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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
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 Técnico
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO
Telefone
Celular
(44) 3642-2391 (44) 99943-2531

Função
Engenheira Agrônoma
E-mail institucional
ritaribeiro@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição
Município de Guaíra
Endereço
Avenida Coronel Otávio Tosta, n° 126
Telefone
(44)3642-9900
Nome do Responsável Legal do Órgão
HERALDO TRENTO

CNPJ
77.857.183/0001-90
CEP
85.980-000
E-mail institucional
prefeito@guaira.pr.gov.br
Função
Prefeito

Nome do Responsável Técnico
LUIS CARLOS LIMA

Função
Secretário Municipal de
Agropecuária, Infraestrutura e
Meio Ambiente
E-mail institucional

Telefone
44-3642-2391

Celular
(44)99943-2531
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2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO
Localização: Município de Guaíra
Público alvo: Agricultores Familiares, moradores de Vila Rural, associações de produtores rurais,
indígenas, quilombolas e pescadores artesanais.

3. JUSTIFICATIVA
O município de Guaíra localiza-se no extremo Oeste do Paraná, distante 680 km da capital
Curitiba. Foi desmembrado do município de Foz de Iguaçu no início da década de 50, ocorrendo
a sua emancipação política em 14 de novembro de 1952.
Segundo caderno do Ipardes (fevereiro /21), a população estimada

é de 33.310

habitantes, sendo que 2.498 trata-se de população da área rural, ou seja 7,49% do total. O PIB
gira em torno de R$ 858 milhões, sendo que o segmentos agrícola alcança 15% do PIB enquanto
que o setor de

comércio, indústria e serviços representa 56% do PIB. O Indice de

Desenvolvimento Humano (IDHM) , é 0,724 e o índice de GINI 0,5752.
Segundo o IBGE (2017) no município encontram-se 661 estabelecimentos rurais e 1459
pessoas ocupadas no rural. A agricultura familiar representa 81,2% do total de estabelecimentos.
A atividade agrícola é formada basicamente pela produção de grãos , correspondendo a
88,04% da área ocupada com lavouras temporárias, especialmente pelo binômio soja/milho. A
área destinada a este fim, corresponde a 33.450ha, sendo que a média de produção para a cultura
de soja é de 3700kg/ha e a do milho safrinha 6500kg/ha. A olericultura é praticada por pequenos
agricultores, com destaque para os feirantes, que praticam a venda direta ao consumidor e
entregam aos mercados institucionais via Programas PNAE e PAA.
Com relação a atividade leiteira, segunda dados do último censo do IBGE (2017) o
rebanho efetivo é de 5536 cabeças e 1268 vacas ordenhadas, totalizando um volume de produção
de 5,83 milhões de litros de leite. Na piscicultura, há cerca de 22ha em área de tanques, com
uma produção anual próxima a 300 toneladas de tilápia.
O IDR-Paraná conta no município com 5 técnicos, sendo 2 engenheiros agrônomos, 1
técnico agrícola, 1 zootecnista e uma assistente social e o Município com as Secretarias de
Agricultura, e Ação Social, principais parcerias para execução de programas. e com 7.
profissionais (1 engenheiro agrícola, 1 técnico agrícola,2 gestores ambientais e 03 assistentes
sociais)
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As principais ações desenvolvidas em conjunto com a Secretaria de Agricultura, dizem
respeito ao manejo conservacionista de solos, levantamento e elaboração de projetos de estradas
rurais, assessoria ao público da piscicultura contemplado com subsídios municipais e assessoria
aos beneficiários do PAA, incluídos no sistema do Ministério da Cidadania na modalidade compra
direta com doação simultânea.
Outro trabalho que desenvolvemos em parceria com a Secretaria de Agropecuária e
Infraestrutura, é o "Programa Municipal de Calcário", onde o IDR emite os laudos de análise de
solo e recomendação de adubação para os beneficiários guairenses.
A parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social, dá-se na condução dos programas
estaduais "Nossa Gente Paraná", " Inclusão Produtiva Solidária" e "Fomento as Atividades
Produtivas".

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:
- Promover o acesso a programas e políticas públicas;
- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
- Aprimorar os sistemas de produção, com destaque para aquicultura, bovinocultura de leite e
olericultura, com o intuito de aumentar a produtividade e consequentemente a renda das famílias
rurais.
- Promover a inclusão social e produtiva para o público rural em extrema vulnerabilidade social
- Promover o manejo e conservação de solos e águas e modos de produção mais sustentáveis.

5. ATIVIDADES E METAS
1) Assistir 268 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
2) Atender 618 agricultores (as) por ano.
3) Implantar e acompanhar 01 Unidade de referência em Bovinocultura de Leite.
4) Implantar e acompanhar 01 Unidade de referência em Olericultura.
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5) Implantar e acompanhar 01 Unidade de referência na área de Grãos.
Como ações complementares serão desenvolvidas as seguintes atividades:
- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
- Capacitação da equipe técnica
- Assessoria ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
- Assessoria na organização e atividades do Conselho Municipal de Sanidade Agropecuária
- Assessoria na organização da Feira do Produtor
- Elaboração e acompanhamento de Projetos de readequação de estradas rurais
- Emissão de DAPs
- Elaboração de projetos de crédito rural.
- Organização e execução do PPA e PNAE
- Executar o Programa Renda Agricultor Familiar
-Executar o Programa Inclusão Solidária e Produtivas
-Executar o Programa Fomento as Atividades Produtivas

6. EQUIPE

Equipe:
Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente
·
5 técnicos do IDR-Paraná
·
1 prestadora de serviços de limpeza cedido da prefeitura ao IDR-Paraná

7. METODOLOGIA DE TRABALHO
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
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eventos grupais. A ênfase será para grupos em bovinocultura de leite, olericultura e inclusão
social e produtiva.
3) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório, em visitas nas
propriedades, metodologias grupais 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 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.
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 como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Biolabore e associações de produtores
rurais.
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8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA
PERÍODO DE EXECUÇÃO
ATIVIDADE

EXECUTOR

2021

Quant.

1°

2°

2022

3°

4°

1°

2°

2023

3°

4°

1°

2°

2024

3°

4°

1°

2°

3°

$°

Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim
1. Organização dos produtores

IDR-Paraná

268 UPF/ano

x

x

Prefeitura

15 UPF/ano

x

x

4

IDR-Paraná

268 UPF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prefeitura

15 UPF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IDR-Paraná

2 UR

IDR-Paraná

2 UR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Atendimento aos produtores

IDR-Paraná

618/ano

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5. Realização de eventos grupais

IDR-Paraná

assistidos dos Grupos de UPF
2. Visitas periódicas aos produtores
assistidos dos Grupos de UPF
3. Implantação de UR

Acompanhamento de UR

Prefeitura

4 eventos

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

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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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, .2
veículos, custeio de funcionamento e de suas ações.

·

O Município contará com as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura e de Ação
Social, sua infraestrutura, 4 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.

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 semestre 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 de Desenvolvimento Rural 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.

Guaíra, 05 de abril de 2021
_______________________________

_______________________________

NATALINO AVANCE DE SOUZA
Diretor Presidente
IDR-Paraná

HERALDO TRENTO
Prefeito
Município de Guaíra
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