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Município de Ribeirão Claro - PR 
 

Prefeito: Geraldo Maurício Araújo 

População: 10.661  

PIB R$ Mil: R$  116.746,05 

PIB per capita: R$  27.321,80 

Orçamento total da Prefeitura: R$  31.287.384,01 

Fonte: Ipardes 

Ano: 2014 

Qtd. Empresas Formais ME, EPP.: 532 

Fonte: Empresômetro 

Ano: 2015 

Qtd. Empresas Formais MEI: 483 

Estimativa de Empresas Informais:       

Título do projeto 
 

Desenvolvimento da Agricultura familiar em Ribeirão Claro 

Categoria 
 

Pequenos Negócios no Campo 

Setor Beneficiado pelo Projeto 
 

Setor Fonte 
Emp. 

Setor 

Emp. 

Benef. do 

Setor 

% 

Estimat. 

Emp. 

Inform. 

Setor 

Emp. 

Inform. 

Benef. 

% 

Agricultora familiar e 

produtor rural pessoa 

física 

Secretaria Municipal de 

Agricultura 
915 600 66 00 00 0 

 

Informações Adicionais:  

Recursos 
 

Natureza Recurso 
Recurso Financeiro 

(R$) 
% 

Econômico 

(R$) 
% Total (R$) % 

Prefeitura  836.000,00 100  52.000,00 100  888.000,00 100 
 

Informações Adicionais:  
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Aplicações e Despesas  
 

 

Natureza da 

Despesa 

Rec. Fin. 

Próprios 

(RS) 

% 

Rec. Econ. 

Próprios 

(R$) 

% 

Rec. Fin. 

Parceiros 

(R$) 

% 

Rec. Econ. 

Parceiros 

(R$) 

% Total 

Aquisição de 

terreno 
 350.000,00 100  0,00 0  0,00 0  0,00 0 

 

350.000,00 

Aquisição de 

máquinas 
 410.000,00 100  0,00 0  0,00 0  0,00 0 

 

410.000,00 

Outros  0,00 0  52.000,00 100  0,00 0  0,00 0  52.000,00 

Outros  76.000,00 100  0,00 0  0,00 0  0,00 0  76.000,00 

 

Informações Adicionais:  

Quantidade de Agricultores Familiares com DAP: 515 

Quantidade de produtores rurais: 1.508 

Quantidade de empreendimentos econômicos solidários: 03 

Objetivos do Projeto 
 

Objetivo Geral: 

Organizar a agricultura familiar da cidade de Ribeirão Claro para produzir em 

quantidade, qualidade e com valor agregado, proporcionando a comunidade preservação 

ambiental com o uso de técnicas de produção orgânica. 

Objetivos específicos: 

 Realizar o fortalecimento da agricultura familiar através do associativismo; 

 Contribuir para o crescimento do conhecimento dos agricultores através de 

capacitações, oportunizar a  conectividades à todos e difundir de práticas 

sustentáveis no sistema agroalimentar; 

 Desenvolver a cultura da produção de orgânicos certificados na agricultura familiar, 

produzindo com valor agregado e aumentando a remuneração; 

 Possibilitar à agricultura familiar de participar mais efetivamente das licitações do 

município; 

 Melhorar a qualidade nas merendas escolares fornecidas pelo município; 

 Tornar-se referência na região e conquistar a confiança do consumidor oferecendo 

produtos orgânicos e contribuindo para a formação de hábitos de consumo 

saudáveis; 
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 Proteção ambiental e o uso racional de recursos naturais; 

 Proporcionar atividades agrícolas compatíveis com a preservação do meio 

ambiente, pois o turismo na área rural é uma atividade consolidada no municipio e 

este depende da paisagem rural preservada. 

Surgimento da Ideia 
 

O prefeito Geraldo Mauricio Araujo deu continuidade com seu segundo mandato, 

mantendo a atitude de ouvir a comunidade em diversas reuniões com os munícipes e 

suas organizações e conselhos dos vários setores econômicos da cidade. As sugestões e 

opiniões foram compilados em um programa de governo compatível com os dados de 

orçamento municipal para ser realizado efetivamente gerando o desenvolvimento do 

município. 

Após a eleição, seguindo este programa de governo, organizou as secretarias do 

município dando-lhes autonomia para desenvolvimento dos projetos e execução dos 

trabalhos. Dentre de várias ações que foram planejadas, a agricultura familiar, foi 

priorizada por exercer um papel determinante na geração de renda, cultura e 

desenvolvimento social do município. 

