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APRESENTAÇÃO

Senhores(as) candidatos(as) ao pleito eleitoral de 
2018, neste documento são apresentadas as prioridades 
regionais do Vale do Taquari para os próximos quatro 
anos, definidas pelas representações da região em as-
sembleia do Conselho de Desenvolvimento do Vale do 
Taquari - Codevat.

De todos os mais de 80 projetos que a região definiu 
em seu Planejamento Estratégico Regional (2015-2030), 
parte são apresentados neste momento como priorida-
des de ação dos legislativos estadual e federal e executivo 
estadual, e que são passíveis de discussões, intervenções 
e ações dos futuros deputados, senadores e governador 
do Estado no próximo mandato.

Assim, pedimos ao(à) senhor(a) candidato(a) que 
atente para as prioridades do Vale do Taquari apresenta-
das neste documento. A região solicita para que todos os 
senhores se apropriem destas demandas regionais, com-
prometam-se com ela e cumpram seus compromissos, 
caso eleitos.

Agradecemos e colocamo-nos à disposição para 
promovermos o desenvolvimento harmônico e sustentá-
vel do Vale do Taquari.

Atenciosamente

Cíntia Agostini
Presidente do Codevat
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INTRODUÇÃO

O Vale do Taquari é uma região central no Estado do 
RS, dista em média 100km da capital estadual e represen-
ta 1,71% da área total do Estado. Ainda, sua população 
equivale a 3,08% da população do RS e a economia regio-
nal representa 3,43% do PIB do Estado. (FEE, 2016).

A densidade demográfica da região é 80% maior 
do que a média estadual, no entanto, há uma diversidade 
significativa entre os municípios. Dos 36 municípios em 
uma área geográfica igual ao município de Alegrete, te-
mos um município com mais de 70 mil habitantes, cinco 
municípios com população entre 20 e 30 mil habitantes 
e no outro extremo, 22 municípios com 5 mil habitantes 
ou menos.

Ainda, na última década a população do Vale au-
mentou 10,53% e do RS 6,77%, esse maior crescimento 
populacional é caracterizado prioritariamente pelo pro-
cesso migratório regional, no qual o Vale recebeu e con-
tinua recebendo população de outras regiões do Estado 
(SEPLAN, 2015). 

Fundamentalmente os municípios que tiveram 
taxas de crescimento populacional positiva são os com 
características industriais, que concentram os maiores 
municípios, com comércio e prestação de serviços, coor-
denadorias regionais e órgãos do Estado e da União e as 
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instituições de ensino regional, prioritariamente a Univa-
tes - Universidade do Vale do Taquari.

Também, conforme retratado nas discussões para 
construção do Plano Estratégico Regional de Desenvolvi-
mento, o Vale demonstra preocupação eminente com os 
aspectos que indicam o envelhecimento populacional, a 
queda da população de 0 a 14 anos e aumento da popu-
lação acima de 50 anos. 

Em se tratando das questões sociais, os indicadores 
do Vale do Taquari como o IDESE, o IDHM, o Índice de Gini, 
o índice Firjan, entre outros, indicam que o Vale possui 
melhores resultados que a média estadual e demonstram 
que a região tende a ser mais igualitária socialmente.

Já, no momento em que são avaliadas as questões 
econômicas, o Vale do Taquari é responsável por 28% da 
produção de frangos, 15% da produção de suínos e 8% 
da produção leiteira gaúcha. 

A concentração econômica do Vale do Taquari 
está no agronegócio, o qual representa, direta e indire-
tamente, 80% da economia do Vale do Taquari. (FETAG; 
UNIVATES, 2005). No entanto, destaca-se também o setor 
industrial, vinculado à produção de alimentos, couro e 
calçados, químico, bebidas e móveis.

