PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA PARANAENSE – REVITIS – PARANÁ
PLANOS DE AÇÃO
Eixo: AGROINDÚSTRIA
Plano de Ação (PA): Capacitação na regularização das Agroindústrias e produtos
derivados do Uva.
Responsável: Karolline Marques da Silva, Élio Setti, Celio Potrich.
Prazo:Outubro de 2020 a dezembro 2024

INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA

A agroindustrialização através da transformação do alimento in natura em produto processado
tem, geralmente, sua origem na tentativa de aproveitamento e redução de perdas, contudo, por
questões gastronômicas, culturas ou econômicas, o produto transformado conquista lugar de
destaque na renda de muitas famílias. Para que estes produtos ocupem o devido lugar no
mercado, formalizado e seguro ao consumidor, é necessário que o empreendimento esteja
sanitariamente regulamentado e que procedimentos de boas práticas de fabricação sejam
aplicados em todas as etapas do processamento, desde a recepção da matéria-prima até a
disponibilização ao consumidor. Para que estas condições sejam satisfeitas, técnicos e
produtores participantes do REVITIS necessitam ser capacitados e atualizados quanto às
normas vigentes e todo o trâmite de registro e regularização de empreendimentos e produtos.

OBJETIVOS
2.1 Geral
Capacitação de todos os técnicos referenciais de Agroindústria, técnicos com atuação no
Programa REVITIS e produtores em Legislação Sanitária / Ambiental / Jurídico-Fiscal para
legalização dos Estabelecimentos e produtos derivados da uva.

2.2 Específicos
- Apresentar o projeto básico de uma unidade de transformação de derivados da uva, visando à
legalização do empreendimento;
- Capacitar técnicos e produtores participantes do projeto no processo de registro de unidade
produtiva de polpa, suco ou vinho junto ao MAPA;
- Capacitar técnicos e produtores participantes do projeto no processo de legalização de produtos
derivados da uva junto aos órgãos competentes;
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- Orientar técnicos e produtores participantes do projeto sobre legislação específica para
produtos da Agricultura Familiar
- Fomentar a inserção dos produtos derivados da uva no mercado local, em feiras e outros
circuitos curtos de comercialização;
- Orientar técnicos e produtores participantes do projeto sobre rotulagem de alimentos.
RESULTADOS ESPERADOS
- Aumento da oferta de produtos locais no mercado;
- legalização de 10% das agroindústrias de derivados de uva informais participantes do
programa;
- fortalecimento do Turismo Rural com a oferta de alimentos seguros.
METAS
META
1. 10% das unidades produtivas de derivados de uva participantes do
projeto legalizadas
2. 100 técnicos de ATER capacitados em registro de empreendimentos
junto ao MAPA
3. 100 técnicos de ATER capacitados na legalização de produtos
derivados da uva
4. 100% produtores participantes do projeto capacitados
5. Inclusão dos produtos das unidades regularizadas ao mercado formal
6. Adequação de 100 % dos rótulos de produtos destinados à
comercialização formal.

PRAZO
De 2021 a 2024
De 2021 a 2024
De 2021 a 2024
De 2021 a 2024
De 2021 a 2024
De 2021 a 2024

ESTRATÉGIA DE AÇÃO
A capacitação será realizada em formato híbrido, com aulas on line para a apresentação de
legislações básicas referentes à legalização do empreendimento e à produção de alimentos, e
aulas presenciais nas mesoregiões, conforme articulação entre coordenadores de Meso do IDR
-Paraná.A capacitação será feita através da metodologia Treino e Visita, aplicado nos momentos
oportunos dos processos agroindústrias dentro da cadeia produtiva. A capacitação da
assistência técnica e dos produtores é obrigatória para atuar dentro do Programa REVITIS para
ter acesso ao aporte de recursos financeiros.
Disponibilização de um Kit (equipamentos) (para os profissionais que atuarão no Programa
REVITIS.
Realização de cursos em nível de Especialização EAD com uma parte presencial dentro do
treino e visita;
Realização de estágios para profissionais atuantes em centros especializados (estágios).

2

Participação em congressos, simpósios, viagens técnicas a outras regiões produtoras e centros
de pesquisa com o compromisso no retorno de capacitar os de mais integrantes do
PROGRAMA.
A capacitação do corpo técnico será de responsabilidade do Programa REVITIS.
Equipe

Nome
Élio Setti
Estella
Galina

Instituição
IDR-Paraná
Estadual
Paula IDR-Paraná
Guarapuava

José

Humberto IDR-Paraná
Londrina
Soares
Celio Potrich

Dedicação (%)

–

Função no PA
Núcleo Instrutor

–

Região Instrutor

10

–

Região Instrutor

10

IDR- Paraná – Região de Coord. Operacional Toledo
Revitis

Karolline Marques IDRParaná
– Instrutor
da Silva
Coordenadora
Estadual
de Agroindústria

30

10

30

RISCOS E RESTRIÇÕES
- Falta de recursos financeiros para realização da capacitação;
-Desorganização do setor produtivo;
- Numero de técnicos atuantes e capacitados insuficiente;
- Resistência do produtor à de legalização, devido a alterações no processo de produção e
necessidade de investimento;
- desestímulo à legalização devido às questões fiscais e tributárias.

ETAPAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Data prevista para início das atividades do PA:
Obs: este treinamento sobre legalização pode ser executado em épocas de baixa
demanda/atividade produtiva.

ETAPA

MÊS DE EXECUÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Filmagens de
vídeo aulas

x

Aulas on line

x

Aulas
presenciais
Visita as
unidades de
referêcia

ETAPA

x
x

MÊS DE EXECUÇÃO
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Filmagens
de vídeo
aulas
Aulas on
line
Aulas
presenciais
Visita as
unidades
de
referêcia

x
x
x
x

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
VALORES (R$)

FONTE

Investimento

SEMESTRES

TOTAL

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Equipamentos
Infraestrutura
Custeio
Material de
consumo

5.000,00

Viagens

10.000,00

Serviços de
Terceiros

6.000,00
TOTAL

VALORES (R$)

21.000,00

FONTE

SEMESTRES
4

TOTAL

Investimento

V

VI

VII

VIII

V

VI

VII

VIII

Equipamentos
Infraestrutura
Custeio
Material de
consumo

2.000,00

Viagens

12.000,00

Serviços de
Terceiros

2.000,00
TOTAL

16.000,00

Fontes de financiamento e estratégia de captação

- Tesouro do Estado
- SENAR
- SEBRAE
- GOVERNOS MUNICIPAIS
- Empresas do setor.
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