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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
LUCIANE CURTES PORFIRIO DA SILVA
Telefone
Celular
(42) 3228-3714
(42) 999053006

Função
Engenheiro Agrônomo
E-mail institucional
grpontagrossa@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
Endereço
Av. Francisco Siqueira Kortz, 471 - São Cristóvão
Telefone
(42) 3278-8100
Nome do Responsável Legal do Órgão
DAYANE SOVINSKI

CNPJ
01.613.770/0001-72
CEP
84.250-000
E-mail institucional
gabinete@imbau.pr.gov.br
Função
PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Responsável Técnico
David José Antunes Teixeira
Telefone
Celular
(43) 3567-5120 (43) 99934-3850

Função
Vice prefeito
E-mail institucional
gabinete@imbau.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO
Localização: Município de IMBAÚ, Região de Ponta Grossa.
Público alvo: Agricultores familiares, jovens, mulheres, associações e cooperativas e
associações da agricultura familiar.
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3. JUSTIFICATIVA
O Município de Imbaú possui área de aproximadamente 31.755 ha, sendo distribuídos em culturas
anuais 5.064 ha, reflorestamento 18.900 ha, matas nativas 2.950 ha, pastagem nativa 2.100 ha,
pastagens cultivada 1.900 ha, área urbana 395 ha e área inaproveitáveis 385 ha. Limita - se com
os Municípios de Ortigueira, Reserva, Tibagi e Telêmaco Borba.
O município é composto de pequenas propriedades, com solos de baixa aptidão agrícola,
consequentemente, com baixa produtividade das lavouras anuais e baixas qualidade de produtos.
A economia é baseada na silvicultura, agricultura, olericultura, onde principais produtos são:
Eucalipto, grãos e hortaliças diversas. As olerícolas são comercializadas na feira do produtor rural
no município, feira de produtor no município de Telêmaco Borba, além de comercializarem parte
da produção a atravessadores e programas governamental via cooperativa como o PAA e PNAE.
PONTOS CRÍTICOS
· Analisando o perfil da realidade municipal observamos os seguintes pontos:
· Descapitalização para investimento em geral;
· Baixa remuneração pelas atividades produtivas;
· Falta de visões empreendedoras e cooperativistas;
· Produção primária sem agregação de valor;
· Baixa participação de mulheres e jovens nas atividades de renda;
· Dificuldades para acesso ao credito subsidiado;
· Dificuldade para fiscalização e gerenciamento de projetos;
· Agricultores com baixo nível de instrução;
· Existência de propriedades com rendas exclusivas de políticas publicas;
· Grande número de produtores com produção exclusiva para subsistência;
· Falta de uma política séria com garantia de preços em todo setor agropecuário;
· Dificuldade para geração de renda na atividade agropecuária pelo baixo preço dos
produtos.
DESAFIOS
· Superação das dificuldades com relação a baixa aptidão agrícolas dos solos;
· Estimular trabalhos de forma organizada;
· Estimular a inovação tecnológica e diversificação da produção;
· Viabilizar meios para acesso a créditos e investimentos que possibilitem a melhoria da
infraestrutura de produção, armazenagem, beneficiamento e comercialização;
· Aumentar a participação de mulheres e jovens nos conselhos de desenvolvimento e nas
tomadas de decisões;
· Inserir as famílias em projetos sociais com visão de continuidade da atividade;
· Sensibilizar os redutos de pobreza para a necessidade de produção para segurança
alimentar e aumento de alimentos seguros.

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:
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-

Coordenar ações específicas em questões ambientais, como controle e destinação correta
do lixo, combate à erosão dos solos, redução no uso de agrotóxicos, proteção de nascentes,
mata ciliar e educação ambiental;

-

Contribuir para aumento da produtividade/produção, por meio de maior acesso à
informação, utilização racional de recursos, diversificação de atividades, boas práticas e
alternativas de mercado/comercialização.

-

Contribuir para a elevação da renda das famílias à margem do desenvolvimento.

