PROPOSTAS MAIS CURTIDAS DE CADA COREDE - CP 2021/2022
Categoria

Cultura

Descrição

Trazemos como proposta o incentivo à Cultura gaúcha, não só
de nossa entidade o GAN VAQUEANOS DA CULTURA, mas das
demais entidades da nossa região e cidade. A cultura gaúcha,
através dos usos e costumes e da dança, faz com que crianças,
jovens ,adolescentes e adultos ocupem a cabeça com outras
atividades físicas, aprendendo mais sobre a rica cultura de
nosso Estado e ajudando no condicionamento.

COREDE

Alto da Serra do Botucaraí

Incubadora Tecnológica Alto Jacuí
A Incubadora de Empresas, Negócios e Serviços – CONECTA
tem como objetivo colaborar com as iniciativas
empreendedoras, viabilizando soluções técnicas para a criação
de novos empreendimentos que necessitem da pré-incubação,
incubação e assessoria para empreendimentos existentes,
aceleração no âmbito tecnológico e dos setores mistos,
contribuindo sinergicamente para o desenvolvimento regional.

Inovação, Ciência e Tecnologia

Alto Jacuí

Ajude a Construir o Parque da Cascata do Salso!

Turismo

Inovação, Ciência e Tecnologia

Turismo

O Parque Natural Municipal da Cascata do Salso tornou-se
Unidade de Conservação em 2021, a SECULTUR possuí um
projeto de construção da infraestrutura mínima para o
receptivo de turistas.

Implantação de uma Incubadora Tecnológica para dar suporte
a novas empresas e startups, desenvolvimento de novos
produtos, novos serviços e projetos de inovação de empresas e
instituições da Região. A incubadora atuará nas áreas de
gestão e negócios, tecnologia da informação e agropecuária.
Inicialmente, essa proposta será executada pelo IFRS Campus
Vacaria e pelo Centro de Pesquisa do DDPA/SEAPDR de
Vacaria. Outras Instituições de ensino e pesquisa da Região
serão convidadas a se juntar ao projeto posteriormente.

Sinalização turística nos 21 municípios do Corede Celeiro.
Proposta de uniformização de indicativos turísticos e de
sinalização de trânsito, em modelos padronizados, com ênfase
ao seu maior destaque turístico, o Salto do Yucumã.

Campanha

Campos de Cima da Serra

Celeiro

Fomento e organização das atividades de fruticultura e
olericultura. A base da economia da região está alicerçada no
setor agropecuário e a produção de hortifrutigranjeiros é uma
alternativa fantastica para desenvolver o meio rural e
consequentemente toda a economia da região

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Central

Categoria

Descrição

COREDE

Implantação de centro de inovações e soluções para o
desenvolvimento regional pró melhoria da qualidade de vida
–Uergs.

Inovação, Ciência e Tecnologia

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Centro-Sul

Fortalecer a cadeia produtiva do leite e corte na Fronteira
Noroeste. Buscando a compra de equipamentos e insumos
para os produtores melhorar as pastagens e com os
equipamentos ter condições de realizar as atividades rê que
necessitam.

Fronteira Noroeste

A proposta é a criação de uma unidade referência na criação,
abate e processamento de peixe para capacitação de
agricultores familiares na fronteira oeste.

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Fronteira Oeste

A Trilha de Longo Curso Caminho das Araucárias representa
oportunidade diferenciada para incentivar a conservação e a
geração de emprego e renda por meio do turismo regional.
Pode, ainda, estimular novos negócios no meio rural,
requalificando edificações abandonadas. A proposta consiste
em viabilizar estudos e apoio técnico para desenvolvimento
desse trajeto que pode abranger todos municípios da região.
Turismo

Inovação, Ciência e Tecnologia

Esporte e Lazer

Hortênsias

Estruturação dos Laboratórios de Alimentos e Solos da Uergs
Unidade Cachoeira do Sul para atendimento da Região do
Corede Jacuí Centro
Minha proposta é montar um Centro esportivo na cidade de
Tramandaí, dando oportunidade pra que crianças e
adolescentes possam conhecer a modalidade esportiva
Ginástica Artística. O Centro poderia abrigar outras
modalidades como o Atletismo.
O litoral norte não possuí iniciativas em relação à ginástica
para a comunidade em geral.

