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Um prêmio instituído na década de 50, pela 

prefeitura local, despertou em Milão a vocação   

para o design industrial.

O surgimento do “Guide Michelin”, criado pela 

empresa Pneus Michelin,  no início do século 20, 

com o objetivo de destacar restaurantes com boa 

comida pelas estradas francesas, fez com que os 

restaurantes apurassem seu cardápio para   

merecer uma indicação. O “Guide”, para 

categorizar, passou a usar estrelas. Hoje, três 

estrelas no Guide Michelin elevam o restaurante   

ao topo, cujos preços também ficam estrelados.

Os prêmios dos festivais brasileiros ajudaram a 

melhorar o nível e as vendas da nossa música. No 

Rio Grande do Sul, estes festivais abriram novos 

públicos para a música gaúcha. O nosso gado 

aprimorou a genética em função dos prêmios nas 

exposições pecuárias. Foi a partir das premiações 

internacionais que nossos vinhos começaram a se 

aprimorar, que o nosso cinema evoluiu, que o 

mundo se abriu para a nossa literatura.

Foram os prêmios de qualidade e produtividade  

q u e  t r o u x e r a m  r e c o n h e c i m e n t o  e     

respeitabilidade aos produtos gaúchos.

 avaliação final e que satisfaça as seguintes condições: for o mais inovador 

e/ou criativo, de melhor custo/benefício e com maior possibilidade de 

replicação.

4. Serão agraciados com Menção Honrosa os projetos premiados com o 

troféu Prêmio Gestor Público/2002 e reinscritos na edição 2003 que 

apresentem continuidade das ações nos mesmos níveis ou acima 

daqueles realizados em 2002.

5. Os prêmios correspondentes aos projetos vencedores serão 

entregues aos respectivos Prefeitos Municipais, ou aos seus 

representantes legais.

6. Será agraciado com Diploma de Mérito um colaborador, indicado pelo 

Prefeito Municipal, para cada projeto premiado

7. Os prêmios serão entregues aos destinatários em sessão pública 

solene, a realizar-se no mês de novembro de 2003, em Porto Alegre-RS.

DAS INFORMAÇÕES MUNICIPAIS 

Os municípios deverão apresentar, quando solicitados, em prazo hábil, 

informações complementares ao(s) projeto(s) inscrito(s).

DA SUSTENTABILIDADE DO PRÊMIO 

O projeto Prêmio Gestor Público deverá repetir-se anualmente, por 

prazo indeterminado, sob o patrocínio do SINDAF e das demais 

entidades apoiadoras.

DA DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Os municípios autorizam, no ato da inscrição de seus projetos, a entidade 

promotora a divulgar os dados dos mesmos e, inclusive, a inseri-los, se 

for o caso, em material publicitário do projeto Prêmio Gestor Público.

DAS INFORMAÇÕES SOBRE O REGULAMENTO

Todas as informações sobre este regulamento poderão ser obtidas 

através do:

1. site www.sindaf.com.br;

2. fone: (51) 3226.7300.

DAS ALTERAÇÕES

Todas as alterações que afetarem o Regulamento deverão ser 

formalizadas por ato da Diretoria Executiva do SINDAF. As alterações 

serão implementadas no ano seguinte, obedecendo ao princípio da 

anualidade.

DOS RESULTADOS DO PRÊMIO

O rol dos projetos premiados e os resultados mensurados de cada 

projeto avaliado deverão ser formalizados em documento próprio (atas, 

relatório final, etc.), documentação que ficará à disposição dos 

interessados na sede do SINDAF, em Porto Alegre-RS.



Há milhares de exemplos que mostram a 

importância da premiação na evolução de 

produtos e serviços e no aprimoramento de 

características.

O Prêmio Gestor Público foi criado com essa 

finalidade: ajudar na melhoria da gestão pública, 

incentivar o surgimento de novas idéias, estimular 

a criatividade, a originalidade e a implantação de 

novas metodologias que visem o crescimento 

qualitativo dos serviços prestados à comunidade.

Além de destacar o projeto, o Prêmio também 

orgulha a comunidade, que se sente  prestigiada.

Nós, do Sindicato dos Auditores de Finanças 

Públicas do Rio Grande do Sul, nos sentimos no 

dever, como entidade e cidadãos, de promover o 

aperfeiçoamento e a valorização da gestão 

pública, de reconhecer iniciativas inovadores e 

torná-las exemplos positivos para que se 

multipliquem em outras comunidades.

                                        Oswaldo Costa Filho
                                      Presidente do SINDAF

4. representante da imprensa;

5. representante da classe empresarial.

Será constituído um Comitê Técnico de Assessoramento à Comissão 

Julgadora, cujos integrantes serão Agentes Fiscais do Tesouro do Estado 

associados ao SINDAF.

A Comissão Julgadora poderá atribuir o Prêmio Gestor Público a 

projeto(s) com pontuação situada no intervalo de 70 (setenta) a 84 

(oitenta e quatro) pontos, caso nenhum projeto obtenha pontuação igual 

ou maior que 85 (oitenta e cinco) pontos na avaliação final, hipótese na 

qual não será conferido o Certificado de Reconhecimento.

DOS INDICADORES DE IMPACTO

Os indicadores de impacto deverão ser mensurados pelos municípios de 

acordo com o planejamento do projeto, devendo ser de fácil 

comprovação para fins de avaliação objetiva.

Todos os indicadores já compilados em anos anteriores deverão ser 

anexados à inscrição. No caso de medições periódicas não coincidentes 

com o período de inscrição, poderão ser alcançadas à entidade 

instituidora na fase de avaliação.

Por exemplo, poderão ser adotados indicadores de impacto com as 

seguintes características:

1. área da saúde pública - aplicação de metodologia reconhecida por 

órgãos de atuação na área da saúde pública, como indicadores de 

redução da mortalidade infantil pela melhoria na alimentação, redução de 

doenças infecto-contagiosas e parasitárias, atendimento médico e 

psicológico nas comunidades, etc.;

2. área da educação - aplicação de metodologia reconhecida por órgãos 

de atuação na área educacional, como redução de índices de evasão 

escolar, de aproveitamento educacional, etc.;

3. área ambiental - aplicação de metodologia reconhecida por órgãos de 

atuação na área ambiental, como indicadores de redução e uso de 

agrotóxicos na atividade agropecuária, redução de poluição urbana pela 

ação de poluidores domésticos ou efluentes industriais, etc.;

4. Outros.

DA PONTUAÇÃO

A pontuação máxima atribuível aos projetos será de até 100 pontos, 

distribuída da forma como segue.

1. Avaliação objetiva (avaliação de indicadores de impacto e dados físicos, 

etc.) - até 80 (oitenta) pontos.

2. Avaliação subjetiva/qualitativa - até 20 (vinte) pontos, mediante a 

análise e a avaliação de instrumentos que possam comprovar o 

atingimento dos objetivos propostos.

DA PREMIAÇÃO 

1. Serão agraciados com Certificado de Reconhecimento os projetos que 

obtiverem, no mínimo, 70 (setenta) pontos e, no máximo, 84 (oitenta e 

quatro) pontos na avaliação final.

2. Serão premiados com o Troféu Prêmio Gestor Público os projetos que 

obtiverem pontuação igual ou maior que 85 (oitenta e cinco) pontos na 

avaliação final.

3. Será agraciado com Prêmio Especial o projeto, dentre os selecionados, 

que obtiver pontuação igual ou maior que 70 (setenta) pontos na 
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Em cumprimento ao regulamento do Prêmio Gestor Público, os 344 

projetos inscritos dentro do prazo regulamentar, foram submetidos, 

inicialmente, a uma pré-análise para verificação do seu 

enquadramento nas normas do Regulamento. Destes, 197 projetos 

foram selecionados para a 2ª etapa, na qual ocorreu a análise de 

campo, que foi executada por uma equipe designada pelo SINDAF, 

com o objetivo de constatar “in loco” as informações apresentadas 

por ocasião da inscrição, bem como colher dados complementares, 

indispensáveis ao julgamento.

Concluída a etapa de análise de campo, os projetos foram 

examinados pelo Comitê Técnico de Assessoramento à Comissão 

Julgadora, formado por Agentes Fiscais do Tesouro do Estado e uma 

Assessora Técnica, que selecionaram os aptos a concorrerem na 

etapa de avaliação final, elaborando o respectivo “ranking”.

Por último, a Comissão Julgadora, de posse de todos os elementos de 

cada projeto aprovado para concorrer na avaliação final, procedeu a 

análise e definiu os merecedores de receberem o Certificado de 

Reconhecimento, os contemplados com o Troféu Prêmio Gestor 

Público, bem como o projeto agraciado com o Prêmio Especial.

