como o BADESUL é o agente
financeiro e este não tem agências nos municípios do RS os Escritórios Municipais da EMATER/RS executam todo o serviço que seria
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realizado no local se o banco tivesse agencias nos municípios, sobrecarregando nossos colegas de campo.
Proposições:
Aumentar recursos disponibilizados via FEAPER ao meio rural,
buscar a parceria do BANRISUL e sua rede de agências na operacionalização do FEAPER.
Divulgar os resultados obtidos pelos agricultores quando utilizam os recursos subsidiados do crédito rural e principalmente do FEAPER nas diversas atividades, tais como irrigação, agroindústria, bovinocultura de leite, forrageiras, energias alternativas e tantas outras
atividades contempladas por estes recursos.
CULTURAS
Gargalos:
Elevação dos custos de produção;
Falta de assistência técnica qualificada;
Falta de planejamento e profissionalismo na cadeia produtiva,
monocultura da soja;
Ausência de politicas públicas/estratégias para culturas essenciais para o setor, como o milho, trigo entre outros cereais;
Despreocupação e/ ou amadorismo com os princípios básicos de
produção: solos, clima rotação de culturas e zoneamento agroclimático
Proposições:
Gerir a propriedade com através de planejamento e estratégias,
que vão da produção a comercialização, fomentar a gestão profissional da atividade;
Qualificar a assistência técnica oficial, tendo a atividade como
foco efetivo, propor e fomentar a independência dos setores comercial e técnico nas cooperativas;
Urgentemente propor, criar, fomentar estratégia para o aumento da área de produção de milho e trigo entre outros cereais, com
o objetivos tanto técnico (sistema de produção) quanto econômico atendar a demanda da cadeia produtiva (suínos, aves bovinos)
, como estratégia fundamental, necessária e imprescindível para o
desenvolvimento econômico e social do Estado;
Propor, criar e avançar em políticas, como exemplo o programa
de solos de irrigação, para o setor visando a manutenção e persistência das tecnologias existentes;
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Estabelecer as janelas de plantio, baseadas nas pesquisas.
COOPERATIVISMO
Gargalos:
Falta de “profissionalização” dos seus gestores e/ou concentração em poucas lideranças;
Paternalismo de algumas entidades que no intuito de “auxiliar”
acabam criando vícios operacionais;
Falta de crédito em volume suficiente para atender as demandas
e um a visão de competição que ainda prevalece entre as organizações da agricultura familiar.
Proposição:
Capacitar os gestores e conselheiros de cooperativas da agricultura familiar com metodologia adequada e significativa ao exercício
das atividades de gestão de empreendimentos;
Propor atividades que possibilitem a ampliar e compartilhar as
ações desenvolvidas pelas lideranças das organizações;
Evitar que as iniciativas de organização sejam “contaminadas”
por facilidades que no futuro sejam causa de frustração ou motivo
de divisão entre os grupos e pessoas que constituem a base social os
empreendimentos;
Proporcionar que as linhas de crédito sejam mais acessíveis às
cooperativas da agricultura familiar, especialmente o PRONAF Cotas
parte e recursos financiados via FEAPER;
Trabalhar a intercooperação sempre no sentido de que as organizações entendam que são associações de pessoas que tem um
negócio para gerir e que dado ao seu limitado alcance econômico,
social, financeiro e de recursos humanos sempre vão apresentar um
resultado melhor compartilhando problemas e soluções. Círculos de
gestão e a podem ser uma boa ferramenta para executar esta ação.
AGROINDUSTRIA
Gargalos:
Legalização dos empreendimentos no âmbito sanitário, principalmente de produtos de origem animal;
Gestão dos empreendimentos;
Implementação das Boas Práticas de Fabricação.
Proposição:
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Capacitar os agricultores e técnicos em Gestão de Agroindústrias
e Boas Práticas de Fabricação;
Incentivar a adequação da legislação sanitária para a legalização
de empreendimentos de pequeno porte e produtos artesanais;
Fortalecer o Programa Estadual de Agroindústria Familiar;
Incentivar a adesão dos municípios ao SUSAF/RS;
Ter uma ação focada na implementação das BPF (assistência técnica capacitada, crédito, ...) e na gestão dos empreendimentos.
SOLOS
Gargalos:
Entendimento de que solos e água são à base de toda a atividade agropecuária;
Falta de planejamento e profissionalismo por parte dos produtores;
Dificuldade de implementação politica pública relacionada aos
solos, ter um entendimento mínimo entre as instituições e entidades
politica estadual de solos e água;
Entendimento da atividade como um sistema de produção médio e longo prazo
Proposições:
Transformar a politica pública de solos e água em política de estado;
Implementar estratégia de produção e armazenagem de sementes com o objetivo de cobertura do solo;
Integrar as ações desenvolvidas entre solos e culturas:
Capacitação de técnicos e dos produtores.
Diagnóstico da Pecuária Familiar no Rio Grande do Sul
No Rio Grande do Sul, a Emater/RS-Ascar presta assistência a um
público diferenciado, o pecuarista familiar. Tratam-se de pequenos
e médios estabelecimentos localizados entre as propriedades maiores, em regiões de baixa densidade demográfica, com destaque para
as regiões da Metade Sul, nos Campos de Cima da Serra e em áreas
da região Norte e Noroeste. Em sua grande maioria, as unidades de
produção da pecuária familiar se caracterizam por estarem presentes
em ambientes inaptos para cultivos intensivos, tornando a criação de
bovinos e ovinos a única opção.
Pelo sistema de produção utilizado, com uma produção extensiva
e pela baixa utilização de insumos externos, esta categoria social apre56

senta um modo de produzir alicerçado no respeito ao meio ambiente
em que estão inseridos. A relação de produção extensiva e conservacionista, do ponto de vista ambiental, se reproduz nas várias regiões
do Estado onde a pecuária familiar está presente. Em função do sistema de produção adotado, é baixa a renda do pecuarista familiar e, portanto, com implicações na qualidade de vida. Em muitas situações, deixam de aplicar práticas simples e de baixo custo que poderiam tornar
a unidade de produção rentável, mesmo respeitando o seu modo de
produção. Além disso, na atualidade este público vivencia uma situação de envelhecimento e enfrenta problemas de sucessão nas propriedades rurais, em função da saída dos jovens que migram para a cidade
em busca de uma vida menos penosa e mais segura financeiramente
Esse panorama retrata em larga medida as condições de pecuaristas familiares na atividade, e pode-se dizer que estão presentes
ao longo de muitas décadas. Entretanto, desde os anos 2000, a Emater/RS-Ascar, entendendo as particularidades do público pecuarista
familiar, vem trabalhando de forma diferenciada, buscando adaptar
o tipo de atividade e as ações de ATERS às suas necessidades. Tal entendimento relativo a este público vem sendo construído pela sistemática atuação da Instituição junto aos mesmos, que evidenciou a
necessidade de levantar dados concretos sobre a questão
Segundo dados de sistemas de planejamento das atividades da
Emater/RS-Ascar, em 2017, foram assistidos cerca de 6.800 pecuaristas familiares, totalizando um rebanho em torno de 360 mil cabeças
de bovinos e ovinos de corte.
