
PLANO INTEGRADO

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

1. DADOS CADASTRAIS

 Nome da Instituição
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER

 CNPJ
75.234.757/0001-49

 Endereço
 Rua da Bandeira, 500

 CEP
80.035-270

 Telefone
(41) 3250-2300

 E-mail institucional
idrparana@idr.pr.gov.br

 Nome do Responsável Legal do Órgão
 Natalino Avance de Souza

 Função
 Diretor Presidente

 Nome do Responsável
Maurício Castro Alves

 Função
Gerente Regional

 Telefone
(43) 35348500

 Celular
 (43) 99141-7200

 E-mail institucional
grstoantoniodaplatina@idr.pr.gov.br

 Nome da Instituição
 Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

 CNPJ
 76.407.567/0001-93

 Endereço
 Rua Rui Barbosa, 96 - Centro

 CEP
 86.385-000

 Telefone
 (43) 3537-1212

 E-mail institucional
 gabinete@barradojacare.pr.gov.br

 Nome do Responsável Legal do Órgão
 Edimar de Freitas Alboneti

 Função
 Prefeito

 Nome do Responsável Técnico
 Amarildo Aparecido do Nascimento

 Função
 Secretário da Agricultura

 Telefone
(43) 3537 1133

 Celular
(43) 99963-0524

 E-mail institucional
agricultura@barradojacare.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Barra do Jacaré

Público alvo: Agricultores Familiares do Município.
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3. JUSTIFICATIVA

O município de Barra do Jacaré está situado na Região do Extremo Norte do Paraná.
Teve origem no desmembramento  do município  de Jacarezinho.  No ano de 1951 elevado a
categoria de Distrito administrativo e em 24 de janeiro de 1964, lei Estadual n° 4.810, criando o
Município de Barra do Jacaré. Na década de 1970, o município contava com uma arrecadação
pouco expressiva no comércio.  Sua população concentrava-se quase que totalmente na área
rural.  Municípios  limítrofes  Cambará,  Andirá,  Bandeirantes,  Santo  Antônio  da  Platina  e

Jacarezinho. Com área de 115,443,811 km² e uma população de total (estimada IBGE/2020)
de 2.781 habitantes.

A sede com uma altitude de 416 metros, representa a média do município. Coordenadas

geográficas  23° 07′ 14″ S, 50° 11′ 16″ W,  e distante 391,55 Km de Curitiba. A ocupação do
solo apresenta área de 8.131 ha, em maior destaque possui 6.660 ha com lavouras anuais e
1.374 ha cobertos com pastagens.

Segundo o IBGE (2017) no município encontram-se 282 estabelecimentos rurais e 510
pessoas ocupadas no rural. A agricultura familiar representa 95 % do total de estabelecimentos. 

O Município apresenta um Valor Bruto da Produção (VBP – 2019) de R$ 141.708.446,56,
com a principal fonte de renda do município vem da agropecuária, sendo a produção de frangos
(60% do VBP), Soja (11% VBP), Cana de açucar (9% do VBP), Milho (6% do VBP) e Feno (2%).

Segundo (SEAB/DERAL, 2020) a cultura da soja na safra 2019/2020 ocupou cerca de 5.300
hectares de área de plantio, obtendo uma média de produtividade de 2.294 kg/ha. A cultura do
milho safra normal e milho safrinha, foram cultivados numa área de 2.840 hectares, produzindo
em média 2.989 kg/há.  A produção de Frango é bastante  expressiva no município,  com um
rebanho estático 404.000.

O IDR-Paraná em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura atenderá a demanda
existente  com foco  em fruticultura  e  grãos. Neste  sentido,  vários  fatores  contribuem para  o
processo de desenvolvimento das áreas rurais, sendo os principais: maior acesso à educação e a
terra, com o intuito de elevar a renda e diminuir a pobreza; uma agricultura diversificada, que
possibilita um maior desenvolvimento nas áreas rurais; uma maior concentração das atividades,
devido  às  vantagens  da  proximidade;  e,  principalmente,  um  conjunto  de  instituições  bem
alicerçadas e integradas para a promoção de ações locais que promovam resultados concretos.

A  pecuária  é  desenvolvida  em  pequena  escala,  de  acordo  com  as  dimensões  das
propriedades rurais e localidades.  O rebanho bovino e suíno é predominante no município. A
partir do ano 2000, a avicultura tem sido o grande destaque do município, gerando emprego e
aumentando consideravelmente a renda do município, que contava, no ano de 2005, com 29
aviários produzindo em torno de 5.000.000 aves por ano, em parceria com a Seara Alimentos,
diversificando desta forma as atividades nas propriedades rurais.