A Comissão Julgadora concedeu também Menção Honrosa aos 

projetos premiados no ano de 2002 que foram reapresentados nesta 

edição e que demonstraram a continuidade das ações.

COMISSÃO JULGADORA

Representante da Assembléia Legislativa do Estado:
Deputado Jair Soares.
Representante do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade:
Dr. Luiz Hildebrando Pierry.
Representante da Imprensa:
Jornalista Lasier Martins.
Representante da Classe Empresarial:
Dr. Renan Proença.
Representante do Sindicato dos Auditores de Finanças Públicas do 

Rio Grande do Sul:
Dr. Oswaldo Costa Filho.

COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO

Delso Brenner
Jussara Schivitz
Loreni João Raimundi
Virginia Cano Casarotto

ASSESSORES DE PLANEJAMENTO

José Luiz Albuquerque Caetano
José Paulo Leal

Comitê de Assessoramento Técnico, e seus resultados deverão 

comprovar o atingimento dos objetivos propostos, por meio de 

documentos tais como:

a) relatórios de progresso do projeto;

b) pesquisa de satisfação do público beneficiário;

c) relatórios da entidade financiadora e

d) relatórios de auditoria.

Etapas

1ª - Pré-análise dos projetos

1. Os projetos inscritos serão submetidos a uma análise preliminar. 

2. Somente serão objeto de visita in loco os projetos que preencherem 

os requisitos e informações mínimas previstos no item DA 

PARTICIPACÃO.

2ª - Avaliação de campo dos projetos selecionados na pré-análise

1. A avaliação de campo será executada por equipe designada pelo 

SINDAF.

3ª - Realização de pesquisa de satisfação

1. Poderá ser realizada pesquisa de satisfação dos beneficiários do(s) 

projeto(s) de cada município, para complementar a avaliação.

4ª - Classificação dos Projetos

1. Após a avaliação de campo, o Comitê de Assessoramento Técnico 

organizará o rol dos projetos que concorrerão à avaliação final.

5ª - Avaliação final dos projetos

1. Os projetos aprovados na avaliação de campo, em cada município, 

estarão aptos à seleção final.

2. Os projetos que obtiverem, no mínimo, 70 (setenta) pontos e, no 

máximo, 84 (oitenta e quatro) pontos na avaliação final serão 

relacionados para receber o Certificado de Reconhecimento.

3. Os projetos que obtiverem, no mínimo, 85 (oitenta e cinco) pontos na 

avaliação final serão premiados com o troféu Prêmio Gestor Público, 

ressalvado o disposto no item 4 do capítulo DA PREMIAÇÃO.

4. O projeto que obtiver pontuação igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos na avaliação final e se destacar como o mais inovador e/ou 

criativo, de melhor custo/benefício e com maior possibilidade de 

replicação receberá Prêmio Especial.

6ª - Entrega dos prêmios 

1. Os projetos vencedores receberão o reconhecimento em sessão 

pública, na pessoa do seu Prefeito Municipal, ou de seu representante 

legal, em Porto Alegre-RS.

2. Receberá Diploma de Mérito um colaborador para cada projeto 

premiado, por indicação do Prefeito Municipal.

3. A relação dos projetos e dos respectivos representantes premiados 

será publicada na imprensa.

DA COMISSÃO JULGADORA E DO COMITÊ TÉCNICO DE 

ASSESSORAMENTO

O julgamento será realizado por uma Comissão Julgadora, que realizará a 

escolha dos projetos municipais premiados e que terá a seguinte 

composição interinstitucional: 

1. representante do SINDAF;

2. representante da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul;

3. representante do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade;
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Prefeitura de Guaporé
Projeto: Produção Limpa

DESCRIÇÃO: 

Construção de um sistema de tratamento de 

efluentes líquidos e gasosos industriais, em 

parceria com a  cadeia produtiva joalheira e 

setor metal-mecânico, com o objetivo de 

minimizar a geração de resíduos, bem como 

tratar e dispor seus efluentes industriais 

conforme legislação vigente.

BENEFICIÁRIOS: 

- Recursos humanos das empresas;

- Bacia hidrográfica local e regional;

- Produção agrícola e de animais da região;

- População do município e regional;

- Meio ambiente do município e região.

RESULTADOS: 

- Redução dos custos no tratamento de 

efluentes líquidos para pequenas e micro 

empresas;

- Redução de geração de resíduos e 

diminuição de custos às empresas que 

aderiram ao Produção Limpa;

- Adesão, pelas empresas, ao tratamento de 

efluentes líquidos, passando de 18% 

(maio/2002) para 60% (agosto/2003) do 

universo de empresas;

- Adesão, pelas empresas, ao tratamento de 

efluentes gasosos, passando de 9% 

(maio/2002) para 24% (agosto/2003) do 

universo de empresas.

Andradas, 1091, conjunto 91, CEP 90.020-007, em Porto Alegre-RS, 

observadas as condições a seguir descritas.

1. O formulário de inscrição deverá ser apresentado por projeto, 

podendo ser:

1.1.  preenchido e env iado e letronicamente pe lo s i te  

www.sindaf.com.br;

1.2. preenchido em formulário papel e enviado ao SINDAF no endereço

Sindicato dos Auditores de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do 

Sul

Rua dos Andradas, n.º 1091, conj. 91 Porto Alegre-RS

Cep: 90.020-007

2. As inscrições deverão conter os seguintes documentos:

2.1. formulário Ficha de Inscrição de Projeto devidamente preenchido;

2.2. cópia completa dos documentos do projeto aprovado pela 

autoridade municipal ou pela entidade financiadora, se for o caso, em 

papel ou por meio eletrônico;

2.3. lei, decreto ou regulamento especificamente relacionados ao 

projeto, se for o caso.

Observação: O preenchimento correto e integral da Ficha de Inscrição  

de Projeto é condição indispensável para a participação no concurso.

3. Os municípios poderão inscrever até oito projetos de iniciativa 

municipal ou de consórcio de municípios.

4. Os projetos, na data de inscrição, deverão estar em fase de execução, 

de forma que os resultados atingidos possam ser minimamente 

mensurados.

5. Será aceita a inscrição de projetos formais, que utilizam a metodologia 

de projetos, ou informais, que possam ser mensurados objetivamente 

pelos resultados alcançados.

6. Os projetos que participaram da edição/2002 do Prêmio Gestor 

Público poderão ser inscritos novamente em 2003. Os projetos inscritos 

nessa condição serão computados para efeito do limite previsto no item  

3 acima. 

7. A inscrição é gratuita. 

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A entidade instituidora do prêmio executará a avaliação dos projetos 

mediante a aplicação dos seguintes critérios e o cumprimento das etapas 

a seguir.

Critérios

1. Planejamento do projeto: neste quesito, serão avaliadas as técnicas e  

as documentações relacionadas à fase do planejamento do projeto 

inscrito pelo município.

2. Governança, coordenação e metodologia de gerenciamento: neste 

quesito, serão avaliadas a participação do gestor e a qualificação da 

metodologia e do gerenciamento do projeto.

3. Acompanhamento, controle e resultados de impacto: neste quesito, 

será examinada a metodologia de acompanhamento da execução e dos 

resultados do projeto, observando-se a eficácia e o nível de execução do 

mesmo, bem como a população beneficiária.

4. Recursos e infra-estrutura: neste quesito, deverá ser avaliada a relação 

custo/benefício do projeto, apurada pela divisão dos custos pelo número 

de beneficiários estimados ou meta física do projeto.

5. Avaliação qualitativa: os projetos inscritos serão analisados pelo  
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Prefeitura de Novo Hamburgo
Projeto: Comida Ur GENTE

DESCRIÇÃO:
Fornecimento de refeições básicas, gratuitas, através de restaurantes 
comunitários, em bairros mais carentes, para população cadastrada com 
renda per capita mensal de até R$ 70,00.

BENEFICIÁRIOS:
Aproximadamente, 3300 pessoas carentes, residentes no município.

RESULTADOS: 
- Doação de alimentos por parte da comunidade; 
- Preparo e distribuição das 3300 refeições diárias pelos próprios 
beneficiários, como contrapartida do programa; 
- Criação de uma cozinha-escola, visando à profissionalização, na área de 
alimentação, dos desempregados que atuam voluntariamente no 
programa, oportunizando futura geração de emprego e renda.
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Prefeitura de Novo Hamburgo
Projeto: Comida Ur GENTE

DESCRIÇÃO:
Fornecimento de refeições básicas, gratuitas, através de restaurantes 
comunitários, em bairros mais carentes, para população cadastrada com 
renda per capita mensal de até R$ 70,00.

