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Título do Projeto:

COREDE NORTE

PROPOSTA CONSULTA POPULAR 2022/2023

395248 Turismo 237

Título do Projeto:
Ampliação e fortalecimento da oferta turística no Alto Uruguai: Consolidação do Projeto “Caminhos do Norte Gaúcho” e Desenvolvimento do aplicativo “Turismo na Palma da Mão”.

O Projeto:

Caminhos do Norte Gaúcho
 Em 2018 os Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente, assinaram a portaria que cria a Rede de Trilhas de Longo Curso e Conec vidade. O projeto que tem como um dos obje vos ao 
longo da sua execução contemplar os 32 municípios da Região, prevê o traçado, sinalização padronizada (de acordo com a rede brasileira de trilhas de longo curso) e adequada a 
manutenção das trilhas para caminhadas e cicloturismo.
O projeto promove passagens por parques naturais com ações de conservação ambiental, criando corredores ecológicos de fauna e flora, impulsionando o negócio turístico, gerando 
emprego e renda através do turismo natural, rural e de esporte, além do entretenimento, comércio, agricultura, artesanato, gastronomia, hospedagem, entre outras atividades. 
Visando também a qualificação dos atrativos turísticos para o receptivo dos caminhantes e ciclistas.
Este projeto já vem sendo implantado com grande sucesso em todo o Brasil, atraindo milhares de turistas.

As ferrovias são a marca histórica da colonização na região do Alto Uruguai Gaúcho, o Caminhos do Norte Gaúcho também contemplará o projeto:
"Nos trilhos da história",
 A ferrovia que desde 1889 ligava os estados de São Paulo ao Rio Grande do Sul e que foi muito importante para formação de grande parte dos nossos municípios, há muito tempo 
deixou o seu papel ferroviário. Porém, em vez de simplesmente contemplarmos sua degradação, podemos transformá-la num dos maiores atrativos turísticos da região.
 A ferrovia que corta a região, ligando cidades, passa por paisagens encantadoras, pontes deslumbrantes, formando trilhas em sua super cie e entorno com declividade mínima, ideal 

Getúlio Vargas Norte

 A ferrovia que corta a região, ligando cidades, passa por paisagens encantadoras, pontes deslumbrantes, formando trilhas em sua super cie e entorno com declividade mínima, ideal 
par caminhadas e passeios ciclísticos.
 Hoje muitos turistas e até mesmo a população regional têm percorrido este caminho. Porém, não dispões de uma estrutura, sinalização, iluminação, limpeza e manejo adequados. 
Este projeto propõe destinar recursos para transformar este atrativo numa trilha/caminho seguro e adequado para atrair turistas e ser uma opção de lazer também para nossa 
comunidade.

App Turismo na palma da mão
 Para a execução dos projetos citados anteriormente, será indispensável realizar o mapeamento dos atra vos turís cos dos municípios. O desenvolvido do aplica vo “Turismo na palma 
da mão”, possibilitará aos turistas ter em seu celular a localização, breve descrição e orientações dos roteiros, trilhas, atrativos e serviços turísticos da região (atrativos naturais, 
rurais, urbanos, meios de hospedagem, espaços gastronômicos, agenda de eventos, etc.), permitindo facilmente a localização e acesso.

Edificação da sede própria APL Polovest/Centro Tecnologico

O Projeto: Ampliar  o Centro Tecnológico APL Polovest, visando proporcionar adequação ao espaço físico a fim de abrigar novos projetos que venham 

400617 Obras e Habitação 170

O Projeto: Ampliar  o Centro Tecnológico APL Polovest, visando proporcionar adequação ao espaço físico a fim de abrigar novos projetos que venham 
de encontro as demandas da região, como também para os projetos já implantados. O Banco do Vestuário é um projeto que visa destinar aparas de 
tecidos (oriundos da produção têxtil) para empresas que trabalham com reprocessamento, voltando ao mercado para   comercializar como segunda 
linha. Dessa forma oportuniza as empresas do têxtil, a correta destinação, extinguindo o passivo ambiental. Desde sua implantação foram destinadas 
cerca de 150 toneladas. Os processos têxteis de enfesto e corte automatizado, entrega tecnologia de ponta a MEIs, Micro, Pequenas e Medias 
empresas que não possuem condições financeiras em adquirir tal equipamento.  A construção da sede própria faria com que pudéssemos aumentar 
nossa área de atuação e melhorar o conforto para os projetos sociais do APL que já formaram mais de 200 (duzentas) pessoas na área da confecção, 
oportunizando uma nova profissão a pessoas carentes e de vulnerabilidade social, gerando emprego e renda, e, tudo isso em pouquíssimo tempo de 
atuação.

