
 

 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO DO SUL 
 

 

Rosário do Sul foi a 1ª cidade do Brasil a 

acessar o Programa Nacional de Habitação 

Rural (PNHR), contemplando a localidade 

da Divisa com o total de 14 novas 

residências no mês de março deste ano. O 

PNHR aderido ao Programa do Governo 

Federal Minha Casa Minha Vida, subsidia a 

construção ou reformas, acabamentos e 

melhorias de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores rurais por intermédio de 

operações coletivas de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, ou de 

financiamento habitacional com recursos do FGTS. Com o sucesso do programa outras 

associações de produtores das mais diferentes localidades do interior de Rosário do Sul 

começaram a se inscrever, tendo em vista conquistar o sonho da casa própria. A partir da 

próxima segunda-feira, 25 de maio, quatro novas residências estarão sendo construídas 

pela Cooperativa COCEARGS (Cooperativa Central dos Assentamentos da Reforma 

Agrária), no Assentamento Potreiro Grande (Assentamento Paraíso). As casas terão 

52,40 m², e um custo aproximado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que o 

proprietário só irá pagar 4 parcelas, 1 por ano, de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis 

reais), o restante do valor é subsidiado pelo Governo Federal. A Administração Municipal 

através das Secretarias de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Agricultura e de 

Estradas e Rodagem, tem dado todo o suporte para que os projetos sejam viabilizados. O 

Departamento de Habitação além da apresentação do programa e o cadastramento dos 

produtores realiza a formação dos grupos e o acompanhamento das obras. Na manhã da 

última quinta-feira, 21 de maio, o Coordenador Municipal do Programa Minha Casa Minha 

Vida Rogério Ustra acompanhado do Secretário de Estradas e Rodagem, Jorge Londeiro, 

estive presente no Assentamento Paraíso para realizar os últimos ajustes para a 

construção das residências. A Secretaria de Estradas e Rodagem realiza as melhorias 

nos acessos aos locais para que possam estar sendo deslocados todos os materiais 



necessários para as construções. Segundo Rogério, o mais gratificante deste trabalho é 

poder estar ajudando as pessoas a realizar o sonho da casa própria, ou ainda, de estar 

proporcionando condições melhores de moradias. “Ver o sorriso no rosto destas pessoas 

é algo incomparável”. No Distrito do Campo Seco, outras 16 novas residências já estão 

em construção e outras 16 estarão sendo construídas em breve. 

Mais informações sobre os programas habitacionais disponíveis em Rosário do Sul 

podem ser obtidas na Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social 

localizada na Rua Amaro Souto, nº2718. 