BENEFICIÁRIOS:
Aproximadamente, 3300 pessoas carentes, residentes no município.

RESULTADOS: 
- Doação de alimentos por parte da comunidade; 
- Preparo e distribuição das 3300 refeições diárias pelos próprios 
beneficiários, como contrapartida do programa; 
- Criação de uma cozinha-escola, visando à profissionalização, na área de 
alimentação, dos desempregados que atuam voluntariamente no 
programa, oportunizando futura geração de emprego e renda.
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Prefeitura de Novo Hamburgo
Projeto: Comida Ur GENTE

DESCRIÇÃO:
Fornecimento de refeições básicas, gratuitas, através de restaurantes 
comunitários, em bairros mais carentes, para população cadastrada com 
renda per capita mensal de até R$ 70,00.

BENEFICIÁRIOS:
Aproximadamente, 3300 pessoas carentes, residentes no município.

RESULTADOS: 
- Doação de alimentos por parte da comunidade; 
- Preparo e distribuição das 3300 refeições diárias pelos próprios 
beneficiários, como contrapartida do programa; 
- Criação de uma cozinha-escola, visando à profissionalização, na área de 
alimentação, dos desempregados que atuam voluntariamente no 
programa, oportunizando futura geração de emprego e renda.
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Prefeitura de Farroupilha
Projeto: Programa de Saúde Mental “Farroupilha Melhor”

DESCRIÇÃO: 
Desenvolvimento de uma política de atendimento integral, com prioridade 

na prevenção, na área de saúde mental, através do atendimento 

ambulatorial e visitas domiciliares. 

BENEFICIÁRIOS:
- 9496 atendimentos em saúde,  ambulatoriais e domiciliares em 2002.

RESULTADOS:
- Criação de um serviço de saúde mental, dotado de ambulatório 

multidisciplinar, nas especialidades médicas e afins, atendendo todos os 

princípios da reforma psiquiátrica, visando ao atendimento extra-hospitalar 

e, principalmente, à prevenção de transtornos mentais;
- Criação do centro de atenção psicossocial do município;
- Criação da comissão de saúde mental do município;
- Estabelecimento de política de utilização de psicofármacos junto a 

farmácia popular e secretaria municipal de saúde; 
- Capacitação em saúde mental dos profissionais da rede básica da saúde;
- Em 2003 (até agosto), 8.648 atendimentos, incluindo atendimento 

médico individual e em grupo, atendimento em especialidades afins, visitas 

domiciliares e oficinas, com projeção de 12000 para 2003.

REGULAMENTO DO PRÊMIO GESTOR PÚBLICO

EDIÇÃO 2003

DA APRESENTAÇÃO

O Projeto Prêmio Gestor Público foi instituído, em 2002, pelo Sindicato 

dos Auditores de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul 

(SINDAF), com o apoio da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul, do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade  

(PGQP) e da empresa INDEXtech, para premiar a implantação e a 

execução de projetos que visem a expansão e a melhoria das ações 

governamentais junto à população dos municípios do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

DOS OBJETIVOS 

1. Premiar gestores públicos municipais que se destaquem na implantação 

e na execução de projetos que impliquem a melhoria da gestão e a 

obtenção de resultados positivos para a comunidade.

2. Incentivar os municípios do Rio Grande do Sul a adotarem a 

metodologia de projetos em suas ações governamentais.

3. Estimular o desenvolvimento de projetos com interesse 

socioeconômico para os municípios.

4. Estimular as iniciativas inovadoras e criativas.

DA PARTICIPAÇÃO

Podem participar os municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com 

direito à inscrição de até oito projetos, sendo nestes observados os 

seguintes requisitos:

a) que estejam em execução, na data de inscrição, mesmo com prazo 

inferior a um ano e desde que seja possível avaliar o impacto dos 

resultados na comunidade beneficiária;

b) que tenham prazo certo de início, duração e estimativa de término;

c) que gerem bens e/ou serviços que venham a expandir ou a aperfeiçoar 

as ações governamentais do município.

DAS ÁREAS DOS PROJETOS 

Poderão ser inscritos quaisquer projetos das áreas de assistência social, 

desenvolvimento agrícola sustentado, desenvolvimento econômico, 

educação, infra-estrutura, saúde, segurança pública ou de trânsito e 

turismo. 

DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ANUAL

1. O período reservado à inscrição de projetos pelos municípios será até 

30 de junho de 2003.

2. O período de pré-análise e avaliação de campo dos projetos inscritos 

ocorrerá nos meses de julho, agosto e setembro de 2003.

3. O período de avaliação final dos projetos acontecerá no mês de 

outubro de 2003.

4. A entrega dos prêmios aos vencedores ocorrerá no mês de novembro 

de 2003.

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO

A inscrição dar-se-á por iniciativa do município, mediante o 

preenchimento do formulário Ficha de Inscrição de Projeto (Anexo I 

deste regulamento), à disposição na sede do Sindaf, situada na Rua dos 
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Prefeitura de Carazinho
Projeto: Odisséia da Leitura

DESCRIÇÃO: 
Adaptação de ônibus em biblioteca itinerante, com palco para 
apresentações artísticas, que visita as comunidades escolares, com 
profissionais especialmente preparados para realizar um trabalho de 
estimulação e desenvolvimento do gosto pela leitura, da criatividade, da 
expressão oral e corporal, entre outros.

BENEFICIÁRIOS:
- 550 alunos de Educação Infantil; 
- 4500 alunos do Ensino Fundamental;
- 950 alunos das escolas estaduais;
- 519 alunos das escolas particulares;
- 1100 visitantes do município e de outros municípios da região; 
- Algumas escolas dos municípios de: Santo Antônio do Planalto, Victor 
Graeff, Alto Alegre, Não-Me-Toque e Chapada.

RESULTADOS:
- 10100 crianças e adultos atendidos;
- 18 escolas mensalmente visitadas;
- Disponibilização de mais de 500 obras como acervo bibliográfico; 
- Aquisição de fantoches, jogos e brinquedos, fantasias e adereços, além de 
materiais artísticos, didáticos de áudio e vídeo;
- Participação, a convite,  na Jornada Pedagógica da UPF, de Passo Fundo.

Prefeitura de Carazinho
Projeto: Odisséia da Leitura

DESCRIÇÃO: 
Adaptação de ônibus em biblioteca itinerante, com palco para 
apresentações artísticas, que visita as comunidades escolares, com 
profissionais especialmente preparados para realizar um trabalho de 
estimulação e desenvolvimento do gosto pela leitura, da criatividade, da 
expressão oral e corporal, entre outros.

BENEFICIÁRIOS:
- 550 alunos de Educação Infantil; 
- 4500 alunos do Ensino Fundamental;
- 950 alunos das escolas estaduais;
- 519 alunos das escolas particulares;
- 1100 visitantes do município e de outros municípios da região; 
- Algumas escolas dos municípios de: Santo Antônio do Planalto, Victor 
Graeff, Alto Alegre, Não-Me-Toque e Chapada.

RESULTADOS:
- 10100 crianças e adultos atendidos;
- 18 escolas mensalmente visitadas;
- Disponibilização de mais de 500 obras como acervo bibliográfico; 
- Aquisição de fantoches, jogos e brinquedos, fantasias e adereços, além de 
materiais artísticos, didáticos de áudio e vídeo;
- Participação, a convite,  na Jornada Pedagógica da UPF, de Passo Fundo.

Prefeitura de Carazinho
Projeto: Odisséia da Leitura

DESCRIÇÃO: 
Adaptação de ônibus em biblioteca itinerante, com palco para 
apresentações artísticas, que visita as comunidades escolares, com 
profissionais especialmente preparados para realizar um trabalho de 
estimulação e desenvolvimento do gosto pela leitura, da criatividade, da 
expressão oral e corporal, entre outros.

BENEFICIÁRIOS:
- 550 alunos de Educação Infantil; 
- 4500 alunos do Ensino Fundamental;
- 950 alunos das escolas estaduais;
- 519 alunos das escolas particulares;
- 1100 visitantes do município e de outros municípios da região; 
- Algumas escolas dos municípios de: Santo Antônio do Planalto, Victor 
Graeff, Alto Alegre, Não-Me-Toque e Chapada.

RESULTADOS:
- 10100 crianças e adultos atendidos;
- 18 escolas mensalmente visitadas;
- Disponibilização de mais de 500 obras como acervo bibliográfico; 
- Aquisição de fantoches, jogos e brinquedos, fantasias e adereços, além de 
materiais artísticos, didáticos de áudio e vídeo;
- Participação, a convite,  na Jornada Pedagógica da UPF, de Passo Fundo.

