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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 empresas que 

estão divididas em 23 municípios nos COREDES Vale do Jaguari e Fronteira Oeste.  

 

 

 
O trabalho realizado até o momento em nossa empresa tem 
se mostrado de grande valor para o aperfeiçoamento dos 
processos. Os avanços são notáveis e a troca de 
experiência com os monitores só tem contribuído para uma 
melhor produtividade operacional e uma gestão mais 
profissional do negócio. ” 

                         
                                       Nelson Kessler Junior - Sócio Qualipedra Mármores e Granitos 

 

 

QUALIPEDRA: UMA EMPRESA PARTICIPANTE DO NEPI QUE VEM SE DESTACANDO 
NA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO 

“Uma empresa inovadora, com uma equipe de grande experiência no segmento de 
rocha ornamentais e uma variedade de extrema qualidade e beleza. 

É assim que a Qualipedra vem conquistando cada vez mais seu espaço de mármores 
e granitos de São Borja e Região.” 

 

Av. Ory Rey Dornelles, 655 | Bairro Bettim | São Borja-RS | (55) 3431-3061 
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COMPARTILHANDO IDEIAS. CONECTANDO SOLUÇÕES: UM CASO DE SUCESSO 
GRUPO BATISTA 

O Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação (NEPI), ligado ao Projeto de Extensão 
Produtiva e Inovação da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento 
(AGDI), realizou evento no dia 17/03, no auditório. Aconteceu a apresentação do NEPI Vale 
do Jaguari e Fronteira Oeste, onde foram apresentados dados do Projeto no Estado e também 
detalhes das áreas de atendimento executadas pelo Núcleo na região, finalizando com 
palestra do Grupo Batista (Um Caso de Sucesso). 

 

 

Francine Görski, coordenadora do projeto, acompanhada pelas palestrantes do Grupo Batista, Aline 
Rene (D) e Fernanda Soares (E) 

 

 
 

Equipe do NEPI juntamente com a equipe do Grupo Batista 

 



 

COORDENADORA DO PROJETO VISITA EMPRESAS EM SANTANA DO LIVRAMENTO 

Francine Minuzzi Görski, coordenadora do NEPI Vale do Jaguari e Fronteira Oeste, 
realizou no dia 18/03 uma visita para verificar o andamento das ações em empresas de 
Santana do Livramento, atendidas pelo Núcleo. As empresas visitadas foram a Coperforte, 
empresa que consta com duas unidades, sendo uma fábrica de rações animal e 
beneficiamento de leite, e também a Skylab, empresa familiar de lacticínios. 

 

 
Coperforte Ração e Leite 

 
Skylab Lacticínios 

Um informativo NEPI 

 

http://www.urisantiago.br/nepi

