
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
Uherlys Clayton Bruneli Marques 

 Função
 Tecnico de Extensão Rural 

 Telefone
 (43) 3622-1125

 Celular
 (43) 99637-4012

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

 Nome da Instituição
 Prefeitura Municipal de Jaboti

 CNPJ
75.969.667/0001-04

 Endereço
 Praça Minas Gerais, 175 – Centro 

 CEP
 84.930-000 

 Telefone
 (43) 3622-1122 

 E-mail institucional
 gabinetedoprefeito@jaboti.pr.gov.br

 Nome do Responsável Legal do Órgão
Regis Willian Siqueira Rodrigues

 Função
 Prefeito

 Nome do Responsável Técnico
 Marcelo Augusto da Mata Siqueira

 Função
 Secretário da Agricultura

 Telefone
(43) 3622-1125

 Celular
(43) 99832-2269

 E-mail institucional
marceloaugustosiq@gmail.com

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Jaboti – PR

Público  Alvo:  Nossa  estrutura  fundiária  concentra  pequenas  propriedades,  sendo  nosso
público-alvo os 1860 moradores da Zonal Rural, em especial os pequenos agricultores, em
regime de economia familiar que estão divididos em 527 propriedades com área menor que
26 ha, representando 86% dos produtores, mas é onde são gerados 60% VBP (Valo Bruto de
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Produção) municipal, com a criação de aves, plantação de café, frutas , hortaliças produção
de açúcar mascavo. 

3. JUSTIFICATIVA

O município  de  Jaboti  faz  parte  do  Norte  Pioneiro  do  Paraná,  que  é  mesorregião,
historicamente identificada como a região pioneira do processo de expansão da lavoura cafeeira
paulista sobre a faixa do Trópico de Capricórnio. Elevado a condição de município em 15 de
novembro de 1955. Desde a sua colonização conservamos até os dias atuais os costumes
mineiros e possuímos um sentimento familiar muito acentuado, já que 50% dos trabalhadores
possuem laços de parentescos.

População: 4.902; População IDH: 0,699; Área: 138,969 km; Classe de solo: Argissolo;
Clima: Subtropical; Altitude: 560 mts; Relevo: Suave.

A renda familiar  rural  no município de Jaboti  depende do resultado da interação de
diversos fatores como: tipo de exploração da família e seu tamanho, grau de estruturação da
propriedade,  capitalização do produtor,  tempo de inicio  de produção da exploração,  tipo de
processo  comercial  em  que  está  inserido,  número  de  pessoas  na  família,  grau  de
especialização das pessoas da família, condições naturais da propriedade e outras. Por isto se
apresenta bastante heterogenia e de complexa avaliação. No geral, a renda da cafeicultura e da
Bovinocultura de leite,  fruticultura,  agroindústria de produção de açúcar  mascavo e polvilho
estas  atividades  poderão  ser  melhoradas,  pois  é  fundamental  o  trabalho  do  Instituto
Desenvolvimento Rural do Paraná/Prefeitura para a viabilidade e o desenvolvimento na geração
de renda destas.

Tendo como valor bruto da produção por hectare de R$ 3.049,32, considerando um total
de 527 estabelecimentos agrícolas de acordo com o IBGE e DERAL – 2010. 4.2 – PREÇOS
São praticados preços de mercado, sem a interferência do produtor, que se sujeita a eles. No
mercado de café ofertado pelos compradores seguem os preços praticados no mercado de café
da região, compradores de café de Pinhalão, Ibaiti e Londrina. Atualmente o local do Instituto
Desenvolvimento  Rural  do  Paraná  vem  trabalhando  com  os  cafeicultores  para  saberem  a
classificação: renda e umidade de seu produto e a bebida. Amostras de café são enviadas aos
laboratórios  oficiais  do  estado,  a  exemplo  do  laboratório  de  Pinhalão,  onde  é  feita  a
classificação quanto ao tipo, bebida e peneira. De posse do laudo, o agricultor familiar vem
sendo respeitado quando oferecem o seu produto aos comerciantes, recebendo um preço mais
justo. No mercado do leite há uma organização cooperativa na qual a qualidade do leite está
atrelada a um sistema de coleta de leite a granel através de um tanque isotérmico. Toda bacia
leiteira do município e região estão supridas com resfriadores de leite. A comercialização é feita
via cooperativa do leite aos laticínios regionais.  O mercado do leite é franco e  dependente
unicamente  da  qualidade  do  produto  e  do  volume.  As  agroindústrias  fazem  através  da
cooperativa  de  açúcar  mascavo  sua  comercialização  direta  a  outras  empresas  do  ramo
nacional, o produto é vendido com a marca da cooperativa e também a granel. O mercado é
exigente quanto a qualidade do produto e os produtores vêm substituindo gradativamente o
sistema de produção de fogo direto pelo sistema de caldeira. O maior problema de preço está
relacionado a fruticultura, onde os atravessadores são os grandes beneficiários do trabalho do
produtor. Faz-se necessário uma atenção especial entre os parceiros para melhorar a renda
destes produtores. Outra atividade que vem se destacando de forma significativa no quesito
renda para a região é a piscicultura, onde temos hoje um técnico capacitado para atuar nesta
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área. Vem sendo feito um trabalho de capacitação do aquicultor familiar quanto ás técnicas para
o desenvolvimento da atividade, bem como quanto ao licenciamento ambiental e também para a
construção dos tanques escavados.

 O acesso a mercado para produtores de morango e uva é feito através de comerciantes
locais e, regionais, sendo, a grande parte do morango e da uva comercializada em caixas, onde
o atravessador vai até a propriedade compra e revende nas CEASAS Londrina e Curitiba entre
outros. A rentabilidade poderia ser melhorada com a venda direta feita pelo produtor na pedra
nas CEASAS ou através de uma organização cooperativa. 