Desde o primeiro mandato já havia o projeto de cafés especiais, melhoria da produção 

de leite e produção orgânica, sendo que o segundo mandato necessitava ações 

impactantes para aumentar a geração de renda e aumento dos níveis de produtividade e 

alcance dos projetos. 

Para o projeto “Vida na Horta” de produção de olerícolas orgânicas, foram dinamizadas 

parcerias com os produtores, com o objetivo de aumentar a qualidade dos produtos 

oferecidos para a comunidade e melhoria da merenda escolar. 

A produção orgânica reflete resultados diretamente na saúde da população, e provoca 

menos agressão ao meio ambiente devido ao não uso de agrotóxicos e por consequência 

a preservação das águas da represa que banha o município e é o forte atrativo turístico 

da região. 

A produção leiteira foi estruturada em duas fases, uma no crescimento do rebanho de 

fêmeas e o aumento da produção leiteira e a segunda a organização em associação 

permitindo a comercialização mais eficaz e preços mais justos; 

No projeto café realizou-se ações para aumento do fornecimento do grão gourmet 

atendendo a forte tendência de mercado. 
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Solução Proposta 
 

Para alcançar os objetivos propostos, viu-se necessários dinamizar as organizações dos 

agricultores para e competitividade 

 Incentivar a olericultura, com a apoio da  associação de orgânicos  e incentivar o 

aumento da produção de orgânicos, com reuniões do setor, capacitações, 

treinamentos e consultorias na propriedade rural; 

 Implantar a Lei Geral, trabalhar em parceria setor de licitação com a  Secretaria de 

Educação, organizando o cardápio da merenda escolar em conjunto secretaria, 

nutricionista e produtores, a fim de aproveitar a combinação entre capacidade de 

fornecimento e necessidade de compra; 

 Buscar parcerias para capacitar o setor público, o setor produtivo, a mão de obra; 

 Fornecer a estrutura inicial: local para alocar a cooperativa, de onde seria feita o 

recebimento e distribuição dos produtos, e toda a organização; 

 Disponibilizar veículo com os equipamentos necessários e contratar médico 

veterinário e assistente para realizar a inseminação artificial das vacas no cio com a 

finalidade de aumentar o rebanho de fêmeas, e por consequência a produção de 

leite; 

 Promover a cultura do café gourmet entre os produtores, realizar parcerias com 

instituições para este trabalho, e auxiliar na divulgação; 

 Capacitar a mão obra para atender a nova demanda e crescimento do município. 

Resumo da situação antes da implantação do Projeto (cenário anterior) 
 

Com a continuidade dos trabalhos via-se a necessidade de melhorar a produtividade em 

relação ao tamanho da área para cultivo e criação, visando o crescimentos dos 

resultados financeiros dos produtores e obter valores agregados, a qualidade dos 

produtos não estava em sua máxima. 

Para se conseguir mais qualidade na merenda escolar, o que para o prefeito é de extrema 

importante para o crescimento sadio das crianças atendidas no ensino municipal, seria 

preciso um trabalho conjunto da Secretaria da Educação e da Agricultura. 
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Expectativas Após a Implantação e Principais Desafios a Serem 

Enfrentados 
 

 A mão de obra da cidade estar capacitada para o crescimento do mercado; 

 Um numero maior de agricultores participando de licitações e fornecendo o 

município; 

 Certificar os produtos e melhoria na qualidade do produto oferecido a merenda 

escolar e a população. 

 Melhoria na qualidade de vida das famílias, o uso das técnicas agroecológicas, 

proteção ao meio ambiente, à organização do trabalho, impacto na Comunidade, 

Municipio, EMATER. 

 Aumento da quantidade produzida e do valor comercializado pela APO Escolar, e 

do mercado. 

 A APO se consolidar como polo regional de agricultura orgânica. 

 Buscar parcerias através de projetos 

 Melhoria na qualidade da merenda escolar. 