As propriedades rurais são de pequeno porte, com 
média de 13,50 hectares. Nessas condições, há baixa produ-
ção de grãos na região, ou seja, em torno de 70% dos grãos 
necessários para a pecuária são trazidos de fora do Estado.
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Os dados do Produto Interno Bruno, Valor Adicio-
nado Bruto, da Indústria, da Agropecuária e Serviços e do 
Trabalho Formal indicam que na década 2003-2013 o Vale 
do Taquari cresceu igual à média estadual. Ou seja, é uma 
região com crescimento consolidado, que obteve resul-
tados positivos, mas não se destacou em relação à média 
estadual.

Quando verificado o PIB per capita, a variação é me-
nor que a média estadual justamente por indicar o cresci-
mento populacional maior do que a média do RS. Altera-
ções diversas acontecem na formalização do trabalho, no 
qual a região possui dados de formalização de trabalha-
dores nos setores agropecuário e serviços mais que a mé-
dia estadual, indicando a urbanização posterior do Vale e 
a necessidade de pessoal para trabalhar na atividade pri-
mária, que antes era exercida fundamentalmente pelos 
familiares e hoje começa a ter mão de obra empregada.

No documento aqui apresentado, Estratégias para 
o Desenvolvimento do Vale do Taquari 2019-2022, os 
temas que seguem são aqueles que foram priorizados 
pela sociedade regional. Nestas condições, estas são as 
demandas que a região indica que sejam as prioridades 
dos deputados estaduais, federais, senadores e executivo 
estadual. 
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ESTRATÉGIAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO VALE DO 

TAQUARI

ESTRATÉGIA 1

CONSTRUIR O VALE DO TAQUARI A PARTIR DA 
PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO HARMÔNICO 
E SUSTENTÁVEL

Como primeira estratégia foram definidas quatro 
prioridades regionais, referentes aos aspectos sociais e 
que necessitam de políticas e serviços públicos, que de-
mandam a atenção dos legislativos estadual e federal e 
do executivo estadual.

Em relação ao tema da educação, à medida que são 
avaliados os indicadores e informações da educação, os 
dados de aprovação, evasão, entre outros, as variações 
são praticamente as mesmas que a média estadual, no 
entanto, as notas do IDEB associadas aos dados anterior-
mente citados, indicam uma condição relativamente ade-
quada da educação na região, mas que deixa a desejar a 
medida que os alunos precisam de uma formação profis-
sional e cidadã que os insira na sociedade atual.

Assim, para a melhoria da educação regional, são 
fundamentais os aspectos que qualificam a infraestrutu-
ra das escolas, prioritariamente as que inserem as escolas 
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nas novas tecnologias da informação e que permitam que 
os professores e alunos tenham acesso adequado a tais 
tecnologias. Além de acesso a novas tecnologias, são ne-
cessárias e fundamentais as perspectivas da capacitação 
dos professores para atuarem em sala de aula, utilizando 
as novas tecnologias em prol de processos de ensino e 
de aprendizagem que propiciem a maior apropriação de 
conteúdo por parte dos estudantes e a formação cidadã 
dos estudantes do Vale do Taquari.  

Em se tratando da saúde regional, há um consen-
so de que a saúde deve ser tratada regionalmente, com 
atendimento preventivo e curativo, de baixa, média e alta 
complexidades. A expectativa de vida na região é maior e 
a mortalidade infantil menor do que a média estadual, no 
entanto, muitos aspectos da saúde devem ser avaliados 
em termos regionais.

No Vale do Taquari há 18 hospitais, tanto pequenos 
hospitais, hoje considerados classe 1, que fazem os atendi-
mentos básicos, como os de classe 2, inclusive hospitais com 
atendimento de especialidades para o Estado do RS, sendo 
a traumatologia a especialidade com maior demanda. Há 
dois hospitais, de Teutônia e de Taquari, que atendem casos 
de média complexidade em traumatologia, realizando cirur-
gias eletivas custeadas integralmente pelo Sistema Único de 
Saúde – SUS. No entanto, isso não possibilita o atendimento 
da alta complexidade e das urgências nessa área.

