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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

PLANO INTEGRADO

TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
– REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS
1.1 DADOS CADASTRAIS DO IDR-PARANÁ
Nome da Instituição

CNPJ

Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER

75.234.757/0001-49

Endereço

CEP

Rua da Bandeira, 500

80.035-270

Telefone

E-mail institucional

(41) 3250-2300

idrparana@idr.pr.gov.br

Nome do Responsável Legal do Órgão

Função

Natalino Avance de Souza

Diretor Presidente

Nome do Responsável Técnico

Função

Rosângela Delamuta

Engenheira Agrônoma

Telefone

Celular

E-mail institucional

(43) 3542 1161

(43) 99923 4390

rosangeladelamuta@idr.pr.gov.br

1.2 DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA
Nome da Instituição

CNPJ

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

76.235.753/0001-48

Endereço

CEP
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R. Frei Rafael Proner, 1457

86360-000

Telefone

E-mail institucional

(43) 3542 4525

gabinete@bandeirantes.pr.gov.br

Nome do Responsável Legal do Órgão

Função

Jaelson Ramalho Matta

Prefeito

Nome do Responsável Técnico

Função

Paulo Sidney Zambon Junior

Engenheiro Agrônomo

Telefone

Celular

E-mail institucional

(43)3542-4046

(43) 99108 5500

agricultura@bandeirantes.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO
Município de Bandeirantes, PR

3 JUSTIFICATIVA
O presente Plano de Trabalho Integrado contém as ações conjuntas a serem desenvolvidas pelo
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) em parceria com a Prefeitura Municipal de
Bandeirantes, no período entre de 2021 a 2024, visando o desenvolvimento agropecuário.
Serão priorizadas ações junto aos agricultores familiares e suas organizações, de inclusão social
(maior oferta de alimentos de qualidade, a melhoria das condições de moradia do meio rural, o
associativismo entre os agricultores), fortalecimento das economias locais (o aumento da produção
agropecuária, o aumento da renda das famílias rurais, a geração de empregos, a introdução de
alternativas de exploração e a comercialização da produção) e a recuperação e preservação ambiental
(conservação de solos e águas, a redução da aplicação de agroquímicos).
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O município de Bandeirantes possui 1.141 estabelecimentos rurais, atualmente, distribuídos em
34.954 ha, com 445 agricultores familiares nas atividades produtivas de grãos (soja, milho, trigo, feijão),
horticultura (tomate, pimentão, pepino, folhosas), alfafa, fruticultura (uva, maracujá, laranja, banana) e
pecuária (bovinocultura de leite, avicultura de corte) entre outras, bem como o apoio na elaboração de
projetos de crédito para custeio e investimento, principalmente na linha do Pronaf e Banco do Agricultor.
Haverá uma concentração dos trabalhos do IDR-Paraná, nas propriedades que possuem produtos
de valor agregado e que fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos, da Merenda Escolar e da
Feria da Agricultura Familiar do município. Será dado apoio ao associativismo bem como a organização
dos agricultores também fará parte do trabalho no município.
Bandeirantes se localiza na região Norte do Paraná com uma população total de 32.173 pessoas,
destes 15.547 são homens e 16.626 mulheres, sendo 3.800 na zona rural, correspondendo a 11,8 % da
população e 28.373 pessoas na zona urbana. De acordo com os últimos dados, o IDH médio do Município
está um pouco abaixo do IDH médio do Estado (0,756 município, para 0,786 Estados), ocupando a 137ª
posição na classificação do Estado.
O município, apesar de ser um grande produtor de cana-de-açúcar, existem comunidades rurais
onde predominam pequenos agricultores que exploram as culturas de alfafa, fruticultura (uva),
olericultura (cultivo protegido), grãos e outras pequenas atividades que compõem a Agricultura Familiar.
Há também um assentamento com 40 lotes de agricultores familiares e duas vilas rurais, a da Perobinha
(23 famílias) e da Olaria (29 famílias).
O município possui 494 km lineares de rios, sendo o Rio das Cinzas e o Laranjinha os de maior
vazão. Quanto às áreas de APP, são 32,7 km², porém 80% a ser recuperada, sendo Ribeirão dos Índios a
bacia mais conservada e o Sertãozinho a mais degradada.
A unidade municipal do IDR- Paraná em Bandeirantes conta com a atuação duas engenheiras
agrônomas e uma administrativa, e o município, com as secretarias da Agricultura e Meio Ambiente
contam com um engenheiro Agrônomo, um Técnico Agrícola e uma Bióloga. A parceria entre o IDRParaná e a Prefeitura Municipal de Bandeirantes é fundamental para atender de forma exitosa os
agricultores do município e ampliar as potencialidades existentes do meio rural.
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4.PÚBLICO-ALVO
É constituído de Agricultores Familiares, caracterizado como assistido e atendidos. O Público assistido
receberá assistência sistemática do IDR-Paraná, através de programação estabelecida em projetos
considerados prioritário nas Unidades Produtivas Familiares (UPF), estes atendimentos serão de forma
grupal (quadrimestral) e individualizada (3 a 5 visitas anuais). Inclui-se ainda, dentro do público atendido,
as pessoas ou entidades que receberam atendimento eventual ou esporádico, poderá ser dado em
projetos considerados prioritário, como em outros projetos ou no atendimento para operar programas
oficiais.
)
)
)