Em 2016, foi realizado pela Emater/RS-Ascar um levantamento
mais completo sobre a situação da pecuária familiar no Rio Grande
do Sul, todos os municípios do estado participaram, e os dados referem-se aos pecuaristas familiares assistidos e não assistidos pela
ATERS. Segundo este levantamento, o número total de pecuaristas
familiares no RS era de 38.454, um pouco abaixo do esperado, que
era em torno de 60.000 pecuaristas familiares. A área média destes
estabelecimentos rurais foi de 32,5ha, mas em alguns locais foram
superiores a 190 ha. Diferentemente do que era tradicionalmente
encontrado. Essa redução na área dos estabelecimentos rurais que
trabalham com pecuária, pode ser relacionada a uma série de fatores,
entre eles, divisão da área em virtude de herança e venda de pequenas partes seriam as principais
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Proposições para as ações com Pecuária Familiar no Rio Grande
do Sul:
- A identificação e caracterização do pecuarista familiar representou um avanço importante no sentido do reconhecimento e da
inclusão deste público no processo de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul.
- A implementação de políticas públicas voltadas para o pecuarista
familiar tem como objetivos proporcionar a este público melhores condições de produção, de qualidade de vida e de inserção no
mercado. A Emater RS/Ascar vem buscando promover ações em
apoio ao pecuarista familiar, bem como a todos os membros da
sua família, visando à melhoria da qualidade de vida e à geração
de renda, favorecendo assim a sucessão familiar, tem como base
as seguintes ações:
- Incentivar sistemas de produção que melhorem os índices zootécnicos através da utilização sustentável das pastagens naturais
e cultivadas e do uso racional de insumos externos
- Melhorar o nível de bem-estar dos animais, contribuindo para o
aumento na produtividade e a melhoria da sanidade dos rebanhos.
- Promover o melhoramento genético dos rebanhos assistidos
- Incentivar as atividades não agrícolas, como artesanato e a agroindústria familiar de alimentos, como forma de ampliar e diversificar
a renda dos estabelecimentos
- Incentivar formas associativas de pecuaristas familiares que contribuam para a solução de problemas comuns e ampliem as suas
oportunidades de inserção no mercado
- Realizar ações na gestão de pessoas e processos na propriedade.
- Fomentar ações que favoreçam a sucessão na pecuária familiar
- Promover a utilização de métodos alternativos na prevenção de
doenças e tratamentos sanitários.
- Promover ações em apoio a todos os membros da família visando
a melhoria da qualidade de vida.
- Incentivar a segurança e soberania alimentar da família.
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Sustentabilidade Ambiental no
Estado do Rio Grande do Sul

O

s órgãos públicos gestores e a sociedade têm papel fundamental no uso de recursos naturais e no impacto do uso da
terra, enfatizando a importância de políticas públicas voltadas para a
conscientização das limitações que estão sendo impostas ao ambiente. Desta forma, destaca-se a necessidade de adoção de estratégias e
projetos em nível estadual e regional, a fim de minimizar os impactos
sobre os recursos naturais, os quais encontram-se em elevados níveis
de escassez e degradação devido às ações humanas
O Rio Grande do Sul, devido a sua extensão territorial, sua diversidade de ocupação humana e de ecossistemas, apresenta uma
série de problemas ambientais decorrentes de uma apropriação inadequada e sem planejamento dos recursos disponíveis como o solo,
a água e a vegetação.
Desta forma, de acordo com os Coredes e suas Regiões Funcionais,
salvo suas individualidades, pode-se apontar como principal problema ambiental relacionados aos impactos ambientais a fragmentação
florestal e consequentemente ausência de Areas de Proteção Permanente (APP), principalmente, nas margens de nascentes e rios, além
das áreas de banhados, ocupadas para uso de práticas agrícolas.
A partir deste problema (fragmentação florestal), soma-se e temse como consequência, a maior sensibilidade dos ambientes a situações de escassez de água ou a baixa taxa de residência da água nos
sistemas, fazendo com que as culturas agrícolas e os mananciais de
água sejam mais sensíveis a pequenos períodos de estiagem, principalmente relacionados aos municípios das Regiões Sul e Sudoeste,
localizadas no bioma Pampa.
Em adição, o agravamento dos efeitos das enchentes e estiagens
está associado a diminuição dos ambientes reguladores, como as
áreas de recarga e infiltração proporcionados pelas florestas e banhados, e pelo aumento do escoamento superficial. Estas alterações
ocasionam o extravasamento dos leitos dos rios, e em solos com práticas incorretas de manejado, ocorre a erosão, acarretando no carreamento de poluentes provenientes do uso de insumos das lavouras
para os corpos hídricos.
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Os monocultivos de espécies arbóreas, principalmente de espécies
de pínus, eucalipto e acácia negra, são apontados como um problema
ambiental, haja visto a intensidade e extensão de áreas de cultivo destas
espécies nas Regiões Sul, Planície Costeira e nos Campos de Cima da Serra. Algumas destas regiões apresentam fragilidades ambientais associadas com sua formação geológica e edáfica, visto que ocorrem em solos
arenosos e rasos, altamente suscetíveis a processos de arenização, o que
leva a formação de áreas com grandes dificuldades de recuperação ambiental. Salienta-se ainda, que, mesmo com o zoneamento ambiental a
nível de estado, as ações propostas neste documento não são suficientes para que ocorra melhora significativa nos ambientes.
Ainda são apontados como problemas ambientais no estado do Rio
Grande do Sul, a ausência de tratamento de efluentes urbanos domésticos na maioria dos municípios, o que leva a uma degradação da qualidade dos mananciais hídricos, uma vez que estes ambientes passam a
servir de corpos receptores de efluentes não tratados, provocando diminuição na qualidade da água, principalmente em ambientes aquáticos
nas proximidades da Região Metropolitana e municípios de maior porte.
Também deve ser salientado a carga orgânica recebida pelo solo
e mananciais provenientes da criação de animais (suínos, aves e bovinos) que são depositados em esterqueiras e, posteriormente liberados no solo sem tratamento adequado, principalmente nas Regiões
Norte e Noroeste.
Apesar da Legislação Estadual e Federal vigente que permeia estes temas apontados como problemas ambientais, ainda faltam ações
efetivas que minimizem o impacto sobre os mananciais hídricos, sobre
as áreas de vegetação nativa e sobre o solo, especialmente, considerando que estes são recursos finitos e que afetam diretamente a diversidade biológica (flora e fauna) e qualidade de vida da população.
