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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 

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 

LUCIANE CURTES PORFIRIO DA SILVA 

 Função 

Gerente Regional 

 Telefone 

42 3228 3700 

 Celular 

(42) 99905 3006 

 E-mail institucional 

grpontagrossa@idr.pr.gov.br 

 

Nome da Instituição 

PREFEITURA MUNICIAPAL DE JAGUARIAÍVA 

CNPJ 

76.910.900/0001-38 

Endereço 

 

 Praça Isabel Branco, 142 

CEP 

 

84.200-000 

Telefone 

 42 3535 9400 

E-mail institucional 

gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br 

Nome do Responsável Legal do Órgão 

ALCIONE LEMOS 

Função 

 PREFEITO MUNICIAL 

 

 Nome do Responsável Técnico 

SANDRO DRINKO DE MATOS 

 Função 

 Engenheiro Agrônomo 

 Telefone 

 (43) 3535-9350 

 Celular 

(43) 99932-6372 

 E-mail institucional 

sedea.pmj@gmail.com 

 
 
2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO 

Localização: Município de Jaguariaíva, 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 Jaguariaíva possui uma área territorial de 1.453,06 km2, situado na Mesorregião 
Centro Sul. A população estimada em 2017, dados IBGE, de 35.027 habitantes. A agropecuária é 
a base da economia do município e segundo o Departamento de Economia Rural (DERAL), o valor 
bruto da produção (VBP) municipal; referente ao ano de 2019; foi de R$ 321.777.390,32. Sendo 
que os 3 maiores VBP somam 52% do total, sendo eles soja (32%), suíno corte (13%) e suínos 
recria (7%). Dentre as explorações que contribuem significativamente para o desenvolvimento local 
podemos citar as culturas de soja, milho, feijão, trigo, cultivo florestal, suinocultura, pecuária leiteira. 
O associativismo é pouco desenvolvido no município resumindo-se a grupos específicos 
organizados para acessarem benefícios de programas governamentais como o PNAE. A 
associação dos produtores do Bairro Lanças, organizada em função da linha de leite, encontra-se 
paralisada e a do Bairro Gentil não chegou a ser regularizada.  
PONTOS DE ESTRANGULAMENTO 
- Maioria dos agricultores familiares não possuem documentação de suas terras registradas em 
cartório dificultando o acesso às políticas públicas. 
- Falta de documentação fiscal (Bloco do Produtor) 
- Falta de profissionalização dos produtores no exercício das atividades 
- Agroindustrialização familiar inexistente 
- Associativismo 
- Má utilização e destino de embalagens de agroquímicos; 
- Solos degradados (Química e fisicamente)  
- Mata ciliar reduzida 
- Recolhimento de embalagens de agrotóxicos 
PRINCIPAIS DESAFIOS 
- Promover a aproximação dos produtores com canais de comercialização; 
- Capacitar os produtores nas atividades: Leite e olericultura 
- Promover discussão sobre a adesão ao serviço de inspeção municipal (SIM) 
- Iniciar discussão sobre organizações rurais 
- Promover o fortalecimento do CMDR- Levar políticas públicas às regiões periféricas e mais pobres 
do município 
- Articular para a regularização da documentação da terra 
- Orientar os produtores sobre a importância do bloco de produtor 
- Articular parcerias para implementação de projetos sociais 
- Ampliar o programa de recolhimento de embalagens de agroquímicos 
- Orientar nas boas práticas de produção- Orientar e fomentar a recuperação de matas ciliares 
Oportunidades e Potencialidades 
- Parceria com a ADINP (Associação de Distribuidores de Insumos do Norte Pioneiro), caso haja 
demanda de recolhimento de embalagens de agrotóxicos. 
- Programas Nacional de Alimentação Escolar 
- Comercialização de frutas e verduras para consumo dos alunos da rede municipal de Ensino, 
gerando renda aos agricultores familiares. 
- Programa Aquisição de Alimentos - Caso seja implantado no município, apoiar, estimular e 
fomentar iniciativas de produção, comercialização e consumo de alimentos com o objetivo de 
contribuir para a garantia do acesso ao alimento em quantidade, qualidade e regularidade, gerando 
renda, promovendo a inclusão social da parcela da população sob risco social através da compra 
e doação governamental de alimentos provindos da agricultura família 
O trabalho de ATER no município de Jaguariaíva sempre ocorreu de forma conjunta com apoio da 
prefeitura municipal, buscando a melhoria e desenvolvimento do Meio Rural. 
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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: 