Agricultores do município de Bandeirantes, priorizando Agricultores Familiares
Cooperativas e Associações de agricultores e Agroindústrias
Profissionais de assistência técnica e extensão rural do IDR-Paraná, da Prefeitura e de demais
entidades

5.OBJETIVOS
Objetivo geral
Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria
econômica, social e ambiental da população rural.
•
•

•
•

Promover a aceleração e processo de desenvolvimento rural de forma socialmente participativa e
igualitária, ambiental e economicamente sustentável
Integrar esforços e recursos das instituições voltadas ao objetivo geral, juntamente com as
organizações dos produtores rurais, e outros individualmente, pautados nas características e reais
necessidades locais, de forma planejada e organizada.
Otimizar a economia das atividades agrícolas e pecuária, principalmente aquelas exploradas pela
agricultura familiar, fortalecendo e diversificando as principais cadeias produtivas
Fortalecimento das organizações da Agricultura Familiar e a execução dos programas de governo,
como forma de alcançar os objetivos gerais.
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6. METAS

)
)
)
)

Prestar assistência técnica para 55 Unidades de Produção Familiar – UPF
Atender 230 agricultores(as)
Implantar 04 propriedades de referência em produção sustentável (fruticultura, olericultura, grãos)
Realizar 04 eventos anuais de capacitação de agricultores (dia de campo, reunião técnica, reunião
prática, seminários, curso, palestras, webinar, etc.)
) Assessorar as cooperativas e associações da agricultura familiar
) Execução de programas governamentais e políticas públicas (PAA/PNAE (Municipal e Estadual),
convênios estabelecidos entre a SEAB e Prefeitura Municipal, trator solidário, habitação rural,
microbacias, crédito rural, etc.)

7. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO

Equipe
Definição da equipe técnica e administrativa de execução: as ações previstas neste plano serão
implantadas pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR-EMATER (IDR-Paraná) com o apoio
da Prefeitura e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Bandeirantes, PR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosângela Delamuta (Engenheira Agrônoma, IDR-Paraná)
Karina Aline Alves (Engenheira Agrônoma, IDR-Paraná)
Jacqueline Bertozzi Carvalho de Souza (Administrativo, IDR-Paraná)
Jaci Fernandes (Técnico em Agricultura, IDR-Paraná)
Miguel César Antonucci (Engenheiro Agrônomo, IDR, Paraná)
Ciro Daniel Marcolino (Engenheiro Agrônomo, IDR, Paraná)
Paulo Sidney Zambon Junior (Secretário de Agricultura, Prefeitura Municipal)
Simone Fuck Von Der Osten (Secretária de meio Ambiente, Prefeitura Municipal)
Nilda Costa Antunes (Engenheira Agrônoma, Prefeitura Municipal)
Renato Reis Duarte (Técnico em Agricultura, Prefeitura Municipal)

