
  

PLANO INTEGRADO

TÍTULO:  INTEGRAÇÃO  INSTITUCIONAL  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  RURAL
SUSTENTÁVEL – REDE DE ATER E INOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 DADOS CADASTRAIS DO IDR-PARANÁ

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
José Claudio do Prado

 Função
 Extensionista Municipal 

 Telefone
(44) 35531530

 Celular
 (44) 999097963

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

1.2 DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA

Nome da Instituição
Prefeitura Municipal de Janiópolis 

CNPJ
 76.402.882/0001-83

Endereço 
 Rua Rui Barbosa nº 286 – Centro 

CEP
 87380 000

Telefone
(44) 3553-1411

E-mail institucional
 gabinete@janiopolis.pr.gov.br

Nome do Responsável Legal do Órgão
 Ismael José Dezanoski

Função
 Prefeito Municipal 

 Nome do Responsável Técnico 
 Luana Karoline Pereira 

 Função
 Secretária de Agr. M. Ambiente, Ind. e
Comércio

 Telefone
 (44) 3553-1202

 Celular
(44) 988137645

 E-mail institucional
 meioambiente@janiopolis.pr.gov.br
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2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: 

Município de Janiópolis, Distrito de Arapuã e Bredápolis; Comunidades rurais:  Água Grande,
Bragápolis,  Caracol,  Cinco  Marcos,  Riozinho/Graminha,  São  Domingos,  São  Marcos,  Ouro
Verde,  São Roque  e Sede/Periferia, Vilas Rurais Nossa Terra e Elias Abraão.

Público alvo:

Agricultores Familiares, Associações de Produtores e  Agroindústrias. 

3. JUSTIFICATIVA

A comunidade rural Riozinho/Graminha foi a primeira ocupação no município de Janiópolis, no
ano de 1935, sendo colonizada principalmente por imigrantes catarinenses, paulistas, mineiros e
nordestinos. Sua emancipação política ocorreu em 18 de Novembro de 1962, desmembrado do
município de Campo Mourão.

Janiópolis  possui  33.565 hectares e está localizado na região centro ocidental  do estado do
Paraná, às margens da BR-272, na sub-região denominada como Planalto de Campo Mourão,
entre os rios Ivaí e Piquiri. Sua sede situa-se nas coordenadas geográficas 24º 08’ 31’’Sul e 52º
46’ 54’’ Oeste, com a altitude de 560 metros. O município pertence à Comunidade dos Municípios
da Região de Campo Mourão – COMCAM, distante 493 km da capital.

3.1 Aspectos Econômicos:

O  município  de  Janiópolis  tem  como  base  econômica  o  setor  agropecuário,  destacando  a
produção de grãos, mandioca, olericultura, agroindústria e as pecuárias de leite e de corte. A
maior parte da produção é comercializada na forma “in natura”, o que resulta em baixo valor
agregado a produção. A exceção mais significativa é a produção de raízes de mandioca que é
favorecida pela existência de uma fábrica de farinha e polvilho azedo e pequenas agroindústrias
de derivados de carnes/frango colonial, pães, café, queijos, milho/pamonha e sorgo vassoura.

Segundo dados da SEAB/DERAL, no ano 2019 o Valor Bruto de Produção agropecuária – VBP
foi de R$170.305.801,41. Destaca-se a produção de grãos, onde soja e milho respondem por
71% deste valor. A soja ocupou uma área de 21.500 ha e o milho safrinha foi explorado em
15.000 ha. A produção de mandioca é representativa, respondendo por 2,43% do VBP, apesar de
ocupar uma área de apenas 600 ha.

A pecuária leite e corte respondem por 14,27% do VBP, o que inclui a produção 7.455 milhões de
litros/ano contribui (5,87%). Cabe destacar que, além da importância econômica, as atividades da
bovinocultura de leite e produção de raízes de mandioca são relevantes no aspecto social.

A compra de insumos e a comercialização da produção de grãos são feitas via cooperativas e
empresas de revenda de insumos, instaladas no município e região.

Existe dificuldade na expansão da produção de hortifrutigranjeiros, apesar da crescente demanda
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do mercado interno e externo; o desafio é a baixa adoção de tecnologia,  falta de assistência
técnica, baixo investimento e dificuldade de conseguir produtos para os cultivos.