Assim, em se tratando da área da saúde, são tantas 
as prioridades nas diferentes complexidades e especiali-
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dades médicas. No entanto, a região propõe que sejam 
executadas inovações nas relações entre os entes federa-
dos, hospitais e entidades privadas e públicas que atuam 
na área. Essas inovações recolocam as possibilidades de 
melhor e mais qualificado atendimento em saúde, ava-
liando os custos e formas inovadoras na gestão da área da 
saúde. Devem ser avaliadas, debatidas e levadas adiante 
parcerias públicas e privadas que reconfiguram as escalas 
municipal, regional, estadual e nacional, para o melhor 
atendimento dos serviços em saúde, ou seja, possibili-
tando formas inovadoras em saúde preventiva e correti-
va. Além disso, é fundamental a atualização das tabelas 
de valores pagos às entidades para todos os atendimen-
tos em saúde, pois estes serviços atualizados aos preços 
de mercado atuais são os que possibilitam a eficácia no 
atendimento aos pacientes nas diversas especialidades e 
complexidades. 

O aspecto social mais destacado nas discussões do 
plano regional foi a segurança, ou melhor, o aumento da 
insegurança em todos os municípios do Vale.

Em termos de ocorrências policiais fica nítido o pro-
blema regional com a posse e o tráfico de entorpecentes. 
A região é central em termos de logística e facilidade de 
acesso logístico para aquisição de drogas ilícitas. Os relatos 
dos setores da segurança pública confirmam que as maio-
res ocorrências têm relação direta ou indireta com drogas. 

Em se tratando do efetivo carcerário, no Vale do Ta-
quari são quase três presos por vaga e a região construiu, 
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com recursos da comunidade, uma ala feminina no Presí-
dio de Lajeado.

Em suma, temos clareza da necessidade de um olhar 
mais atento ao tema da prevenção e combate à drogadi-
ção, a necessidade de atendimento a crimes complexos, 
e, considerando que temos baixa reposição do efetivo, 
baixo reaparelhamento técnico e carência no desenvolvi-
mento de inteligência técnica e informacional, é necessá-
ria a qualificação da segurança pública.

Assim, na área da segurança, o Vale do Taquari no-
vamente traz a perspectiva de inovação na ação em se-
gurança pública. Além da necessidade de aumento do 
efetivo na área (Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros, Susepe e IGP), pois o efetivo atual é, em torno 
da metade da população da década de 1990, a região pro-
põem que sejam usados mecanismos tecnológicos para 
ajudar na ação da segurança pública. Prioritariamente, os 
circuitos de videomonitoramento são fundamentais na 
identificação e ação ágil e eficiente dos órgãos de segu-
rança, no combate ao crime e na proteção social.  

Por fim, no tema social, a dependência química 
ainda é aspecto relevante e que merece a atenção de to-
dos os entes federados e, especialmente, a ação dos le-
gislativos e executivo. O uso das diversas drogas lícitas e 
ilícitas tem gerado problemas familiares, levando pessoas 
a viver na rua e a ter problemas sociais graves. A insegu-
rança gerada pelo contrabando e as ações de grupos de-
nominados facções precisam ser efetivamente tratadas 
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pelos órgãos de segurança a partir de políticas e serviços 
públicos eficazes.

ESTRATÉGIA 2

CONSOLIDAR O VALE DO TAQUARI COMO 
REFERÊNCIA EM PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, 
AGREGANDO VALOR E OBTENDO A MAIOR PARTE 
DE INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES PRODUTIVAS 
ORIUNDAS DO AGRONEGÓCIO

Os temas da agropecuária e da agricultura familiar 
são prioridade regional. Para tanto, são fundamentais as 
ações cooperadas, a ampliação da qualificação do pro-
dutor rural, da infraestrutura rural e o fortalecimento das 
cadeias produtivas. Movimentos dos sindicatos, das en-
tidades regionais e do Colegiado do Território Rural do 
Vale do Taquari – Codeter são destacados na ação em prol 
do desenvolvimento da agricultura familiar. Além destes 
atores, a região possui um Arranjo Produtivo Local - APL 
de Agroindústrias que tem apoio e articulação regional, 
inclusive com recursos da consulta popular.