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Cornélio
Procópio e trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é parceira fundamental para a execução
deste Plano de Trabalho. O Município disponibilizará para Unidade Municipal do IDR-Paraná o serviço de
limpeza e um auxílio de combustível.
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Metodologia:
1) Organizar, socializar e estabelecer compromissos para promover ações integradas de assistência
técnica e extensão rural, pesquisa e inovação, promovendo sua qualificação e ampliação da
abrangência às demandas da agricultura do município de Bandeirantes, PR
2) As atividades de implantação de Propriedade Referência em produção sustentável; organização e
execução das capacitações; realização de eventos com produtores; e caracterização e diagnóstico do
município seguirão metodologia específica
3) A metodologia de trabalho será baseada nos princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural e deverá ter um caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática,
promovendo a geração e apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de
desenvolvimento sustentável.
4) Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, conforme projetos prioritários,
que serão atendidas de forma continuada, através de visitas sistematizadas e programadas nas
propriedades, além de outros atendimentos no escritório e por meios digitais, e ainda em eventos
grupais. As visitas serão acompanhadas e monitoradas através de Laudo de Registro.
5) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas propriedades e
por meios digitais.
6) As atividades de implantação de Unidades de Referência; organização e execução das capacitações;
realização de eventos (excursão técnica, dia de campo, reuniões e palestras) com produtores serão
executadas seguindo metodologia própria.
7) As URs serão estabelecidas conforme projetos prioritários dos técnicos. Deverá ser feito um plano de
trabalho da UR.
8) Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDR-Paraná,
realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento.
9) As capacitações da equipe serão promovidas pelo IDR-Paraná, seguindo atividades organizadas pela
Unidade Regional e pelos Coordenadores dos Programas e Projetos, de forma articulada com parceiros
como é o caso do SENAR-PR.
10) A emissão de DAP e elaboração de crédito rural serão realizadas seguindo normas e procedimentos
próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.
11) Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros
parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores., como: Sindicato Rural e
trabalhadores, Cooperativas, conselhos, Outras Secretarias Municipais.
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8. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

)

As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema SISATER do IDR-Paraná.

)

A cada quadrimestre serão feitas análises de acompanhamento e emitidos relatórios das
ações realizadas.

)

Os resultados serão anualmente apresentados e analisados pelo IDR – Paraná e Prefeitura Municipal.

)

Anualmente e ao final das ações do Plano Integrado serão divulgados resultados e emitidos
relatórios.

)

Índices que permitem a mensuração da atividade agrícola (produtividade, ganho real, valor bruto da
produção e maior estabilidade comercial e econômica do negócio agrícola) e aqueles utilizados para
mensurar a qualidade de vida (IDH).
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9. ATIVIDADES E CRONOGRAMA
PERÍODO DE EXECUÇÃO
ATIVIDADE

2021

EXECUTOR

2022

2023

2024

1°
Trim

2°
Trim

3°
Trim

4°
Trim

1°
Trim

2°
Trim

3°
Trim

4°
Trim

1°
Trim

2°
Trim

3°
Trim

4°
Trim

1°
Trim

2°
Trim

3°
Trim

$°
Trim

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Organização dos produtores assistidos
(55 Unidades de Produção Familiar –
UPF)
2. Visitas periódicas aos produtores
assistidos dos Grupos de UPF

IDR-Paraná

x

x

IDR-Paraná

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Implantação e acompanhamento das
UR

IDR-Paraná

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Atendimento aos produtores
(pessoas atendidas)

IDR-Paraná/Pref

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Realização de eventos grupais

IDR-Paraná/Pref

6. Execução do Programas de geração
de renda para Agricultor Familiar,
PAA/PNAE (Municipal e Estadual) e
programas governamentais

IDR-Paraná/Pref

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
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10. RECURSOS E CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO
Período: 2021 a 2024

•
•
•
•
•

•

As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua responsabilidade,
sem ônus e ou repasse entre as partes.
O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, veículos,
custeio de funcionamento e de suas ações.
O município contribuirá mensalmente com combustível de forma complementar para os
veículos do IDR – Paraná para fins da execução do Plano de Trabalho Integrado.
O Município através da sua Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente contará
com infraestrutura, veículos, custeio de funcionamento de suas ações.
Para realização dos eventos será elaborado anualmente a proposta das atividades (dia de
campo, encontro, excursão etc.), com previsão da forma e da utilização dos recursos
financeiros.
Recursos de outros parceiros privados e ou públicos que se integrarem na execução das
atividades, poderão ser utilizados para execução das atividades previstas no Plano, inclusive
nos eventos.

11. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO
•

Promover a divulgação e publicidade da Cooperação e Plano Integrado

•

Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais utilizados e na publicidade das
atividades.

•

Realizar evento anual de avaliação e divulgação dos resultados, bem como encerramento. Contando com
representantes das Entidades e com entrega de relatório.
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Bandeirantes, PR, 29 de abril de 2021.

_____________________________

_______________________________

Natalino Avance de Souza

Jaelson Ramalho Matta

Diretor Presidente

Prefeito

IDR-Paraná

Bandeirantes, PR
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