3.2 Aspectos Sociais

O município de Janiópolis possui 472 estabelecimentos rurais,  desses aproximadamente 73%
são  explorados  por  agricultores  familiares.  A concentração  em  sistemas  produtivos  que  se
dedicam a produção de soja, milho e trigo, onde é intenso o processo de mecanização, e a baixa
expressividade de alternativas de produção com maior rendimento por área e maior utilização de
mão-de-obra, contribui para a redução da renda principalmente para pequenos produtores.

Nota-se ainda que o êxodo rural  persiste nas pequenas propriedades,  principalmente  com a
saída de  jovens,  causando  uma menor  disponibilidade  de  mão-de-obra  para  atividades  com
bovinocultura de leite e olericultura.

No município existe a possibilidade de expansão nas seguintes atividades:  produção de leite,
agroindústria familiar, cultivo de hortaliças e fruticultura, avicultura de corte e colonial e, como
alternativa de renda a longo prazo, o cultivo florestal.

Sua população estimada é de 4.914 habitantes (IBGE 2021), o que significa uma redução de
24% em relação  aos  dados  do  Censo  2010.  Dados  daquele  ano  apontavam  38% de  seus
habitantes residindo na área rural. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-médio 2010) é
0,696. No município existem 472 estabelecimentos (IBGE Censo Agropecuário 2017).

3.3 Aspectos Ambientais:

A implantação de terraços para infiltração de água e o plantio em nível, bem como a prática do
plantio direto, trouxe avanços na conservação de solos e água. Contudo nos últimos anos tem-se
observado  que  vários  produtores  têm  descuidado  estas  práticas,  adotando  a  eliminação  de
terraços, o plantio em desnível e a falta de palhada para um plantio direto de qualidade.

O  uso  de  defensivos  agrícolas,  por  muitos  agricultores,  vem  sendo  realizada  de  forma
indiscriminada,  pois  não adotam práticas  de manejo  integrado de pragas,  doenças e plantas
daninhas, o que, inclusive, tem motivado o Ministério Público a intervir na questão, especialmente
no entorno das áreas urbanizadas.

Os mananciais, em sua maioria, já possuem proteção de mata ciliar, porém em muitas unidades
de produção estão abaixo dos valores exigidos pela legislação ambiental em vigência. A maioria
das propriedades rurais não possui área de reserva legal.

3.4 Infraestrutura

As estradas municipais somam aproximadamente 380 km e são mantidas com recursos próprios,
recursos  do  Tesouro  do  Estado  e  às  vezes  da  União.  Considerando  as  condições  de
trafegabilidade  do  sistema  viário,  aproximadamente  60%  das  estradas  estão  com  boas
condições,  25%  em  condições  regulares  e  15%  em  condições  ruins,  necessitando  de
intervenções de recuperação “adequação e revestimento primário”.  Vale destacar também, há
necessidade de melhorias nos carreadores das propriedades rurais, em especial que dedicam as
atividades de leite e  hortifrutigranjeiros.

O município possui infraestrutura de armazenagem suficiente para atender a demanda do setor
agropecuário.  No  setor  de  recebimento  de  grãos,  a  cooperativa  efetuou  ampliação  de  suas
instalações.  No setor mandioqueiro,  a agroindústria  instalada no município também, está em
franca expansão, ampliando e modernizando suas instalações.

A pecuária de leite está em franco desenvolvimento, pois existem vários laticínios, cooperativas e
associações que captam diariamente a produção de leite no município.
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Vários  fatores  contribuem  para  o  processo  de  desenvolvimento  das  áreas  rurais,  sendo  os
principais: maior acesso ao sistema de educação e a terra, com o intuito de elevar a renda e
diminuir  a  pobreza;  a prática de uma agricultura diversificada e mais sustentável;  uma maior
concentração  das  atividades,  devido  às  vantagens  da  proximidade;  e,  principalmente,  um
conjunto de instituições bem alicerçadas e integradas para a promoção de ações locais  que
promovam resultados concretos.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral:

Promover ações integradas de assistência técnica e extensão rural, para a melhoria econômica,
social e ambiental da população rural. 

4.2 Objetivos específicos e impactos esperados:

 Fortalecer a gestão das unidades produtivas;
 Aprimorar os sistemas de produção;
 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, orientação para o manejo e conservação de solos e águas;
 Promover o acesso a programas e políticas públicas.

