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1. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 Objetivo da Reunião é a realização de um Diagnóstico Rural Participativo 

(DRP), com os agricultores, lideranças, gestores públicos e técnicos. 

 

 

2. FINALIDADE 
2.1. Fazer um levantamento (grupal) junto com os agricultores sobre os 

principais problemas da agricultura em Itarana. 

 

2.2. Definir em parceria com os agricultores as ações prioritárias a serem 

realizadas para solucionar os problemas 

 

 

3. OBJETIVO GERAL 
Após a finalização dos trabalhos será gerado o Programa de Assistência e 

Extensão Rural (PROATER) de Itarana que servirá de base para todas as 

políticas de assistência técnica frente ao governo do estado durante 4 anos, a 

ser iniciado em 2020 até 2024, isso é, o município constrói o seu próprio 

programa de assistência técnica de acordo com as demandas levantadas nessa 

reunião 

 

4. RESULTADO DA REUNIÃO 
O grupo de agricultores, técnicos, lideranças, políticos e gestores público após 

deliberarem concluíram que os principais problemas da agricultura de Itarana 

são: 

 

• Café – Assistência técnica permanente 

• Irrigação -  é necessário mais Projeto de barragem 

• Café – déficit hídrico 
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• Escoamento da produção 

•  Monopólio da cadeia de insumos. 

• Mão-de-0bra – escassa; cara; burocrática por parte do governo; 

desqualificada. 

• Desburocratização de acesso ao crédito. 

• Seguro Proagro ser mais efetivo. 

• Melhora na qualidade da produção e priorizar o mercado. 

• Política de incentivo ao consumo de café de qualidade. 

• Preço mínimo não paga o custo de produção. 

• Capacitação do agricultor. Em todos os “itens” 

• Acompanhamento técnico contínuo. 

• Assistência e veterinária (pecuária). 

• Escassez de incentivo ao melhoramento genético 

• Insumos para o setor pecuário carece de incentivos fiscais 

• Criar um sistema de cadastro no CEASA para compradores 

(“atravessadores”) , com isso garantir o pagamento do produto aos 

produtores, além de garantir uma margem de lucros dentro do 

orçamento do produtor. 

• Incentivo a diversificação para o agricultor obter resultados positivos. 

• AGROTURISMO 

• Capitação dos agricultores para receber os turistas 

• Infraestrutura urbana e rural 

• Escassez de divulgação da potencialidade turística do município. 

• Fortalecimento do associativismo para agregar valor aos produtos, 

fortalecendo o “SIM –SUSAF”. 

• Estímulos a novas agroindústria e ao turismo. 

• Apoio mais efetivo para a criação e dedicação total ao agroturismo no 

município de Itarana. 
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Itarana, 30 de abril de 2019. 

 
 
 
 

Francisco André Fiorotti 
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 