Captação dos Recursos de Parceiros 
 

Ação Parceiros Valor econômico Valor financeiro 

Criação da APO 

(Anexo 2 e 3) 

Emater 

Sebrae 

Prefeitura 

Banco do  Brasil 

R$22.000,00/ano R$150.000,00 (barracão) 

R$110.000,00 (caminhão) 

Programa do 

Leite e Balde 

Cheio 

  

Prefeitura 

Laticinios carolina 

Produtores 

R$30.000,00/ano R$240.000,00 (resfriadores) 

 Cafés Especiais EMATER 

SEBRAE 

ACENPP 

COCENPP 

   R$60.000,00 (máquina de cafés) 

 R$ 200.000,00 (barracão) 

  SEAB   R$76.000,00 distribuição gratuita 

de aproximadamente 100 

toneladas de adubo (Super 

Simples) 
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Metas Relevantes Planejadas 
 

Metas Previsão 

para 

finalização 

Empresas a serem 

convidadas como 

parceiras para a 

execução das metas 

Criação da APO, com local 

apropriado e estrutura 

necessária para o 

desenvolvimento 

04/2010 Sebrae, EMATER, 

Secretaria da 

Agricultura, 

produtores rurais 

Implantar a Lei Geral   Sebrae 

Saneamento básico em todo o 

município 

    

Conectividade - internet 

gratuita em todo o município 

    

Aumentar a compra da merenda 

escolar da agricultura familiar 

para 70% 

2015 Secretaria de 

educação 

Certificar o produto orgânico 

para ser referencia no 

município e outros mercados 

  Sebrae 

Construção do CRAS – Centro 

de Referência de Assistência 

Social para capacitar a mão de 

obra da cidade 

    

Criar Associação do Leite e 

Programa Balde Cheio, e 

fornecer subsídios para o 

funcionamento 

  Sebrae e ESALQ 

Organizar os produtores de café 

ara produzir Gourmet 

  Sebrae 

  

Metas Relevantes já Alcançadas no Projeto 
 

 

Metas planejadas e 

alcançadas no projetos 

Período Parceiros % atingido 

Implantar a Lei Geral 2009 – com ações 

continuadas 

Sebrae Implantar a Lei 

Geral – 100% 

Criação da APO, com 

local apropriado e 

estrutura necessária para 

o desenvolvimento 

04/2010 Sebrae, EMATER, 

Secretaria da 

Agricultura, produtores 

rurais 

100% (Anexo 5) 

Parceiros 

Saneamento básico em 

todo o município 

    100% 

Conectividade – internet 

gratuita em todo o 

    100%  na zona 

urbana 
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município 70% na zona 

rural 

Aumentar a compra da 

merenda escolar da 

agricultura familiar para 

70% 

2015 Secretaria de educação 55% 

Certificar o produto 

orgânico para ser 

referencia no município 

e outros mercados 

05/2015 Sebrae Programa 

Paranaense de 

Certificação de 

Produtos 

Orgânicos(Anexo 

4) 

Organizar os produtores 

de café para produzir 

Gourmet, criada a PACE 

(Associação de 

produtores de cafés 

especiais de Ribeirão 

Claro) 

2009, com ações 

continuadas 

Sebrae 

ACENOO 

Instituto Federal de 

Muzambinho 

uma máquina de 

beneficiar café 

localizada no 

Centro de 

Eventos cedida 

em comodato 

pela Prefeitura 

para uso dos 

associados 

  

Construção do CRAS – 

Centro de Referência de 

Assistência Social e a 

ampliação da equipe. 

Aquisição de mais um 

veículo. 

  

09/03/2012 com 

ações continuadas 

Secretaria da 

Assistência Social 

Maior 

acessibilidade 

dos serviços 

prestados pelo 

CRAS e pela 

Assistência 

Social a quem 

tem direito e 

ainda 

desconhecia 

como se 

beneficiar. 

Cursos de 

qualificação 

beneficiando 

diretamente os 

usuários do 

CRAS, 

incentivando sua 

autonomia, bem 

como de 

entidades 

conveniadas: 

APAE, Asilo e 

Lar da Criança. 

(Anexo 9) 
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Criar Associação do 

Leite e Programa Balde 

Cheio, e fornecer 

subsídios para o 

funcionamento 

2015 Sebrae e ESALQ 100% 

 

Relevância do Benefício para o Público-Alvo 
 

 Melhora da qualidade da alimentação na merenda escolar; 

 Aumento da auto estima da população; 

 Melhoria da qualidade de vida e saúde da população; 

 Melhoria de renda dos produtores rurais; 

 Aumento do número de empregos diretos e indiretos; 

 Crescimento da arrecadação do municípios. 

