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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 Técnico
Adriano de Paula 

Função
Técnico Agropecuária 

Telefone
(44) 3277-1149

Celular
(44) 997673160

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

Nome da Instituição
Prefeitura Municipal de Corumbataí do sul 

CNPJ
80.888.662/0001-89

Endereço
Rua Tocantins 153 - Centro  

CEP
86.970-000

Telefone
(44) 3277-1153

E-mail institucional
prefeito@corumbataidosul.pr.go
v.br

Nome do Responsável Legal do Órgão
Alexandre Donato 

Função
Prefeito Municipal.

Nome do Responsável Técnico
Francisco Fantucci Netto 

Função
Secretário da Agricultura, 

Turismo e Meio Ambiente.
Telefone
(44) 3277-1149

Celular
(44) 99918-7074

E-mail institucional
agricultura@corumbataidosul.pr
.gov.br
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2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Corumbataí do Sul 

Público alvo: Agricultores Familiares, Associação de Produtores, Agroindústrias, Moradores de 

Vila Rural, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CMDRS (Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural Sustentável), Profissionais de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do IDR-Paraná, da Prefeitura e de demais entidades.

3. JUSTIFICATIVA

Etimologia. Corumbataí De origem tupi “corumbatá”... nome de peixe da água doce + 

“y”... rio: o rio dos corumbatás ou corimbatás. "do" Contração da preposição “de” (posse), com o 

artigo masculino “o”. Sul Vem do anglo-saxônico “suth”, através do francês “sud”, significando 

ponto cardeal que se opõe ao norte, designando ainda região situada ao sul.
Origem Histórica. A vida organizada e próspera do atual município teve início na década 

de sessenta, sob influência propagandística dos predicados da terra roxa do Paraná. A 
colonização teve por base a cidade pólo de Campo Mourão. O nome da cidade é referência ao 
Rio Corumbataí, de excepcional beleza e que corta o território municipal.

Dentre as famílias pioneiras destacam-se as de Anderson Arruda de Souza, Manoel 
Picadeiro, João Gato, Pedro Trizote, Ricardo Sútio, Francisco Garcia, Antenor José Mariano, 
José Mariano de Castro, Melquíades Picanço e muitos outros.

Em 13 de janeiro de 1967, através da Lei n.º 5.472, o povoado foi elevado à categoria de 
Distrito Administrativo com território pertencente ao município de Barbosa Ferraz. Pela Lei n.º 
8.484, de 27 de maio de 1987, foi criado o município. O termo ‘do Sul’, foi acrescentado para 

diferenciá-lo de município homônimo existente no Estado de Goiás.
O território foi desmembrado do município de Barbosa Ferraz, sendo instalado 

oficialmente no dia 1º de janeiro de 1989. O primeiro prefeito foi o sr. Jair Cândido de Almeida, 
que formou chapa com o sr. Luiz Peternelli.

. Possui uma área de 164,442 km² representando 0,0825 % do estado, 0,0292  % da 
região e 0,0019 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma24°06"03"sul e a uma 
longitude 52°07"12" oeste, estando a uma altitude de 601 m. Sua população estimada em 2005 
era de 3.883 habitantes.

Há produtores organizados em associação e possui uma cooperativa de agricultores 
familiares(Cooaprocor) e que comercializam parte da produção para a merenda escolar e ainda 
em feira livre, principalmente hortaliças, frutas (uva, morango, acerola morango, laranja) 

O IDR-Paraná – no município – conta com Unidade Atendimento com 1 (um) 
extensionistas; o município – através da Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente –

conta com 02 (dois) profissionais. A parceria tem como objetivo desenvolver ações de ATER, 
prestando assistência técnica e orientações aos produtores rurais, apoiando na execução de 
projetos crédito, apoio associativismo, e acompanhamento técnico e social.
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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.

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:

    - Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
    - Aprimorar os sistemas de produção, em especial da agroindústria, olericultura, sericicultura, 
apicultura e piscicultura para o aumento da produtividade e da renda;
    - Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;
    -Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do mercado 
institucional e outras formas de comercialização da produção 
    -Promover a produção sustentável, a agroecologia e a orientação para o manejo e 
conservação de solos e águas;
   - Promover o acesso a programas e políticas públicas desenvolvidas pelo Governo Federal, 

Estadual e Municipal para o meio Rural.