Na estratégia vinculada ao Vale do Taquari como 
produtor de alimentos, as políticas públicas e as ações 
dos deputados, senadores e executivo devem observar o 
tema da sucessão rural familiar como fundamental para 
a qualificada continuidade da produção familiar. Para tan-
to, são aspectos basilares a previdência social com rela-
ção à aposentadoria rural e os créditos rurais, envolvendo 



14

as legislações pertinentes para que sejam eficazes e aten-
dam plenamente nossos produtores. Além das questões 
legais possíveis e passíveis de ação para a manutenção 
qualificada das propriedades familiares rurais, o Vale do 
Taquari determina como cadeia produtiva fundamental a 
cadeia leiteira. Essa cadeia há muito tempo sofre diver-
sos reveses e não contam com um processo que a mante-
nha estável qualificadamente. O pequeno produtor rural 
precisa de estímulos para ser competitivo e de políticas 
públicas para ter condições de atuar e fazer os investi-
mentos necessários em sua propriedade. 

ESTRATÉGIA 3

DESENVOLVER O EMPREENDEDORISMO, A 
INOVAÇÃO, A PESQUISA, O DESENVOLVIMENTO E 
FORMAS ASSOCIADAS COMO FUNDAMENTOS NAS 
MAIS DIVERSAS DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL NO VALE DO TAQUARI

Para além de tratar das cadeias produtivas tradicio-
nais, é fundamental a perspectiva do empreendedorismo 
e da inovação para criar novas estratégias produtivas e de 
inserção econômica regional.

Para tanto, as ações do Parque Científico e Tec-
nológico do Vale do Taquari - Tecnovates, associadas 
às cadeias produtivas tradicionais e novas na região, 
são fundamentais para geração de emprego e de ren-
da. 
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O foco do Tecnovates é a parceria universidade e 
empresa. Por meio da pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação, o Parque contribui com as empresas parceiras e 
residentes no desenvolvimento de produtos, processos e 
serviços inovadores.

Políticas públicas e legislações que possibilitem 
inovar e empreender, qualificar a produção, qualificar as 
pesquisas e transferências tecnológicas são fundamen-
tais para o Vale do Taquari e o Estado iniciarem um novo 
ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico.

ESTRATÉGIA 4

AMPLIAR NO VALE DO TAQUARI A PERSPECTIVA 
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO 
RESPONSABILIDADE COLETIVA, PRIORIZANDO O 
SANEAMENTO BÁSICO

A região do Vale do Taquari praticamente não pos-
sui rede de saneamento urbano, mas tem alto potencial 
poluidor industrial e concentração elevada de poluição 
rural, devido à alta quantidade de carga orgânica despe-
jada no ambiente. Ou seja, a região possui somente 11% 
dos domicílios ligados a uma rede de saneamento, além 
de ter ainda  5% de residências da região sem banheiros e 
15% sem rede geral de abastecimento de água. Também 
é destacado o potencial poluidor regional que, em 2009, 
segundo dados da FEE (2016), era a quinta região do Es-
tado com maior potencial poluidor.
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Assim, é fundamental e urgente ampliar e qualifi-
car a estrutura de saneamento básico nos municípios da 
região por meio da expansão da infraestrutura de sane-
amento básico e da cobertura dos serviços públicos de 
coleta e tratamento de esgotamento sanitário, abasteci-
mento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos e 
drenagem urbana. Ainda, no meio rural há concentração 
elevada na criação de animais e inadequado manejo. Para 
tanto, o tema do saneamento é fundamental, tanto nas 
áreas urbanas, como nas áreas rurais e setores industriais. 

ESTRATÉGIA 5

AGREGAR VALOR EM NOVAS CADEIAS E PROMOVER 
A DIVERSIFICAÇÃO PRODUTIVA DO VALE DO 
TAQUARI

As discussões do planejamento regional destaca-
ram a necessidade da aimpliação e qualificação dos in-
vestimentos no turismo regional. É visível a necessidade 
de mudança cultural na percepção do turismo como um 
valor regional. Esta região fundamenta-se nos valores do 
trabalho e ainda necessita avançar na perspectiva de ne-
gócios, de emprego e renda que o turismo possa propor-
cionar. 