 Habitação rural - Construção de 27 casas na Zona Rural 

Principais Desafios Enfrentados e/ou Superados (nível de dificuldade) 
 

 desmistificar o termo ‘orgânico’ e provar que se pode obter mais renda em um negócio 

que trabalha junto ao meio ambiente e não contra ele; 

 implantar o associativismo na cultura das pessoas onde todos devem trabalhar em 

conjunto, discutindo e decidindo ações em grupo; 

 organizar o setor público para fazer valer a Lei Geral; 

 tirar as pessoas da zona de conforto. 

 Certificar os produtos e melhoria na qualidade do produto oferecido a merenda escolar e 

a população. Segue abaixo a lista de produtores certificados em Maio de 2015 

pelo Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos – PPCPO, este 

vinculado ao Núcleo de Estudos de Agroecologia e Territórios – NEAT (Anexo 4) 

Produtor CPF 

Paulo Rafael Ferreira 055.948.409-74 

Egídio Alonso –   547.643.009-15 

Célia Quintiliano –    214.272.008-07 

João Pedro Fortunato – C    505.628.519-68 

Odete Aparecida Almeida Santos –       130.638.208-01 

Aparecido Donizete da Silva –     017.971.269-11 

Everson Lemes de Paula –    083.368.649-62 

Luiz Antônio Brambilla –  667.020.899-53 

Maria Luizeti Brambilla 532.897.499-91 
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José Alonso Filho 595.469.219-04 

Victor Hugo Baggio Victor 066.712.999-51 

Maria de Lourdes Barone 018.962.129-05 

Saul José Antônio 453.700.799-00 

José Avilar Rissá Filho 532.895.959-00 
  
  

 O valor comercializado pela APO está em torno de R$ 100.000,00 nos programas de 

Escolar, com cerca de 40 toneladas de produtos fornecidos, no ano de 2014. Nos 

mercados locais e regionais, estima-se R$ 250.000,00 por ano. 

Principais Etapas do Projeto – Cronograma com Tópicos e Prazos 

 

Etapas Município (Anexo 11) Realizado   

a contratação de um consultor para 

acompanhar todos os projetos e 

estabelecer parcerias entre do setor 

público, com o envolvimento de 

todas as secretarias, o setor privado 

e o terceiro setor 

2010   

inserção a conectividade gratuita 

para a zona rural 

    

Realizar treinamentos, capacitações 

com o poder público 

2009 - 2015 (Anexo 9) 

implantação da Lei Geral     

estabelecer parcerias com a 

Secretaria da Educação para o 

fornecimento da merenda escolar 

    

Criar Associação do Leite e 

Programa Balde Cheio 

    

Organizar os produtores de café     
  
  

Etapas – APO (Anexo 11) Realizado   

Reuniões lideradas pelo NAPS, no 

intuito de formalizar parcerias e 

escrever um projeto de forma 

participativa, para a implantação de 

um polo de agricultura orgânica. 

Foi escrito o projeto que se 

intitulou "Vida na Horta”, deu 

origem a APO 

2008   

Reunião de lançamento do projeto, 

com cerca de 120 participantes, das 

famílias cadastradas após a foram 

selecionadas 25 famílias com base 

05/2008   
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na disponibilidade para participar 

no treinamento. 

Início dos treinamentos 2008 a 

05/2010 

Atendendo 65 

famílias 

Construção da primeira Unidade 

Demonstrativa, construída na 

Fazenda Platina, para servir de 

modelo para as próximas unidades 

2009   

Criação da APO 2010 Planejamento 

estratégico 

(Anexo 8) 

A Apo é declarada Utilidade 

Pública 

14/11/2012 Lei 876/2012 

(Anexo 6) 

Projeto de Pesquisa - Segurança 

alimentar e estudo sócio econômico 

nos projetos PNAE e PAA no 

Território da Cidadania Integração 

Norte Pioneiro do Paraná: em 

2013, foi submetido  projeto de 

pesquisa ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico — CNPq - Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação 

— MCTI, Edital MCTI/Ação 

Transversal-LEI — CNPq N° 

82/2013. 

