
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
 Luiz Ronaldo Ferri

 Função
 Engenheiro agrônomo 

 Telefone
 (43) 3546-7300

 Celular
 (43) 99926-3084

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

 Nome da Instituição
 Prefeitura Municipal de Ibaiti 

 CNPJ
 77.008.068/0001-41

 Endereço
 Rua Vereador José de Moura Bueno, n°23

 CEP
 84.9000-000

 Telefone
 43 3546-7350

 E-mail institucional
 atendimento@ibaiti.pr.gov.br

 Nome do Responsável Legal do Órgão
 Antonely de Cassio Alves de Carvalho 

 Função
 Prefeito

 Nome do Responsável Técnico
 Guilherme Augusto de Oliveira Leite

 Função
 Secretário Municipal da Agricultura

 Telefone
 43 3546-7450

 Celular
43 99161-1986

 E-mail institucional
 atendimento@ibaiti.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Ibaiti

Público alvo: Agricultores familiares, Associação e Cooperativa de Produtores.
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3. JUSTIFICATIVA

O município de Ibaiti  está localizado na região Norte Pioneiro do Paraná1,  possuindo
uma área  territorial  de  89.878  ha,  estando  distante  cerca  de  295,6  km da capital  Curitiba
(IPARDES,  2007).  Segundo  dados  do  IBGE  (2018),  o  município  possui  uma  população
estimada de 31.142 habitantes, com uma densidade demográfica em torno de 32,03 habitantes/
km2.

O grau de urbanização (em 2010) estava em torno de 78,31%, estimando-se que 23.097
pessoas  residiam na  cidade,  enquanto  5.628  estavam na  zona  rural,  sendo  registrado  um
decréscimo de 4,5% da população rural, ao passo que a população urbana cresceu 5,9%, um
indício do êxodo rural ainda persistente.

O município  de  Ibaiti  possui  7  distritos  rurais  (Amorinha,  Amora  Preta,  Campinhos,
Euzébio de Oliveira, Patrimônio do Café, Vassoural e Vila Guay), com 1.453 estabelecimentos
rurais, sendo que deste total, 73,1% tem área de até 20 hectares (IBGE – Censo 2017, dados
preliminares).  Os  agricultores  familiares  se  concentram  nas  atividades  produtivas  de:
horticultura e fruticultura, lavoura permanente (café e cultivos florestais), lavoura temporária e
pecuária. Dentre estes distritos, foram definidos cinco grupos para o trabalho, além de duas
Cooperativas  de  Agricultores  Familiares  –  COOMPETIR  (Cooperativa  de  Produção  e
Comercialização  de  Agricultores  familiares  de  Ibaiti)  e  a  COOPERAVIDA  (cooperativa  de
Produção Orgânica da Agricultura Familiar do Norte do Paraná).

No  município  estão  localizados  dois  assentamentos  da  reforma agrária,  os  Projetos
Assentamentos  (PA)  Modelo  e  Vale  Verde.  Há  ainda  um  terceiro  assentamento,  PA
Marimbondo, cuja sede está localizada no município de Japira, mas cerca de 30% das famílias
são residentes do município de Ibaiti, sendo atendidas pelos serviços públicos deste município.
Juntos, estes assentamentos somam 216 famílias.

O IDR-Paraná conta no município com o quadro técnico de três funcionários na unidade
local, conta com o apoio direto de três técnicos de outros municípios. Já o Município tem as
Secretarias da Agricultura e do Meio Ambiente, e três profissionais. Dentro do quadro do IDR
Paraná,  temos  dois  engenheiros  agrônomos,  um  especialista  em  café  e  outro,  em
associativismo e cooperativismo, uma economista doméstico e dois técnicos agropecuários, um
especialista em agricultura orgânica e outro, em fruticultura

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 organizações bem fortalecidas e integradas para a promoção de
ações locais que promovam resultados concretos.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral:

