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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
Antonio Pereira de Souza 

Função
Técnico Agrícola 

Telefone
(44 ) 3569-1457 

Celular
( 44 ) 99917-5493 

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

1.2 DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA

Nome da Instituição
Prefeitura Municipal de Juranda 

CNPJ
78.196.755/0001-09 

Endereço
Praça Henrique Szaferman, 139 - Centro 

CEP
87 355 000 

Telefone
(44) 3569-1185 

E-mail institucional
Leila.amadei@hotmail.com 

Nome do Responsável Legal do Órgão
Leila Miotto Amadei 

Função
Prefeita Municipal 

Nome do Responsável Técnico
Antonio Hernandes 

Função
Secretário Municipal de 
Agricultura

Telefone
(44) 3569-1260 

Celular
(44) 99957-0177 

E-mail institucional
antoniohernandes@hotmail.com

2. LOCALIZAÇÃO E PÚBLICO ALVO

Localização: Município de Juranda - PR 

Público alvo: Agricultores Familiares, suas organizações. 
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3. JUSTIFICATIVA 

História : Segundo os moradores pioneiros, o nome deste município surgiu pelo fato de, em 1945, 
ter sido aprisionada, na região, uma índia que se chamava Juranda. Ocorre que, em cativeiro, a 
índia fora acometida de grande solidão e, por sentir enorme saudades de sua tribo e de seus 
familiares, acabou perecendo. A partir de então, quando alguma autoridade ou pessoa perguntava 
aos pioneiros onde moravam, esses informavam que residiam na região da índia Juranda. Com o 
passar do tempo, foi-se intensificando simplesmente a denominação Juranda. 
Formação Étnica 
Colonizada pelos imigrantes europeus, em Juranda, encontramos descendentes da comunidade 
Ucraniana, Polonesa, Italiana e Alemã. Com o transcorrer dos anos houve a miscigenação com os 
“brasileiros” vindos de outras regiões do Paraná e do Brasil, em especial os Paulistas, Mineiros, 
Gaúchos e Baianos. No final dos anos 90, chegaram algumas famílias de origem Japonesa. 
Atualmente, ao traçarmos a árvore genealógica de algum habitante que reside a bom tempo na 
cidade, identificamos que compartilha grau de parentesco com grande parte dos moradores. 
Município fortemente agrícola, teve sua população diminuída na última década. 
Demografia: Sua população, conforme dados do IBGE de 2010, é de 7.641 habitantes. 
PIP- Per Capita (R$ 1,00) IBGE/IPARDES /2018 = 45.869 Município, 36.707 região e 38.773 Pr. 
IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal,2010,Região Imediata(2020) Campo 
Mourão, 0,708. 

O município de Juranda está situado na região imetiata (2020) de, Campo Mourão e 
Mesorregião Centro Ocidental Paranaense, tendo origem o desmembramento do município de 
Mamborê, e teve como data de instalação do município em 01/02/1983. 

A sede com uma altitude de 517 metros,com Coordenadas geográficas  24 ° 25 ' 13 '' S e 
52 ° 50 ' 35 '' O, e distante 516 Km de Curitiba. A ocupação do solo apresenta área de 34.972 ha, 
em maior destaque possui 29.609 ha com lavouras anuais e 443 ha pecuária. 

Segundo o IBGE (2017) no município encontram-se 440 estabelecimentos rurais, sendo 
349 proprietários,65 arrendátarios,10 parceiros,15 comodatários, 1 ocupante. A agricultura familiar 
representa maioria dos estabelecimentos rurais. Também no município encontra-se a Vila Rural 
Alto Alegre com 46 lotes. 

A principal fonte de renda do município vem da agropecuária, sendo a soja, trigo, milho   os 
principais produtos cultivados e bovinos e aves, as principais criações. Segundo  (SEAB/DERAL, 
2020) a cultura da soja na safra 2019/2020 ocupou cerca de 29.500 hectares de área de plantio, 
obtendo uma média de produtividade de 2.700 kg/ha. A cultura do trigo ocupou 2.000 hectares, 
produzindo 3.400 kg/ha.  Enquanto o milho safra normal e milho safrinha, foram cultivados numa 
área de 25.050 hectares, produzindo 7.500 kg/ha e 6.200 kg/ha, respectivamente. O rebanho 
bovino de 2.912 cabeças, IBGE 2019, se apresenta como uma alternativa econômica importante 
em Juranda, principalmente quando se trata da produção de leite (153.750.000 litros/ mês IBGE-
2019) que é bastante expressiva no município, tendo uma associação (APROLEJUR) bem 
estruturada que atua principalmente na comercialização do leite, compra de insumos e na conquista 
de recursos públicos. 

Nas cadeias produtivas da olericultura e fruticultura, temos um grupo de aproximadamente 
de 25 produtores que produzem principalmente olerÍcolas e algumas frutíferas como banana e 
morango, sendo comercializado via Feira do Produtor, com apoio do VALE ALIMENTAÇÃO dos 
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funcionários da Prefeitura Municipal que adquirem os produtos dos feirantes, nos programas PNAE 
e PAA, ou direto aos consumidores. 

Reforma / remodelação / construção da Feira do Produtor. 
Continuidade no projeto de turismo rural e religioso, (cidade do milagre),com capacitações 

dos empreendedores, incentivar a implantação de ambientes e espaços de lazer / gastronomico, 
potencializando a criação, melhoria e legalização das agroindústrias. 