2013   

Certificação do produto 05/2015 Programa 

Paranaense de 

Certificação 

de Produtos 

Orgânicos – 

PPCPO, este 

vinculado ao 

Núcleo de 

Estudos de 

Agroecologia 

e Territórios – 

NEAT 

(Anexo 4) 

Participação da APO no Programa 

Agrinho 

Maio/2015 Ofício 

01/2015 

(Anexo 7) 

Disponibilizar local para a 

implantação da APO 

    

Disponibilizar caminhão para o 

transporte dos produtos da APO 
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Etapas – Cafés Gourmet (Anexo 

11) 

    

Criada PACE (Associação de 

produtores de cafés especiais de 

Ribeirão Claro 

2009 20 produtores 

com o apoio 

Prefeitura 

Desenvolver o plantio do Café 

Gourmet 

2009 Parceria 

Prefeitura, 

Sebrae, 

ACENPP E 

Instituto 

Federal De 

Muzambinho 

Recebe máquina de beneficiar 

café que está localizada no Centro 

de Eventos e foi cedida em 

comodato pela Prefeitura para uso 

dos associados 

2009   

Realização do Concurso 

Municipal de Qualidade de Café 

  

  

2010 com premiação 

para os 

melhores cafés 

e incentivo aos 

produtores a 

melhorarem a 

qualidade de 

seus cafés 

2011 com premiação 

para os 

melhores cafés 

e incentivo aos 

produtores a 

melhorarem a 

qualidade de 

seus cafés 

Prêmios Concurso Café Qualidade 

Paraná 

  

2013 1º lugar na 

categoria 

natural 

2014 1º lugar na 

categoria 

natural 

2014 2º lugar na 

categoria cereja 

descascado 

  

O viveiro municipal produz e 

comercializa a preço de custo 

mudas de café 

  80.000 mudas 

de café/ano 

Aumento no valor do produto em 

média 20%. 
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Exportação de cafés especiais para 

os Estados Unidos e Europa 

    

Participação na Rota do Café   composta por 

dez municípios 

do Norte 

Paranaense, 

que 

proporciona 

aos visitantes 

uma 

oportunidade 

única e 

envolvente de 

volta às 

origens, 

conhecimento 

da história e 

vivência dos 

atrativos 

naturais e 

culturais do 

norte do Paraná 

  

Laboratório de prova de cafés 

  

Em 

execução 

parceria com o 

sindicato 

Patronal, um 

funcionário da 

Prefeitura faz a 

prova dos cafés 

para 

classificação do 

tipo e da bebida 

para os 

produtores. 

São provadas e 

classificadas 

em torno de 

1000 amostras 

por ano. 

  

Fescafé - feiras de produtores 

rurais 

Início em 

1997 

Hoje esta na 

17
a
edição 

  
  

Etapas - Associação do Leite e 

Programa Balde Cheio (Anexo 

11) 

Período Resultados 

Criar Associação 2009 20 produtores 

Estabelecer parceria com os 2009   
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Laticínios Carolina e a 

Cooperideal (Empresa 

especializada em bovinocultura de 

leite e corte) 

Secretaria de Agricultura - Médico 

veterinário e assistente 

especializado da faz inseminações 

nos bovinos dos produtores 

inscritos no programa de 

Inseminação a custo subsidiado 

pela prefeitura 

2009 com 

ações 

continuadas 

feitas em torno 

de 650 

inseminações 

por ano. 

  

Exames de brucelose e tuberculose 

são fornecidos gratuitos para 

controlar e verificar a saúde dos 

animais dos produtores inscritos 

no programa de inseminação, 

feitos pela Médica Veterinária do 

município 

  

2009 com 

ações 

continuadas 

melhoria da 

sanidade dos 

bovinos do 

município 

Unidades demonstrativas de leite 

  

    

Estabelecer parcerias para 

treinamentos, capacitações e 

consultorias em programas 

leiteiros 

    

Implantar processos produtivos na 

produção do leite 

    

Disponibilizar máquina para o 

preparo do piquetiamento 

    

Organizar banco de semem sexado     

Unidades demonstrativas de leite 

  

aguardando 

licitação R$ 

22.400,00 

em recursos 

parceria com a 

SEAB 

para 02 

adequações de 

sala de 

ordenha, 02 

unidades 

demonstrativas 

de melhoria de 

pastagem e 01 

unidade 

demonstrativa 

de irrigação. 