Prefeitura de São Vendelino
Projeto: Programa de Desenvolvimento Econômico

DESCRIÇÃO:
Concessão de incentivos aos agricultores municipais e aos empresários, 
tanto da área da indústria, comércio ou serviços que queiram investir ou 
ampliar seus negócios no município.

BENEFICIÁRIOS:
Prioritariamente, os produtores rurais e indústrias.

RESULTADOS: 
- Município que mais aumentou no RS o seu PIB per capita no período de 
1990 a 2001;
- Diversificação no setor industrial: calçadista, metalúrgico, bioquímico, de 
peças automotivas, etc.;
- 15 novas empresas instaladas.

São Sepé
Alfabetização de Jovens e Adultos Através de Jogos

Alecrim
Ambiente Limpo e Florido - Povo Feliz

São Borja
Brinquedoteca Itinerante Brincando Aprendemos

Soledade
Os Caminhos do Desenvolvimento Sustentado de Soledade

Canguçu
Olaria, Serraria e Marcenaria Municipal
Padaria Municipal

Camaquã
Programa de Educação, Prevenção e Resolução de Enfermidades      

Bucais
Comunidade Unida 

Cachoeira do Sul
Férias na Escola

Estância Velha
Programa de Estruturação e Qualificação do Turismo no Meio 

Rural

Harmonia
Programa de Promoção de Saúde Bucal

Tramandaí
Qualificar Sempre

Passo Fundo
Projeto Aprendiz Cidadão

São Vicente do Sul
Informática na Educação

Salvador do Sul
CRIARTE - Educar Brincando Através da Arte

Lagoa dos Três Cantos
Projeto Educativo

Marau
A Saúde Pertinho de Você

Santiago
Projeto Habitação Popular Minha Casa
Projeto Criança Feliz

Picada Café
Programa de Subsídio à Inseminação Artificial
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Prefeitura de Crissiumal
Projeto: Pacto Fonte Nova

DESCRIÇÃO:
Apoio a pequenos agricultores na produção e transformação, com 

qualidade, de matérias-primas e produtos, tais como: laticínios, erva-mate, 

aguardente, hortigranjeiros, doces, vassouras, vinhos, sucos, mel, bolachas, 

sabão, etc.

BENEFICIÁRIOS:
Proprietários ou arrendatários de imóvel rural que tenham no mínimo 

80% de renda familiar proveniente da agricultura, com mão de obra 

familiar.

RESULTADOS: 

- Fortalecimento, melhoria de qualidade de vida e fixação dos produtores 

nas suas propriedades; 

- Crescimento do empreendedorismo e estagnação do êxodo rural;

- Geração de 32 empreendimentos que produzem 89 produtos gerando 

123 empregos diretos com um faturamento anual de R$ 1.480.000,00, 

em 2002.

Prefeitura de Crissiumal
Projeto: Pacto Fonte Nova

DESCRIÇÃO:
Apoio a pequenos agricultores na produção e transformação, com 

qualidade, de matérias-primas e produtos, tais como: laticínios, erva-mate, 

aguardente, hortigranjeiros, doces, vassouras, vinhos, sucos, mel, bolachas, 

sabão, etc.

BENEFICIÁRIOS:
Proprietários ou arrendatários de imóvel rural que tenham no mínimo 

80% de renda familiar proveniente da agricultura, com mão de obra 

familiar.

RESULTADOS: 

- Fortalecimento, melhoria de qualidade de vida e fixação dos produtores 

nas suas propriedades; 

- Crescimento do empreendedorismo e estagnação do êxodo rural;

- Geração de 32 empreendimentos que produzem 89 produtos gerando 

123 empregos diretos com um faturamento anual de R$ 1.480.000,00, 

em 2002.

Prefeitura de Crissiumal
Projeto: Pacto Fonte Nova

DESCRIÇÃO:
Apoio a pequenos agricultores na produção e transformação, com 

qualidade, de matérias-primas e produtos, tais como: laticínios, erva-mate, 

aguardente, hortigranjeiros, doces, vassouras, vinhos, sucos, mel, bolachas, 

sabão, etc.

BENEFICIÁRIOS:
Proprietários ou arrendatários de imóvel rural que tenham no mínimo 

80% de renda familiar proveniente da agricultura, com mão de obra 

familiar.

RESULTADOS: 

- Fortalecimento, melhoria de qualidade de vida e fixação dos produtores 

nas suas propriedades; 

- Crescimento do empreendedorismo e estagnação do êxodo rural;

- Geração de 32 empreendimentos que produzem 89 produtos gerando 

123 empregos diretos com um faturamento anual de R$ 1.480.000,00, 

em 2002.

Prefeitura de Guaporé
Projeto: Gestão Pública e Internet

DESCRIÇÃO:
Criação de um site de divulgação da cidade, de seu potencial econômico, 
de suas riquezas culturais e de sua organização administrativa, buscando 
um elo de ligação com os munícipes, visitantes ou internautas em geral.

BENEFICIÁRIOS:
Comunidade residente no município, nascidos no município que estão 
residindo fora dele, empresários, turistas em geral.

RESULTADOS: 
- Mais de 70 empresas e entidades participam com divulgação de seus 
produtos e ações;
- Criação de um Jornal Virtual;
- 1523 visitas (média) diárias ao site no mês de setembro/2003.

Capão da Canoa
Urbanização e Duplicação da Avenida Beira Mar

Novo Hamburgo
ABC do Verão

Butiá
Abastecimento de Água e Controle de Resíduos Líquidos

Mariana Pimentel
Saúde e Humanização: Acesso a Todos

Nova Prata
Pequeno Jardineiro

São Gabriel
Rastreamento de Crianças Menores de 1 ano
Saúde Coletiva: Uma Nova Perspectiva
Terra de Oportunidades

Sapiranga
Musicalização na Educação Infantil

Camargo
40 Semanas para uma Nova Vida

Erechim
Programa Sócio-Educativo

Paulo Bento
Restauração da Gruta Nossa Senhora de Lourdes

Sinimbu
Política para uma Educação de Qualidade

Humaitá
Serviço de Inspeção Municipal - SIM 

Nova Candelária
Centro de Criação de Terceira Idade - CCT

Frederico Westphalen
Geração de Renda na Propriedade Rural
Pratique Esportes! Droga, Não

Crissiumal
Via Lácteo

Vista Alegre
Suinocultura

Guaporé
Educar para Prevenir 

São Pedro do Sul
Fundo Rotativo de Agricultura e Desenvolvimento Rural
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Prefeitura de Panambi
Projeto: Frigorífico de Pescado de Água Doce

DESCRIÇÃO: 
Construção de um moderno frigorífico para o abate e processamento do 
peixe de água doce, transformando a matéria prima em diversos produtos 
para abastecer o mercado local, regional, estadual e até nacional. O 
frigorífico é administrado por uma cooperativa de produtores.

BENEFICIÁRIOS: 
1500 produtores associados à cooperativa de piscicultores, com 25 
empregados da cooperativa.

RESULTADOS: 
- Inauguração do frigorífico em 2003 com capacidade de produção de 25 
toneladas peixe/dia;
- Previsão de receita anual de R$ 988.000,00.

Prefeitura de Panambi
Projeto: Frigorífico de Pescado de Água Doce

DESCRIÇÃO: 
Construção de um moderno frigorífico para o abate e processamento do 
peixe de água doce, transformando a matéria prima em diversos produtos 
para abastecer o mercado local, regional, estadual e até nacional. O 
frigorífico é administrado por uma cooperativa de produtores.

BENEFICIÁRIOS: 
1500 produtores associados à cooperativa de piscicultores, com 25 
empregados da cooperativa.

RESULTADOS: 
- Inauguração do frigorífico em 2003 com capacidade de produção de 25 
toneladas peixe/dia;
- Previsão de receita anual de R$ 988.000,00.

Prefeitura de Panambi
Projeto: Frigorífico de Pescado de Água Doce

DESCRIÇÃO: 
Construção de um moderno frigorífico para o abate e processamento do 
peixe de água doce, transformando a matéria prima em diversos produtos 
para abastecer o mercado local, regional, estadual e até nacional. O 
frigorífico é administrado por uma cooperativa de produtores.

BENEFICIÁRIOS: 
1500 produtores associados à cooperativa de piscicultores, com 25 
empregados da cooperativa.

RESULTADOS: 
- Inauguração do frigorífico em 2003 com capacidade de produção de 25 
toneladas peixe/dia;
- Previsão de receita anual de R$ 988.000,00.

Prefeitura de Veranópolis e Vila Flores
Projeto: Multiplicando Ações pela Vida

DESCRIÇÃO:
Educação em saúde nas áreas da sexualidade, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS e drogas, através da capacitação de multiplicadores, 
abrangendo escolas, empresas e sociedade em geral, utilizando-se de 
oficinas, palestras, material bibliográfico e suporte técnico de equipe 
multiprofissional.