Continuidade na pavimentação com pedras poliédricas, adequação e cascalhamento nas 
estradas rurais. 

As principais Secretárias e Conselhos Municipais que atuam no rural, Secretaria da 
Agricultura, Vigilância Sanitária, Conselho Municipal de Turismo, Viação e Obras, Assistente Social, 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Economico – CMDR. 
. Fica evidente, que há potencial para diversificar os sistemas de produção, no entanto, é 
necessário desenvolver estas atividades, tendo como foco a implementação de práticas mais 
sustentáveis, na linha da agroecologia e produção orgânica. 

O IDR-Paraná conta no município com um Extensionista e uma Auxiliar Administrativa e o 
Município com a Secretaria de Agricultura com um Secretário da Agricultura e um Veterinário 

O presente Plano Integrado contém as ações que o IDR - Paraná desenvolverá no município 
de Juranda em 2021, junto as Comunidades Rurais e aos Agricultores Familiares e suas 
organizações, em parceria com as entidades, principalmente a Prefeitra Municipal, buscando 
priorizar ações de Inclusão Social (a maior oferta de alimentos de qualidade, a melhoria das 
condições de moradias do meio rural, o associativismo entre os agricultores), fortalecimento das 
economias locais (o aumento da produção agropecuária, o aumento da renda das famílias rurais, 
a geração de empregos, a introdução de alternativas de exploração a comercialização da produção 
a agroindústria, turismo rural e religioso) e a recuperação e preservação ambiental (a preservação 
e recuperação ambiental, a conservação de solos e águas, a redução da aplicação de agroquímicos

Ressaltamos que o presente Plano Integrado foi elaborado a partir de discussões ocorridas 
nas comunidades rurais, com a participação de representantes do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural, Entidades e Associações ligadas ao meio rural.

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:

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

- Fortalecer a gestão das unidades produtivas;

- Aprimorar / promover os sistemas de produção, em especial olericultura, fruticultura, 
agroindústria, turismo rural e religioso, bovinocultura de leite para o aumento da produtividade e 
da renda;
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- 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 conservação 

de solos e águas;
- Promover o acesso a programas e políticas públicas;

5. ATIVIDADES E METAS 

1) Assistir 70 Unidades de Produção Familiar – UPF – um extensionista do IDR-Paraná de Juranda 

e um de Mamborê.

2) Atender 270 agricultores (as), um extensionista do IDR-Paraná de Juranda e um de Mamborê.

3) Implantar 01 propriedade referencial em Olericultura e Bovinocultura de leite.

4) Realizar 02 cursos, 05 reuniões técnicas, 01 excursão, 02 palestras.

Ainda serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
- Levantamento e caracterização da Realidade Rural e monitoramento da produção.
- Capacitação da equipe técnica e administrativa.
- Assessoria ao Conselhos Municipais, associações de produtores rurais
- Projetos de estradas rurais.
- Emissão de DAP e elaboração de projetos de crédito rural, com apoio do Banco do 
Agricultor Paranaense.
- Apoio aos Vileiros - Vila rural Alto Alegre.
- Prestação de Assistência Técnica à um grupo de produtores de leite através da Veterinária 
do IDR -Paraná de Mamborê.
- Parceria com Prefeitura na Organização e execução do PPA e PNAE, Turismo Rural e 
Religioso, Agroindústria, fruticultura principalmente banana.

6. EQUIPE 

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 

Para execução deste Plano de Trabalho Integrado serão envolvidos diretamente 1 técnico do 
IDR-Paraná 1 Veterinário da Prefeitura  1 Secretário Municipal da Agricultura,1 administrativo 
Municipal do IDR-Paraná,1 Veterinária do IDR-Paraná de Mamborê.        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 Instituto.
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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 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, cursos, 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 Manual de Crédito Rural.

9) 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 Trabalhadores Rurais, Prefeitura Municipal, 
Sindicato Rural, Cooperativa de crédito - SICREDI, Banco do Brasil, Associação dos 
Produtores de Leite – APROLEJUR, Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros –
FEIPJUR, Associação Comunitária Vila Rural Alto Alegre, Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural.

10) O Turismo Rural e Religioso e Agroindústria será de apoio em capacitação dos 
empreendedores, legalização dos empreendimentos, organização da comercializaçao , 
acesso ao crédito, fortalecimento das organizações econômicas da agricultura familiar, 
diversificação da produção, diferenciação de produtos.
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8. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

ATIVIDADE
EXECUTO

R
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 70 UPF/ano x    x    x    x    

                 

2. Visitas periódicas aos produ- 
tores assistidos dos grupos -UPF   

IDR-Paraná 70 UPF/ano 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 2 UR  x   x    x    x    

                 

4.  Atendimento aos produtores 
(pessoas atendidas)

IDRParaná 270/Ano x x x x x x x x x x x x x x x x

                  

5.Realização de eventos grupais  IDRParaná 05   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.   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,01 veículo, custeio de funcionamento e de suas ações.
- O Município contará com as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura e, sua infraestrutura, 01 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 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.

Juranda-PR, 11 de Junho de 2021

_______________________________                    _______________________________
Natalino Avance de Souza                                        Leila Miotto Amadei
Diretor Presidente                                                     Prefeita 
IDR-Paraná                                                               Município de Juranda 
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