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 Quantidade de pequenos negócios beneficiados

 
 

Setores econômicos beneficiados pelo projeto *

Carlópolis - PR

Prefeito: HIROSHI  KUBO
População: R$ 13.706,00
Ano: 2010
PIB R$ Mil: R$ 342.700,00
Ano: 2018
PIB per capita: R$ 25,00
Ano: 2018
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal: R$ 0,73
Ano: 2016
Número de empresas optantes pelo Simples Nacional: R$ 1.482,00
Ano: 2020
Número de empresas: R$ 752,00
Ano: 2014

Título do projeto
Carlópolis Cooperativo

Categoria
Pequenos Negócios no Campo

Agricultores familiares
com DAP

Produtores rurais Empreendimentos
econômicos solidários

877,00 2.115,00 6,00
877,00 2.115,00 6,00

 Administração pública, defesa e seguridade social

 X  Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
 X  Agricultura familiar e produtor rural pessoa física
 X  Agroindústria

 Agroecologia

 Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

 Alojamento e alimentação

 Arte, cultura, esporte e recreação
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Recursos / Origens

 Atividades administrativas e serviços relacionados

 Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

 Atividades imobiliárias

 Atividades profissionais, científicas e técnicas

 Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas

 Construção

 X  Cooperativas e associações
 Educação

 Eletricidade e gás

 Empreendimentos da economia solidária

 Indústria de transformação

 Indústria extrativa

 Informação e comunicação

 Organismos internacionais e outras instituições

 Outras atividades de serviços

 Outros setores

 Saúde humana e serviços sociais

 Serviços domésticos

 Transporte, armazenagem e correios

 X  Turismo rural

 X Outro (especifique)

Coluna Fonte
do Recurso

Colunas Valor
Financeiro –
R$

Valor
Econômico -
R$

Total (%)

Prefeitura
Municipal

1.430.280,00 600.490,00 2.030.770,00 74,54

Total 2.124.080,00 600.490,00 2.724.570,00 100,00
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Aplicações / Despesas

 
 

Objetivos e metas do projeto *

 
 

 Natureza
da
Despesa

Recurso
Financeiro
Prefeitura
– R$

Recurso
Econômic
o
Prefeitura
– R$

Recurso
Financeiro
Parceiros
– R$

Recurso
Econômic
o
Parceiros
–R$

Total - R$ (%)

Convênio
Sebrae PR
- Leite

24.500,00 9.870,00 81.666,00 0,00 116.036,0
0

15,63

Convênio
Sebrae PR
-
Fruticultur
a

47.500,00 5.620,00 128.334,0
0

0,00 181.454,0
0

24,44

Total 72.000,00 40.490,00 630.000,0
0

0,00 742.490,0
0

100,00

OBJETIVO PRINCIPAL:
- Criar um ambiente favorável para o desenvolvimento, fortalecimento e
integração dos pequenos negócios rurais, promovendo a geração de renda e o
desenvolvimento econômico, tornando o município referência em
cooperativismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Readequação e conservação da malha viária rural - prazo 2018 - indicador -
número de km de rodovias municipais transitáveis sob quaisquer condições
climáticas;
- Estruturação da cadeia produtiva da fruticultura - 2019 - indicador - número
de produtores certificados, Indicação Geográfica e Globalgap;
- Estruturação da cadeia produtiva da cafeicultura - 2019 - indicador -
percentual de agregação de valor ao café comercializado acima do valor do
café commodity;
- Estruturação da cadeia produtiva do leite - 2019 - indicador - aumento da
produção de leite por hectare de pastagem.
- Estímulo á criação de novas cooperativas e à adesão dos produtores às
cooperativas existentes - 2019 - indicador - número de produtores cooperados.