Proposições dos Coredes sobre a Dimensão Ambiental Estadual
1- Implementar conjuntamente com os dados do Cadastro Ambiental Rural e os Planos de Bacia Hidrográfica, corredores ecológicos
visando a integração e facilidade de deslocamento da fauna e
proteção da flora;
2- Uso efetivo de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade estadual já apontadas em inúmeros estudos acadêmicos
realizados nos diferentes coredes;
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3- Fiscalizar e promover ações de recuperação ambiental das APPs
com base no proposto pelo Código Florestal Federal e apontado
no Cadastro Ambiental dos imóveis rurais;
4- Promover a recuperação e proteção dos mananciais hídricos, como
nascentes e banhados, visando a manutenção do sistema hídrico
e aumentado a reservação de água no solo nas propriedades rurais com uso de cisternas, microaçudagem e açudagem;
5- Avaliar a eficiência dos Zoneamentos Ambientais com relação a introdução da monocultura de espécies vegetais exóticas e invasão
de espécies exóticas sobre a fauna e flora nativas;
6- Concluir os Planos de Bacias Hidrográficas pendentes e Implementar os Planos de Bacia Hidrográfica já concluidos, visando atingir a
plenitude da gestão de recursos hídricos;
7- Implementação dos planos de ações proposto na Fase C dos Planos de Bacias Hidrográficas, seguindo a proposta da Lei Estadual
10.350/94 que rege a Gestão das Águas no RS;
8- Apoio na implantação do processo de cobrança pelo uso da água
visando o pleno gerenciamento dos recursos hídricos a nível de
estado;
9- Implantação do sistema de tratamento de efluentes domesticos
urbanos, seguindo a Política Nacional de Saneamento, fiscalizando as concessionarias deste serviço público, avaliando a eficiência
do tratamento de efluentes e o cronograma de implementação;
10- Incentivar e auxiliar na implantação de consórcios municipais
para a instalação de aterros sanitários visando melhorar a eficiência ambiental e financeira destes para os municípios;
11- Auxiliar os municípios no processo de informatização e padronização nos processos de obtenção de licenças ambientais de competência local, qualificando os técnicos municipais no processo
fiscalizatório e avaliação das licenças;
12- Ampliação do quadro de servidores e instrumentalizar as Secretarias Estaduais e FEPAM-RS, além de aumentar o número balcões
de atendimento, proporcionando agilidade nos processos licenciatórios e de outorga do uso da água;
13- Criar incentivos fiscais aos municípios que aderirem a criação de
corredores ecológicos e criação/recuperação de APPs (Criação de
Áreas Protegidas, Recuperação de mananciais).
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Perspectivas da educação do
Rio Grande do Sul

O

Rio Grande do Sul já foi um estado invejado no Brasil no
quesito educação. Caminhando ao lado de uma economia
– ao menos no discurso externo – equilibrada e de uma qualidade de
vida acima da média nacional, a educação no Estado era, então, propagada como exemplar, demonstrando como o País poderia avançar
nesta área.
Infelizmente, hoje, a suposta formação escolar com qualidade no
estado do Rio Grande do Sul não passa de um fato do passado que
ainda resiste, mas que, cada vez mais, se desfaz diante dos números
e, principalmente, do que se vê quando se entra em uma escola estadual. Em algumas até, nem se pode mais entrar, pois foram fechadas,
pela diminuição do número de matrículas, segundo informações da
SEDUC/RS.
Conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), principal indicador de avaliação dos ensinos Fundamental e
Médio do Ministério da Educação, em 2005, a rede estadual do Rio
Grande do Sul era a 6ª entre as 27 do Brasil nos Anos Iniciais (4ª série),
a 7ª nos Anos Finais (8ª série) e a 4ª no Ensino Médio. Dez anos depois, os índices despencaram. Em 2015, a rede estadual gaúcha foi a
10ª do Brasil nos Anos Iniciais, a 15ª nos Anos Finais e a 15ª no Ensino
Médio.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
o Rio Grande do Sul perdeu, em 2015, o posto de terceira maior economia entre os estados brasileiros. O lugar, agora, é ocupado pelo
Paraná, sendo que a economia gaúcha passou a ser a quarta do País.
No ranking de desenvolvimento humano, o Estado é o sexto do Brasil
(dados relativos ao Censo de 2010).
É indiscutível que o desenvolvimento de um Estado caminha ao
lado da educação e que esta deverá ser a grande mola propulsora do
desenvolvimento, dentro de bases sólidas e de comprometimento.
Os dados oficiais de 2015 deixam claro o quadro decadente do ensino gaúcho e talvez expliquem um dos motivos para que o Estado
tenha perdido espaço no cenário econômico e educacional nacional.
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Ainda, conforme observado no Ideb, o Rio Grande do Sul somente atende as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação nos
Anos Iniciais (índice observado de 5,5 e meta de 5,5). Nos Anos Finais
(índice observado de 4,0 e meta de 4,8) e no Ensino Médio (índice
observado de 3,3 e meta de 4,4), a educação pública estadual gaúcha
fica aquém dos objetivos estabelecidos.
Ao considerar os dados da Prova Brasil (avaliação envolvendo os
alunos da 4ª série e 8ª série do Ensino Fundamental), no que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa nos Anos Iniciais, a rede gaúcha ocupa a 7ª colocação nacional. Em relação ao ensino de Matemática, o Estado está no 9º lugar. Nos Anos Finais, a educação pública
estadual é a 4ª em Língua Portuguesa e a 5ª em Matemática. Quando
a avaliação analisa o Ensino Médio, o Estado é o 9º em Língua Portuguesa e o 5º em Matemática.
Obviamente os resultados pífios em termos de desempenho dos
estudantes gaúchos, resultam em baixas taxas de aprovação. O Censo
Escolar de 2015 aponta que, no Ensino Fundamental, o índice de aprovação na rede estadual é de 84,1%, o que coloca o Rio Grande do Sul na
15ª colocação entre os 27 estados. No Ensino Médio, a situação é ainda
pior. O Estado aparece em 22º lugar, com uma taxa de 73% de aprovação – ou seja, um em cada quatro alunos é reprovado em sua série.
O alto índice de reprovações implica em uma taxa de distorção
idade-série (percentual de estudantes que não estão na série correspondente à sua idade) também elevada. O Rio Grande do Sul é o
9º do Brasil no Ensino Fundamental (24,9%), e o 8º no Ensino Médio
(29,4%).
