
 
Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a 
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim departicipar 
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem 
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.  
 

O Município ou consórcio intermunicipal poderá participar do MuniCiência por meio 

do compartilhamento das experiências inovadoras implementadas na gestão. Para 

isso, será precisopreencher o formulário abaixo e enviá-lo para o e-

mailmuniciencia@cnm.org.braté o dia 10 de novembro de 2017. 

 

Mais informações disponíveis no sitewww.municiencia.org.br ou pelo telefone (61) 
2101-6605. 
 
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
  
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO 
 
NOME: Apucarana  

UF: PR 

SITE OFICIAL: http://www.apucarana.pr.gov.br/site/ 

 
INICIATIVA 
 
TÍTULO:  PROGRAMA TERRA FORTE 
 
OBJETIVO:(máximo: 1.000 caracteres)  
 
O Programa Terra Forte elaborado pela Secretaria da Agricultura de Apucarana 
tem como objetivo principal fomentar e incentivar a fruticultura no município como 
forma de diversificação de atividades geradoras de renda e melhoria da qualidade 
de vida para as famílias dos pequenos agricultores.  
Ampliar a produção de frutas no município, possibilitando uma maior renda ao 
agricultor familiar; 
Disponibilizar, por meio da Secretaria da Agricultura de Apucarana, orientação 
técnica e acompanhamento aos fruticultores; 
Promover atividades de capacitação (cursos, seminários, viagens de estudo, etc.);  
Organizar os projetos individuais dos fruticultores para a realização de atividades 
conjuntas, principalmente na classificação e comercialização; 
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Buscar a agregação de valor aos produtos através do incentivo a pequenas 
agroindústrias familiares;  
Atingir produtividade suficiente para atender aos Programas Institucionais (PAA, 
PNAE, Compra Direta) no Município. 
 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  
 
INÍCIO:  26 de Julho de 2013 

CONCLUSÃO: O projeto é permanente.  

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 
 x Em andamento 
 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES:(máximo: 1.000 caracteres) 
 
Descreva, resumidamente, as principais ações realizadas e o prazo aproximado de 
duração 
 
Fornecer, sem nenhum custo prévio, as mudas frutíferas de qualidade, nas 
espécies e quantidades constantes do Plano de Trabalho, bem como fornecer 
calcário e fosfato natural, também constantes do referido Plano de Trabalho; 
Supervisionar as atividades inerentes à cada espécie e aprovar a viabilidade do 
plantio; 
Acompanhar todas as etapas da atividade, podendo realizar, à qualquer tempo, 
sem prévio aviso, vistorias em campo para apuração do correto atendimento ao 
Plano de Trabalho e às determinações técnicas;  
Fixar o valor de contraprestação, bem como os parâmetros para apuração do 
equivalente em produção, à serem repassados ao Município, juntamente com os 
prazos, para cada espécie, conforme estabelecido no plano de Trabalho. 
Destinar a produção repassada pelo Produtor Rural exclusivamente à merenda das 
escolas do Município e demais projetos sociais. 
 
RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR:(máximo: 1.000 caracteres) 
 
A cafeicultura que desempenhou o importante papel no desenvolvimento do 
município tanto do ponto de vista econômico como social, proporcionando renda, 
gerando emprego e contribuindo para a permanência das famílias no campo vem 
gradativamente sofrendo alterações. As fortes geadas acontecendo ao longo dos 
tempos, principalmente a ultima em 2013, contribuíram para diminuir as áreas 
cafeeiras, ficando as famílias quase sem opção de exercer outra atividade, 
permitindo o êxodo rural.  
O Prefeito do Município de Apucarana, delegou a Secretaria da Agricultura de 
Apucarana a tarefa de buscar alternativas de diversificação viáveis para auxiliar os 
produtores nas atividades agrícolas. Em decorrência desses fatores criou-se o 
“Programa Terra Forte”, com intuito de promover o desenvolvimento rural 
sustentável, com incentivos para implantação e diversificação de atividades 



 

agrícolas e a sucessão na propriedade rural, gerando assim renda e qualidade de 
vida nas famílias rurais.  
 
 
SITUAÇÃO ATUAL:(máximo: 1.000 caracteres) 
 
Em decorrência do “PROGRAMA TERRA FORTE” o Município esta recebendo 
parte da produção (até o momento 77 toneladas de alimentos já entregues a 
merenda escolar, entre frutas e hortis) atendendo especialmente a merenda 
escolar e a programas sociais. 
São beneficiados até o momento com o Programa Terra Forte 269 Produtores da 
Agricultura  Familiar, com área media de 87,53 hectares de Frutas, 70.960 mudas 
de frutas (Maracujá, Uva, Manga, Goiaba, Caqui, Figo, Morango, Banana, Abacate 
e Atemióa), já foram distribuídas e 2 mil toneladas de calcário subsidiados pelo 
município.  
Em decorrencia do Projeto está havendo um incremento às feiras do produtor rural 
permanentes, bem como a comercialização direta nos Ceasas (Londrina, Maringá, 
Curitiba).  Assim melhorando a qualidade de vida do Agricultor fixando-o no campo 
gerando renda e propiciando a sustentabilidade da Agricultura, preservando o Meio 
Ambiente. 
 
 
PORQUE A INICIATIVA É INOVADORA?(máximo: 1.000 caracteres) 
 
Único Municipio com 10 Frutas Implantadas! 
Lei de Incentivo 22/2014 
O objetivo principal é fomentar e incentivar a fruticultura no município como forma 
de alternativa de diversificação de atividades geradoras de renda e emprego, e 
promover a fertilidade dos solos. Buscando sempre a melhoria na qualidade da 
alimentação escolar e da vida dos agricultores familiares. 
É inovadora pois esta relacionada às pequenas áreas exploradas pela agricultura 
familiar que tem nestas culturas anuais (milho e soja) a principal fonte de renda, 
estas não atendem de maneira que satisfaça as necessidades desse publico 
obrigando-os a procurarem trabalhos nos centros urbanos, especialmente as 
mulheres e jovens que depois não voltam as suas origens, criando uma lacuna no 
seio familiar, ficando os idosos com a tarefa da continuidade das atividades 
agrícolas e assim ocorrendo à falta da sucessão no meio rural. 
Por isso que o Programa Terra Forte vem fechar esta lacuna existente no Município 
com a Fruticultura. 
 
 
PORQUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA?(máximo: 1.000 caracteres) 
 
 
Em decorrencia do Brasil ser um país com vocação muito forte na Agricultura e há 
uma necessidade de fixar o homem no campo pois as cidades estão inchadas e a 
necessidade de alimentos de qualidade cada vez maior, o Programa Terra Forte 
pode ser implantado em qualquer municipio do país, pois só depende de uma 



 

vontade política de implementa-lo, pois o agricultor necessita de incentivos reais 
onde o seu produto seja a moeda de pagamento. 
 
 
 
COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA? 
Através do Contato da CNM 
 
  
CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO 
 
NOME: Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto)  

E-MAIL: atosoficiais.apucarana@gmail.com 

 
CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Marco Aurélio Bertasso 

E-MAIL: agricultura.apucarana.pr@gmail.com 

 