Este  documento  constitui-se  no  planejamento  que  direcionará  as  ações  das
Instituições voltadas ao desenvolvimento do setor rural do município de Barra do Jacaré
durante os anos de 2021 a 2024, seus objetivos e estratégicas. 
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4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica,
social e ambiental da população rural. 

Objetivos específicos e impactos esperados:

 – Buscar a integração de esforços e recursos das instituições voltadas ao objetivo geral,
com as  organizações  dos  produtores  rurais,  e  outros  individualmente,  pautados  nas
características e reais necessidades locais, de forma planejada e organizada;
– Buscar a otimização econômica nas atividades agrícolas e pecuária, principalmente
aquelas exploradas pela agricultura familiar;
– Fortalecer  e  diversificar  as principais  cadeias  produtivas  (Grãos)  Soja,  Trigo,  Milho
Verão/Milho Safrinha, Alfafa, Cana-de-açúcar, Avicultura de Corte, Olericultura (Cultivo
em Estufa: Tomate, Pimenta e Pepino;
– Ampliar a Fruticultura (Abacaxi, Maracujá e Morango, no sistema de plantio no Slab),
visando  o  fortalecimento  das  organizações  da  Agricultura  familiar  e  a  execução  dos
programas de governo;

5. ATIVIDADES E METAS 
Atendimentos pelo IDR-PR Emater:

· Atender 200 agricultores (as) por ano.
· Emissão de DAP e Orientação /elaboração de projetos de crédito rural.
· Elaboração de projetos/propostas de Programas e Políticas Públicas.
· Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
· Assessoria ao Conselho Municipal IDR-PR.
· Organização de produtores e implantação hortifrúti.
· Elaboração de Propostas e apoio a Projetos de estradas rurais IDR-PR.
· Atender os agricultores com a Patrulha Rural;
· Acompanhamento a manutenção das Estradas Rurais.
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6. EQUIPE

7. METODOLOGIA DE TRABALHO 

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. 

1) Serão formados grupos de Unidades de Produção Familiar assistidas, por tema, 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.  A  ênfase  será  para  grupos  em  bovinocultura  de  leite,  olericultura  e
inclusão social e produtiva.

2) Os atendimentos  para  público  em geral  serão  realizados  no  escritório,  em visitas  nas
propriedades e por meios digitais.

3) 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.

4) 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 dos
objetivos específicos.

5) O levantamento e caracterização do  rural  do  município e  monitoramento da produção,
serão realizados de forma conjunta pelos técnicos do IDR-Paraná e Prefeitura e articulada
com a SEAB/DERAL. Serão realizadas reuniões semestrais, levantamentos expeditos e
registro e relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.

6) As  capacitações  da  equipe  serão  promovidas  pelo  IDR-Paraná  seguindo  atividades
organizadas  pela  Unidade  Regional  e  pelos  Coordenadores  dos  Programas,  de  forma
articulada com parceiros como o SENAR-PR.

7) A emissão de DAP e elaboração de crédito  rural  serão realizadas seguindo normas e
procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manuel de Crédito Rural.
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Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente 
- 1 servidor administrativo do IDR-Paraná;
- 1 Secretário Municipal de Agricultura

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Santo
Antônio  da  Platina  e  também trabalhará  de  forma  articulada  com técnicos  (Grão  e  HF)  e
pesquisadores do Instituto.

Está no planejamento do IDR-Paraná abertura de concurso público e abertura de uma vaga
para técnico em agropecuária.
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8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE EXECUTOR Quat.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

2021 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 

1. Atendimento aos produtores 
(pessoas atendidas)

IDR-Paraná /
Prefeitura

200/ano X X X X X X X X X X X X X X X X

2. Organização de produtores (HF) IDR-Paraná /
Prefeitura

- X X X X X X X X

3. Atendimento agricultores – 
Patrulha Rural Prefeitura 50/ano X X X X X X X X X X X X X X X X

4. Atendimento / orientação de 
Crédito Rural IDR - Paraná 50/ano X X X X X X X X X X

Obs.  As demais atividades previstas neste Plano Integrado compõem as ações comuns entre os parceiros, serão executadas de forma
rotineira pelas equipes, sendo organizadas e executadas seguindo o planejamento institucional.
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9. ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO

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.
· Anualmente será emitido relatório para o IDR-Paraná e Prefeitura Municipal, bem como

para ser apresentado junto ao Conselho Municipal e Câmara de Vereadores.

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.

_______________________________                    _______________________________
Natalino Avance de Souza                                               Edimar de Freitas Alboneti
Diretor Presidente                                                            Prefeito
IDR-Paraná                                                                      Município de Barra do Jacaré
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