BENEFICIÁRIOS:
Comunidade escolar e população dos dois municípios. Foco predominante 
nas crianças e na juventude estudantil.

RESULTADOS:
- Formação de 200 multiplicadores;
- 100% dos professores de toda a  rede escolar engajados;  
- Participação de lideranças comunitárias e, aproximadamente, 30 
empresas;
- Mais de 5.000 alunos atingidos;
- Plano em execução em 29 das 32 escolas dos dois municípios;
- Desenvolvimento, em cada escola, de programas específicos, com 
acompanhamento e supervisão de equipe multiprofissional.

Santo Ângelo
Projeto CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
Projeto Puxirão
Educação Para o Meio Rural - Uma Proposta de Mudanças
Turismo Escolar
Projeto Cidadão Consciente, Trânsito Seguro

Bom Princípio
Bom Princípio é Marca: Um Projeto de Futuro
Informática para Todos
Administrando com a Comunidade

Triunfo
O Triunfo de Novos Empreendimentos
Programa de Implantação da Saúde Visual no Município
Plano Municipal de Ações Preventivas ao Uso de Drogas Lícitas

Santa Cruz do Sul
Programa de Prevenção da Saúde Bucal

Não-Me-Toque
Ensino Fundamental Noturno - Educação de Jovens e Adultos
Oficina: Artecultura e Esporte Cultivando a Vida

Rosário do Sul
Dente de Leite

Ivoti
Mortalidade Infantil é Zero em Ivoti
Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Ivoti
Humanizando o Trânsito: Dê Preferência à Vida

Bento Gonçalves
A Sua Nota Faz a Diferença
Formação de Agentes Mirins de Trânsito

Cruz Alta
Abrace Cruz Alta

Canela
Casa do Artesão
Semana do Bebê

Fagundes Varela
Apoio ao Desenvolvimento da Viticultura e Fruticultura

Veranópolis
Atendimento Médico nas Unidades do Interior

Victor Graeff
PROREGE (Programa Regionalizado de Estudos em 

Gerontologia)
Vida Melhor Coleta  Seletiva de Resíduos Sólidos

Toropi
Atendimento a Alunos Portadores de Necessidades Educacionais 

Especiais
Biblioteca Itinerante
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Prefeitura de Fagundes Varela
Projeto: Caminhos da Produção

DESCRIÇÃO:
Pavimentação das principais vias vicinais do município, utilizando técnicas e 

materiais diferenciados de baixo custo. O leito antigo das estradas é 

conservado, fazendo-se apenas pequenas correções, economizando todo 

o custo da terraplenagem. A camada rodante é feita com brita produzida 

com aproveitamento do entulho das pedreiras de basalto e asfalto.

BENEFICIÁRIOS:
População rural do município.

RESULTADOS:

- 17,5 km de estradas vicinais pavimentadas;

- 14 comunidades interligadas com a sede municipal;

- R$ 45.000,00 por Km de pavimentação, correspondendo a 12% do 

preço médio de mercado.

Prefeitura de Fagundes Varela
Projeto: Caminhos da Produção

DESCRIÇÃO:
Pavimentação das principais vias vicinais do município, utilizando técnicas e 

materiais diferenciados de baixo custo. O leito antigo das estradas é 

conservado, fazendo-se apenas pequenas correções, economizando todo 

o custo da terraplenagem. A camada rodante é feita com brita produzida 

com aproveitamento do entulho das pedreiras de basalto e asfalto.

BENEFICIÁRIOS:
População rural do município.

RESULTADOS:

- 17,5 km de estradas vicinais pavimentadas;

- 14 comunidades interligadas com a sede municipal;

- R$ 45.000,00 por Km de pavimentação, correspondendo a 12% do 

preço médio de mercado.

Prefeitura de Fagundes Varela
Projeto: Caminhos da Produção

DESCRIÇÃO:
Pavimentação das principais vias vicinais do município, utilizando técnicas e 

materiais diferenciados de baixo custo. O leito antigo das estradas é 

conservado, fazendo-se apenas pequenas correções, economizando todo 

o custo da terraplenagem. A camada rodante é feita com brita produzida 

com aproveitamento do entulho das pedreiras de basalto e asfalto.

BENEFICIÁRIOS:
População rural do município.

RESULTADOS:

- 17,5 km de estradas vicinais pavimentadas;

- 14 comunidades interligadas com a sede municipal;

- R$ 45.000,00 por Km de pavimentação, correspondendo a 12% do 

preço médio de mercado.

Prefeitura de Ivoti
Projeto: PICE - Programa de Integração e
              Cidadania pelo Esporte

DESCRIÇÃO:
Programa que oferece atividades ocupacionais, no período extra-classe, a 
crianças e adolescentes, como vôlei, handebol, basquete, futebol, futsal, 
capoeira, tae kwon do, atletismo, recreação, teatro, música, grupo de terapia, 
laboratório de aprendizagem e pesquisa, etc., além de transporte gratuito e 
alimentação.

BENEFICIÁRIOS:
1400 crianças e adolescentes de 07 a 18 anos, provenientes de famílias com 
renda até 02 salários (40%) e de 02 a 05 salários (60%). Aproximadamente 
800 famílias.

RESULTADOS: 
- Melhoria no rendimento escolar;
- Redução no consumo de bebidas alcóolicas pelos participantes e seus 
familiares;
- Vários títulos conquistados em 2003, tais como:
     - Vice-campeonato brasileiro sub-17 na prova de 2000 km, com 
obstáculos, realizada em São Caetano do Sul (SP);
     - 02 medalhas de bronze nos JABS (Jogos Abertos Brasileiros), em 
Poços de Caldas(MG);
     - Campeões estaduais em várias categorias no Tae Kwon Do, no 
campeonato aberto em Novo Hamburgo;
     - Primeiras colocações no Campeonato Aberto de Xadrez realizado em 
Ivoti.

Prefeitura de Fagundes Varela
Projeto: Caminhos da Produção

DESCRIÇÃO:
Pavimentação das principais vias vicinais do município, utilizando técnicas e 

materiais diferenciados de baixo custo. O leito antigo das estradas é 

conservado, fazendo-se apenas pequenas correções, economizando todo 

o custo da terraplenagem. A camada rodante é feita com brita produzida 

com aproveitamento do entulho das pedreiras de basalto e asfalto.

BENEFICIÁRIOS:
População rural do município.

RESULTADOS:

- 17,5 km de estradas vicinais pavimentadas;

- 14 comunidades interligadas com a sede municipal;

- R$ 45.000,00 por Km de pavimentação, correspondendo a 12% do 

preço médio de mercado.

Prefeitura de Ivoti
Projeto: PICE - Programa de Integração e
              Cidadania pelo Esporte

DESCRIÇÃO:
Programa que oferece atividades ocupacionais, no período extra-classe, a 
crianças e adolescentes, como vôlei, handebol, basquete, futebol, futsal, 
capoeira, tae kwon do, atletismo, recreação, teatro, música, grupo de terapia, 
laboratório de aprendizagem e pesquisa, etc., além de transporte gratuito e 
alimentação.

BENEFICIÁRIOS:
1400 crianças e adolescentes de 07 a 18 anos, provenientes de famílias com 
renda até 02 salários (40%) e de 02 a 05 salários (60%). Aproximadamente 
800 famílias.

RESULTADOS: 
- Melhoria no rendimento escolar;
- Redução no consumo de bebidas alcóolicas pelos participantes e seus 
familiares;
- Vários títulos conquistados em 2003, tais como:
     - Vice-campeonato brasileiro sub-17 na prova de 2000 km, com 
obstáculos, realizada em São Caetano do Sul (SP);
     - 02 medalhas de bronze nos JABS (Jogos Abertos Brasileiros), em 
Poços de Caldas(MG);
     - Campeões estaduais em várias categorias no Tae Kwon Do, no 
campeonato aberto em Novo Hamburgo;
     - Primeiras colocações no Campeonato Aberto de Xadrez realizado em 
Ivoti.

Prefeitura de Fagundes Varela
Projeto: Caminhos da Produção

DESCRIÇÃO:
Pavimentação das principais vias vicinais do município, utilizando técnicas e 

materiais diferenciados de baixo custo. O leito antigo das estradas é 

conservado, fazendo-se apenas pequenas correções, economizando todo 

o custo da terraplenagem. A camada rodante é feita com brita produzida 

com aproveitamento do entulho das pedreiras de basalto e asfalto.

BENEFICIÁRIOS:
População rural do município.

