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Visita técnica ao Frigorífico Callegaro 
Foi realizado no dia 12 de setembro uma visita 

técnica ao Frigorífico Callegaro, em Santo Ângelo. A 
mesma contou com a presença dos extensionistas Lucas 
U Sudati, Raphael Garcia e Yúri Perufo do NEPI Vale do 
Jaguari e Fronteira Oeste, e o também extensionista 
Anderson Spohr, NEPI Missões e seu respectivo 
coordenador Luis Cláudio Villani Ortiz. O principal 
objetivo da visita foi verificar o processo produtivo da 
planta localizada no município que tem capacidade de 
abater 292 cabeças de bovinos por dia. 

 
Esquerda para direita: Lucas, Isadora(Cispoa), Yúri, Anderson, Ortiz e Raphael. 

Busca por novos mercados 
A empresa Minosso Carrocerias, de Santiago, 

atendida pelo extensionista Yúri Perufo realizou no dia 16 
de setembro uma visita a cidade de Ijuí com o intuito de 
buscar expansão no mercado de atuação. A fábrica que 
tem como proprietário Valcir Antônio Minosso está 
expandindo suas operações, a mesma realiza além da 
fabricação de carrocerias também o conserto e pintura 
das mesmas. 

 
Na foto acima Bruno Nunes (E), funcionário da Minosso Carrocerias viajou      

acompanhado do extensionista Yúri Perufo. 

O Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação – NEPI Vale do Jaguari e Fronteira Oeste, localizado na Uri 

Campus de Santiago é responsável pelo atendimento de 102 empresas que estão divididos em 16 municípios 

de dois COREDES, estes quais dão o nome ao núcleo. No total foram rodados pelos 5 extensionistas(Cleide 

Fumaco, Liane Gavioli, Lucas Sudati, Raphael Garcia e Yúri Perufo) nestes quase 6 meses de atendimentos 

aproximadamente 35.000 Km. O total do faturamento das empresas atendidas é de R$ 641.440.457, 17 e com 

um número de funcionários totalizando 2.215 pessoas. A empresa que soma o maior faturamento anual está 

localizada em Alegrete, R$ 200M. Abaixo segue os gráficos com os números da distribuição das cidades e 

setores. 
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  Bombachas Pampeiro – Santiago/RS 

 

Localizada na Rua Barão do Ladário, 1731 

Centro de Santiago a Pampeiro é uma empresa 

atuante no mercado e que prima pela qualidade e 

satisfação de seus clientes e colaboradores. Possui 

um quadro funcional de 74 colaboradores aonde a 

produção diária chega a 750 bombachas. Comandada 

por Gilmar José Diettrich e Élvio Boff a Pampeiro é 

uma das empresas participantes do Projeto Extensão 

Produtiva e Inovação onde  é atendida pela 

Extensionista Liane Gavioli. 

 
Extensionista Liane Gavioli com Élvio Boff -  Gerente Bombachas Pampeiro 

 
Depois da adesão ao Projeto já ocorreram 

algumas mudanças na empresa dentre as quais 
podemos destacar: melhor distribuição do pessoal na 
área de produção da fábrica, aquisição de máquinas 
novas de costura, novas contratações de Auxiliares na 
Produção conforme sugestão Plano de Ação do 
Projeto. 

 
Melhor distribuição do pessoal na área de produção. 

 

Erva-Mate Santiago – Santiago/RS 

 

Ind. De Erva Mate Santiago, empresa 

participante do Projeto Extensão Produtiva e Inovação, 

completou este mês 20 anos de história. Uma empresa 

consolidada no mercado, sempre preocupada com a 

qualidade de seus produtos e a satisfação de seus 

clientes e colaboradores. No primeiro diagnóstico 

aplicado pelo projeto a empresa  obteve uma ótima 

pontuação a qual entrou direto no Módulo Produtivo e 

Inovação. É atendida pela extensionista Cleide Irion 

Fumaco , a qual acompanha toda a preocupação e o 

interesse por parte dos Diretores em produzir o melhor 

produto , buscando sempre novas tecnologias e 

inovação nos processos de produção. 

 
Extensionista Cleide Irion Fumaco com os Diretores Geni e Vagner 

  Neste mês também a Erva Mate Santiago foi 

premiada pela Prefeitura Municipal de Santiago como 

a primeira colocada em arrecadação de ICMS no 

município no nível de Indústria. 

 Em comemoração aos 20 anos, a empresa reuniu os 

colaboradores para treinamento em Gestão de 

Qualidade e uma confraternização pelo Sucesso da 

Empresa.
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Governo gaúcho lança observatório dos APLs 
17/09/2014 
Jornal NH 

Porto Alegre - O governo do Estado, por meio da Agência 
Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento 
(AGDI), lança, amanhã, às 11 horas, o Observatório de 
APLs do Rio Grande do Sul. A ferramenta é um sistema 
web de informações geográficas, monitoramento e análise 
dos 20 Arranjos Produtivos Locais (APLs) enquadrados 
pelo Executivo gaúcho.  
Esta é primeira iniciativa de um Estado da federação em 
disponibilizar na Internet dados detalhados sobre seus 
arranjos. 

 
http://www.agdi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=975#pagdi 

 
 Clicar em OBSERVATÒRIO 

APL Apícola apresenta proposta de governança 
No dia 26, o NEPI participou de uma reunião na URI 
Santiago, onde a Universidade recebeu autoridades para 
apresentação da proposta de governança do Arranjo 
Produtivo Local - APL Apícola Vale do Jaguari. Foi 
organizado pelo professor Augusto Souto. 

 

  

     www.facebook.com.br/nepiurisantiago  

http://www.agdi.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=975#pagdi

