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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 Técnico
 Marcelo Bertapelli

 Função
 Responsável Local

 Telefone
 (43) 3559-2454

 Celular
 (43) 99921-0083

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

 Nome da Instituição
 Prefeitura Municipal de Joaquim Távora – Pr

 CNPJ
 76.966.845/0001-06

 Endereço
 Rua Miguel Dias, 226

 CEP
 86.455-000

 Telefone
 (43) 3559-1122

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

 Nome do Responsável Legal do Órgão
 Reginaldo Vilela

 Função
 Prefeito

 Nome do Responsável Técnico
 Rodrigo José Neves Elipechuk

 Função
 Secretário da Agricultura

 Telefone
 (43) 3559-1122

 Celular
 (43) 99967-2570

 E-mail institucional
 rodrigojoseneves@yahoo.com.br

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Joaquim Távora-PR.

Público alvo: Agricultores Familiares e Associações de Produtores.

1/7

10
7

Inserido ao protocolo 17.738.525-5 por: Mauriceia Cristina de Rezende em: 15/06/2021 14:24. As assinaturas deste documento constam às fls. 16a. A autenticidade
deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 10d468b2249ebb69b469dc030897bb5e.



             
21   9   1929

                            

3. JUSTIFICATIVA

O município de Joaquim Távora está localizado na região do Norte Pioneiro do Paraná,
distante 350 km da capital Curitiba, latitude 23°30' 01.6"  sul e longitude 49°55'  30.6" oeste,
estando a uma altitude média de 619 metros. Sua área total é de 289,17 km2, fazendo parte da
Bacia do Rio Paranapanema, tendo como principal curso d’água o rio Jacaré.

Após um período de decréscimo populacional entre os anos de 1991 a 2000, o Município
obteve nas últimas décadas uma reversão deste quadro com o crescimento da população total
em 11,12%, ou seja, população total de 10.736 habitantes em 2010 e projeção para o ano de
2020 de 12.009. 

Constata-se que este crescimento populacional se refere exclusivamente a população
urbana, observando-se no Censo de 2010 um decréscimo da população rural em 6,43%. 

Este fato, apesar de ser comum a grande maioria dos demais municípios integrantes do
território Norte Pioneiro, revela que a melhoria da economia local e de aspectos ligados a saúde
e educação, com reflexos direto na qualidade de vida da população, não se refletem de forma
uniforme a todo o município, sendo então insuficientes para diminuir  o êxodo da população
rural, que migra para a sede do município, principalmente a população jovem e feminina, atraída
pela boa oferta de emprego formal nas indústrias e comércio local. 

Esta tendência tem influência direta no desenvolvimento de atividades importantes da
economia do município, como a bovinocultura de leite, avicultura e principalmente a cafeicultura,
pois impacta diretamente sobre a demanda de mão de obra, principalmente a qualificada, bem
como é decisiva para influenciar os aspectos ligados a sucessão da propriedade rural. 

Quanto ao VBP da agropecuária Municipal, após um período de crescimento médio de
16% ao ano, entre 2014 a 2016, o mesmo apresentou redução considerável nos anos de 2017 e
2018.  Esta  redução  está  diretamente  relacionada  ao  setor  da  Avicultura  de  Corte  com
decréscimo de 50% do VBP da atividade no ano de 2017. Não se identificou o fator responsável
por esta queda considerável, a qual impactou diretamente o VBP Municipal por ser a principal
atividade  do  Município.  Nos  anos  seguintes  2017  e  2018  o  VBP  Municipal  apresentou
recuperação média de 10% ao ano atingindo em 2019 o valor de R$228.200.913,29, valor este
ainda inferior ao obtido no ano de 2016. 

Considerando a área total ocupada pela agropecuária municipal de 26.525,91 hectares,
o  VBP Municipal  por  hectare  agricultável  foi  de R$  8.603,00,  valor  este  superior  a  média
estadual, porém, inferior ao de alguns Municípios que compõe a região do Norte Pioneiro do
Paraná. Este desempenho ainda não satisfatório esta relacionado a menor diversificação das
atividades  e principalmente a pouca agregação de valor aos produtos agropecuários. 

Desta forma contempla-se que do total de 665 propriedades rurais do Município, 80%
apresentam valor bruto de produção de até R$36.000,00, ou seja, em um grande número de
propriedades rurais a renda líquida declarada de muitas famílias rurais é inferior a um salário-
mínimo vigente. 

Segundo o IBGE (2017) no município encontram-se 665 estabelecimentos rurais com
1.348  pessoas  ocupadas  no  meio  rural.  A  agricultura  familiar  representa  75% do  total  de
estabelecimentos. 

A ocupação do solo do Município apresenta área de 26.525,91 ha, em maior destaque
18.647,36  ha  com pastagens  cultivadas  e  3.285,42  ha  com  culturas  anuais. As  principais
atividades  da  agropecuária  municipal  são a  Avicultura  de  Corte,  a  Bovinocultura  de Corte,
Bovinocultura de Leite, Cafeicultura e Culturas Anuais (milho e soja). 

Segundo  SEAB/DERAL,  (2020),  a  Avicultura  de  Corte  responde  por  53%  do  VBP
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Municipal abrangendo 58 produtores com 2.203.000 aves alojadas em sistema de integração
com a Agroindústria. 