Erechim Norte
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Hub Regional de Inovação em Saúde: Ações para que as Universidades, Empresas, Poder Público e Sociedade Civil inovem em Produtos e Serviços, voltados à Saúde 
Pública e Bem-estar Social.

O Projeto
 
O projeto busca estabelecer um ambiente favorável à conexão de pessoas, empresas e instituições, articulando de forma eficiente a composição entre ideias, talentos, 
capital, infraestrutura, tecnologia, desburocratização e oportunidades.
A construção de um Hub Regional de Inovação em Saúde se caracteriza como uma inovação, e visa a articulação dos diferentes setores que atuam nas quatro esferas 

396943
Inovação, Ciência e 

Tecnologia
44

A construção de um Hub Regional de Inovação em Saúde se caracteriza como uma inovação, e visa a articulação dos diferentes setores que atuam nas quatro esferas 
do ecossistema de inovação, pela primeira vez, com base em uma visão comum e de longo prazo. Tal movimento se destina a toda a comunidade do ecossistema local 
e regional – universidades, empresas, poder público e sociedade civil organizada como um todo. Com o fortalecimento deste ecossistema, novos negócios 
sustentáveis serão gerados – com grande potencial para a criação de novos processos, produtos e serviços, que atendam às demandas locais, regionais e pautados na 
cultura da colaboração, sustentabilidade, empreendedorismo e inovação.

Este projeto propõe destinar recursos para construção de um espaço, onde os atores do ecossistema regional possam compartilhar seus projetos, possibilitando a 
criação de novos negócios, com a articulação da Quádrupla Hélice. Para isso, foram delineadas as seguintes metas:

- Mapear o panorama da saúde - estruturas, redes de atendimento, serviços prestados, fornecedores, demandas, entre outros, na Região do COREDE Norte/RS;
- Realização de reforma em espaço cedido para Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus de Erechim, junto a Sala 3.13, com área 
aproximada de 120m2, onde será estabelecido o Hub Regional de Inovação em Saúde;
- Realizar Hackathon, com a participação do ecossistema regional, para o desenvolvimento de
soluções digitais que atendam a demandas na área da saúde pública e bem-estar social;
- Realizar evento "Health Summit" - Presencial, com feira (Marketplace), palestras e painéis, bem como espaço para networking e meetings, com 1.000 participantes;
- Realizar mentorias técnicas e/ou gerenciais;
- Realizar evento de lançamento do Mapa da Saúde - mapa dinâmico online; e

Erechim Norte

- Realizar evento de lançamento do Mapa da Saúde - mapa dinâmico online; e
- Realizar evento de inauguração do Hub de Inovação em Saúde.

402836 Cultura 9

Sugestão de Proposta:
*Área Cultura*
*Nome da Proposta:* A diversidade das culturas através das rádios comunitárias
*Descrição:* Desenvolver atividades culturais diversas, que contemplem as diversidades culturais da região, como:  música, dança, artesanato, coral, 
etc.
Desenvolvimento/promoção de atrativos e atividades culturais da região, para que venham a se integrar as ações e produtos turísticos regionais.

Itatiba do Sul Norte

398258 Turismo 6 Construção quadra de paver , próximo a escola municipal, ginásio e academia de saúde, área verde (pomar) Cruzaltense Norte

396018 Turismo 6 Incentivo ao cicloturismo da região Norte Erechim Norte

396019 Agricultura 4 Incentivo à agricultura familiar - biodigestores rurais da região Norte Erechim Norte

394933 Agricultura 4 Apoio e incentivo à agricultura familiar Barão de Cotegipe Norte
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398140 Transportes 3

Titulo do projeto:
Aquisição máquinas, equipamentos e/ou insumos para implementação de usina asfáltica consorciada da Região do CREDENOR.

O projeto:
Este projeto proporcionará redução significativa no valor das obras de asfaltamento das ruas nos município, podendo os municípios fazerem maior 
metragem de pavimentação, com menor investimento com os parcos recursos disponíveis para investimento nos municípios, ao tempo que torna 
eficiente a utilização dos mesmos.

Erechim Norte
eficiente a utilização dos mesmos.
A usina asfáltica, em implantação, deverá prestar serviços para todos os 32 municípios da Região, desde que estejam devidamente consorciados e 
que sejam obedecidos os tramites estatutários do Consórcio.
Adquirir máquinas e equipamentos complementares e/ou insumos para implementação e operação da Usina asfáltica consorciada da Região do 
CREDENOR, que está sendo implantada no Município de Ipiranga do Sul e deverá beneficiar todos os municípios da Região Norte do RS.

394979 Transportes 2 Ligação asfáltica entre Charrua e Sananduva. Charrua Norte

394932 Turismo 2 Promoção do turismo regional Carlos Gomes Norte