  
  
  

Ações gerais(Anexo 

11) 
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TRANSPORTE de 

CALCÁRIO 
  

Prefeitura busca e entrega na propriedade 

rural calcário com custo de frete subsidiado 

para os produtores 

300 

toneladas/ano de 

calcário 

dezembro de 2012, distribuiu em parceria 

com a SEAB (Secretaria de Agricultura do 

Estado do Paraná) 1000 toneladas de calcário 

aos produtores do município sem nenhum 

custo. 

melhoria na 

fertilidade do 

solo dos 115 

produtores 

beneficiados 

  

MUDAS de 

EUCALIPTO 
  

O viveiro municipal produz e comercializa a 

preço de custo mudas de eucalipto 

20.000mudas de 

eucalipto/ano. 

MUDAS DE 

ÁRVORES NATIVAS 
  

Parceria com o IAP (Instituto Ambiental do 

Paraná), o viveiro municipal produz e faz a 

distribuição de mudas de árvores nativas 

gratuitamente, para o reflorestamento das 

áreas de preservação permanente e mata ciliar 

do município e também para o plantio nas 

áreas urbanas. 

vários produtores 

reflorestaram 

suas matas 

ciliares e reserva 

legal, além das 

mudas plantadas 

na cidade 

PROTEÇÃO DE 

NASCENTES 
  

2010 e 2011 cursos em parceria com a SAAE 

e a EMATER sobre a proteção de nascentes 

com solo-cimento nos bairros Ruvina e São 

Sebastião 

melhoria da 

qualidade da 

água para o 

consumo da 

população rural e 

preservação da 

nascente. 

CAMPANHA DE 

COLETA DE 

EMBALAGENS DE 

AGROTÓXICOS 

22 de abril de 2013 e 22 de abril 2014, 

Secretaria de Agricultura realizou no Centro 

de Eventos 2 Campanhas de Coleta das 

Embalagens de Agrotóxicos vazias do 

município em parceria com a ADAN 

(Associação dos distribuidores de 

agroquímicos do norte do Paraná). 

  

foi coletado um 

caminhão cheio 

de embalagens 

que estavam 

armazenadas nas 

propriedades 

rurais em 2013 e 

mais centenas de 

embalagens 

vazias em 2014. 

DISTRIBUIÇÃO DE 

SULFATO DE 

AMONIA 
  

julho de 2014, distribuição de cerca de 20 

toneladas de fertilizante sulfato de amônia 

para 40 pequenos produtores. O adubo estava 

armazenado a vários anos e era proveniente 

de um extinto programa chamado Reforma 

Agrária Cabocla. 

  

melhoria das 

lavouras 

cafeeiras 

  

PROGRAMA DE 

FERTLIDADE DO 

dezembro de 2014, Em parceria com a SEAB 

a Prefeitura Municipal conseguiu um recurso 

melhoria da 

fertilidade do 
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SOLO 
  

de R$76.000,00 e pretende distribuir 

gratuitamente aproximadamente 100 

toneladas de adubo (Super Simples) 

solo para 125 

produtores rurais 

do município 

PROJETO CASAS 

RURAIS 
  

2013 e 2014, em parceria com COHAPAR e 

o PROGRAMA MORAR BEM RURAL a 

Prefeitura Municipal conseguiu casas para os 

produtores rurais do município sem 

praticamente nenhum custo. 

27 casas 

PROJETO ÓLEO 

DIESEL – 

TRAFEGABILIDADE 

DAS ESTRADAS 

RURAIS 
  

aguardando depósito do recurso 

SEAB fornecerá R$12.000,00 em 

combustível para o maquinário 

Recuperar trecho 

de 4 km de 

estradas rurais a 

ser recuperado 

  
  

Quadro de resumos de serviço que a Prefeitura presta à preço de custo para os 

produtores do município 

ATIVIDADE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HORAS DE TRATOR (horas) 1982 1691 1968 1849 1873 1762 

CALCÁRIO (toneladas) 174,5 392,5 259 152 237 173 

MUDAS DE CAFÉ (unidades) 80000 80000 90000 90000 80000 42000 

MUDAS DE 

EUCALIPTO (unidades) 30000 25000 15000 15000 8000 4000 

MUDAS NATIVAS (unidades) 1000 6500 1000 2000 1000 500 

              
  
 

Relação Entre Recursos Previstos e Resultados Alcançados 

(custo/benefício) 
 

Apresentação de resultados (Anexo 1) 

