
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
Hugo Horvatich Valoto

 Função
Técnico Agrícola

 Telefone
(45)3272-1099

 Celular
(

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

Nome da Instituição
 PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ
 77.817.476/0001-44

Endereço
 Rua Marechal Castelo Branco, 

CEP
85.896-000

Telefone
 (45) 3272-1141

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

  Guilherme Pivatto Junior Prefeito Municipal

 Nome do Responsável Técnico
  Daniela Patricia Genteline Marquez

 Função
  Sec. Agricultura

 Telefone
 (45) 3272-1291

 Celular  E-mail institucional 
agricultura@diamantedoeste.
pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Municíípios de Diamante D`Oeste e suas comunidades rurais.

Público alvo: Agricultores familiares
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3 JUSTIFICATIVA
A  linha  do  Estado  do  Paraná  esta  em  consonância  com  as  diretrizes  de
desenvolvimento  rural  sustentável  adotada  pelo  município  que  propõe  ações  de
incremento econômico das atividades agropecuárias geradoras de renda, melhoria
da qualidade  de  vida  do  meio  rural,  uso  adequado  dos  recursos  naturais  e
desenvolvimento rural.

Neste enfoque o IDR- Paranaí  definiu em parceria com a
Secretaria  Municipal  de Agricultura  e  Conselho  de
Desenvolvimento Rural Sustentaível os seguintes eixos e
temas prioritaí rios
a-  Competitividade e renda Inovaçoõ es tecnoloí gicas
para produçaõo sustentaível, Diversificaçaõo da produçaõo
agropecuaí ria, Agregaçaõo de valor e outros negoí cios
rurais, Cooperativismo, infraestrutura, logíística e creídito
rural, Comercializaçaõo, Sistemas integrados de produçaõo
e agricultura orgaânica.
b-  Sustentabilidade ambiental Proteçaõo e recuperaçaõo
dos recursos naturais, Manejo e conservaçaõo de solos e
aíguas, Manejo adequado de dejetos e saneamento rural,
Proteçaõo de mananciais e fontes, Racionalizaçaõo  do uso
de agrotoí xicos e outros insumos, Uso de energias
alternativas, Transiçaõo agroecoloí gica e agricultura
orgaâ nica.
c  -  Promoção  social  e  cidadania   Inclusaõo  social  e
produtiva,  Acesso  aà  polííticas puí blicas de habitaçaõo,
fomento, creídito rural , Segurança Alimentar e
Nutricional , sauí de e saneamento rural , Inclusaõo de
mulheres,  de  jovens  e  sucessaõo ,  Infraestrutura  para
acesso a serviços e produtos.
d - Segurança alimentar e nutricional (SAN) Produçaõo
e  consumo  de  alimento seguro, Abastecimento e
educaçaõo alimentar das famíílias rurais, Circuitos curtos
de comercializaçaõo, Abastecimento (classificaçaõo,
logíística, distribuiçaõo), Sanidade animal e vegetal,
Alimentaçaõo escolar orgaânica.

Atualmente encontramos no municíípio 617 propriedades
rurais  com  76  %  de  aí rea agricultaível com os seguintes
produtos agropecuaírios que se destacam no VBP - soja 5,1
% frango 20 % suííno 8,1% bovinocultura de leite 8,8 %
Essas  atividades  agropecuaí rias  movimentam  a
economia  local  e  para  a  sua continuidade  produtores
acessam as agencias bancarias e o movimento anual de
investimento nas atividades eí  estimado em R$
6.000.000,00

Na linha de infraestrutura encontramos 70 Km de
estradas rurais importantes tanto para o acesso das
pessoas aos serviços essenciais como para o escoamento
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da produçaõo. O solo e a agua saõ o a base da produçaõo e
hoje saõ o necessaí rias açoõ es urgentes para combater 20 %
de erosaõo nas propriedades rurais, 35 % de propriedades
com escassez de agua nos perííodos crííticos.
Outro  destaque  importante  a  ser  analisado  saõ o  açoõ es
voltadas para as famíílias rurais vulneraíveis que necessitam
de apoio para rever o planejamento da sua propriedade e
como transformar num negocio rentaível.

Essa  parceria  tem  a  proposta  de  definir  via Plano Pluri
Anual (  PPA)  do  municíípios inovaçoõ es na agropecuaí ria,
assisteância teí cnica e extensaõo rural e formaçaõ o da equipe
teícnica  e  produtores  rurais  com  o  objetivo  diversificar,
aumentar  a  produtividade  e consequentemente  elevar  o
VBP  municipal  e  potencializar  os  recursos  humanos  e
naturais que existem no municíípio.