O número de crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 17
anos, matriculados em escolas públicas no estado cresceu 6,7% nos
últimos dez anos, superando a média nacional, que foi de 4,8%, passando de 85,9% em 2005 para 92,6% em 2015. Com esse resultado,
o Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com maior
número de novas matrículas feitas na última década. Na Educação Infantil, o resultado é considerado muito bom. Em 2005, apenas 46,7%
das crianças estavam na escola. Dez anos depois, o índice saltou para
79,6%. Entretanto, mesmo diante de tais percentuais, é assustador
o fato de possuirmos 151 mil crianças e adolescentes ainda fora da
escola. Mais de 80 mil só no Ensino Médio. A evasão nessa etapa do
ensino precisa receber maior atenção.
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Contribuindo com o disposto sobre a educação gaúcha nos últimos 10 anos, além do investimento insuficiente, alguns outros fatores corroboram com os resultados ruins, quais sejam a formação
defasada de professores e os currículos escolares ultrapassados. (Cuidado: reforça culpa professor e BNCC)
É preciso fazer um destaque especial, dentre outros aspectos
que, mesmo em um cenário de crise e escassez de recursos, é fundamental estarmos atentos e resguardar a educação infantil, principalmente a creche (0 a 3 anos), uma importante conquista proposta
na Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
que retira a etapa da assistência social e a coloca no sistema de ensino. Considera-se que essa etapa da educação básica é fundamental
para o desenvolvimento das crianças. Esse olhar atento, com efetivas
proposta educacionais, será um modo de garantirmos o sucesso nas
demais etapas. Mesmo sendo responsabilidade da esfera municipal,
é importante um esforço colaborativo entre as esferas de poder para
que as metas do PNE sejam atingidas. Igualmente, salienta-se a devida atenção aos nossos estudantes gaúchos do Ensino Médio, de
modo a garantir sua permanência.
Sem a possibilidade da realização dos investimentos, mínimos
necessários, o grande desafio dos gestores públicos será o de buscar fazer o máximo com o mínimo que possuem. Para isso, não resta
dúvida de que será necessário aliar criatividade e vontade política.
Em geral, alguns estudos têm apontado ineficiência das gestões em
educação. Uma gestão responsável e comprometida com o desenvolvimento poderá buscar parcerias com os mais variados setores,
objetivando a construção coletiva de uma política educacional democrática. Defendemos que a grande tarefa e desafio histórico será
o de dar consistência ao Sistema Nacional de Educação – SNE – para
a garantia do direito constitucional inalienável, que é a Educação e
cumprir as metas do PNE 2014-2024 e do PEE.
O Estado precisa assumir e investir mais na UERGS, articulando
e integrando ações no campo do ensino, da pesquisa, da tecnologia
e da inovação ao desenvolvimento regional. Da mesma forma é estratégico que o Estado mantenha políticas educacionais articuladas
com as instituições comunitárias do estado – instituições públicas
não estatais -, especialmente as Universidades Comunitárias que estão inseridas e integradas às diversas regiões do Estado do RS.
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É urgente a retomada da educação e da escola pública estadual
de qualidade, especialmente a oferta do ensino médio e da educação
profissional, responsabilidade do Estado, enquanto uma das condições necessárias para que o estado retome suas condições objetivas
para o desenvolvimento local e regional.
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As telecomunicações no Rio Grande do Sul

A

economia e a sociedade vivem profundas transformações
proporcionadas pelo ambiente digital com impacto positivo no acesso à informação gerando igualdade de oportunidades;
aumento na competitividade e produtividade, bem como aumento
na renda e no emprego em novos setores da economia. A Economia
digital é representada por uma economia baseada em dados, pela digitalização dos processos produtivos e pela manufatura de alta precisão, pela inteligência artificial, pela internet das coisas, pela digitalização dos serviços públicos, pelas criptomoedas, pela computação
em nuvem e pela economia colaborativa. Os processos de inovação,
pesquisa e desenvolvimento são fortemente alicerçados na tecnologia da informação e comunicação. Integrar-se à economia digital,
através da conectividade para todos, parece condição imprescindível
para o avanço do agronegócio, da indústria, serviços e da diversidade
cultural.
O estado do Rio Grande do Sul conta com uma população de
11.348.649 habitantes, possui um território de 281.748,5 km² distribuído entre 497 municípios, dentre os quais, dezoito com mais de
100 mil habitantes. A taxa média de urbanização é de pouco mais de
85% (Censo 2010), variando entre 97,9% e 53,65% de forma que há
regiões com significativa população residindo em extensas regiões
rurais e baixa densidade demográfica. Na estrutura do Valor Adicionado Fiscal, em 2015, a Agropecuária representou 9,4%; a indústria
23,2% e os serviços 67,4%.
Num contexto de profundas transformações na economia mundial, bem como nas relações sociais, a tecnologia ocupa centralidade,
determinando a países, regiões e municípios necessidade de conectividade virtual – uma das novas vias do desenvolvimento e, quiçá,
tão ou mais importante das conexões proporcionadas por estradas,
rodovias, transporte aéreo ou marítimo.
A conectividade virtual, através da internet, é viabilizada por conexões de banda larga fixa ou através de aparelhos celulares. Assim,
a disponibilidade de uma infraestrutura de telefonia móvel ou banda
larga fixa é determinante para as economias urbanas, rurais e para a
inclusão digital, uma vez que, segundo o Banco Mundial, para 10%
66

de crescimento dos acessos à internet em banda larga o PIB cresce,
em média, 1,2%.
Inclusão digital no RS
A inclusão digital pode ser medida pelo número de domicílios
que apresentam computador e que acessam a internet pelo computador ou dispositivos móveis. No RS, a taxa de domicílios com
computador chega a 53%, abaixo da taxa da Região Sul de 54,55% e
acima da brasileira que chega a apenas 46%. Quanto aos domicílios
com acesso à internet, no RS a taxa chega a 61,35%, pouco acima da
Região Sul de 61,26% e da taxa brasileira de 57,76%.
Espera-se que até 2020, o RS conte com universalização de acesso à internet nos domicílios.
Acessos à Internet nos municípios do RS, Região Sul e Brasil
Segundo dados da ANATEL, 420 municípios gaúchos (dentre os
497) contam com cobertura de internet por banda larga 3G estando
ausente, ainda, em 77 municípios. Importante lembrar que o serviço
não chega na maioria das regiões rurais, bem como em determinadas
regiões da zona urbana (seja pela ausência de cobertura de antenas
de telefonia celular, devido a aspectos geográficos ou desinteresse
de operadoras devido à baixa densidade demográfica) e em rodovias
que não disponibilizam conectividade prejudicando seus usuários.
Em outubro de 2017, no estado gaúcho, foram registrados
12.630.561 de acessos de internet banda larga (fixa + 3G + 4G) o que
corresponde a 38% dos acessos registrados na Região Sul. Destes,
14,3% foram realizados através de banda larga fixa; 42% utilizando
3G e 44% utilizando 4G.
