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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

Cleversom da Silva Souza
Função

Engenheiro Agrônomo

Telefone
43 3475 1296

Celular
43 99689 4860

E-mail institucional
Cleversom.souza@idr.pr.gov.br

Nome da Instituição
Município de Jardim Alegre

CNPJ

75.741.363.0001/87

Endereço
Praça Mariana Leite Felix, 800

CEP
86.860-000

Telefone
43 3475 1256

E-mail institucional
assessoria@jardimalegre.pr.gov.br

Nome do Responsável Legal do Órgão
José Roberto Furlan

Função
Prefeito

Nome do Responsável Técnico

Alex Fernando Belletati Piola

Função
Técnico Agrícola

Telefone
43 3475 1256

Celular
43 99968 4895

E-mail institucional
agricultura@jardimalegre.pr.gov.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Jardim Alegre e suas comunidades.

Público Alvo: Agricultores familiares e suas organizações sociais: associações, cooperativas, 

organizações informais e agroindústrias.

Profissionais de assistência técnica e extensão rural do IDR-Paraná, da Prefeitura e de demais 

entidades. 

3. JUSTIFICATIVA

7

7

Assinado por: Natalino Avance de Souza em 15/06/2021 10:30, Jose Roberto Furlan em 15/06/2021 13:38. Inserido ao protocolo 17.707.475-6 por: Lairton Pedro

Timoteo em: 02/06/2021 15:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no

endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 234f7ba73a9d31686da3c3bbf33b8f38.



                                          

2 9

O Plano Integrado de Jardim Alegre, realizado em parceria com o IDR-Paraná e a Prefeitura 

Municipal, tem como principal objetivo o desenvolvimento rural do município, pois atende o

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Jardim Alegre - PDRS. Integrando o 

município de Jardim Alegre e o IDR-Paraná aumenta-se a abrangência dos serviços e atendimento 

aos agricultores, entregando qualidade, buscando inovações e tecnologias por meio de pesquisa e 

extensão com mais agilidade, promovendo no meio rural maior renda, sustentabilidade e 

qualidade de vida, minimizando a desigualdade social.

       As ações, de acordo com o plano, visam atingir o máximo de famílias de agricultores do 

município, entregando, quando possível, trabalhos individualizados de assistência técnica e 

extensão rural e pesquisa às famílias (atendidas e assistidas), como também atendimento às 

organizações de agricultores, como associações, cooperativas, grupos informais, conselhos, entre 

outros. 

     O comprometimento deste plano integrado é ampliar o acesso à assistência técnica, extensão 

rural e pesquisa aos agricultores, de modo a atender e desenvolver o PDRS, com ações pautadas 

em resultados. Utilizando mecanismos tecnológicos e metodológicos existentes, como visitas, 

reuniões, oficinas, dia de campo, concursos, entre outros métodos, produzindo e difundindo 

tecnologias e inovações para buscar o aumento de produtividade, competitividade, renda, 

segurança alimentar e nutricional, promoção da cidadania, redução de custos, focado no 

desenvolvimento sustentável com o diferencial de preços e agregação de valor, promovendo 

maior participação de mulheres e jovens, minimizando a desigualdade social.

Para atendimento do público prioritário, a equipe será formada por cinco profissionais do IDR-

Paraná, totalizando 2,15 equivalentes técnicos, em função do tempo destinado de cada 

profissional para atuação no município, e um 

profissional do departamento de agricultura de Jardim Alegre (Tabela 1).

Tabela 1: Profissionais para atendimento ao público rural

Nome Função Áreas de Trabalho Entidade

Cleversom de Souza Engenheiro Agrônomo Cafeicultura IDR-Paraná

Gabriela Weber 

Andriolli

Engenheira Agrônoma Grãos, Fruticultura, 

Turismo Rural

IDR-Paraná

Natalia Duarte 

Vettor

Assistente Social Inclusão Social e Café IDR-Paraná

Alex  Fernando 

Beletatti Piola

Tec. Agrícola Fruticultura, cafeicultura Departamento de 

agricultura 

Odair Marcolino Tec. Agrícola Bovinocultura de leite Departamento de 

agricultura

Paula Marques Roldão Médica Veterinária Bovinocultura de Leite e 

Corte.

IDR-Paraná
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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:

Buscar a qualificação, ampliação e abrangência destes serviços aos agricultores e suas 

organizações. Gerenciar a ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) no município, de modo a 

utilizar seus quadros técnicos e as diversas áreas de conhecimento contidas nas instituições 

parceiras, propiciando ações com mais resultados a um número maior de agricultores. Promover a 

sustentabilidade no campo, com o aumento da produtividade, respeitando o meio ambiente, e de 

forma socialmente mais justa.