METAS:
•Fomentar a transferência de conhecimentos e inovações no setor
agropecuário - 2020;
•Estimular o trabalho cooperativo - 2020;
•Estimular o empreendedorismo - 2020;
•Estimular a melhoria da gestão das pequenas propriedades rurais,
promovendo  a sustentabilidade - 2020;
•Promover a organização e integração das cadeias produtivas - 2020;
•Promover a inclusão social, a redução da pobreza e o desenvolvimento
econômico das áreas rurais - 2020.
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Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto

 
 

 Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário

anterior) *

 
 

Solução proposta *

 
 

Ações da Prefeitura para o desenvolvimento e aumento da

competitividade dos pequenos negócios no campo

O Programa Cidade Cooperativa, implantado pelo SEBRAE no ano de 2009,
que mostrou aos gestores municipais que o cooperativismo é uma forte
ferramenta de desenvolvimento local, serviu de base para o desenvolvimento
desse projeto.
O município tem um histórico de cooperação na produção rural, em virtude da
forte influência da colonização japonesa, onde se destacam os pequenos
produtores de  Café, Frutas, Leite e Peixes.
A parceria do Município com o SEBRAE para implantação do Programa
Cidade Empreendora, com base na Lei da Micro e Pequena Empresa  permitiu
a criação do Fórum de Desenvolvimento Local, onde foi elaborado um
planejamento focado nos seguintes eixos: inovação, tecnologia,
associativismo, empreendedorismo e mercado, ficando evidente a vocação de
Carlópolis para os pequenos negócios rurais.
Assim nasceu o programa municipal de Apoio ao Cooperativismo e
Associativismo “CARLÓPOLIS COOPERATIVO”, que abrange várias áreas de
atuação e envolve vários segmentos da administração pública.

- Produção e comercialização de forma individualizada e desorganizada.
- Baixo nível de gestão nas pequenas propriedades rurais.
- Dificuldade de acesso a novas tecnologias de produção.
- Dificuldade de comercialização em função da sazonalidade de alguns
produtos.
- Baixo valor agregado na produção primária.
- Dificuldade de logística e escoamento da produção em função da péssima
qualidade das estradas rurais municipais.

Criação do Programa “CARLÓPOLIS COOPERATIVO”, com a execução do
planejamento focado nos eixos: inovação, tecnologia, associativismo,
empreendedorismo e mercado, fortalecendo a vocação de Carlópolis para os
pequenos negócios rurais.
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Ações da Prefeitura para a promoção e comercialização dos

produtos dos pequenos negócios rurais

 
 

Incentivos da prefeitura para os pequenos negócios rurais

Estabelecimento de parcerias para a qualificação técnica,  gerencial e
organizacional dos pequenos produtores rurais, com:
- SEBRAE - associativismo, cooperativismo, indicação geográfica, certificação
e mercado;
- SENAR - qualificação do produtor, treinamentos e cursos;
- EMATER - assistência técnica e extensão rural;
- UNESP - boas práticas agronômicas e certificação.
Apoio às associações e cooperativas do Município;
Disponibilização da infraestrutura e serviços municipais em prol dos produtores
rurais:
- Programa de Inseminação Artificial;
- Programa de qualidade do leite;
- Laboratório de classificação e degustação de café;
- Serviço de inspeção municipal - SIM;
Criação e regulamentação de Legislação Municipal específica para os
pequenos negócios rurais:
- Legislação da Vigilância Sanitária;
- Regulamentação da Lei Geral do Município;
- Lei de Inovação e Tecnologia.