Telefonia Fixa e Móvel no RS, Região Sul e Brasil
No Estado do Rio Grande do Sul estão registrados 12.813.630 de telefones celulares com uma densidade, a cada 100 habitantes, de 114,1%;
acima da densidade da região sul de 111,5% e da densidade brasileira de
109,2%. Quanto à telefonia fixa estão disponíveis 2.413.379 acessos com
uma densidade de 58,7%, abaixo da densidade da Região Sul de 67,3%
e da brasileira de 60,3%; tal densidade, no estado gaúcho, é inferior às
outras duas instâncias geográficas, possivelmente pela densidade da telefonia celular, no RS, estar acima da média.
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Conectividade no Estado do Rio Grande do Sul
Os dados da ANATEL mostram que o estado gaúcho é um dos
estados de maior conectividade no país. No entanto, os Planos de
Desenvolvimento dos COREDEs para o período 2015-2030 sinalizam
ausência de conectividade, principalmente, na zona rural provocando, entre outras consequências, exclusão digital; deslocamento dos
jovens para zonas urbanas; impossibilidade de adoção de tecnologias avançadas na gestão dos empreendimentos; atraso no acesso
a informações e ao desenvolvimento. Os Planos apontam, também,
que em grande parte das rodovias gaúchas encontra-se ausência de
sinal de telefonia móvel, impossibilitando uso das tecnologias durante as viagens, e contrapondo-se a estados que já oferecem o serviço
em suas rodovias.
Propostas no campo das Telecomunicações
• Ampla divulgação do documento denominado “Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital)”, proposto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (2018).
• Atendimento de todos os municípios do RS com redes para transporte de dados em alta velocidade.
• Universalização da banda larga móvel no estado do Rio Grande
do Sul, na zona urbana e rural.
• Acesso à banda larga fixa com ampliação da oferta de redes de
acesso em fibra ótica para toda a população gaúcha.
• Universalização de redes wi-fi em locais públicos, inclusive rodovias, provendo acesso a serviços públicos e inclusão digital.
• Estímulo à adesão das cidades em programas de cidades inteligentes.
• Criação de mecanismos legais para que os prestadores de serviços tenham obrigatoriedade de oferecer cobertura universal de
telefonia celular móvel na zona urbana e rural.
• Criação de mecanismos legais que possibilitem a utilização do
Fundo de Universalização de Telecomunicações para acelerar o
acesso à banda larga e telefonia celular, especialmente nas zonas
rurais.
• Criação de Programas de Apoio à Startups digitais estimulando o
empreendedorismo com maior inserção gaúcha no cenário mundial.
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• Criação de programas de apoio e aceleração à transformação digital no setor produtivo gaúcho.
• Capacitação da sociedade para a Economia Digital.
• Capacitação de especialistas em Economia Digital.
• Desenvolvimento de um marco estatístico associando crescimento da economia gaúcha com a Economia digital.
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Prioridades regionais, por COREDE
Região Funcional 1
Coredes: Centro Sul, Metropolitano Delta do Jacuí, Paranhana
Encosta da Serra, Vale do Caí, Vale do Rio dos Sinos
Projeto 1. Desenvolvimento econômico sustentável, mediante
a implantação de ações de fomento, capacitação e integração empreendedora, redes de cooperação, APLs de empresas e Polos Tecnológicos e de Tecnologias da Informação, bem como o Incentivo às
cadeias produtivas de alimentos e do agronegócio.
Valor total estimado do projeto: R$ 52.627.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado, em ação
articulada com os COREDES
Projeto 2. Fortalecimento e qualificação dos sistemas de saúde
(investimento tecnológico para média e alta complexidade nos Hospitais Regionais e qualificação da rede de Postos de Saúde).
Valor total estimado do projeto: R$ 315.000.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado, em ação
articulada com os COREDES
Projeto 3. Preservação e recuperação ambiental com ênfase em
saneamento básico (água, esgoto e resíduos sólidos) e matas ciliares
e encostas.
Valor total estimado do projeto: R$ 7.344.695.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado
Projeto 4. Energia elétrica para o desenvolvimento, através de
Investimento nas fontes de produção energética sustentável e de expansão nas redes distribuidoras.
Valor total estimado do projeto: R$ 61.000.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado (SME)]
Projeto 5. Desenvolvimento da infraestrutura de transportes.
Valor total estimado do projeto: R$ 5.263.950.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado (SME)
Projeto 6. Implantação de estratégias integradas e cooperadas
das prioridades dos planos estratégicos regionais, promovendo o
fortalecimento das instituições e das estruturas de governança social.
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Valor total estimado do projeto: R$ 3.600.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado
Projeto 7. Desenvolvimento do turismo, com qualificação das
rotas já implantadas, estudo para implantação de novas rotas e de
diversificação das categorias de turismo, com valorização e preservação das identidades histórico/sócio/culturais e ambientais da região.
Valor total estimado do projeto: R$ 26.000.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado
Projeto 8. Qualificação Pessoal e Profissional por Meio da Educação Formal, Não Formal e Profissionalizante, através de investimentos na educação básica, na educação técnico-profissional e superior,
na ciência e tecnologia, com valorização e integração das instituições
comunitárias e públicas com as empresas e comunidade.
Valor total estimado do projeto: R$ 290.000.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado
Projeto 9. Pavimentação asfáltica de acessos municipais.
Valor total estimado do projeto: R$ 379.000.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado
Projeto 10. Estruturação da Defesa Civil, mediante a implantação
de um Fundo Estadual e ações estruturais de prevenção e resposta a
desastres e emergências.
Valor total estimado do projeto: R$ 379.000.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado
Região Funcional 2
Coredes: Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo
Projeto 1. Fortalecimento da Segurança Pública
Valor total estimado do projeto: R$ 17.130.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria Estadual de Segurança
Projeto 2. Desenvolvimento e inovação tecnológica
Valor total estimado do projeto: R$ 32.000.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Universidades, Parques Científicos e Tecnológicos, e Incubadoras
Tecnológicas.
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Projeto 3. Promoção da qualificação profissional e cidadã por
meio da educação formal, não formal e profissionalizante, vinculadas
aos valores regionais.
Valor total estimado do projeto: R$ 13.540.000,00
Responsável pela implementação: Universidades, CREs e SENAC,
SENAI, SEBRAE, SENAR e IFES.
Projeto 4. Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
Valor total estimado do projeto: R$ 56.800.000,00
Responsável pela implementação: APL VRP, APL VT, Ascar-Emater, SDR e Prefeituras Municipais e organizações de agricultores como
FETAG, FARSUL, SEBRAE, SENAR, Codeter’s, Cooperativas de Agricultores e STRs.