5. ATIVIDADES E METAS 

Atender todas as comunidades rurais do município de Jardim Alegre através de metodologias 

individuais ou grupais: visitas, atendimento no escritório, reuniões, dias de campo, concursos, 

palestras.

      Atender 600 agricultores por ano através das metodologias supracitadas.

  Apoiar a continuidade e a qualidade das reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável de Jardim Alegre.

    Implantar e acompanhar unidades de referência nas cadeias produtivas de café, grãos orgânicos 

e fruticultura que sejam vitrines tecnológicas.

    Assessorar as organizações da agricultura familiar através de políticas públicas de gestão.

1) Assistir Unidades de Produção Familiar – UPF

a.   Café - 16 UPFs produtoras - IDR-Paraná, responsável técnico – Cleversom da Silva Souza;

a.1   Café – 4 Mulheres do Café do Vale do Ivaí - IDR-Paraná responsáveis técnicos – Cleversom 

da Silva Souza e Natália Duarte Vettor;

a.2   Café -  01 propriedade referencial em produção sustentável – IDR- Paraná – responsável 

técnico – Cleversom da Silva Souza;

b.  Leite –  30 UPFs –

b1- 8 UPFs produtoras – IDR- Paraná – responsável técnico Paula Marques Roldão e, 22 UPFs –

Município- sob responsabilidade de Odair Marcolino;

b2- Implantação e acompanhamento de 01 UR em produção leiteira

c. Grãos (soja/milho/trigo) - 10 UPFs produtoras, sistema de produção orgânica, local: 
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assentamento – IDR-Paraná – responsável técnica - Gabriela Candido Weber;

d.  Inclusão Social e Produtiva – Responsáveis técnicos: Cleversom da Silva Souza, José Idílio 

Machado Dos Santos, Natália Duarte Vettor e Paulo Henrique Lizarelli

d.1- 20 conselheiros do CMDR (Conselho Municipal de Desenvolvimento rural e UPFs 

atendidas/assistidas na organização rural, responsáveis técnicos: Cleversom da Silva Souza e José 

Idílio Machado Dos Santos

d.2 -  4 UPFs produtoras, valorização e inclusão de mulheres rurais no projeto café – Mulheres do 

Café do Vale do Ivaí, responsável técnico - Natália Duarte Vettor; 

d.3 – 5 UPFs produtoras assistidas no projeto de Inclusão, associados na Cooperativa COCAVI,  

responsável técnico - Paulo Henrique Lizarelli;

e. Olericultura – 15 UPFs produtoras, no projeto de produção orgânica, responsável técnico - Paulo 

Henrique Lizarelli;

f. Turismo Rural - 5 UPFs produtoras, serão assistidas. O projeto transversal que abrange todas as 

cadeias produtivas, e várias famílias de agricultores, bairros e organizações rurais – IDR-Paraná –

responsável técnica - Gabriela Candido Weber;

2) Atendimentos em escritório:

a. Elaboração de DAPs, responsáveis técnicos: Gabriela Candido Weber e Cleversom da Silva 

Souza

b.  Elaboração de Projetos de Crédito – investimento e Custeio aos assistidos e/ou atendidos - ex 

Trator Solidário, Banco do Agricultor, entre outros, responsáveis técnicos: Gabriela Candido 

Weber e Cleversom da Silva Souza

c.  Participação em eventos grupais relacionados aos projetos já citados,   como  Dias de Campo, 

Concursos, Reuniões, entre outros - responsáveis técnicos: Grupo  técnico do IDR-Paraná da 

região, e Secretaria Municipal de Jardim Alegre;

d.  Atendimento em escritório - para elaboração de projetos, emissão de DAPs, orientações aos 

produtores assistidos e atendidos, entre outros, responsáveis:  Cleversom da Silva Souza e Gabriela 

Candido Weber

3) Realização de eventos

a.  IDR-Paraná -  Concurso Café Qualidade de Jardim Alegre - anual

b.  IDR-Paraná -  Dia de campo no projeto café sustentável - bianual
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  c. IDR-Paraná - Reuniões técnicas: Mulheres do Café do vale do Ivaí e Unidades Familiares –

mensais, (sem reuniões no período de colheita do café)

d. IDR-Paraná -  Evento regional leite (anual)

f. DR-Paraná / Prefeitura - Evento municipal da Caminhada na Natureza (anual)

5) Assessorar a agroindústrias e organizações

a.  IDR-Paraná - 01 agroindústria da cooperativa COCAVI;

b. IDR-Paraná e Prefeitura – assessoria ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável;

c.  Prefeitura - Feira de Produtores (município)

d.  Prefeitura e IDP-Paraná – Viveiro de Mudas comunitário (Café e frutas – do projeto municipal 