RESULTADOS:

- 17,5 km de estradas vicinais pavimentadas;

- 14 comunidades interligadas com a sede municipal;

- R$ 45.000,00 por Km de pavimentação, correspondendo a 12% do 

preço médio de mercado.

Prefeitura de Ivoti
Projeto: PICE - Programa de Integração e
              Cidadania pelo Esporte

DESCRIÇÃO:
Programa que oferece atividades ocupacionais, no período extra-classe, a 
crianças e adolescentes, como vôlei, handebol, basquete, futebol, futsal, 
capoeira, tae kwon do, atletismo, recreação, teatro, música, grupo de terapia, 
laboratório de aprendizagem e pesquisa, etc., além de transporte gratuito e 
alimentação.

BENEFICIÁRIOS:
1400 crianças e adolescentes de 07 a 18 anos, provenientes de famílias com 
renda até 02 salários (40%) e de 02 a 05 salários (60%). Aproximadamente 
800 famílias.

RESULTADOS: 
- Melhoria no rendimento escolar;
- Redução no consumo de bebidas alcóolicas pelos participantes e seus 
familiares;
- Vários títulos conquistados em 2003, tais como:
     - Vice-campeonato brasileiro sub-17 na prova de 2000 km, com 
obstáculos, realizada em São Caetano do Sul (SP);
     - 02 medalhas de bronze nos JABS (Jogos Abertos Brasileiros), em 
Poços de Caldas(MG);
     - Campeões estaduais em várias categorias no Tae Kwon Do, no 
campeonato aberto em Novo Hamburgo;
     - Primeiras colocações no Campeonato Aberto de Xadrez realizado em 
Ivoti.

Prefeitura de Erechim
Projeto: Nana Nenén

DESCRIÇÃO:
Acompanhamento integral a todas as gestantes e todas as crianças nascidas 
e residentes no município, até o primeiro ano de vida.

BENEFICIÁRIOS:
Todas as gestantes e crianças até um ano de idade, nascidas e residentes no 
município.

RESULTADOS: 
- Em média 1350 bebês atendidos, ao ano, até um ano de vida; 
- Participação de 90% das gestantes em reuniões mensais de orientação; 
- Confecção, por voluntários, dos “Kits enxovais”, para fins de distribuição 
(aproximadamente 25.000 peças); 
- Acompanhamento especial à gestante de alto risco e à gestante 
adolescente.

Prefeitura de Fagundes Varela
Projeto: Caminhos da Produção

DESCRIÇÃO:
Pavimentação das principais vias vicinais do município, utilizando técnicas e 

materiais diferenciados de baixo custo. O leito antigo das estradas é 

conservado, fazendo-se apenas pequenas correções, economizando todo 

o custo da terraplenagem. A camada rodante é feita com brita produzida 

com aproveitamento do entulho das pedreiras de basalto e asfalto.

BENEFICIÁRIOS:
População rural do município.

RESULTADOS:

- 17,5 km de estradas vicinais pavimentadas;

- 14 comunidades interligadas com a sede municipal;

- R$ 45.000,00 por Km de pavimentação, correspondendo a 12% do 

preço médio de mercado.

Prefeitura de Ivoti
Projeto: PICE - Programa de Integração e
              Cidadania pelo Esporte

DESCRIÇÃO:
Programa que oferece atividades ocupacionais, no período extra-classe, a 
crianças e adolescentes, como vôlei, handebol, basquete, futebol, futsal, 
capoeira, tae kwon do, atletismo, recreação, teatro, música, grupo de terapia, 
laboratório de aprendizagem e pesquisa, etc., além de transporte gratuito e 
alimentação.

BENEFICIÁRIOS:
1400 crianças e adolescentes de 07 a 18 anos, provenientes de famílias com 
renda até 02 salários (40%) e de 02 a 05 salários (60%). Aproximadamente 
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RESULTADOS: 
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familiares;
- Vários títulos conquistados em 2003, tais como:
     - Vice-campeonato brasileiro sub-17 na prova de 2000 km, com 
obstáculos, realizada em São Caetano do Sul (SP);
     - 02 medalhas de bronze nos JABS (Jogos Abertos Brasileiros), em 
Poços de Caldas(MG);
     - Campeões estaduais em várias categorias no Tae Kwon Do, no 
campeonato aberto em Novo Hamburgo;
     - Primeiras colocações no Campeonato Aberto de Xadrez realizado em 
Ivoti.

Prefeitura de Erechim
Projeto: Nana Nenén

DESCRIÇÃO:
Acompanhamento integral a todas as gestantes e todas as crianças nascidas 
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Todas as gestantes e crianças até um ano de idade, nascidas e residentes no 
município.

RESULTADOS: 
- Em média 1350 bebês atendidos, ao ano, até um ano de vida; 
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800 famílias.
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- Melhoria no rendimento escolar;
- Redução no consumo de bebidas alcóolicas pelos participantes e seus 
familiares;
- Vários títulos conquistados em 2003, tais como:
     - Vice-campeonato brasileiro sub-17 na prova de 2000 km, com 
obstáculos, realizada em São Caetano do Sul (SP);
     - 02 medalhas de bronze nos JABS (Jogos Abertos Brasileiros), em 
Poços de Caldas(MG);
     - Campeões estaduais em várias categorias no Tae Kwon Do, no 
campeonato aberto em Novo Hamburgo;
     - Primeiras colocações no Campeonato Aberto de Xadrez realizado em 
Ivoti.

Prefeitura de Erechim
Projeto: Nana Nenén

DESCRIÇÃO:
Acompanhamento integral a todas as gestantes e todas as crianças nascidas 
e residentes no município, até o primeiro ano de vida.

BENEFICIÁRIOS:
Todas as gestantes e crianças até um ano de idade, nascidas e residentes no 
município.

RESULTADOS: 
- Em média 1350 bebês atendidos, ao ano, até um ano de vida; 
- Participação de 90% das gestantes em reuniões mensais de orientação; 
- Confecção, por voluntários, dos “Kits enxovais”, para fins de distribuição 
(aproximadamente 25.000 peças); 
- Acompanhamento especial à gestante de alto risco e à gestante 
adolescente.

Prefeitura de Bom Princípio
Projeto: Tratamento por Raízes

DESCRIÇÃO: 
Implantação de um sistema biológico de tratamento de esgoto por zona de 
raízes, como alternativa simples e eficiente na despoluição da água, com 
baixo custo de instalação e baixa manutenção. Copia o ecossistema natural 
e é de grande durabilidade. 

BENEFICIÁRIOS: 
- População da área rural e do entorno dos prédios públicos e escolas 
municipais.

RESULTADOS: 
- Recuperação do lençol freático e dos cursos d'água;
- Diminuição de impactos ambientais observados na região;
- Implantação, até setembro/2003, de cinco estações de tratamento em 
propriedades rurais e três em prédios públicos, incluindo uma escola para 
600 alunos.
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Prefeitura de Guaporé
Projeto: Turismo de Compras

DESCRIÇÃO:
Transformação da produção industrial em produto turístico, através da 
criação do Turismo de Compras e formação de uma associação, para fins 
de divulgação do município.

BENEFICIÁRIOS:
Toda a rede hoteleira, restaurantes, lojas dos roteiros de compras e demais 
comerciantes locais. As agências e operadoras de turismo, empresas de 
transporte coletivo.

RESULTADOS:
- Criação e estruturação da Associação: AJOLI;
- Aumento no fluxo de turistas em 125%;
- Aumento de 80% no número de hóspedes em
hotéis;
- Aumento de 50% no fluxo de ônibus turísticos por ocasião da Mostra 
2003; 
- Aumento da arrecadação do Município em 8,4%.
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Prefeitura de Guaporé
Projeto: Turismo de Compras

DESCRIÇÃO:
Transformação da produção industrial em produto turístico, através da 
criação do Turismo de Compras e formação de uma associação, para fins 
de divulgação do município.

BENEFICIÁRIOS:
Toda a rede hoteleira, restaurantes, lojas dos roteiros de compras e demais 
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transporte coletivo.

RESULTADOS:
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- Aumento no fluxo de turistas em 125%;
- Aumento de 80% no número de hóspedes em
hotéis;
- Aumento de 50% no fluxo de ônibus turísticos por ocasião da Mostra 
2003; 
- Aumento da arrecadação do Município em 8,4%.

Prefeitura de Bento Gonçalves
Projeto: Centro de Referência Materno Infantil

DESCRIÇÃO:
Oferecimento de prevenção primária da saúde materno-infantil, com 
atendimento às gestantes que se encontram em situação de risco 
biopsicossocial e às crianças, desde a gestação até 02 anos de idade.

BENEFICIÁRIOS:
Gestantes e crianças de 0 a 2 anos em situação de emergência ou que tenham 
complicações. Mulheres puérperas.