Projeto 5. Ampliação e qualificação do Saneamento Regional:
Abastecimento de água, Esgotamento sanitário, Drenagem urbana e
Tratamento de resíduos (urbanos, rurais e industriais).
Valor total estimado do projeto: R$ 1.100.000.000,00
Responsável pela implementação: Corsan, Companhia Municipais de Saneamento, Consórcios Intermunicipais, Secretarias Municipais de Obras e Meio Ambiente, Associações Hídricas, Cooperativas
de Catadores de Resíduos Sólidos.
Projeto 6. Incentivo à produção de energias renováveis e alternativas
Valor total estimado do projeto: R$ 49.000.000,00
Responsável pela implementação: Coredes, Prefeituras Municipais, Universidades e Setor Privado.
Projeto 7. Qualificação e desenvolvimento do turismo regional.
Valor total estimado do projeto: R$ 6.600.000,00
Responsável pela implementação: Associações Regionais de Turismo
Projeto 8. Qualificação da tecnologia da informação (fixa, móvel,
internet)
Valor total estimado do projeto: R$ 5.700.000.000,00
Responsável pela implementação: Ministério da Ciência e Tecnologia, Prefeituras Municipais,
Empresas Concessionárias Operadoras da área de telefonia e internet.
Projeto 9. Pavimentação asfáltica de acessos municipais
Valor total estimado do projeto: R$ 1.038.847.000,00
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Responsável pela implementação: DAER, EGR, Secretarias Municipais de Obras, AMVAT, AMVARP, AMCSERRA.
Projeto 10. Fortalecimento da Saúde Pública
Valor total estimado do projeto: R$ 491.505.000,00
Responsável pela implementação: Hospitais, Coordenadorias
Regionais da Saúde, Secretarias Municipais da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Universidades.
Região Funcional 3
Coredes: Serra, Hortênsias e Campos de Cima da Serra
Projeto 1. Adequar a conectividade rodoviária na RF3.
Valor total estimado do projeto: R$ 498.000.000,00.
Responsável pela implementação do Projeto: RF3
Projeto 2. Elaborar o plano de diretoria da RF3 integrado aos planos das respectivas bacias hidrográficas e ao zoneamento ecológico
econômico do RS.
Valor total estimado do projeto: R$ 14.000.000,00.
Responsável pela implementação: Região Funcional
Projeto 3. Implantar Cercamento digital nos acessos das cidades
da RF3 através do vídeo monitoramento.
Valor total estimado do projeto: R$ 50 Milhões.
Localização: nos municípios do COREDE Serra, Hortênsias e Campos de Cima da Serra
Projeto 4. Implantar Infraestrutura aeroportuária na RF3.
Valor total estimado do projeto: R$ 340.000.000,00
Responsável pela implementação: RF3
Projeto 5. Integrar e qualificar a matriz produtiva referenciada no
turismo, suas possibilidades econômicas regionais, culturais e ambientais, na Região Funcional 3.
Valor total estimado do projeto: 5.000.000,00.
Responsável pela implementação: RF3
Projeto 6. Ampliação da rede de saúde de alta e média complexidade na Região Funcional 3.
Valor total estimado do projeto: R$ 160.000.000,00
Responsável pela implementação: 5ª Coordenadoria Regional
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da Saúde e COREDEs
Projeto 7. Apoiar os APLs e Polos Tecnológicos existentes e criar
novos APLs e Polo de Inovação Tecnológica na RF3.
Valor total estimado do projeto: R$ 48.000,00
Responsável pela implementação: SDECTs municipais e entidades setoriais
Projeto 8. Desenvolver a agricultura e pecuária familiar na RF3.
Valor total estimado do projeto: R$ 46.400.000,00.
Responsável pela implementação: RF3
Projeto 9. Aperfeiçoar e ampliar o sistema de saneamento na RF3
vinculado às diretrizes e projetos dos Planos de Bacias Hidrográficas.
Valor total estimado do projeto: A definir.
Responsável pela implementação: RF3
Projeto 10. Realizar o mapeamento digital e o levantamento detalhado do uso do solo bem como avaliar a perda de solo em todos
os municípios.
Valor total estimado do projeto: R$ A definir.
Responsável pela implementação: RF3
Região Funcional 4
Corede: Litoral
Projeto 1. Planos Municipais de Saneamento Básico.
Valor total estimado do projeto: R$ 1.200.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação
Projeto 2. Plano de Regularização Fundiária Regional.
Valor total estimado do projeto: R$ 350.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação
Projeto 3. Elaboração e implantação de planos regionalizados integrados de gestão ambiental de resíduos sólidos.
Valor total estimado do projeto: R$ 300.000,00
Responsável pela implementação: AMLINORTE
Projeto 4. Recuperação das áreas degradadas.
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Valor total estimado do projeto: R$ 350.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação
Projeto 5. Programa de acesso à água potável.
Valor total estimado do projeto: R$ 70.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça, e Direitos Humanos.
Projeto 6. Artesanato para Inclusão Social - Economia Solidária.
Valor total estimado do projeto: R$ 65.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.
Projeto 7. Projeto de qualificação da gestão do uso e monitoramento da qualidade das águas.
Valor total estimado do projeto: à definir
Responsável pela implementação: Comitê das Bacias
Projeto 8. Fortalecimento do Corpo Técnico das prefeituras (Qualificação da gestão pública).
Valor total estimado do projeto: R$ 105.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria de Modernização
Administrativa e Recursos Humanos
Projeto 9. Elaboração e implantação de plano de uso e conservação das lagoas costeiras e áreas úmidas.
Valor total estimado do projeto: R$ 200.000,00
Responsável pela implementação: Comitês de Bacias
Projeto 10. Recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável da orla marítima.
Valor total estimado do projeto: à definir
Responsável pela implementação: Órgão de defesa Ambiental
do Estado
5 Região Funcional 5
Corede: Sul
Projeto 1. Agroindústria Familiar.
Valor total estimado do projeto: R$ 15.000.000,00
Responsável pela implementação: ASCAR\EMATER-RS
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Projeto 2. Recompletamento dos efetivos previstos para os órgãos da Secretaria de Segurança.
Valor total estimado do projeto: a definir
Responsável pela implementação: Governo do Estado através da
Secretaria da Segurança Pública. (BM, CBM, PC, IGP e SUSEP)
Projeto 3. Construção e Implantação do Hospital de Pronto Socorro Regional.
Valor total estimado do projeto: R$ 10.000.000,00
Responsável pela implementação: Prefeitura Municipal de Pelotas com apoio do Governo Estadual e Federal.
Projeto 4. Revitalização de Laboratórios de Informática.