– FRUTIFE               

6. METODOLOGIA DE TRABALHO

1) Assistência às Unidades de Produção Familiares (UPFs) : visitas técnicas às UPFs assistidas em 

café, grãos orgânicos, conforme demanda das culturas, no mínimo 4 visitas ao ano para produção 

de café e 6 para produção de grãos e fruticultura. Promoção de eventos para o grupo de produtores 

assistidos e atendidos,  visando a capacitação dos mesmos;

2) Treino-visita – cafeicultura, grãos e  fruticultura: o sistema Treino e Visita, visa a capacitação 

dos técnicos a cada 3 meses, conforme o ciclo da cultura, e essas informações são repassadas ao 

produtores assistidos nos projetos, os quais colocam em prática as técnicas aprendidas junto com os 

técnicos;

3) DRP - Diagnóstico Rural Participativo – junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento  

Rural Sustentável;

4) Dias de Campo, seminários, concursos e reuniões, entre outras metodologias extensionistas: para 

difusão de tecnologias aos produtores assistidos e atendidos nos projetos de café, grãos e 

fruticultura;

5) Unidades de Referência: implantação e acompanhamento sistemático de uma unidade vitrine 

para o município em cada atividade produtiva de cafeicultura, grãos orgânicos e fruticultura.

6)  Capacitação para 3 profissionais de ATER: 

Temas: Cafeicultura, fruticultura, grãos (soja/milho/trigo) produção e certificação:
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a.    1- técnico da Prefeitura Municipal 

b.    2 - extensionistas rurais do IDR-Paraná

7. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

- As atividades serão programadas e sua execução será registrada no Sistema 

SISATER do IDR-Paraná.

- Reuniões mensais entre as equipes para acompanhamento  e avaliação das ações e 

resultados constantes no Plano Integrado  - IDR-Paraná e Departamento Municipal 

de Agricultura.

- Os resultados serão semestralmente apresentados e analisados nas reuniões do 

CMDRS.

- Anualmente e ao final do período proposto de  ações do Plano Integrado serão 

divulgados resultados.

9. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE EXECUT
OR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

2021 2022 2023 2024

1° 
Tri
m

2° 
Tri
m

3° 
Tri
m

4° 
Tri
m

1° 
Tri
m

2° 
Tri
m

3° 
Tri
m

4° 
Tri
m

1° 
Tri
m

2° 
Tri
m

3° 
Tri
m

4° 
Tri
m

1° 
Tri
m

2° 
Tri
m

3° 
Tri
m

$° 
Tri
m

1.   Assistência às UPFs de 

Café 

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Prefeitura

2. Assistência às UPFs de 

Mulheres do  Café do Vale 

do Ivaí - Inclusão

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Prefeitura

3. Assistência às UPFs de IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x 
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produção de Grãos Prefeitura

4. Assistência às UPFs de 

Fruticultura

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Prefeitura

5. Assistência às UPFs de 

Leite

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Prefeitura

6. Assistência às UPFs de 
Olericultura

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x 

Prefeitura

7. Atendimento aos 

agricultores 

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura

8. Implantação e 

acompanhamento de 

propriedades referenciais

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura

9. Assessoria a 

agroindústrias e 

organizações

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura

10 Eventos

10. 1
Café -Concurso 

Qualidade

IDR-

Paraná
x x x x

Prefeitura

10.2 
Café - Dia de Campo: 
Café Sustentável

IDR-

Paraná
x x x

Prefeitura

10.3 
Café - Reuniões Mulheres 

Café e Grupo Assistido

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura
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10.4
Grãos - Reunião Técnica

IDR-

Paraná
x x x x x x x x

Prefeitura

10. 5
Fruticultura - Reunião 

Técnica

IDR-

Paraná
x x x x x x x x

Prefeitura

10. 6
Caminhada internacional 
da Natureza

IDR-

Paraná
x x x x

Prefeitura x x x x

10. 7
Reuniões Ordinárias do 
CMDR

IDR-

Paraná
x x x x x x x x x x x x x x x x

Prefeitura x x x x x x x x x x x x x x x x

10. 8
Feira do Produtor

IDR-

Paraná

Prefeitura x x x x x x x x x x x x x

10. 9
Encontro Regional de 
Agroecologia e 
Agricultura orgânica

IDR-

Paraná x x

Prefeitura

Outras informações:

- As entidades assumem o compromisso de custear as atividades sobre sua reponsabilidade, 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 e 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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11. 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.

Jardim Alegre, 10 de maio de 2021

.

_______________________________                    _______________________________
Natalino Avance de Souza                                         José Roberto Furlan                   
Diretor Presidente                                                     Prefeito Municipal
IDR-Paraná                                                               Município Jardim Alegre
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