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PLANO INTEGRADO
TÍTULO: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA
SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

O

DESENVOLVIMENTO

RURAL

1. DADOS CADASTRAIS
Nome da Instituição
Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER
Endereço
Rua da Bandeira, 500
Telefone
(41) 3250-2300
Nome do Responsável Legal do Órgão
Natalino Avance de Souza

CNPJ
75.234.757/0001-49
CEP
80.035-270
E-mail institucional
idrparana@idr.pr.gov.br
Função
Diretor Presidente

Nome do Responsável
Leandro Cividini
Telefone
Celular
(43) 3452-1602
(43) 99961-1433

Função
Técnico em Agropecuária
E-mail institucional
leandrocividini@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição
Município de Borrazópolis
Endereço
Praça da República, nº 28
Telefone
(43) 3452-8700
Nome do Responsável Legal do Órgão
Dalton Fernandes Moreira

CNPJ
75.740.829/0001-20
CEP
86925-000
E-mail institucional
borrazopolis@pref.pr.gov.br
Função
Prefeito

Telefone (celular)
Nome do Responsável Técnico
Valdinei Abreu Ocane
Telefone
Celular
(43) 3452-2250 (43) 99956 6360

43-99974 6588
Função
Técnico em Agropecuária
E-mail institucional
semade_borrazopolis@hotmail.com

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO
Localização: Município de Borrazópolis
Público alvo: Agricultura familiar
3. JUSTIFICATIVA
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O município de Borrazópolis, sempre teve na exploração agropecuária sua maior e mais
importante fonte de riquezas. Conhecido no passado pelas grandes áreas de produção de café e
algodão, tem hoje, a maioria de suas áreas ocupadas pelas culturas anuais (Soja, Milho e Trigo)
e pastagens. Historicamente o café começou a perder espaço na geada de 1975, quando
dizimou quase 100% da cafeicultura do município, depois veio o êxodo rural e, por fim, a
dificuldade da mão-de-obra, juntamente com os preços de comercialização. O Algodão foi por
muito tempo a cultura principal do Município, mas também devido ao preço de venda, mão-deobra e chuvas na colheita aos poucos as áreas foram sendo diminuídas dando espaço a área de
grãos. Juntamente com as culturas de milho, soja e trigo foi sendo implantado, gradativamente, o
sistema de plantio direto, grande aliado na conservação de solos e água na propriedade.
A partir de 2007 o cenário começou a mudar novamente, pois, principalmente os
agricultores familiares necessitavam obter maior renda em pequeno espaço de terra e ainda
absorver a mão-de-obra existente nas propriedades. Foi a partir deste período que iniciou a
diversificação de cultura no município, tendo na cultura do tomate sua principal alavanca de
renda e mão-de-obra. Hoje o Município possui uma base diversificada de atividades com culturas
anuais, pastagens, reflorestamento e tomate, e, em fase de expansão a fruticultura,
agroindústrias e turismo rural.
Segundo dados do IBGE de 2017 a estrutura fundiária do município é de pequenas
propriedades rurais, sendo que 80% das propriedades têm áreas menores que 50 hectares.
As produções das principais culturas estão representadas no gráfico abaixo:

Através desses dados fica evidente que há potencial para diversificar os sistemas de
produção, no entanto, é necessário desenvolver e incentivar estas atividades, tendo como foco a
implementação de práticas sustentáveis.
4. OBJETIVOS
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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:
Promover o desenvolvimento rural sustentável, utilizando de políticas públicas, recursos das
partes signatárias e dar orientação aos agricultores familiares na produção, com enfoque ao
trabalho de buscar a dinamização das economias locais, contribuir para a segurança alimentar,
contribuir para a inclusão social e produtiva, bem como promover sistemas agrícolas de baixo
impacto ambiental e gerar emprego e renda no município e bem-estar social dos agricultores.