4.PÚBLICO-ALVO:
Agricultores Familiares
Associaçoõ es, Cooperativas e Agroinduí strias
Profissionais de assisteância teícnica e extensaõo rural do IDR-Paranaí , da 
Prefeitura e de demais entidades

5.OBJETIVOS

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

Desenvolver  açoõ es  que  viabilizem competitividade  e  renda  das  atividades
agropecuaí rias Promover a sustentabilidade ambiental atraveís da utilizaçaõ o correta dos
recursos naturais Incentivar a promoçaõ o social e cidadania oportunizando o acesso aos
programas e  no desenvolvimento de açoõ es que priorizem a qualidade de vida e a
organizaçaõo dos agricultores. Priorizar  segurança  alimentar  e  nutricional  com  a
produçaõ o de alimentos seguros e incentivar a comercializaçaõo atendendo as exigeâncias
dos mercados.

6. METAS

Sugestoõ es:
1) Assistir 55 Unidades de Produçaõ o Familiar – UPF
2) Atender 240 agricultores (as)
3) Implantar 01 propriedade referencial em produçaõo leiteira
4) Realizar 01 dia de campo
5) Execuçaõo do Programa Renda Agricultor Familiar com 36 famíílias
6) Execuçaõo do Programa Fomento Rural
7) Execuçaõo de 18 projetos de investimento de credito rural
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7. METODOLOGIA DE TRABALHO

1) Definiçaõo da equipe de execuçaõo
2) Organizar, socializar e estabelecer compromissos
3) As atividades de implantaçaõo de Propriedade Refereância em produçaõo leiteira; 
organizaçaõo e execuçaõo das capacitaçoõ es; realizaçaõo de eventos com produtores; e 
caracterizaçaõo e diagnoí stico do municíípio seguiraõo metodologia especíífica.

8. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
As atividades seraõo programadas e sua execuçaõo seraí  registrada no Sistema 
SISATER do IDR-Paranaí .
Os resultados seraõ o semestralmente apresentados e analisados.
Anualmente e ao final das açoõ es do Plano Integrado seraõo divulgados resultados e 
emitidos relatoí rios.
Reuniaõo quadrimestral com responsaível imediato

9. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE EXECUTOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

2021 2022 2023 2024

1°
Tri

2°
Tri

3°
Tri

4°
Tri

1°
Tri

2°
Tri

3°
Tri

4°
Tri

1°
Tri

2°
Tri

3°
Tri

4°
Tri

1°
Tri

2°
Tri

3°
Tri

4º
Tri

1.
Sustentabilidade 
Ambiental

IDR-
Paranaí

x x x x x x x x

Prefeitura x x x x x x x x

2. Projeto 
Fomenta Rural

IDR-
Paranaí

x x x x x x x x

Prefeitura x x x x x x x X

3. Projeto Famíília 
Paranaense

IDR-
Paranaí

x x x x x x x X

Prefeitura x x x x x x x x

4. Projeto 
inclusaõo social 
com famíílias em
vulnerabilidade

IDR-
Paranaí

x X X X X X X X X X X X X X X x

Prefeitura x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Projeto 
estrateígico em 
bovinocultura 
leiteira

IDR-
Paranaí

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

Prefeitura

6. Projeto de 
acesso a 
programas e 
polííticas publicas

IDR-
Paranaí

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

Prefeitura
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10. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

· Promover a divulgaçaõo e publicidade da Cooperaçaõo e Plano Integrado
· Divulgar as Entidades, os participantes e suas logomarcas nos materiais 
utilizados e na publicidade das atividades.
· Realizar evento anual de avaliaçaõo e divulgaçaõo dos resultados, bem como 
encerramento. Contando com representantes das Entidades e com entrega de relatoí rio.
· Utilizaçaõo da raídio local para divulgaçaõo de evento e resultados.

Diamante do Oeste,  12  de abril de 2021

Natalino Avance de Souza                                                            Guilherme Pivatto Junior
       Diretor Presidente                                                                          Prefeito Municipal

         IDR-Paranaí                   Diamante D’Oeste

       

   Hugo Horvatich Valoto        Daniele Patrícia Gentelini Marquez
           Tec. Agríícola                    Sec. Agricultura
Responsaível Teícnico IDR-Paranaí Responsaível Teícnico Prefeitura

14
7

Inserido ao protocolo 18.376.614-7 por: Jose Lindomir Pezenti em: 30/11/2021 08:13. As assinaturas deste documento constam às fls. 14a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 6c7990c621451355de9b7d5fb397396.



14a
7

Documento: DIAMANTEDOOESTEPLANODETRABALHOINTEGRADO.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Natalino Avance de Souza em 30/11/2021 12:46.

Assinatura Simples realizada por: Guilherme Pivatto Junior em 01/12/2021 08:29.

Inserido ao protocolo 18.376.614-7 por: Jose Lindomir Pezenti em: 30/11/2021 08:13.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
6c7990c621451355de9b7d5fb397396.