Jacuí Centro

Litoral

Inovação, Ciência e Tecnologia

Que seja investido em programas de tecnologia contendo um
parque tecnológico na região do Médio Alto Uruguai sendo no
grande centro da região em Frederico Westphalen.

Médio Alto Uruguai

Direitos Humanos

Capacitar a comunidade escolar para a segurança digital das
crianças e adolescentes, nos termos da lei estadual para a
educação e cidadania digital

Metropolitano Delta do Jacuí

Categoria

Descrição

COREDE

Estruturação do Museu de Arte Moderna das Missões –
MAMM SANTO ÂNGELO.
O museu assumi a tarefa de preservar, resguardar e divulgar
não apenas a memória da arte local, como também, da
história e cultura

Turismo

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Missões

Apoio às agroindústrias familiares
Objetivo: Adequar sanitária, fiscal e ambientalmente
agroindústrias familiares e de pequeno porte localizadas no
COREDE Nordeste/RS, assim como qualificá-las nos processos
de gestão e de transformação e comercialização de produtos,
possibilitando sua reestruturação e ampliação através da
oferta de linhas de crédito específicas.

Aquisição de veículos popular, para uso da Ascsr-Emater nos
municípios do Corede para prestar assistência técnica e nos
municípios

Nordeste

Noroeste Colonial

Assistência Social

Ter assistência para crianças em todos os bairros, não só nos
bairros mais pobres, moro num bairro de classe média, eu sou
assalariada e minha filha não tem acesso a cursos, esportes

Norte

Turismo

Consolidar o turismo e seus produtos, bem como sua
comercialização, na Região Turística Termas e Lagos (na
abrangencia do CREDENOR/AMAU), com a implantação do
"Programa de Consolidação do Turismo na Região Turística
Termas e Lagos"

Norte

Construção de quadra de esportes. Inclusão das pessoas em
um espaço de convivência que seja acessível a todos é
essencial para a construção da cidadania.
O esporte é capaz de diminuir as diferenças e aproximar os
diferentes dando possibilidade na construção das
capacidades.
Esporte e Lazer

Norte

Categoria

Descrição

COREDE

Proponho a construção de um campo de futebol americano,
com estrutura para ser utilizada em atividades no contraturno
escolar, com vestiário e sala de aula, com objetivo de que o
município avance na diversificação esportiva e inclusão social,
pois este é um esporte que não faz discriminação pelo tipo
físico de seus atletas, não levamos em conta sua altura, peso,
cor, idade ou classe social

Esporte e Lazer

Turismo

Inovação, Ciência e Tecnologia

Turismo

Turismo

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Paranhana Encosta da Serra

A importância do investimento em turismo, como mola
propulsora para geração de emprego e renda, a partir do
turismo rural.

Iniciativas governamentais materializadas por estruturas de
apoio como escritórios locais, parques tecnológicos e
incubadoras auxiliam na alavancagem do empreendedorismo,
inovação e desenvolvimento tecnológico local.
Fortalecer o turismo da Rota Regional Vales da Serra através
de estratégia de promoção do destino (marketing).
A Rota Vales da Serra é composta pelos municípios de Antônio
PRAIA ECOLOGICA DE TURUÇU
O projeto tem como objetivo a estruturação de uma praia
sustentável e moderna no município de Turuçu, a primeira
com este conceito no Estado, visando turismo, lazer e
desenvolvimento para a região, com preservação total da mata
nativa, suas águas, solo, ar e biodiversidade.
USOS MÚLTIPLOS DA ÁGUA
(Estruturas de Abastecimento Humano e Dessedentação
Animal; Preservação e Proteção de Nascentes; Estruturas de
Captação e Armazenamento de Água de Telhados; Construção
de Micro açudes; Aquisição de Veículos e Equip. Distribuidores
de Água Potável; Implantações de Sistemas de Irrigação)

Produção

Rio da Várzea

Serra

Sul

Vale do Caí

Desenvolvimento Econômico

Apoio ao empreendedorismo

Vale do Jaguari

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Projeto para o fomento da agricultura familiar na região do

Vale do Rio dos Sinos

Cultura

Revitalização da Casa do Imigrante para um projeto feito por

Vale do Rio dos Sinos

Turismo

Ecoturismo-Trilhas: desenvolver o mapeamento e a abertura

Vale do Rio Pardo

Turismo

cicloturismo

Vale do Taquari

