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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
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
Eduardo Campos Barbosa

Função
Técnico em Agropecuária

Telefone
(44) 3563-1219

Celular
(44) 99892-3159

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

1.2 DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA

Nome da Instituição
Prefeitura Municipal de Farol

CNPJ
95.640.124/0001-48

Endereço
Rua Bahia, 880

CEP
87325-000

Telefone
(44) 3563-1101

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

Nome do Responsável Legal do Órgão
Oclecio de Freitas Meneses

Função
Prefeito

Nome do Responsável Técnico
David Maieski                                    

Função
Diretor de Agricultura

Telefone
(44) 3563-1101

Celular                                                              
(44) 99809-1577

gabinete@farol.pr.gov.br
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2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização:

Município de Farol; Distritos de Martinópolis; Comunidades Água da Fartura, Água do Meio, 
Água do Alambique, Água da Fonte, Cruzeirinho, Serraria Vitória, Vila Seca, Boa Vista, Placa 
São Jorge, Cristo Rei, Placa São Carlos, Vila Rural Nossa Senhora Aparecida; Assentamentos 
Novo Milênio, São João e Farol; Sede e áreas periurbanas.

Público alvo:

Agricultores familiares e suas associações, cooperativas e agroindústrias; profissionais de 
assistência técnica e extensão rural do IDR-Paraná, da Prefeitura e demais entidades.

3. JUSTIFICATIVA

O município de Farol está localizado na região centro ocidental do estado do Paraná, as margens 
da BR 272, com coordenadas geográficas Latitude 24º 05’ 59’’Sul e Longitude de 52º 37’ 24’’ 
Oeste, distante 472 km da capital. A altitude é de 600 metros e possui um território de 28.923,20 
hectares. Pertence à Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão – COMCAM.

Sua população é de 3.472 habitantes, sendo 2.018 na área urbana e 1.454 na área  rural, 
conforme o último censo do IBGE realizado no ano de 2010. Porém na estimativa para 2021 foi 
reduzida para 2.995 habitantes. O seu Índice de Desenvolvimento Humano, IDH é 0,715 (2010).

A força econômica de Farol provém da exploração agropecuária, sendo que o valor bruto da 
produção foi de R$175.643.783,24 (Seab / Deral - 2019) com 48 produtos produzidos pelos 
agricultores do município, dos quais destacamos os cinco principais que contribuem com 93,25% 
do VBP do Município: a Soja com 48,81%, o Milho com 26,10%, Frango de Corte com 7,32%, 
Bovino de Corte (Boi Gordo) com 6,78%, Leite com 4,24%. Também encontramos as seguintes 
explorações: Trigo, Triticale, Aveia, Feijão, Mandioca, Café, Horticultura, Bovinocultura de Corte, 
Piscicultura, Madeiras Exóticas e Mel. 

A cadeia produtiva da produção de grãos é a atividade principal da maioria dos produtores, 
destacando-se em seguida a bovinocultura de leite que é praticada basicamente por Agricultores 
Familiares, o que faz desta atividade um potencial para desenvolvimento de trabalhos junto a
este público.

O município de Farol possui 282 estabelecimentos rurais, com 522 domicílios, dos quais 320 são 
exploradas por produtores considerados agricultores familiares e 29 agricultores assentados.Na 
questão fundiária cabe destacar a existência de 02 assentamentos do INCRA, beneficiando 15 
famílias e um grupo de produtores beneficiados pelo programa Banco da Terra, com 14 famílias.

A compra de insumos e a comercialização da produção de grãos é feita basicamente via 
cooperativas instaladas no município e região.

Um importante problema social do município de Farol está relacionado à pequena extensão 
territorial e a concentração de terras, ou seja, grandes áreas alocadas na mão de poucos 
proprietários. Pequenos proprietários ao passar dos anos não conseguiram acompanhar as 
evoluções tecnológicas e tiveram que vender suas pequenas propriedades para os grandes 
produtores, ocorrendo êxodo acentuado de agricultores familiares para as áreas urbanas.

O grande avanço tecnológico nas lavouras diminuiu muito a utilização de mão de obra na 
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atividade, reduzindo significativamente o volume de pessoas empregadas no setor rural do 
município. Com isso houve um aumento significativo da população urbana do município em 
relação a rural nos últimos anos. Sendo Farol um município de pouca empregabilidade, visto que
não possui indústrias, obrigou estas famílias a procurarem trabalho nos grandes centros urbanos.

Porém os agricultores familiares que persistem na zona rural estão tendo uma melhor qualidade 
de vida. Com o apoio do IDR-Paraná e da Prefeitura, estão evoluindo em produtividade e em 
produção e na comercialização está sendo implantada a alternativa de venda conjunta para 
aumento de renda. Com o trabalho em associações é possível obter-se melhores preços devido 
ao maior volume de entrega dos produtos.