-

Orientar a adequação legal e ambiental das propriedades

5. ATIVIDADES E METAS
COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS INERENTES AO MUNICÍPIO
a) Programa Família Paranaense
Apoio as famílias enquadradas no programa para implantação dos projetos, com visitas de
orientação, elaboração de projetos, reuniões e palestras;
c)
Programa PNAE
Apoio a Associação de Cooperativa para elaboração de projetos junto aos governos de
estado e município.
Apoio e assessoria junto a cooperativa e associação para acessar mercados públicos.
PRINCIPAIS PROJETOS QUE SERÃO DESENVOLVIDOS:
Projeto Grãos: Feijão, milho, trigo e soja.
Prática
Produtores a
atendidos
Uso correto de insumos
20
Manejo integrado de pragas, doenças e invasoras
28
Seleção de variedades, semeadura e plantio
20
Manejo adequado de solos e águas
20

Projeto Fruticultura:
Prática

Produtores
atendidos

Implantação e manejo de pomares
Tratos culturais
Manejo de fertilidade de solo e plantas
Manejo Integrado de pragas
Manejo integrado de doenças

a

serem

serem

10
20
20
20
20

Projeto Olericultura :
Prática
Tratos culturais
Manejo integrado de pragas, doenças e invasoras
Manejo da fertilidade do solo e nutrição de plantas

Produtores a
atendidos
35
45
20

serem
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Organização para comercialização
Seleção de variedades, semeadura e plantio programado
Produção programada
Cultivo em ambiente protegido
Motivação para participar de grupos de assistidos
Projeto Promoção da Cidadania:
Prática

25
15
15
25
25

Produtores
atendidos

Inclusão produtiva
Saneamento básico
Segurança alimentar / nutricional de famílias rurais
Acesso a programas e políticas públicas
Projeto Gestão Social
Prática

serem

a

serem

65
75
75
10

Produtores
atendidos

Acompanhamento e atualização do perfil da UPF
Assessoria a gestores em planos de negócios sustentáveis
Acesso a mercados institucionais

a

30
30
40

6. EQUIPE
Do IDR Paraná:

-

Engenheiro Agrônomo – Luciano Merhy
Engenheiro Agrônomo – Carlos Alberto Merhy Filho
Bel. Ciências Domésticas – Fátima Regina Carvalho Cardoso
Bel. Ciências Econômicas – Josélia Alves da Silva Belinovski

7. METODOLOGIA DE TRABALHO
Para que a extensão e seus parceiros alcancem êxito no referido Plano de Trabalho é importante
que cada entidade envolvida, esteja comprometida; o público beneficiário seja receptivo e esteja
disposto a adotar as práticas preconizadas.
Nos diversos projetos que compõem o Plano, serão utilizadas metodologias que se adaptem a
situação e o momento de execução da ação, com reuniões técnicas e práticas, fóruns de
desenvolvimento, cursos, oficinas, palestras, dias de campo, excursões e unidades demonstrativa
e de referência. Estes métodos grupais serão trabalhados durante a vigência do Plano de Trabalho.
Sendo eles: 02 (duas) Unidades Referência (U.R.) de feijão, milho e soja. Estas U.R.s, têm como
principal objetivo a transferência de tecnologia, que será repassada através de reuniões técnicas e
práticas, palestras, visitas, dia de campo
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8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA
PERÍODO DE EXECUÇÃO
ATIVIDADE

EXECUTOR

2021

Quant.

2022

2023

2024

1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
4°
1°
2°
3°
$°
Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim. Trim.

Projeto Grãos: Feijão,
milho, trigo e soja

IDR Paraná

88

20

20

20

28

20

20

20

28

20

20

20

28

20

20

20

28

Projeto Fruticultura

IDR Paraná

30

5

10

10

5

5

10

10

5

5

10

10

5

5

10

10

5

Projeto Olericultura

IDR Paraná

80

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Projeto Promoção da
Cidadania

IDR Paraná

100

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Projeto Gestão Social

IDR Paraná

40

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

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. 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.

_______________________________

_______________________________

NATALINO AVANCE DE SOUZA

DAYANE SOVINSKI

Diretor Presidente
IDR-Paraná

Prefeita
Município de IMBAÚ
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