Fato Índices Índices 

Número de casos de doenças 

transmissíveis por mosquitos 

2002 – 8 casos 2010 – nenhum caso ocorrido 

Evasão escolar 2004 – 0,70% 2010 – 0% 

Taxa de mortalidade de 

menores de 5 anos de idade a 

cada mil nascidos vivos - 

1995-2010 

1995 – 46,40% 2010 – 0% 

Investimentos em Saúde 2004 – R$ 1.570.780,00 2011 R$ 3.181.689,87 

Empreendedores individuais 2009 – 13 empresas 2012 – 226 empresas 

Número de empresas atuantes 2007 – 301 2011 - 696 

Potencial municipal de 

consumo 

2006 – R$ 21.109,905 2011 R$121.221.444 
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Rebanho Bovino 2006 – Acima de 40.000 2009 – próximo aos 60.000 

Frota de veículos 

  

2004 – 2.851 2012 – 5.203 

Consumo per capita 

(U$$/ANO) 

2005 – R$ 2.160,23 2011 – R$6.680,00 

Consumo per capita 

(U$$/ANO) RURAL 

2005 – R$ 368,34 2011 – R$ 3.706,00 

      

 

Principais Parcerias Firmadas 

Para o desenvolvimento do projeto foram envolvidos: 

 ACENPP 

 ACENOO 

 Banco do  Brasil - Fundação Banco do Brasil 

 COCENPP 

 Emater 

 ESALQ – treinamentos e desenvolvimento de projetos 

 FZEA/USP — Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade 

de São Paulo 

 FAO 

 Grupo Votorantim – manejo das encostas e tratamento do esgoto 

 Instituto Federal de Muzambinho 

 Instituto Ventura 

 Laticínios Carolina 

 Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

 NAPS — Núcleo de Aprendizagem Paulo Sogayar 

 Secretaria de Assistência Social  – treinamentos das mãos de obras 

 Secretaria da Agricultura 

 Secretaria da educação 

 Sebrae – treinamentos e desenvolvimento de projetos 

 SENAC – treinamentos e capacitações 

 Sindicato Rural 
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Considerações Finais 
 

Toda mudança tem suas dificuldades, visto que as pessoas se encontram em uma zona 

de conforto e para atingir novos objetivos precisam buscar o novo e vivenciar uma nova 

realidade. 

Com o emprenho do município e dos parceiros foi possível fortalecer a agricultura 

familiar da cidade de Ribeirão Claro no associativismo, onde os produtores ficaram 

satisfeitos com os resultados alcançados.  Passaram a produzir em quantidade, qualidade 

e com valor agregado no mesmo espaço de terra que tinham anteriormente e com 

comprovação do certificado. 

Os produtores e órgãos públicos estreitaram as relações, o que permitiu o crescimento 

do município, aumento das vendas para o setor público. O crescimento da auto estima e 

vida saudável das crianças atendidas pela merenda escolar. E perceberam a importância 

de uma alimentação saudável. 

Hoje se encontram com mais conhecimentos e acesso à ele devido a conectividade, onde 

os problemas podem ser resolvidos com antecedência. 

Conquistaram novos mercados consumidores, sendo referencia em oferecendo produtos 

orgânicos, produção de leite e cafés Gourmet. 

Hoje se encontram com mais conhecimentos e acesso à ele devido a conectividade, onde 

os problemas podem ser resolvidos com antecedência. 

Conquistaram novos mercados consumidores, sendo referencia em oferecendo produtos 

orgânicos, produção de leite e cafés Gourmet. 

Relato dos beneficiados 
 

Nome Telefone Função Relato 

RELATO VALTER 

VICTOR 
(43) 88184226 Agricultor 

Nome da propriedade 

 

 CHACARA VICTOR I 

 

  

 

Metragem da propriedade 

 

 12 HECTARES 

 

      

 

Tempo de utilização da terra 

 

 DESDE 2001 
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Quantas pessoas da família trabalham na 

propriedade 

 

 TEMOS SO UM FUNCIONARIO 

 

% da produção de produtos orgânico em 

2013 na propriedade :    40     % 

 

  

 

% da produção de produtos orgânico em 

2015 na propriedade :   60      % 

 

  

 

Renda anterior : R$   1.800,00 

 

 

Renda Atual : R$   CHEGAMOS A 

PRODUZIR 3.000,00 

 

Relato 

 

Comemora Marilda Victor, 

 

Tem bastante gente sabendo da história e 

querendo participar. Conquistamos o selo 

com custo zero, pois foi o governo do Paraná 

quem pagou os custos à certificadora que 

exibe orgulhosa o certificado em uma 

moldura em seu estabelecimento. 