RESULTADOS: 
- Continuidade das ações do Centro de Referência Materno-Infantil;
- Criação de dois novos projetos: Projeto Mães Adolescentes e 
Ambulatório de Doenças Respiratórias;
- Ampliação da parceria com outros serviços e instituições, como Projeto 
Bolsa Alimentação e Projeto “Grupo de Gestantes Adolescentes”;
- Aperfeiçoamento técnico e científico da equipe em congressos e cursos 
de extensão relativos à área. 
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Prefeitura de Guaporé
Projeto: Turismo de Compras
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Prefeitura de Bento Gonçalves
Projeto: Centro de Referência Materno Infantil

DESCRIÇÃO:
Oferecimento de prevenção primária da saúde materno-infantil, com 
atendimento às gestantes que se encontram em situação de risco 
biopsicossocial e às crianças, desde a gestação até 02 anos de idade.

BENEFICIÁRIOS:
Gestantes e crianças de 0 a 2 anos em situação de emergência ou que tenham 
complicações. Mulheres puérperas.

RESULTADOS: 
- Continuidade das ações do Centro de Referência Materno-Infantil;
- Criação de dois novos projetos: Projeto Mães Adolescentes e 
Ambulatório de Doenças Respiratórias;
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Bolsa Alimentação e Projeto “Grupo de Gestantes Adolescentes”;
- Aperfeiçoamento técnico e científico da equipe em congressos e cursos 
de extensão relativos à área. 

Prefeitura de Alecrim
Projeto: Agente Escolar da Saúde

DESCRIÇÃO:
Indicação e treinamento de um representante de cada turma escolar 
(Agente Escolar de Saúde Bucal), juntamente com o professor , visando a 
desenvolver atividades preventivas da saúde bucal.

BENEFICIÁRIOS:
Alunos de 12 Escolas Municipais, 11 Escolas Estaduais e 1 Escola particular, 
totalizando 1500 estudantes.

RESULTADOS: 
- Atendimento odontológico aos 1500 escolares;
- Palestras educativas e preventivas nas escolas, por profissionais da área de 
odontologia;
- Redução do índice de placa e gengivite;
- Aplicação de flúor em todos os alunos;
- Fornecimento de material, como escova, creme dental, fio dental e 
revelador de placa.M
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Prefeitura de Alecrim
Projeto: Agente Escolar da Saúde

DESCRIÇÃO:
Indicação e treinamento de um representante de cada turma escolar 
(Agente Escolar de Saúde Bucal), juntamente com o professor , visando a 
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- Aplicação de flúor em todos os alunos;
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Prefeitura de Marau
Projeto: Moradia Digna

DESCRIÇÃO:
Construção de casas mistas de 48m², com três dormitórios, sala, cozinha e 
banheiro, a um custo médio de R$ 8.060,00 cada unidade, oportunizando 
emprego a pedreiros, pintores e eletricistas, que estão desempregados.

BENEFICIÁRIOS:
Famílias em estado de vulnerabilidade social, que não possuem casa ou 
que esta esteja sem condições de habitabilidade; que não possuem renda 
ou que esta não ultrapasse um salário mínimo.

RESULTADOS: 
- 21 unidades construídas na zona urbana e 23 na zona rural;
- 205 moradores acomodados; 
- Criação de 30 empregos diretos.



Prefeitura de Imigrante
Projeto: Em busca de Qualidade e Humanização de Saúde

DESCRIÇÃO: 
Assistência médica integral e contínua a toda a população do município, 

através do Programa de Saúde da Família e Programa de Saúde Bucal, com 

atendimento domiciliar e maior ênfase na prevenção.

BENEFICIÁRIOS:
Os 3072 habitantes do município.

RESULTADOS: 

- Estruturação da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde; 

- Atendimento semanal às comunidades do interior;

- Atendimento preventivo de saúde  bucal aos munícipes e procedimentos 

educativos a 100% da população de 0 a 14 anos, no total de 491 

atendimentos; 

- Participação de 90% da população em encontros semanais num trabalho 

de integração da família e comunidade; 

- Redução   de   internações  hospitalares  com  atendimento domiciliar e 

acompanhamento médico, reduzindo em 60% o custo em saúde.

Prefeitura de Imigrante
Projeto: Em busca de Qualidade e Humanização de Saúde

DESCRIÇÃO: 
Assistência médica integral e contínua a toda a população do município, 

através do Programa de Saúde da Família e Programa de Saúde Bucal, com 

atendimento domiciliar e maior ênfase na prevenção.

BENEFICIÁRIOS:
Os 3072 habitantes do município.

RESULTADOS: 

- Estruturação da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde; 

- Atendimento semanal às comunidades do interior;

- Atendimento preventivo de saúde  bucal aos munícipes e procedimentos 

educativos a 100% da população de 0 a 14 anos, no total de 491 

atendimentos; 

- Participação de 90% da população em encontros semanais num trabalho 

de integração da família e comunidade; 

- Redução   de   internações  hospitalares  com  atendimento domiciliar e 

acompanhamento médico, reduzindo em 60% o custo em saúde.

Prefeitura de Imigrante
Projeto: Em busca de Qualidade e Humanização de Saúde

DESCRIÇÃO: 
Assistência médica integral e contínua a toda a população do município, 

através do Programa de Saúde da Família e Programa de Saúde Bucal, com 

atendimento domiciliar e maior ênfase na prevenção.

BENEFICIÁRIOS:
Os 3072 habitantes do município.

RESULTADOS: 

- Estruturação da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde; 

- Atendimento semanal às comunidades do interior;

- Atendimento preventivo de saúde  bucal aos munícipes e procedimentos 

educativos a 100% da população de 0 a 14 anos, no total de 491 

atendimentos; 

- Participação de 90% da população em encontros semanais num trabalho 

de integração da família e comunidade; 

- Redução   de   internações  hospitalares  com  atendimento domiciliar e 

acompanhamento médico, reduzindo em 60% o custo em saúde.

Prefeitura de Lajeado
Projeto: Projeto Vida

DESCRIÇÃO:
Atividades de apoio a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, em turno 
oposto ao horário de aula, com oficinas específicas para complementação 
da formação sócio-educacional.

BENEFICIÁRIOS:
606 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, de camadas sociais menos 
favorecidas, residentes em 5 bairros periféricos.

RESULTADOS: 
- Atendimento   direto  das 606  crianças  e adolescentes selecionados, 
atingindo 3000 pessoas indiretamente;
- Recuperação e adequação de prédios;
- Redução de crianças nas ruas;
- Redução da evasão escolar e dos índices de reprovação;
- Comercialização dos trabalhos confeccionados, com renda revertida para 
a compra de materiais de trabalho, através do sistema de cooperativa;
- Ampliação das possibilidades de emprego futuro.

Prefeitura de Imigrante
Projeto: Em busca de Qualidade e Humanização de Saúde

DESCRIÇÃO: 
Assistência médica integral e contínua a toda a população do município, 

através do Programa de Saúde da Família e Programa de Saúde Bucal, com 

atendimento domiciliar e maior ênfase na prevenção.

BENEFICIÁRIOS:
Os 3072 habitantes do município.

RESULTADOS: 

- Estruturação da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde; 

- Atendimento semanal às comunidades do interior;

- Atendimento preventivo de saúde  bucal aos munícipes e procedimentos 

educativos a 100% da população de 0 a 14 anos, no total de 491 

atendimentos; 

- Participação de 90% da população em encontros semanais num trabalho 

de integração da família e comunidade; 

- Redução   de   internações  hospitalares  com  atendimento domiciliar e 

acompanhamento médico, reduzindo em 60% o custo em saúde.

Prefeitura de Lajeado
Projeto: Projeto Vida

DESCRIÇÃO:
Atividades de apoio a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, em turno 
oposto ao horário de aula, com oficinas específicas para complementação 
da formação sócio-educacional.

BENEFICIÁRIOS:
606 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, de camadas sociais menos 
favorecidas, residentes em 5 bairros periféricos.

RESULTADOS: 
- Atendimento   direto  das 606  crianças  e adolescentes selecionados, 
atingindo 3000 pessoas indiretamente;
- Recuperação e adequação de prédios;
- Redução de crianças nas ruas;
- Redução da evasão escolar e dos índices de reprovação;
- Comercialização dos trabalhos confeccionados, com renda revertida para 
a compra de materiais de trabalho, através do sistema de cooperativa;
- Ampliação das possibilidades de emprego futuro.

Prefeitura de Imigrante
Projeto: Em busca de Qualidade e Humanização de Saúde
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através do Programa de Saúde da Família e Programa de Saúde Bucal, com 

atendimento domiciliar e maior ênfase na prevenção.

