
 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 
Secretaria Municipal da Agricultura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

_ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

Endereço: Rua Amaro Souto, 2718. 

Telefone: (55) 3231.2125 

e-mail: agricultura@prefeituraderosario.com.br 

PATRULHA AGRÍCOLA 

 

 
 

 

O QUE É? 

 

Programa que tem por objetivo o preparo do solo através de 

intervenção mecanizada para a formação de pastagens, bem como a 

construção e ou reforma de bebedouros nas propriedades dos pequenos 

produtores rurais do município.  
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COMO FUNCIONA? 

 Devem inscrever-se na Secretaria Municipal da Agricultura as 

Associações de Produtores Rurais e Produtores Rurais individuais 

interessados. Para a realização dos serviços deve-se subsidiar apenas o 

óleo diesel gasto. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

 As Associações de Produtores Rurais e Produtores Rurais 

individuais enquadrados no PRONAF e ou como Pecuaristas Familiares. 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE OVINOCULTURA 

 
 

 

 

O que é? 

Programa que visa o melhoramento dos rebanhos laneiros do 

município através da coleta e análise de amostras em laboratório 

especializado, utilizando a técnica de micronagem. Visa potencializar a 

produção de lã, uma vez que os animais são identificados 

individualmente, servindo como ferramenta de seleção e melhoramento 

genético dos rebanhos do município, além de proporcionar um 

diferencial de qualidade no momento da comercialização. 
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Como funciona? 

 Os interessados devem realizar cadastro junto à Secretaria 

Municipal da Agricultura e agendar a coleta das amostras. 

 

Quem pode participar? 

As Associações de Produtores Rurais e Produtores Rurais 

individuais enquadrados no PRONAF e ou como Pecuaristas Familiares. 
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PROGRAMA PARA A CORREÇÃO DA  

ACIDEZ DO SOLO 

 

 

 

 

O que é? 

Programa que visa intermediar a aquisição de calcário, que tem 

como função básica neutralizar a acidez do solo, melhorando a 

qualidade das atividades agropecuárias. 

Como funciona? 

Sazonalmente é realizado, mediante cadastro na Secretaria 

Municipal da Agricultura, dos interessados a participarem do programa. 

É exigida documentação pessoal do produtor, bem como uma análise de 

solo da área (com prazo máximo de 02 anos) ou amostra de solo a ser 

encaminhada para laboratório especializado (custo da análise a cargo do 

produtor). O produtor paga o valor do frete e o produto é 

disponibilizado de forma gratuita.  
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Quem pode participar? 

As Associações de Produtores Rurais e Produtores Rurais 

individuais enquadrados no PRONAF e ou como Pecuaristas Familiares. 

 

         PROGRAMA TROCA TROCA DE  

SEMENTES MILHO 
 

 

 

O que é? 

Programa que intermedia a aquisição de sementes certificadas de milho, 

através de convênio firmado com o Governo Estadual do Rio Grande do Sul 

(RS). 
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Como funciona? 

 O FEAPER (Fundo Estadual de Apoio ao Pequeno Empreendedor Rural) 

disponibiliza um prazo de aproximadamente 20 dias, durante o mês de maio 

de cada ano, neste período os produtores deverão pagar o valor 

disponibilizado por saca de semente, com limite de 03 sacas por produtor.  

 

Quem pode participar? 

As Associações de Produtores Rurais e Produtores Rurais individuais 

enquadrados no PRONAF e ou como Pecuaristas Familiares. 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

OLIVICULTURA 
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O que é? 

Programa de incentivo à Olivicultura (cultivo de oliveiras), através 

de suporte técnico, visa propiciar aos produtores do município uma 

alternativa de renda. 

 

 

 

 

 

Como funciona? 

 Foram selecionadas duas localidades para se realizar o plantio de 

unidades experimentais da cultura, projeto este que ocorre em parceria 

com a Unipampa e Embrapa. Prevê-se que o plantio seja realizado ainda 

no primeiro trimestre de 2017, sendo estas as primeiras áreas de 

oliveira implantadas no município. 

 

 

 

 

Quem pode participar? 

 Durante o período de seleção, foram vistoriadas várias áreas onde 

potencialmente poderiam ser implantadas as unidades, e desta forma 

realizaram-se vistorias in loco, bem como consultas ao Zoneamento 

Edafoclimático do município para se identificar regiões ideais para o 

cultivo da Oliveira. Por fim, foram selecionadas as duas localidades as 

quais irão receber as unidades experimentais. 

 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 
Secretaria Municipal da Agricultura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

_ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

Endereço: Rua Amaro Souto, 2718. 

Telefone: (55) 3231.2125 

e-mail: agricultura@prefeituraderosario.com.br 

  

 

         PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALEVINOS 

 

 
 

 

O que é? 

Programa que atua na intermediação da compra de alevinos de 

espécies comerciais aos produtores rurais, visando proporcionar-lhes 

uma fonte alternativa de renda e de produção de carne branca. 

 

Como funciona? 

 Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal da 

Agricultura, onde se encontra a tabela de valores e realizar os pedidos 

das espécies de interesse. 

 

Quem pode participar? 

 Poderão participar os pequenos, médios e grandes produtores, 

assim como todos aqueles que tiverem interesse em piscicultura. 
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            PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE PINTOS 
 

 

 

 

O que é? 

Programa que realiza a intermediação de pintos de raças 

comerciais para os produtores rurais do município. 

 

Como funciona? 

 Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal da 

Agricultura, onde se encontra a tabela de valores e realizar os pedidos 

das espécies de interesse. 

 

Quem pode participar? 

Poderão participar os pequenos, médios e grandes produtores, 

assim como todos aqueles que tiverem interesse em avicultura. 
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       PROGRAMA DE UNIDADES FORRAGEIRAS 
 

 

 

O que é? 

O Programa surgiu no intuito de disponibilizar alternativas de 

pastagens perenes aos pecuaristas do município. Sendo assim, foi 

implantada uma unidade demonstrativa, a qual serve de viveiro para que 

os produtores realizem a coleta das mudas. Nesta unidade estão 

implantadas as forrageiras Tifton 85, Hemarthria e Giggs. 

 

 

 

 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Rosário do Sul 
Secretaria Municipal da Agricultura 

_____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________

_ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 

Endereço: Rua Amaro Souto, 2718. 

Telefone: (55) 3231.2125 

e-mail: agricultura@prefeituraderosario.com.br 

 

 

Como funciona? 

 Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal da 

Agricultura, onde serão dirigidos até o viveiro, localizado no Parque de 

Exposições Ananias Vasconcellos, para realizar a coleta das mudas. 

 

Quem pode participar? 

Poderão participar os pequenos, médios e grandes produtores, 

assim como todos aqueles que tiverem interesse no plantio das 

forrageiras. 

 

 

 

 