A  pecuária  de  corte  é  a  segunda  atividade  da  agropecuária  com  maior  renda  no
município.  Nesta atividade se dedicam 58 produtores que trabalham em regime de pecuária
extensiva com rebanho total de 29.534 cabeças. A Bovinocultura de Leite é desenvolvida por
160 produtores sendo a sua grande maioria produtores familiares e apresenta 6.230 cabeças, a
maioria raças mistas de duplo propósito leite e carne. Ambas as atividades apresentam índices
de  produtividades  aquém  do  potencial,  considerando  aspectos  relacionados  às  condições
edafoclimáticas do Município. 

As áreas de culturas anuais são ocupadas com soja, 2.278 hectares e 18 produtores, e
milho,  2.500  hectares  e  130 produtores.  Estas  apresentam bom emprego  de tecnologia  de
produção obtendo-se assim médias de produtividades consideradas satisfatórias. 

Quanto aos aspectos relacionados a organização do produtor e da produção, existe uma
Associação  de  produtores  rurais  no  Município  e  outras  duas  em  fase  de  organização.  A
primeira, já atuante há mais de 15 anos esta ampliando a sua estrutura para melhor oferecer
serviços aos  seus  associados.  Estes serviços  abrangem aspectos relacionados a  oferta de
trator e equipamentos, através de uma patrulha rural e também serviços de beneficiamento e
padronização  de  cafés  especiais  cultivados  por  seus  associados.  As  outras  associações
também  estão  se  regularizando  para  atuarem  inicialmente  na  prestação  de  serviços  de
mecanização agrícola e posteriormente na possibilidade da agregação de renda a produtos de
seus associados. 

Estes produtores associados estão investindo,  com apoio da Prefeitura Municipal,  na
ampliação da atividade da Fruticultura, porém a mesma ainda é insipiente no Município. Fica
evidente que há potencial para diversificar os sistemas de produção, no entanto, é necessário
desenvolver  estas  atividades  tendo  como  foco  a  adoção  de  práticas  mais  sustentáveis  e
agroecológicas.

Desta  forma,  para o  desenvolvimento do  trabalho  proposto,  o  IDR-Paraná  conta  no
município  com  dois  profissionais,  Engenheiros  Agrônomos.  Já  o  Município,  através  da
Secretaria  da  Agricultura  e  do  Departamento  de  Inspeção  Sanitária,  possui  também  dois
profissionais, sendo um Engenheiro Agrônomo e uma Médica Veterinária. 

Este corpo técnico tem por objetivo unir esforços consolidados neste Plano de Trabalho
Integrado contribuindo para o processo de desenvolvimento das áreas rurais, no intuito de gerar
emprego  e  renda,  através  de  uma  agropecuária  diversificada,  produtiva  e  sustentável.  Da
mesma forma a inclusão da população rural que ainda se encontra as margens das políticas
públicas também é fator prioritário no desenvolvimento do trabalho. 

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 bovinocultura de leite, olericultura, ca-
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feicultura e fruticultura para o aumento da produtividade e da renda;
    - Promover a inclusão social e produtiva de parte da população rural;
    - Orientação para a diversificação dos sistemas de produção, para o fortalecimento do merca-
do 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.

5. ATIVIDADES E METAS 

1) Assistir 100 Unidades de Produção Familiar – UPF por ano;
2) Atender 450 agricultores (as) por ano;
3) Implantar 02 Unidades de referência em Bovinocultura de Leite;
4) Implantar 01 Unidade de referência em Fruticultura;
5) Executar 4 eventos grupais ao ano.

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
 – Assessoria ao Conselho Municipal;
 – Construção programa municipal de Conservação de solos;
 – Planejamento para Implantação do terminal de calcário municipal;
 – Planejamento para Implantação do viveiro municipal de mudas de café e nativas;
 – Planejamento para Implantação do programa municipal de saneamento rural;
 – Relatórios de vistoria inicial em estradas rurais;
 – Emissão de DAP e elaboração de projetos de crédito rural;
 – Apoio para Organização e execução do PPA e PNAE.

6. EQUIPE

7. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Metodologia:

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

4/7

Equipe:

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente 
 2 técnicos do IDR-Paraná
 1 servidor administrativo do IDR-Paraná
 2 técnicos da Prefeitura Municipal

      Esta equipe contará com apoio e supervisão da Unidade Regional do IDR-Paraná de Santo
Antônio da Platina e também trabalhará de forma articulada com técnicos e pesquisadores do
Instituto.
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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, olericultura,
fruticultura, cafeicultura, organização rural e inclusão social e produtiva.

3) Os atendimentos para público  em geral serão realizados no escritório,  em visitas nas
propriedades e por meios digitais.

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.

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 do 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
expeditos e 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 como o SENAR-PR.

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

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 o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Agentes Financeiros,
Cooperativas Agrícolas, Empresas de Planejamento Rural, Secretarias Municipais da Saúde e
Educação, Vigilância Sanitária, Sanepar e Câmara de Vereadores.
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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 X X X X X X X X X X X X

2. Visitas periódicas aos 
produtores assistidos dos Grupos
de UPF

IDR-Paraná 80 UPF X X X X X X X X X X X X X X X X

Prefeitura 15 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

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

4. Atendimento aos produtores 
(pessoas atendidas)

IDR-Paraná 450/ano X X X X X X X X X X X X X X X X

5. Realização de eventos grupais
IDR-Paraná

4 eventos
X X X X X X X

Prefeitura 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. 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.

Joaquim Távora, 20 de abril de 2021.

Natalino Avance de Souza
Diretor-Presidente
IDR-Paraná

Reginaldo Vilela
Prefeito
Joaquim Távora
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