
 
 

3.18. Programa Estadual de Promoção Social e Cidadania 
Objetivo Geral Promover a inclusão social e produtiva contribuindo para a superação 
das situações de vulnerabilidade das famílias rurais. 
Objetivos Específicos 
• Promover o acesso às políticas públicas sociais, que visem garantir a proteção social 
e os direitos constitucionais básicos; 

• Criar mecanismos de promoção e desenvolvimento humano e social; 

• Proporcionar a melhoria das condições de vida das famílias; 

• Promover a inclusão produtiva e social contribuindo para superação das situações de 
vulnerabilidade social e econômica; 

• Promover a soberania e segurança alimentar e nutricional das famílias rurais; 

• Promover a preservação do meio ambiente, a produção mais sustentável e modelos 
alternativos de produção; 
• Promover a valorização do patrimônio cultural, principalmente no que se refere aos 
bens culturais de natureza imaterial e alimentar de povos e comunidades tradicionais, 
bem como das demais comunidades e grupos rurais considerados públicos prioritários; 
• Promover e ampliar os negócios rurais, e a renda das famílias conforme suas 
realidades e demandas; 

• Incentivar a organização formal e informal do público prioritário; 

• Fortalecer e incentivar a participação social e o exercício da cidadania; 

• Fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 
Área de atuação 

• Desenvolvimento Humano e Social; 

• Condições de Vida; 

• Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional; 

• Inclusão produtiva para a geração de renda. 
Alcance geográfico Todos os municípios do Estado do Paraná. 
Público-alvo O público prioritário envolve agricultores familiares, de acordo com a Lei 
11.326/2006, com ênfase em ações dirigidas a grupos em vulnerabilidade social e 
econômica, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, povos indígenas, 
pescadores artesanais, assentados da Reforma Agrária e PNCF; moradores de Vilas 
Rurais, mulheres e jovens. 
Número de colaboradores 456 extensionistas com programação em Promoção Social 
e Cidadania dentro do Sistema de Programação e Registro do Instituto em 2021. 
Parcerias Governo Municipal (Prefeituras, Secretarias, CRAS, entre outros); Governo 
Estadual; entidades públicas conforme políticas públicas executadas (SEAB, 
COHAPAR, SANEPAR, SEJUF, ADAPAR, Regionais de Saúde entre outras); Governo 
Federal (Ministério da Cidadania, MAPA, INCRA, FUNAI, FUNASA); Poder Legislativo; 
MPF; MPE; Organizações; Cooperativas; SENAR; Universidades; Agentes financeiros 
(Bancos); Conselhos de Políticas Públicas. 
Metas de âmbito geral 

•Assistência Técnica e Extensão Rural para 30.000 famílias de Agricultores em 2021; 

•Acesso a políticas públicas:  6.400 pessoas. 
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