5. ATIVIDADES E METAS
Atividades:
· Olericultura
· Fruticultura com implementação de viveiro
· Programa Microbacias e conservação de estradas rurais e carreadores internos
· Agroindústria
· Piscicultura
· Turismo Rural
· Gestão Social – Associações, Conselhos Municipais, Feira e Mercado do Produtor Rural
· Inclusão Social e Produtiva
· Grãos (produção sustentável)
· Executar projetos e convênios
· Incentivar a bovinocultura de leite
Metas:
· Assistir as Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
· Atender as demandas dos agricultores por ano.
· Implantar Unidades de referência nas principais cadeias.
· Executar eventos grupais no ano.
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6. EQUIPE
A Unidade Municipal de Borrazópolis conta atualmente com a seguinte equipe de trabalho para
o ano de 2021:
- Leandro Cividini – Eng.º Agrônomo e Téc. em Agropecuária, trabalha na área de Produção
Vegetal, Piscicultura e Inclusão Social.
- Eliana Vargas Prudencio – Bióloga, trabalha na área de Gestão Ambiental, Inclusão Social e
Turismo Rural.
- Thaynara Sola Pozzobon – Eng.a Agrônoma, trabalha na área de Produção Vegetal e
Inclusão Social.
- Larissa Amanda Valentin – Nutricionista, trabalha na área administrativa do escritório e
atuará dando apoio na cadeia da agroindústria no município de Borrazópolis.
A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo –
SEMADE conta atualmente com a seguinte equipe de trabalho:
- Alessandro Canello – Secretário de Agricultura, responsável pela coordenação da Secretaria
e seus Departamentos. Atua na articulação política, intermediação e negociação intersetorial.
- Ana Paula Miyagi – Médica Veterinária responde pelo SIM (Serviço de Inspeção Municipal),
consórcio intermunicipal, atendimento ao público, execução de programas governamentais,
execução de projetos da prefeitura e organização de eventos realizados em conjunto com o
IDR-Paraná.
- Valdinei de Abreu Ocane – Téc. em Agropecuária trabalha na área de meio ambiente,
atendimento ao público, auxilia na manutenção de arborização urbana, auxilia o Secretário nas
demandas da Unidade de Triagem e Compostagem, organização do aterro sanitário e
assessoria à ACAMARB (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis) e auxilia a
realização conjunta de eventos com o IDR-Paraná.
- Rosilene de Fátima Correia Boro – Serviços Gerais.

7. METODOLOGIA DE TRABALHO

1- 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.
2- 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 fruticultura, olericultura, grãos, inclusão social
e produtiva, piscicultura, agroindústrias e turismo rural.
3- Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas
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propriedades e por meios digitais.
4- 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.
5- Realizar o cadastro das Unidades de Produção Familiar assistidas, em sistema do IDRParaná, realizando atualização anual e avaliação do impacto das ações e cumprimento dos
objetivos específicos.
6- O levantamento e caracterização do rural do município e monitoramento da produção, serão
realizados de forma conjunta pelos técnicos do IDR-Paraná e Prefeitura.
7- 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.
8- 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.
9- Eventualmente serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a
outros parceiros que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores. Sendo os principais
que atuam no município: Banco do Brasil, Sicredi, Cresol, Cocari e outras empresas agrícolas.
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8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA
PERÍODO DE EXECUÇÃO
ATIVIDADE

EXECUTOR

Quat.

2021
1° Trim

1. Organização dos produtores
assistidos dos Grupos de UPF

2° Trim

3° Trim

2022
4° Trim

1° Trim

2° Trim

3° Trim

2023
4° Trim

1° Trim

2° Trim

2024

3° Trim

4° Trim

1° Trim

2° Trim

3° Trim

$° Trim

IDR-Paraná

168 UPF/ano

X

X

X

X

Prefeitura

30 UPF/ano

X

X

X

X

IDR-Paraná

168 UPF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefeitura

30 UPF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3- Acompanhamento de Unidade de
referência

IDR-Paraná

4 UR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Atendimento aos produtores
(pessoas atendidas)

IDR-Paraná

554/ano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefeitura

120/ano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Visitas periódicas aos produtores
assistidos dos Grupos de UPF

5. Realização de eventos grupais

IDR-Paraná
15 eventos
Prefeitura

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.
* As quantidades dos Executores do IDR-Paraná, referem-se a somatória dos três técnicos do município de Borrazópolis (Leandro,
Thaynara e Eliana).
Outras informações:
- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as partes.
- O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria e sua infraestrutura, veículo, custeio de funcionamento e 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 que se integrarem, poderão ser utilizados na execução das atividades previstas no, inclusive nos eventos.
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10. 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.

Borrazópolis, 14 de outubro de 2021

_______________________________
Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

_______________________________
Dalton Fernandes Moreira
Prefeito
Município de Borrazópolis
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