Valor total estimado do projeto: R$ 500.000,00
Responsável pela implementação: SEDUC – PROCERGS
Projeto 5. Marketing e Promoção Regional.
Valor total estimado do projeto: R$ 420.000,00
Responsável pela implementação: APL Turismo na Costa Doce
Projeto 6. Duplicação da Rodovia BR116.
Valor total estimado do projeto: R$ 549.204.523,32
Responsável pela implementação: Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT - Superintendência Regional no
Estado do Rio Grande do Sul
Projeto 7. Construção de Subestações.
Valor total estimados dos projetos: a definir
Responsável pela implementação: Secretaria Estadual de Minas
e Energia
Projeto 8. Construção de acessos municipais (Amaral Ferrador,
Pedras Altas, Contorno de Pelotas, Ponte de Santa Isabel).
Valor total estimado do projeto: a definir
Responsável pela implementação: DAER
Projeto 9. Escola de Gestão Pública da região.
Valor total estimado do projeto: R$ 250.000,00
Responsável pela implementação: AZONASUL e COREDE-SUL
Projeto 10. COMUDES: ação para desenvolvimento local-regional 2
Valor total estimado do projeto: R$300.000,00
Responsável pela implementação: Prof. Maurício Pinto da Silva
(UFPel) e Profa. Roselani Maria Sodré da Silva (COREDE-SUL)
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Região Funcional 6
Coredes: Campanha e Fronteira Oeste
Projeto 1. Sistemas produtivos sustentáveis.
Valor total estimado do projeto: R$ 22.500.000,00
Responsável pela implementação: COREDE´s Campanha e Fronteira Oeste, Prefeituras, Governo do Estado do RS e demais instituições.
Projeto 2. Turismo regional.
Valor total estimado do projeto: R$ R$ 19.100.000,00
Responsável pela implementação: COREDE´s Campanha e Fronteira Oeste, Prefeituras, Governo do Estado do RS e demais instituições.
Projeto 3. Saúde e desenvolvimento.
Valor total estimado do projeto: R$ 20.838.600,00
Responsável pela implementação: COREDE´s Campanha e Fronteira Oeste, Prefeituras, Governo do Estado do RS e demais instituições.
Projeto 4. Tecnologias Ambientais.
Valor total estimado do projeto: R$ 4.860.000,00
Responsável pela implementação: COREDE´s Campanha e Fronteira Oeste, Prefeituras, Governo do Estado do RS e demais instituições.
Projeto 5. Logística e estradas vicinais e logística.
Valor total estimado do projeto: R$ 21.000.000,00
Responsável pela implementação: COREDE´s Campanha e Fronteira Oeste, Prefeituras, Governo do Estado do RS e demais instituições.
Projeto 6. Desenvolvimento da governança da Região Funcional 06.
Valor total estimado do projeto: R$ 6.000.000,00
Responsável pela implementação: COREDE´s Campanha e Fronteira Oeste, Prefeituras, Governo do Estado do RS e demais instituições.
Projeto 7. Educação e cultura regional
Valor total estimado do projeto: R$ 32.000.000,00
Responsável pela implementação: Coredes Campanha e Fronteira Oeste
Projeto 8. Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento
Valor total estimado do projeto: R$ 8.500.000,00
Responsável pela implementação: Coredes Campanha e Fronteira Oeste
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Projeto 9. Eficiência energética regional
Valor total estimado do projeto: R$ 87.500.000,00
Responsável pela implementação: Coredes Campanha e Fronteira Oeste
Projeto 10. Eventos comerciais e festivais artísticos, culturais e
gastronômicos.
Valor total estimado do projeto: R$ 13.600.000,00
Responsável pela implementação: Diretoria dos Coredes Campanha e Fronteira Oeste
Região Funcional 7
Coredes: Celeiro, Missões, Fronteira Noroeste e Noroeste Colonial
Projeto 1. Fortalecimento da governança (APLs) das cadeias produtivas da região, com investimentos em aumento da capacidade
produtiva, inovação, agregação de valor e competitividade.
Valor total estimado do projeto: R$ 36.500.000,00.
Responsável pela implementação: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Secretaria de Desenvolvimento
Rural Pesca e Cooperativismo, Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Irrigação, EMATER, Universidades.
Projeto 2. Qualificação dos Serviços Públicos na região, com destaque as áreas da saúde, segurança e educação.
Valor total estimado do projeto: R$ 21.825.000,00.
Responsável pela implementação: Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, Policia Civil, Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.
Projeto 3. Investimento na infraestrutura energética, com ênfase
a geração de energia e a qualificação da estrutura de distribuição de
energia.
Valor total estimado do projeto: R$ 300.000.000,00.
Responsável pela implementação: Secretaria de Minas e Energia,
CEEE, RGE, Cooperativas de Eletrificação Rural e empresas de energia
renovável.
Projeto 4. Investimento no fortalecimento da Ciência, tecnologia
e educação da região funcional 7 – Parque Tecnológico do Noroeste
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Gaúcho (centro de informações).
Valor total estimado do projeto: R$ 70.000.000,00.
Responsável pela implementação: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Universidades, Parques Científicos e Tecnológicos, Polos Tecnológicos e Incubadoras Tecnológicas.
Projeto 5. Priorização e empoderamento das potencialidades e
ampliação das capacidades de atração de investimentos e grupos de
interesse.
Valor total estimado do projeto: R$ 250.000.000,00.
Responsável pela implementação: Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, Ministérios voltados a área de fronteira, Municípios,
Coredes, e outros.
Projeto 6. Investimento na Infraestrutura Rodoviária da região
garantindo acesso Asfáltico as sedes de todos os municípios da região e ligações inter-regionais.
Valor total estimado do projeto: R$ R$ 399.373.900,00.
Responsável pela implementação: Secretaria dos Transportes,
DAER, DENIT, Ministério dos Transportes.
Projeto 7. Investimento na Infraestrutura logística aérea na Região Funcional 7.
Valor total estimado do projeto: R$ 61.000.000,00.
Responsável pela implementação: Secretaria dos Transportes,
DAP, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Ministério
dos Transportes, INFRAERO.
Projeto 8. Investimento na Construção de Pontes Internacionais
sobre o Rio Uruguai, o entre o RS/Brasil e Misiones/Argentina, localizada na Região Funcional 7.
Valor total estimado do projeto: R$ 67.500.000,00.
Responsável pela implementação: República Federativa do Brasil, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e República Argentina;
Projeto 9. Investimentos nas estruturas de Comunicação na região, através de cabos de fibra ótica a sede de todos os municípios da
Região Funcional E internet no campo.
Valor total estimado do projeto: R$ 60.000.000,00.
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Responsável pela implementação: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações.
Projeto 10. Qualificação da governança regional, com fortalecimento das instituições e capacitação de lideranças.