BENEFICIÁRIOS:
Os 3072 habitantes do município.

RESULTADOS: 

- Estruturação da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde; 

- Atendimento semanal às comunidades do interior;

- Atendimento preventivo de saúde  bucal aos munícipes e procedimentos 

educativos a 100% da população de 0 a 14 anos, no total de 491 

atendimentos; 

- Participação de 90% da população em encontros semanais num trabalho 

de integração da família e comunidade; 

- Redução   de   internações  hospitalares  com  atendimento domiciliar e 

acompanhamento médico, reduzindo em 60% o custo em saúde.

Prefeitura de Lajeado
Projeto: Projeto Vida

DESCRIÇÃO:
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favorecidas, residentes em 5 bairros periféricos.

RESULTADOS: 
- Atendimento   direto  das 606  crianças  e adolescentes selecionados, 
atingindo 3000 pessoas indiretamente;
- Recuperação e adequação de prédios;
- Redução de crianças nas ruas;
- Redução da evasão escolar e dos índices de reprovação;
- Comercialização dos trabalhos confeccionados, com renda revertida para 
a compra de materiais de trabalho, através do sistema de cooperativa;
- Ampliação das possibilidades de emprego futuro.

Prefeitura de Santo Ângelo
Projeto: Centro Livre Abambaé

DESCRIÇÃO:
Espaço criado para desenvolvimento de oficinas pedagógicas, artísticas e 
culturais, além de cursos semi profissionalizantes, destinado a absorver 
jovens em situação de risco, socializando-os através da ocupação em 
atividades produtivas.

BENEFICIÁRIOS:
350 crianças e adolescentes em situação de risco e suas famílias, 
perfazendo um total aproximadamente de 1200 pessoas.

RESULTADOS: 
- Inclusão no mercado de trabalho de 50% dos jovens envolvidos no 
Projeto; 
- Manutenção de 100% das crianças e adolescentes na escola e fora da 
rua;
- Comprovação de, pelo menos, 93% dos jovens de 15 a 17 anos sem 
registro de delitos ou atos infracionais;
- Redução de 50% dos casos de violência familiar no âmbito das crianças e 
adolescentes assistidas no projeto;
- Aumento de 100% do número de crianças e adolescentes atendidos, no 
período de 2000 a 2003.

Prefeitura de Imigrante
Projeto: Em busca de Qualidade e Humanização de Saúde

DESCRIÇÃO: 
Assistência médica integral e contínua a toda a população do município, 

através do Programa de Saúde da Família e Programa de Saúde Bucal, com 

atendimento domiciliar e maior ênfase na prevenção.

BENEFICIÁRIOS:
Os 3072 habitantes do município.

RESULTADOS: 

- Estruturação da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde; 

- Atendimento semanal às comunidades do interior;

- Atendimento preventivo de saúde  bucal aos munícipes e procedimentos 

educativos a 100% da população de 0 a 14 anos, no total de 491 

atendimentos; 

- Participação de 90% da população em encontros semanais num trabalho 

de integração da família e comunidade; 

- Redução   de   internações  hospitalares  com  atendimento domiciliar e 

acompanhamento médico, reduzindo em 60% o custo em saúde.

Prefeitura de Lajeado
Projeto: Projeto Vida

DESCRIÇÃO:
Atividades de apoio a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, em turno 
oposto ao horário de aula, com oficinas específicas para complementação 
da formação sócio-educacional.

BENEFICIÁRIOS:
606 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, de camadas sociais menos 
favorecidas, residentes em 5 bairros periféricos.

RESULTADOS: 
- Atendimento   direto  das 606  crianças  e adolescentes selecionados, 
atingindo 3000 pessoas indiretamente;
- Recuperação e adequação de prédios;
- Redução de crianças nas ruas;
- Redução da evasão escolar e dos índices de reprovação;
- Comercialização dos trabalhos confeccionados, com renda revertida para 
a compra de materiais de trabalho, através do sistema de cooperativa;
- Ampliação das possibilidades de emprego futuro.

Prefeitura de Santo Ângelo
Projeto: Centro Livre Abambaé

DESCRIÇÃO:
Espaço criado para desenvolvimento de oficinas pedagógicas, artísticas e 
culturais, além de cursos semi profissionalizantes, destinado a absorver 
jovens em situação de risco, socializando-os através da ocupação em 
atividades produtivas.

BENEFICIÁRIOS:
350 crianças e adolescentes em situação de risco e suas famílias, 
perfazendo um total aproximadamente de 1200 pessoas.
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- Inclusão no mercado de trabalho de 50% dos jovens envolvidos no 
Projeto; 
- Manutenção de 100% das crianças e adolescentes na escola e fora da 
rua;
- Comprovação de, pelo menos, 93% dos jovens de 15 a 17 anos sem 
registro de delitos ou atos infracionais;
- Redução de 50% dos casos de violência familiar no âmbito das crianças e 
adolescentes assistidas no projeto;
- Aumento de 100% do número de crianças e adolescentes atendidos, no 
período de 2000 a 2003.

Prefeitura de Imigrante
Projeto: Em busca de Qualidade e Humanização de Saúde

DESCRIÇÃO: 
Assistência médica integral e contínua a toda a população do município, 

através do Programa de Saúde da Família e Programa de Saúde Bucal, com 

atendimento domiciliar e maior ênfase na prevenção.

BENEFICIÁRIOS:
Os 3072 habitantes do município.

RESULTADOS: 

- Estruturação da equipe multidisciplinar de profissionais da saúde; 

- Atendimento semanal às comunidades do interior;

- Atendimento preventivo de saúde  bucal aos munícipes e procedimentos 

educativos a 100% da população de 0 a 14 anos, no total de 491 

atendimentos; 

- Participação de 90% da população em encontros semanais num trabalho 

de integração da família e comunidade; 

- Redução   de   internações  hospitalares  com  atendimento domiciliar e 

acompanhamento médico, reduzindo em 60% o custo em saúde.

Prefeitura de Lajeado
Projeto: Projeto Vida

DESCRIÇÃO:
Atividades de apoio a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, em turno 
oposto ao horário de aula, com oficinas específicas para complementação 
da formação sócio-educacional.

BENEFICIÁRIOS:
606 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, de camadas sociais menos 
favorecidas, residentes em 5 bairros periféricos.

RESULTADOS: 
- Atendimento   direto  das 606  crianças  e adolescentes selecionados, 
atingindo 3000 pessoas indiretamente;
- Recuperação e adequação de prédios;
- Redução de crianças nas ruas;
- Redução da evasão escolar e dos índices de reprovação;
- Comercialização dos trabalhos confeccionados, com renda revertida para 
a compra de materiais de trabalho, através do sistema de cooperativa;
- Ampliação das possibilidades de emprego futuro.

Prefeitura de Santo Ângelo
Projeto: Centro Livre Abambaé

DESCRIÇÃO:
Espaço criado para desenvolvimento de oficinas pedagógicas, artísticas e 
culturais, além de cursos semi profissionalizantes, destinado a absorver 
jovens em situação de risco, socializando-os através da ocupação em 
atividades produtivas.

BENEFICIÁRIOS:
350 crianças e adolescentes em situação de risco e suas famílias, 
perfazendo um total aproximadamente de 1200 pessoas.

RESULTADOS: 
- Inclusão no mercado de trabalho de 50% dos jovens envolvidos no 
Projeto; 
- Manutenção de 100% das crianças e adolescentes na escola e fora da 
rua;
- Comprovação de, pelo menos, 93% dos jovens de 15 a 17 anos sem 
registro de delitos ou atos infracionais;
- Redução de 50% dos casos de violência familiar no âmbito das crianças e 
adolescentes assistidas no projeto;
- Aumento de 100% do número de crianças e adolescentes atendidos, no 
período de 2000 a 2003.

Prefeitura de Cachoeira do Sul
Projeto: Escola em Ação

DESCRIÇÃO:
Financiamento de projetos elaborados por escolas municipais de Ensino 
Fundamental, com a participação da comunidade escolar, que contribuam 
para a dinamização da ação escolar, tornando a escola mais atrativa e com 
ambiente propício ao processo educacional. Projetos selecionados em 
execução: Cooperativa Escolar e Recreio Legal.

BENEFICIÁRIOS:
689 alunos, 50 professores e 14 funcionários, indiretamente 8000 pessoas 
das suas respectivas comunidades.

RESULTADOS:
- Adesão de 14 escolas; 
- Envolvimento de 4284 alunos, 452 professores e 54 funcionários;
- Seleção dos projetos apresentados com voto popular num total de 1697 
pessoas votantes;
- Projetos selecionados e implantados: “Cooperativa Escolar” e “Recreio 
Legal”.
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