Um grande exemplo é a Associação Farolense de Produtores de Leite - AFAPROL. A 
bovinocultura de leite é uma atividade que evoluiu muito nos últimos anos e o agricultor familiar 
está consciente de que a diversificação da propriedade é uma forma de melhorar a renda e
diminuir os riscos, que acabará por melhorar a qualidade de vida.

O IDR-Paraná, além da sua programação de trabalho desenvolvida conforme as diretrizes do 
Estado, possui uma atuação com ações específicas com os municípios, considerando a suas 
necessidades locais para o desenvolvimento sustentável do setor rural. Diante destas 
necessidades, o Instituto busca apoiar os projetos e programas que são desenvolvidos em cada 
Município nas seguintes ações:

– Reativação e instalação de abastecedores comunitários;
– Trafegabilidade das estradas rurais;
– Programa de apoio à diversificação agrícola;
– Incentivo na diversificação de produtos agrícolas;
– Promoção do consumo de produtos produzidos no município;
– Aquisição de resfriadores de leite;
– Programa de Inseminação Artificial -PIA;
– Construção e reforma de moradias rurais;
– Programas de sanidade animal;
– Apoiar o potencial turístico do município, tanto o religioso (Água da Fonte), como o rural, com 

visita às cachoeiras;
– Apoiar a Associação de Desenvolvimento dos Produtores da Água da Fartura – ADEPRAF.
– Apoiar a Associação dos Agricultores Familiares Novo Milênio – AFANOMI
– Apoiar a Associação dos Agricultores Familiares – AFAPROL

Pelo exposto, o setor agropecuário necessita de atividades que promovam elevação de renda e 
qualidade de vida para a população rural, com adoção das boas práticas para uma exploração 
sustentável dos recursos naturais. Isto passa por um conjunto de ações provenientes de 
instituições bem alicerçadas e integradas, que visam o desenvolvimento rural.

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 bovinocultura de leite e olericultura, para 
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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;

5. ATIVIDADES E METAS 

1) Assistir 110 Unidades de Produção Familiar – UPF
2) Atender 440 agricultores (as)
3) Implantar 02 propriedades referenciais em produção de sustentável de Grãos
4) Implantar 01 unidade de referência em Bovinocultura de Leite
5) Executar 4 eventos grupais ao ano

Também serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção
- Assessoria ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
- Realização de Caminhada da Natureza
- Projetos de melhoria da trafegabilidade de estradas rurais
- Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Estadual)
- Apoio na organização e execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
- Apoio ao associativismo e organização dos agricultores
- Ações de promoção do meio ambiente – agenda ambiental
- Ações em crédito rural:

- Emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf
- Elaboração de projetos de crédito rural, custeio e investimento
- Programa Trator Solidário.                                                                                                                             
- Programa Banco do Agricultor
- Programa Energias Renováveis
- Programa Nacional Credito Fundiário Terra Brasil (PNCF)
- Habitação Rural           

6. EQUIPE

1) Definição da equipe de execução

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente 2 técnicos do 
IDR-Paraná. E a secretaria de agricultura e meio ambiente do município por meio de seu 
secretário vigente e subordinados conforme necessidade do trabalho.

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Campo 
Mourão e também trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do Instituto.
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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 bovinocultura de leite, grãos e inclusão social 
e produtiva.

3) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas 
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 IDR-
Paraná, 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 e articulada com a 
SEAB/DERAL. Serão realizadas reuniões semestrais, levantamentos expeditos e registro e 
relatórios em sistema do IDR-Paraná e SEAB/DERAL.

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 Manuel 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, em especial 
agentes financeiros, associações de produtores e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Campo Mourão

10) Acompanhamento e orientações junto a secretaria de agricultura, no manejo e conservação 
de estradas rurais do município.

11) Trabalho em conjunto com a secretaria de agricultura na orientação da certificação de 
agricultores do município na inspeção sanitária.    
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8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE
EXECUTO

R
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 110 UPFs/ano x x x x

Prefeitura

2. Visitas periódicas aos 
produtores assistidos dos Grupos 
de UPF

IDR-Paraná 110 UPFs x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura

3. Implantação de UR
    Acompanhamento de UR

IDR-Paraná 3 UR x x x x

4. Atendimento aos produtores 
(pessoas atendidas)

IDR-Paraná 440/ano x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Organização das capacitações 
grupais com as UPFs

IDR-Paraná 4 eventos /ano 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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9. 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 0,00 Prefeitura 4 0,00 Prefeitura 0,00

Período: 2023 a 2024

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 0,00 Prefeitura 4 0,00 Prefeitura 0,00

Outras informações:
- 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, 02 veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria da agricultura e de obras, sua infraestrutura, 02 veículos, 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 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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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.

Farol, 18 de Junho de 2021

_______________________________                  _______________________________
Natalino Avance de Souza             Oclecio de Freitas Meneses
Diretor Presidente Prefeito
IDR-Paraná Município de Farol

_______________________________                    _______________________________
Eduardo Campos Barbosa David Maieski
Técnico em Agropecuaria Diretor de Agricultura
Responsável IDR-Paraná Responsável Prefeitura
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