1

Ibaiti é um dos 23 municípios que compõem a região Norte Pioneiro do Paraná, que formaram e foram
reconhecidos como território pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA em 2007, com o nome
de Território Integração Norte Pioneiro. Desde 2010, a região foi incluída no Programa Territórios da
Cidadania, do Governo Federal (então existente).
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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.
- Assessorar na gestão das cooperativas de agricultores familiares do município.
- Aprimorar os sistemas de produção, em especial da cafeicultura, da fruticultura e olericultura,
para o aumento da produtividade e da renda; com incentivo a instalação de unidades de refe-
rência (UR’s) de café e frutas.
- Incentivar e orientar a participação no Projeto Mulheres do Café, melhoria da qualidade do
café produzido e organização das mulheres.
 - Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento dos produ-
tores na participação do mercado institucional (PAA e PNAE) e outras formas de comercializa-
ção da produção.
-Promover a produção sustentável, agricultura orgânica, a agroecologia e a orientação para o
manejo e conservação de solos e águas.
- Orientar para melhorias de condição de saneamento rural (lixo, água e esgoto).
- Promover o acesso a programas e políticas públicas, como acesso ao crédito rural e banco do
agricultor, entre outros.
- Incentivar e promover a regularização de agroindústrias familiares.
- Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural.
- Orientar e incentivar a diversificação das propriedades, com vistas a melhoria da renda das fa-
mílias.
- Sensibilizar poder público, agricultores e outros potenciais parceiros para a importância do tu-
rismo rural como fonte de renda para a agricultura familiar.

5. ATIVIDADES E METAS 

1) Assistir 07 Grupos de Unidades de Produção Familiar – UPF por ano.
2) Atender 750 agricultores (as) por ano.
3) Conduzir Unidade de referência em Cafeicultura
4) Conduzir Unidade de referência em fruticultura 
5) Conduzir unidade de referência em agricultura orgânica 
6) Executar 02 eventos grupais ao ano.

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
 – Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
 – Capacitação da equipe técnica e administrativa.
 – Assessoria  ao  Conselho  Municipal  de Desenvolvimento  Rural  e  as  Organizações
existentes.
 – Assessoria a duas cooperativas no município.
 – Elaboração de Projetos de Editais para as organizações (COOPERA PARANÁ).
 – Emissão de DAP e elaboração de projetos de crédito rural e Banco do Agricultor.
 – Executar o Programa Coopera Paraná.
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6. EQUIPE

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente 
· 5 técnicos do IDR-Paraná
· 1 servidor administrativo cedido da prefeitura ao IDR-Paraná
· 3 técnicos da Prefeitura

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Santo
Antônio da Platina e também trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do
Instituto.

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  de  café,  fruticultura,  olericultura,
organização e inclusão social e produtiva.

3) Os atendimentos para público em geral serão realizados em eventos, no escritório, em
visitas nas propriedades e por meios digitais diversos.

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.  Sendo os
principais que atuam no município são as Agências Bancárias, Cooperativas de Crédito.
Sindicatos  Rurais  e  Patronais,  Revendas  de  Insumos  Agropecuários,  Associações  e
Cooperativas, Núcleo Regional de Educação 
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8. 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 4° Trim 

1. Organização dos produtores 
assistidos dos Grupos de UPF IDR-Paraná

07 Grupos de
UPF/ano

X X X X

2. Visitas periódicas aos produtores 
assistidos dos Grupos de UPF IDR-Paraná 07 Grupos de

UPF
X X X X X X X X X X X X X X X X

3. Condução de UR

Acompanhamento de UR

IDR-Paraná 01 UR X X X X X X X X X X X X X X X X

IDR-Paraná  01 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 750 X X X X X X X X X X X X X X X X

5. Realização de eventos grupais IDR-Paraná 02 eventos 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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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 

2 R$ 4.000,00 Prefeitura 4 R$ 8.000,00 Prefeitura R$ 12.000,00

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$ 8.000,00 Prefeitura 6 R$ 12.000,00 Prefeitura R$ 20.000,00

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, 03 veículos, custeio de funcionamento e de suas
ações.
– O Município contará com as instalações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, 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.

Ibaiti 17 de maio de 2021

Natalino Avance de Souza
Diretor Presidente
IDR-Paraná

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito
Ibaiti
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