 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  

Principais Projetos 
PROJETO INCLUSÃO PRODUTIVA E SOCIAL  
Orientar 50 famílias na mobilização ao acesso a políticas públicas, na organização de grupos 
para comercialização, orientação para acesso ao crédito e no exercício da cidadania. 
Proposta de Ação: Orientação em cidadania, Nota do produtor rural, Habitação rural 
(PNHR),Energia elétrica, DAP. 
Parceiros: Prefeitura municipal, SEDEA, Banco do Brasil, CEF, PROVOPAR, SEMUDS e 
COHAPAR. 
OLERICULTURA 
PNAE 
Atendimento em torno de 25 produtores na diversificação de culturas, com consequente aumento 
de produção num montante de +- R$275.,642,90. 
Proposta de Ação: Programa Federal com convênios com Estados e Município. 
Resultados: Diversificação de culturas com aumento de no mínimo 10% na renda familiar. 
Atuação Técnica: Edo, Juliana e Sandro 
PAA 
Atendimento em torno de 10 produtores na diversificação de culturas, com consequente aumento 
de produção num montante de +- R$50.000,00. 
Proposta de Ação: Programa Federal com convênios com Estados e Município. 
Resultados: Diversificação de Culturas com consequente aumento de 10% da renda familiar. 
Atuação Técnica: Edo, Juliana e Sandro 
GRÃOS 
Atendimento em torno de 25 pessoas numa área de 160 ha. 
Proposta de Ação: Elaborar projeto técnico de custeio num montante de +- R$180.000,00. 
Implantação de 02 URs, sendo 01 de Milho, 01 de Feijão 
Resultados: Uso correto de insumos, Manejo da fertilidade do solo, com consequente aumento 
da produtividade. 
Atuação Técnica: Edo, Sandro 
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PROJETO LEITE 
Melhorar a qualificação da mão de obra empregada na atividade leiteira, nos aspectos de manejo 
sanitário e do rebanho, alimentação, instalações e equipamentos, com o objetivo de alcançar 
melhores índices de produtividade e qualidade do leite.  
Metas: 
· Orientar 20 agricultores sobre manejo correto da ordenha e do rebanho, alimentação e 

melhoria de pastagens. 

 
6. EQUIPE 

Do IDR Paraná: 
EDO RODRIGUES MOTA – Técnico Agrícola 
 
Da prefeitura:  
SANDRO DRINKO DE MATOS – Engenheiro Agrônomo – Prefeitura Municipal. 

 
 
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: 04 (quatro) 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 

ATIVIDADE EXECUTOR Quant. 

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.  

Elaborar projeto técnico de 
custeio 

IDR Paraná 25  12 13   12 13   12 13   12 13  

                  

Assistir Agricultores em 
Olericultura  

IDR Paraná 35 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 5 

                  

Orientar famílias na 
mobilização ao acesso a 
políticas públicas, na 
organização de grupos para 
comercialização, orientação 
para acesso ao crédito e no 
exercício da cidadania 

IDR Paraná 50 20 30 30 10 20 30 30 10 20 30 30 10 20 30 30 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 

Diretor Presidente 
IDR-Paraná 

ALCIONE LEMOS 
Prefeita Municipal 

Município de Jaguariaíva 
 
 
 
 
 

 

_______________________________ _______________________________ 
Luciane Curtes Porfirio da Silva 

Gerente Regional 
Responsável IDR-Paraná 

Sandro Drinko de Matos 
Engenheiro Agrônomo 
Responsável Prefeitura 
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