As organizações que existem de forma efetiva e atuante são: Cooperativa Agropecuária
de Produtores de leite de Jaboti; Cooperativa Agropecuária de Produtos Orgânicos da Terra. A
organização dos cafeicultores existe formalmente, mas não se tem um trabalho assíduo com os
produtores.  Os produtores de uva estão organizados na associação do município de Japira
AVIJA.  A organização dos  produtores  de morango de Jaboti  Associação Norte  Velho,  está
sediada em Jaboti e abrange os municípios vizinhos. 

O município  de  Jaboti  está  localizado na região  conhecida  como Norte  Pioneiro  do
Estado do Paraná. Possui uma área de 138,969 km2, altitude média de 560 metros, latitude
23º44’36” S e Longitude 50º04’33” W. Considerando a Unidade Local do INSTITUTO EMATER,
está inserido na Região da Unidade Regional de Santo Antônio da Platina, macro Norte, e que,
atualmente, está dividida em 4 Áreas de Desenvolvimento Integrado (ADI), sendo que Jaboti é
integrante de uma delas, faz parte da Subunidade Territorial e Consórcio Vale do Rio Cinzas
(CIVARC). Pertencente ao Território Integração Norte Pioneiro e Território da Cidadania.

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 Cafeicultura, Olericultura e Fruticultura
especial a diversificação com outras frutas;
– Iniciar o cultivo orgânico  no município;
– 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 conserva-
ção de solos e águas;
– Promover o acesso a programas e políticas públicas;
– Fomentar, Promover e capacitar as Organizações Rurais e os seus dirigentes (Associações e
Cooperativa), principal nas cadeias produtivas de Cafeicultura, Olericultura em ambiente protegi-
do e Fruticultura.

5. ATIVIDADES E METAS 

1) Assistir 150 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano;
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2) Atender 500 agricultores (as) por ano;
3) Implantar 07 Unidades de referência em Fruticultura;
4) Executar 8 eventos grupais ao ano;
5)  Levantamento anual e caracterização da Realidade Rural  e monitoramento da produção

(Seab/Deral);
6) Assessoria ao Conselho Municipal (CMDRS);
7) Fomentar, Promover e capacitar as Organizações Rurais e os seus dirigentes (Associações 

e Cooperativa);
8) Emissão de e elaboração de 40 projetos de crédito rural, (Custeio e Investimento);
9) Organização e execução do PPA e PNAE;

10) Implantar uma unidade de cultivo orgânico;
11) Educação Ambiental – Proteção de Minas;
12) Executar Projeto de adequação e recuperação das estradas rurais e infraestrutura básica 
dentro da porteira, com adequação e manutenção de carreadores;
13) Acompanhamento do Projeto Família Paranaense, com apoio do CRAS; 
14) Executar Projeto de Patrulha Rural com serviços de conservação e preparo de solo, 
plantio e colheita, no caso da silagem de milho;
15) Executar o Programa Municipal de Fertilidade de Solo, com a distribuição de Calcário;
16) Acompanhamento e orientação da Certificação Orgânica de 01 propriedade por ano;
17) Elaboração e Execução do Projeto de calçamento de estradas rurais.

6.EQUIPE

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente 
· 2 Técnico Agrícolas  – IDR-Paraná;
· 1 Técnico Agrícola – Secretária Municipal de Agricultura conveniado ao IDR-Paraná;
· 1 Secretário Municipal de Agricultura;
Esta  equipe contará  com apoio,  suporte técnico e  supervisão da Unidade Regional  do IDR-
Paraná de Santo Antônio da Platina assim como da Equipe Administrativa e Operacional  do
Município  e  também trabalhará  de  forma articulada  com técnicos  e  pesquisadores  do  IDR-
Paraná.

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 Cafeicultura,  Fruticultura,  Olericultura  e
Inclusão Social e Produtiva.

3) Os atendimentos para público em geral serão realizados no escritório do IDR-Paraná e na
Secretária Municipal  de Agricultura, com a elaboração execução de projetos e programas
Federais, Estaduais e Municipais com visitas nas propriedades e por meios digitais, conforme
demanda.

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.
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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 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, 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.

8) A  emissão  de  DAP  e  elaboração  de  crédito  rural  serão  realizadas  seguindo  normas  e
procedimentos próprios, seguindo a Legislação do MAPA e Manual de Crédito Rural.

9) Serão alinhadas ações no sentido de otimizar recursos e esforços junto a outros parceiros
que atuam no meio rural prestando apoio aos produtores. 
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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 100 UPF/ano X X X X

2. Visitas periódicas aos produtores 
assistidos dos Grupos de UPF

IDR-Paraná 150 UPF X X X X X X X X X X X X X X X X

3. Implantação de UR

Acompanhamento de UR

IDR-Paraná 3 UR X X X X X X X X X X X X X X X X

IDR-Paraná 4 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 500 /ano 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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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 

8 R$ 4.000,00 Prefeitura 10 R$ 5.000,00 Prefeitura R$ 9.000,00 

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 

10 R$ 5.000,00 Prefeitura 10 R$ 5.000,00 Prefeitura R$ 10.000,00 

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, 2 veículos, custeio de funcionamento e de suas
ações.
– O Município contará com as instalações do IDR-Paraná para o funcionamento da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, 2 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.

_______________________________                    _______________________________
Natalino Avance de Souza                                        Regis Willian Siqueira Rodrigues 
Diretor Presidente                                                     Prefeito
IDR-Paraná                                                               Município Jaboti
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