- Readequação e conservação da malha viária rural;
- Apoio para a obtenção da Indicação de Procedência “Carlópolis”, para o
produto goiaba;
- Apoio para a obtenção da Certificação Globalgap, para a exportação de
frutas;
- Apoio à instalação de Packing House, para a seleção e padronização de
frutas;
- Apoio na aquisição de um caminhão para o transporte de frutas para os
mercados atacadistas;
- Realização da “Frutfest”, evento de divulgação e fomento da produção
agropecuária municipal;
- Apoio à produção de cafés certificados e especiais, com a manutenção de
laboratório de classificação e degustação de café e técnico degustador;
- Manutenção de programa de qualidade do leite, com orientação técnica e
inseminação artificial;
- Apoio à instalação de unidade de processamento para a piscicultura;
- Qualificação do quadro da prefeitura para o programa de compras
municipais.
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Resultados alcançados pelo projeto *

 
 

Principais Etapas do Projeto (Cronograma)

 
 

Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de

dificuldade) *

 
 

- Compra direta do produtor;
- Criação da Lei Municipal de Inovação Tecnológica;
- Implantação e Regulamentação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;
- Decreto Municipal de Compras Locais;
- Readequação e conservação das estradas rurais municipais;
- Aquisição de caminhão para transporte de frutas.

- Aumento significativo da comercialização por grupos de produtores
organizados, com agregação de valor pelo volume e aumento da qualidade
dos produtos, alcançando novos mercados, tanto em nível nacional quanto
para exportação;
- Aumento da produtividade e da qualidade pelo acesso a novas tecnologias
de produção;
- Melhoria da gestão das propriedades, com implantação de controles de
operações, produtos e serviços, favorecendo o conhecimento dos custos de
produção;
- Obtenção de produtos certificados, com rastreabilidade, sustentabilidade e
segurança alimentar, pela implantação de boas práticas de produção;
- Melhoria na comercialização pela organização dos produtores e realização
de forma grupal;
- Reconhecimento do Município como Capital Nacional da Goiaba de Mesa;
- Integração com o Projeto “Angra Doce”, de fomento ao Turismo nas margens
do lago da Usina Hidrelétrica de Xavantes.

Etapa Prazo de Execução
Cidade Cooperativa 2009

- Adesão do Produtor ao processo associativo/cooperativo – Nível de
dificuldade alto;
- Mudança de padrão mental do produtor para a adoção de novas tecnologias
de produção e comercialização – Nível de dificuldade alto;
- Adequação da produção às exigências do mercado internacional – Nível de
dificuldade alto;
- Qualificação dos membros e colaboradores das associações e cooperativas
para a comercialização (prospecção de mercado) - Nível de dificuldade alto;
- Criação de uma Rede Associativa e Cooperativa Municipal.
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Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto

 
 

Relação entre recursos previstos e resultados alcançados

(custo/benefício)

 
 

 Expectativas para a continuidade e evolução do projeto *

 
 

Considerações finais

- SEBRAE – Cidade Empreendedora, SEBRAETEC, Indicação Geográfica,
Condução de Grupos, Comercialização, Compras públicas, JEEP;
- EMATER – assistência técnica, novas tecnologias, projetos técnicos;
- SENAR PR - cursos/qualificação;
- UNESP- assistência técnica, novas tecnologias, certificação;
- SEAB - fomento;
- SICOOB – formação em cooperativismo.

Está prevista a aplicação de R$ 2.934.570,00, beneficiando 877 produtores
rurais familiares de forma indireta, e 209 produtores rurais filiados a
associações e cooperativas, de forma direta, nos eixos: inovação, tecnologia,
associativismo, empreendedorismo e mercado.
Resultados alcançados até o momento:
- Cafeicultura - aumento da produtividade e da qualidade, com agregação de
valor para os cafés certificados e especiais, da ordem de 30% sobre o valor do
café commodity;
- Fruticultura - aumento da produtividade e da qualidade e abertura de novos
mercados para os produtos padronizados com certificação;
- Leite - melhoria da qualidade do leite, dos índices zootécnicos, da
produtividade dos rebanhos e pastagens.