O Vale do Taquari possui todas as condições e carac-
terísticas para desenvolver diversos tipos de turismo, des-
de turismo vinculado às questões da natureza e religião 
até turismo de negócios e eventos.
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Para tanto, além de condições adequadas para o 
entendimento do turismo como atividade econômica 
que gera renda e possibilita empregos, as questões de in-
fraestrutura turística são fundamentais. Como prioridade 
nos pleitos regionais está a adequada infraestrutura do 
modal rodoviário para a circulação e integração regional 
e intrarregional. Assim, melhorar as rodovias do Vale do 
Taquari atende às necessidades regionais e dos atrativos 
turísticos.

ESTRATÉGIA 6 

APRIMORAR A MATRIZ ESTRUTURAL DO VALE DO 
TAQUARI

A matriz estrutural do Vale do Taquari possui diver-
sos gargalos a serem enfrentados. São prioridades regio-
nais as energias renováveis, a infraestrutura rodoviária, 
prioritariamente a BR-386 e a RS-129/130, e as telecomu-
nicações.

As energias renováveis são caracterizadas como 
energias não convencionais (pequenas centrais hidrelé-
tricas, solar, eólica, oceanos, biogás e biometano) e que 
geram menos impactos ambientais do que as fontes con-
vencionais. 

Para tanto, são necessárias a criação e a ampliação 
de leis em âmbito federal, estadual e municipal de incen-
tivo fiscal à população e a empresas que fazem captação 
de energia solar para transformação em energia elétrica. 
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Além destas legislações, deve haver o incentivo à pesqui-
sa tecnológica em produção de novos materiais, a criação 
de equipamentos para produção, armazenamento e uso 
de energias renováveis orientadas a partir das particulari-
dades regionais.

Ainda, em se tratando da matriz estrutural, a infraes-
trutura rodoviária é prioridade regional e necessitamos 
do esforço de todos os deputados estaduais e do executivo 
estadual para a finalização dos acessos aos municípios que 
ainda não possuem asfalto no Vale do Taquari. 

Nestas condições, regionalmente são fundamentais 
as duplicações da BR-386, de Lajeado a Iraí, e da ERS-
129/130. No caso da BR-386, mais de 50% dos municípios 
do Estado do Rio Grande do Sul transitam por essa rodo-
via. Foi a rodovia federal em que mais acidentes ocorre-
ram nos anos de 2012 e 2013. Para tanto, é imprescindível 
para o Vale do Taquari, para o Estado do RS e para o Brasil 
a execução da duplicação da BR-386 até o final do trecho 
no Estado, em Iraí. Em se tratando da RS-129/130, segun-
do publicação do Estudo de Viabilidade Técnica, Eco-
nômica e Ambiental – EVTEA (2014), urge a duplicação 
dessa rodovia. Nos trechos entre Venâncio Aires e Arroio 
do Meio, a indicação é de duplicação, e entre este último 
município até Muçum, a execução de terceiras faixas. O 
volume de tráfego de veículos supera 26.000 veículos/dia 
no trecho de Lajeado.

Por fim, em se tratando das telecomunicações, a 
pesquisa efetivada pelo Codevat indica que: referente à 
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telefonia fixa, 46,4% dos municípios do Vale afirmam não 
ter telefonia fixa em localidades da zona rural; na telefo-
nia móvel, 81,68% dos entrevistados manifestaram que 
o sinal das operadoras é regular, ruim ou péssimo; em 
relação à internet, diferentemente da telefonia móvel, 
não houve nenhuma indicação de que os serviços de 
internet sejam péssimos, houveram sim 12% de indica-
ções de que estes serviços são ruins, no entanto, mais da 
metade, 52,44%, indicaram esses serviços como regulares 
e um percentual significativo, 40,24%, indicou o referido 
serviço como bom. Assim, o crescimento regional pres-
cinde da qualidade das telecomunicações disponíveis. 
Para além de legislação adequada, são necessários inves-
timentos em infraestrutura na área.
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