 

Relembra que mesmo antes de entrar no 

PAIS já fazia opção de produzir sem 

agrotóxicos em sua chácara. A cerca de oito 

anos venho cultivando dessa forma e 

costumava falar isso para meus clientes. 

Hoje, com o certificado, eu posso provar. 

 

Nas hortas do PAIS são cultivados pés de 

alface, almeirão, couve, escarola, rúcula, 

agrião, cheiro verde, entre outras hortaliças, 

há também beterraba, cenoura, ovos, frutas e 

frangos. A produção é destinada à rede 

escolar, comércio municipal e para algumas 

cidades do entorno. O Vida na Horta está 

com a prefeitura,destinando para merenda à 

agricultura familiar orgânica.  

 

Entregamos em cinco mercados locais, 

alguns de Ourinhos (SP), em restaurantes. 

 

Desembolsava cerca de R$ 1 mil por mês em 

alimentos para abastecer meu restaurante e 

depois da horta agroecológica, além de 

atender sua necessidade consigo com a venda 

do excedente uma renda mensal em torno de 
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R$ 1.400, contando também com a produção 

de morango orgânico. 

 

"O PAIS trouxe um novo ânimo e a melhoria 

na produção é visível! Muitas pessoas que 

não sabiam nada de horta, nada de mercado e 

que entraram no sistema para ter uma renda 

extra, hoje estão investindo pesado para fazer 

que a renda seja só da horta. Nossa região 

tem clima e temperatura que favorecem a 

produção e com o uso de sombrite e 

irrigação, o produtor tem mais tempo para 

trabalhar. De início, isso pode parecer caro, 

mas no decorrer do tempo, fica super 

acessível", salienta Marilda Victor, que ainda 

destaca o apoio que a Prefeitura local tem 

dado aos produtores, disponibilizando 

barracão e transporte para escoar a produção 

até que a associação crie independência pra 

fazer isso sozinha. "E com ajuda da 

prefeitura, o próximo passo é construir nossa 

unidade de processamento. Hoje, só não 

produz aquele que não quer". 

 

  

Everson Lemes Paula (43) 35362520 Agricultor Relato em Anexos - Anexo 11 

Maria Luzinete Brambila (43) 35362520 Agricultor Realto em Anexos - Anexo 10 
 

Equipe Responsável pelo Projeto 
 

Nome Cargo Telefone E-mail 
DOUGLAS DARIO 

SIQUEIRA DA SILVA  
ZOOTECNISTA (43) 35361025 agricultura@ribeiraoclaro.pr.gov.br 

ROGÉRIO ALVES SILVA  
TÉCNICO 

AGROPECUÁRIO 
(43) 35361025 agricultura@ribeiraoclaro.pr.gov.br 

CARLA MINGHINI DE 

CAMPOS  

MÉDICA 

VETERINÁRIA 
(43) 35361025 agricultura@ribeiraoclaro.pr.gov.br 

CAROLINA FERNANDA 

CHIAROTTI  

ENGENHEIRA 

AGRÔNOMA 
(43) 35361025 agricultura@ribeiraoclaro.pr.gov.br 

Alcione Marques Fernances Consultor (43) 84192771 
Alcione Marques Fernandes 

<alcione@aplane.com.br> 

Denise Lutgens Rizzo Consultora (43) 35362520 
Denise Lutgens Rizzo 

<deniserizzo@emater.pr.gov.br> 
 

Anexos 
 

Título Descrição 
 Prefeito Geraldo Maurício Araújo  

 ne o   -   ndices de  ibeirão  laro  

Anexo 2 - Planejamento APOa  

Anexo 3 - Projeto APO  

 ne o   -  eclaração_referencia_APO_NEAT-

1 
 

 ne o   -      artão     .  

Anexo 6 - LEI Nº 876.2012 - Declara utilidade 

públ 
 

Anexo 7 - oficio 01 pref-1  
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Anexo 8 - Planejamento APO  

Anexo 9 - ASISTENCIA SOCIAL  

Anexo 10 - Relato Maria Luzinete Brambila  

Anexo 11 - Relato Everson Lemes de Paula  

Relato Valter Victor   

 
 

Ribeirão Claro/PR, 26 de Novembro de 2015  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