- Ampliar a indicação geográfica para outras frutas;
- Aumentar o número de participantes nas associações e cooperativas;
- Solidificar o processo de exportação;
- Incrementar a industrialização/transformação dos produtos;
- Transformar o caráter festivo da Frutfest para um evento comercial;
- Consolidação do Município de Carlópolis como Cidade Cooperativa.
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Relato dos beneficiados pelo projeto - selecione a quantidade dos

relatos apresentados

 
 

Beneficado 

Nome

 

Telefone-e-mail

 

Função

A implantação do Projeto Carlópolis Cooperativo trouxe grande e positivo
impacto sobre os pequenos negócios rurais.
A produção e comercialização foram organizadas, de forma associativa, com
escala e padronização, ganhando novos mercados e agregando valor à
produção, além da redução de perdas por logística dos produtos. A gestão nas
pequenas propriedades rurais melhorou de forma significativa, com a
implantação de controles de custos e fluxos de caixa, dando aos produtores
uma "radiografia" dos seus negócios. Promoveu também o acesso a novas
tecnologias de produção. Agregou valor aos produtos com certificações e
qualidade. Melhorou a logística e escoamento da produção com a recuperação
das estradas rurais municipais. O Projeto deixa como legado a quebra de
paradigmas e a mudança comportamental dos produtores, influenciando as
gerações futuras.

 1

 2

 3

 4

 X  5

 nenhum
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Relato

 
 

Beneficiado 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 

Nome
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Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 
 

Beneficiado 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função
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Relato

 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 

Nome
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Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 
 

Beneficiado 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função
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Relato

 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 

Nome
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Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função
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Relato

 
 

Beneficiado 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 

Nome

Rodrigo da Silva Viana

43 99956 3906       vianaagro@hotmail.com

Produtor de goiaba de mesa

Proprietário rural, produtor de goiaba de mesa no Mun. de Carlópolis,
presidente da APC, cooperado da COAC declaro que através do projeto houve
vários incentivos e melhoria na fruticultura do município, pela Indicação
Geográfica e também a certificação Globalgap da goiaba, reforma e ampliação
do Packing House, caminhão para escoamento da produção, melhorando a
produção e qualidade, abrindo novos mercados.
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Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Odair Codognotto

43 99178 7848    ocodognotto@bol.com.br

Produtor de café

Presidente da APCC, entidade que recebeu incentivos da Pref. Municipal,
como doação de terreno, construção de barracão para beneficiamento e
armazenagem de café, e posterior ampliação, instalação de balança, além da
sessão de espaço físico para Laboratório de degustação de café e degustador.

Dorival Alves Nogueira

43 99649 6596

Produtor de Leite
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Relato

 

Nome

 

Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 

Nome

 

Proprietário Rural e produtor de leite, associado da APROLEIC, recebe
assistência da Secretaria Municipal de Agricultura, participa do programa de
incentivo da pecuária de leite, onde recebe consultoria para melhorar a
produção, nutrição, reprodução, aumentando a produção e produtividade, além
da qualidade do leite.

Nivaldo do Nascimento

43 99957 1261

Produtor de Leite

Proprietário Rural e produtor de leite, associado da APROLEIC, recebe
assistência da Secretaria Municipal de Agricultura, participa do programa de
incentivo da pecuária de leite, onde recebe consultoria para melhorar a
produção, nutrição, reprodução, aumentando a produção e produtividade, além
da qualidade do leite.

Noriaki Akamatsu
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Telefone/e-mail

 

Função

 

Relato

 
 

Equipe responsável pelo projeto

 
 

Anexe até 5 (cinco) arquivos referentes a evidências do projeto.
 

43 99652 5141    n_akamatsu@hotmail.com

Produtor de goiaba de mesa

Proprietário rural, produtor de goiaba de mesa no Mun. de Carlópolis,
presidente da APC, cooperado da COAC declaro que através do projeto houve
vários incentivos e melhoria na fruticultura do município, pela Indicação
Geográfica e também a certificação Globalgap da goiaba, reforma e ampliação
do Packing House, caminhão para escoamento da produção, melhorando a
produção e qualidade, abrindo novos mercados.

Nome Telefone / email Função
Alcione Marques
Fernandes

43 984192771 Consultor do SEBRAE