Valor total estimado do projeto: R$ 70.000.000,00.
Responsável pela implementação: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Universidades, Parques Científicos e Tecnológicos, Polos Tecnológicos e Incubadoras Tecnológicas.
Região Funcional 8
Coredes: Alto Jacuí, Central, Jacuí Centro e Vale do Jaguari
Projeto 1. Estimular a agroindustrialização da produção regional.
Valor total estimado do projeto: R$ 6.880.000,00
Responsável pela implementação: EMATER, EMBRAPA, Secretaria
Estadual da Agricultura e Secretarias Municipais de Agricultura.
Projeto 2. Interligação dos modais, ferro, hidro, rodo e aeroviário,
incluindo acesso aos municípios.
Valor total estimado do projeto: R$ 1.975.450.000,00
Responsável pela implementação: Secretarias Municipais de
Obras, DAER, Empresa Gaúcha de Rodovias, Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil (DNIT, AHSUL), Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado.
Projeto 3. Saneamento ambiental na RF 8.
Valor total estimado do projeto: R$ 459.130.000,00
Responsável pela implementação: Prefeituras Municipais, Corsan, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento
Rural, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, Associações de
usuários de água.
Projeto 4. Segurança Pública.
Valor total estimado do projeto: R$ 81.528.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado do RS/Secretaria de Segurança Pública, Governo Federal/Ministério da Justiça,
Governos municipais, parceiros privados.
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Projeto 5. Saúde – ampliação das condições para atendimentos
de baixa, média e alta complexidade.
Valor total estimado do projeto: R$ 186.613.000,00.
Responsável pela implementação: Região Funcional 8.
Projeto 6. Apoio ao empreendedorismo e inovação tecnológica.
Valor total estimado do projeto: R$ 30.410.000,00.
Responsável pela implementação: Governo do Estado/ Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia, universidades e Governo Municipal.
Projeto 7. Qualificar a infraestrutura e os profissionais para o desenvolvimento turístico regional.
Valor total estimado do projeto: R$ 4.300.000,00.
Responsável pela implementação: Secretarias Municipais de Turismo.
Projeto 8. Universalizar o acesso às redes de infraestrutura para o
campo (internet, energia e telefonia móvel)
Valor total estimado do projeto: R$ 53.950.000,00.
Responsável pela implementação: Governo do Estado/Secretaria de Desenvolvimento Rural/Secretaria de Minas e Energia, concessionárias de energia e telefonia.
Projeto 9. Intensificar as ações de transferência de tecnologia das
Universidades com as empresas da região.
Valor total estimado do projeto: R$ 47.000.000,00.
Responsável pela implementação: Polos de Modernização Tecnológica da Região.
Projeto 10. Licenciamentos Ambientais e Disponibilidade de
Água.
Valor total estimado do projeto: R$ 39.510.000,00.
Responsável pela implementação: Prefeituras Municipais - Secretarias Municipais de Meio Ambiente; Governo do Estado - Secretaria de Educação, Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação, Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - DRH,
Corsan,
Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento
Rural, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, Emater; Associações de usuários de água; Ministério do Meio Ambiente; Agência
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Nacional das Águas. Instituições Comunitárias de Ensino Superior –
ICEs das regiões e demais Instituições de Ensino Superior das Regiões
– RF8; COREDE’s – RF8.
Região Funcional 9
Coredes: Alto da Serra do Botucaraí, Médio Alto da Serra do Botucaraí, Médio Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção e Rio da Várzea
Projeto 1. Programa de fortalecimento das cadeias produtivas –
agroindustrialização e comercialização.
Valor total estimado do projeto: R$ 73.907.532,00.
Responsável pela implementação: Secretarias Municipais de
Agricultura de cada município.
Projeto 2. Infraestrutura Pavimentação Asfáltica.
Valor total estimado do projeto: R$ 2.826.872.634,82
Responsável pela implementação: Governos Federal; Estadual e
Municipal.
Projeto 3. Qualificação e estruturação dos Hospitais Públicos Regionais.
Valor total estimado do projeto: R$ 502.105.000,00
Responsável pela implementação: Governo do Estado do RS
através das Coordenadorias Regionais e Secretarias Municipais da
Saúde.
Projeto 4. Infraestrutura aeroportuária e ferroviária na Região
Funcional Nove dos COREDES.
Valor total estimado do projeto: R$ 50.900.000,00.
Responsável pela implementação: Ministério da Infraestrutura e
Transportes, Secretaria da Infraestrutura do RS, Infraero.
Projeto 5. Infraestrutura energética e internet de banda larga no
meio rural e nas pequenas cidades da Região Funcional 9 e implantação de fontes de energias renováveis e melhorias da qualidade da
rede de energia elétrica.
Valor total estimado do projeto: R$ 30.000.000,00
Responsável pela implementação: Governo Federal, Estadual e
Municipal.
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Projeto 6. Implantação e ampliação do sistema de videomonitoramento em pontos estratégicos da Região funcional.
Valor total estimado do projeto: R$ 130.000.000,00.
Responsável pela implementação: Governo Estado do RS.
Projeto 7. Aproveitar o potencial turístico da região funcional 9.
Valor total estimado do projeto: R$ 2.000.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria Estadual, e Municipais de Turismo e iniciativa privada.
Projeto 8. Formação e Capacitação Profissional - Qualificar a mão
de obra disponível conforme demanda regional.
Valor total estimado do projeto: R$ 2.500.000,00
Responsável pela implementação: governo federal, estadual e
municipal e entidades empresariais da região.
Projeto 9. Proteção do meio ambiente por intermédio de Ecocentros e Ecopontos e saneamento básico.
Valor total estimado do projeto: R$ 102.000.000,00
Responsável pela implementação: Secretarias Municipais do
Meio Ambiente.
Projeto 10. Reorganizar órgãos regionais a partir das regiões Coredianas.
Valor total estimado do projeto: R$ 2.000.000,00
Responsável pela implementação: Secretaria de Planejamento
do RS e Municípios.
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Considerações finais

M

ais uma vez os Coredes, com a apresentação do sexto Pró
-RS, contribui para a qualificação do debate e prioritariamente, das ações, em prol do desenvolvimento regional do Estado.
Nossas organizações são parceiras e atuantes, com 27 anos de
história somos parte da articulação e da mobilização regional. Acreditamos e lutamos pela participação social e pela democracia, defendemos a ética, a transparência e a pluralidade.
Assim, com todos os projetos apresentados, os desafios da implementação dos planos estratégicos regionais, lutaremos por mais
um ciclo de gestão pública do Estado do RS. Somos parceiros e lutaremos por nossas regiões, pela queda nas desigualdades regionais e
pela qualidade de vida social, ou seja, por um desenvolvimento harmônico e sustentável do Estado do RS.
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