5. ATIVIDADES E METAS 

Os trabalhos estarão voltados a grupo de agricultores familiares, como estratégia facilitadora para
a prestação de assistência  técnica e  extensão rural  visando o  fortalecimento  das economias
locais, a inclusão social e a preservação dos recursos naturais. São as seguintes metas:

1) Assistir 60 Unidades de Produção Familiar – UPFs
2) Atender 160 agricultores familiares
3) Implantar 01 Unidades de referência no Projeto Bovinocultura de Leite
4) Implantar 02 Unidades de referência no Projeto Mandioca “indústria e mesa” 
5) Realizar 04 eventos grupais por ano

Também serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
 Levantamento e caracterização da realidade rural e monitoramento da produção
 Assessoria ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
 Assessoria às associações de produtores rurais;
 Emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP
 Elaboração de projetos de crédito rural, custeio e investimento
 Projetos de melhoria da trafegabilidade de estradas rurais
 Organização e execução do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA
 Organização e execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
 Ações de promoção do meio ambiente – agenda ambiental 
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6. EQUIPE

7. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 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. 

 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 bovinocultura de leite,  mandioca e inclusão social e produtiva.

 As  atividades  de  implantação  de  Unidades  de  Referência;  organização  e  execução  das
capacitações; realização de eventos (excursão técnica, visitas, dia de campo, reuniões e palestras)
com produtores serão executadas seguindo metodologia própria.

 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.

 O levantamento  e  caracterização  do  rural  do  município  e  monitoramento  da  produção,  serão
realizados  de  forma  conjunta  pelos  técnicos  do  IDR-Paraná,  Prefeitura  e  articulada  com  a
SEAB/DERA e IBGE. 

 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.

 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 os seguintes parceiros Prefeitura Municipal; Câmara Municipal; Conselhos Municipais
Cooperativa Coamo; Agência Local do Banco do Brasil; ACIJAN- Associação Comercial e Industrial
de  Janiópolis;  Agência  Local  do  SicredI;  Associações  de produtores;  Farinheira  Bredápolis  e
EMBRAPA.

5/8

Para  execução  do  Plano  de  Trabalho  Integrado,  serão  envolvidos  diretamente  as  equipes
abaixo: 

6.1 Equipe Emater Unidade Municipal de Janiópolis

 José Cláudio do Prado – Técnico em Agropecuária;
 Celma Cipriano Leite - Auxiliar Administrativo (Prefeitura de Janiópolis).

6.2 Técnicos do Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Industria e Comércio

 Luana Karoline Pereira – Tecnóloga em Gerenciamento Ambiental;
 Gerson Ney de Oliveira Vianna – Médico Veterinário;
 Odair Barbosa - Técnico em Agropecuária

Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Campo
Mourão e também trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do IDR-Paraná
e Embrapa
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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 $° Trim 

1.  Organização dos produtores 
assistidos dos Grupos de UPF

IDR-Paraná 60  UPF/Ano x x x x

Prefeitura

2. Visitas periódicas aos produtores 
assistidos dos Grupos de UPF

IDR-Paraná 240 vistias/Ano x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura

3. Implantação e Acompanhamento 
de UR 

IDR-Paraná 04 UR x x x x

Prefeitura

4. Atendimento aos produtores
“Publico atendido e assistido” 

IDR-Paraná 220/ano x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura

5.  Realização de eventos grupais IDR-Paraná 12 eventos/ano x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura

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.

9. RECURSOS E CRONOGRAMA *
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Período: 2021 a 2022

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM
2021 2022 TOTAL

(R$)
QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL QTD VALOR (R$) RESPONSÁVEL

1.  1. Realização de 
eventos grupais.

Recursos financeiros para 
execução dos eventos 

12 5.000,00 Prefeitura 12 5.000,00 Prefeitura 10.000,00

Período: 2023 a 2024

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 

12 5.000,00 Prefeitura 12 5.000,00 Prefeitura 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, veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
 O Município contará com as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, sua infraestrutura,

veículo, 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 Municipal 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 e contando com representantes das entidades e com entrega de relatório.

Janiópolis Pr, 24 de Junho de 2021

___________________________           _____________________________________
Natalino Avance de Souza           Ismael José Dezanoski
Diretor Presidente            Prefeito
IDR-Paraná            Município de Janiópolis 

___________________________            _____________________________________
José Claudio do Prado                         Luana Karoline Pereira 
Extensionista Municipal            Secretária Agr. M. Ambiente, Ind. e Comércio
Responsável Local IDR-Paraná            Responsável Prefeitura
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