5. ATIVIDADES E METAS 

1) Assistir 55 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano;
2) Atender 280 agricultores (as) por ano;
3) Implantar 01 Unidade de referência em Olericultura;
4) Implantar 01 Unidade de referência em Fruticultura 
5) Executar no mínimo 4 eventos grupais ao ano;
6) Assessoria ao Conselho Desenvolvimento Rural Sustentável
7) Realização de Caminhadas na Natureza
8) Realizar Dia de Campo
9) Emissão de DAP e elaboração de projetos de crédito rural.
10)Organização e execução do PPA e PNAE
11)Executar o Programa Renda Agricultor Familiar, Inclusão Produtiva Solidária, Fomento as 

Atividades Produtivas Rurais;
12)Assessoria a Cooperativa Cooaprocor no seu funcionamento bem com na prospecção e 

elaboração de novos projetos
13)Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção em 

conjunto com SEAB/DERAL;
14)Apoio na melhoria da trafegabilidade das estradas rurais.
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6. EQUIPE E METODOLOGIA DE TRABALHO 

Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente 
· 01 Técnico do IDR-Paraná
· 01 Técnico da Secretaria Agricultura, Turismo e Meio Ambiente

      Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Campo
Mourão que de acordo com a especialidade deverá trabalhar de forma articulada com técnicos e 
pesquisadores do Instituto.

Metodologia:

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 olericultura, agroindústrias e inclusão 
social e produtiva e sericicultura.

3) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas 
propriedades e por meios digitais. 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 Manual de Crédito Rural.

8) 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: Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
Cooperativas: Coamo, Instituições Financeiras: Banco do Brasil, Sicred, Cresol.
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7. 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. Organização dos produtores 
assistidos dos Grupos de UPF

IDR-Paraná 55 UPF/ano x x x x

Prefeitura 0 UPF/ano

2. Visitas periódicas aos produtores 
assistidos dos Grupos de UPF

IDR-Paraná 55 UPF x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura UPF

3. Implantação de UR
Acompanhamento de UR

IDR-Paraná

IDR-Paraná 2 UR x x x x x x x x x x x x x x

4. Atendimento aos produtores 
(pessoas atendidas) IDR-Paraná 280/ano x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Realização de eventos grupais IDR-Paraná
8 eventos

x x x x x x x x x x x x

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.
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8. RECURSOS E CRONOGRAMA

Período: 2021 a 2022

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM 2021 2022 TOTAL

(R$)QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL

1. Realização de eventos 
grupais.

Recursos financeiros para 
execução dos eventos 

4 R$5.000,00 Prefeitura 4 R$5.000,00 Prefeitura R$10.000,00

Período: 2023 a 2024

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM 2023 2024 TOTAL

(R$)QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL

1. Realização de eventos 
grupais.

Recursos financeiros para 
execução dos eventos

4 R$5.000,00 Prefeitura 4 R$5.000,00 Prefeitura R$10.000,00

Outras informações:
o As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua responsabilidade, sem ônus e ou repasse entre as 

partes.
o O IDR-Paraná contará com as instalações da Unidade Municipal, sua infraestrutura, veículo, custeio de funcionamento e de suas 

ações.
o O Município contará com as instalações da Secretaria da Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, sua infraestrutura, veículo, custeio 

de funcionamento e de suas ações.
o 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.
o 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.
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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.

Corumbataí do Sul - PR, 03 de setembro de 2021.

_______________________________                    _______________________________
Natalino Avance de Souza                                     Alexandre Donato 
Diretor Presidente                                                     Prefeito
IDR-Paraná                                                               Corumbataí do Sul 

___________________________                _______________________________
Adriano de Paula                                           Francisco Fantucci Netto 
Técnico Agropecuária                                   Secretário da Agricultura, Turismo e 
                                                                      Meio Ambiente
             
Responsável Técnico IDR-Paraná                Responsável Técnico Prefeitura
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