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1. Introdução
Este relatório tem por objetivo apresentar a evolução do Plano Básico Ambiental Componente
Indígena – PBA-CI – da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior – UHE GJC (Mauá) –
ao final do nono ano de sua execução, período compreendido entre julho de 2020 e junho de 2021.
As informações aqui apresentadas demonstram o estágio de cada um dos programas e subprogramas
previstos por Terra Indígena. O relatório segue a organização do PBA-CI citando as ações
realizadas em cada terra indígena e apresentando um quadro síntese com a indicação do previsto
para a T.I, o quantitativo realizado e o saldo a realizar. As ações concluídas são referenciadas, sendo
que o respectivo conjunto documental que evidencia sua execução está arquivado no escritório do
CECS em Londrina, a disposição para consulta. Este documento está estruturado da seguinte forma:
O item “2 - Sobre o empreendimento”, apresenta a UHE GJC, seu processo de licenciamento
ambiental baseado no Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e no Relatório de Meio Ambiente –
RIMA - que levou à elaboração do PBA-CI para atendimento de oito comunidades indígenas na
Bacia Hidrográfica do Tibagi onde o empreendimento foi implantado. Mostra ainda uma visão
geográfica da relação espacial entre o empreendimento e estas comunidades indígenas.
O próximo item, “3 – Sobre a Execução do PBA-CI, apresenta um rápido relato da execução do
PBA-CI desde o início, abordando os pontos considerados mais significativos. Neste capítulo são
apresentados os resultados dos planos semestrais do período de referência deste relatório.
O item “4-Situação do PBA-CI em junho/2021, traz uma visão panorâmica sobre todos os
programas, contendo informações consolidadas e abrangentes sobre a situação do PBA-CI.
O item “5-Detalhamento por Programa e Subprograma” apresenta uma análise qualitativa e
quantitativa das ações efetivamente realizadas no período deste relatório.
Por último, tecem-se as Considerações finais no item 6.
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2. Sobre o empreendimento
2.1.Sobre a UHE GJC
Em 28 de novembro de 2006 foi assinado o Contrato de Constituição do Consórcio Energético
Cruzeiro do Sul – CECS tendo como objetivo a implantação e a exploração do empreendimento de
geração denominado Usina Hidrelétrica Mauá — UHE MAUÁ - hoje Usina Hidrelétrica
Governador Jayme Canet Junior – UHE GJC - e das respectivas instalações de interesse restrito à
central geradora atuando como Produtor Independente de Energia Elétrica, com a seguinte
composição:
 COPEL GERAÇÃO S.A.
 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.

– Participação: 51%.
– Participação: 49%.

O Consórcio Energético Cruzeiro do Sul — CECS sagrou-se vencedor no Leilão de Energia
Elétrica 004/2006 no dia 10 de outubro de 2006 para a Implantação da Usina Hidrelétrica MAUÁ
localizada no Estado do Paraná entre os municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, para
contratação de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos, com posterior Outorga de
Concessão, através do Decreto Presidencial de 28 de junho de 2007, publicado no Diário Oficial da
União seção I n.º 124 em 29 de junho de 2007 e Contrato de Concessão n.º 001/2007 MME- UHE
Mauá de 03 de junho de 2007.
O empreendimento foi amparado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo
Federal com 363 MW de potência instalada de geração, suficientes para atender cerca de 1 milhão
de habitantes, uma subestação elevadora e duas linhas de transmissão em 230 kV para as
subestações Figueira e Jaguariaíva conectando o empreendimento ao Sistema Interligado Nacional
– SIN.
A usina foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 2012 e vem operando em regime comercial desde
então. Paralelamente, o CECS vem cumprindo os compromissos previstos no processo de
licenciamento ambiental do empreendimento, o que inclui o PBA Componente Indígena,
Condicionante 41 da LO 27.431.
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2.2.Sobre o Licenciamento ambiental e o PBA-CI
O empreendimento UHE GJC obteve sua licença prévia 9.589 em 11/12/2006. O Estudo de Impacto
Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da então UHE Mauá elaborado pelo
CNEC não apontou impactos sobre terras indígenas, levantando questionamentos por parte do
Ministério Público Federal que demandou estudos sobre eventuais impactos nas comunidades
Mococa e Queimadas. O Instituto Ambiental do Paraná encaminhou ao CECS em 05/02/2007 um
Termo de Referência para contratação de estudos relativos à questão indígena. O LACTEC,
contratado para tal, encaminhou ao CECS os resultados destes estudos em fevereiro de 2008, que
incluíam uma matriz de impactos. Tais estudos foram complementados, por solicitação do IAP, e
concluídos no segundo semestre de 2009.
Baseado na Nota Técnica No 6 – Parecer/2005, justificada pela unidade cultural, sociológica e
histórica das terras indígenas localizadas na bacia hidrográfica do Rio Tibagi, o Ministério Público
Federal demandou a inclusão de outras cinco comunidades nestes estudos: Apucaraninha, Barão de
Antonina, Laranjinha, Pinhalzinho e São Jerônimo.
Em janeiro de 2010 o CECS contratou um antropólogo para elaboração do PBA Componente
Indígena que posteriormente deu continuidade aos trabalhos como seu coordenador. Em julho de
2010 este antropólogo, baseado nos critérios da Nota Técnica No 6 – Parecer/2005 sugeriu incluir
também a Terra Indígena Ywy Porã/Posto Velho.
O empreendimento teve sua licença de instalação 6.496 publicada em 27/09/2011 na qual constava
a condicionante 12: “Implantar Programa de assistência às comunidades indígenas em conjunto com
a FUNAI.”
Em janeiro de 2012 o PBA-CI foi aprovado em todas as terras indígenas que propuseram pequenas
alterações, incorporadas e encaminhadas à FUNAI que emitiu a Informação Técnica
179/COLIC/CGGAM/12 solicitando revisões, assimiladas e protocoladas na FUNAI em abril de
2012.
A Licença de operação – LO - 27.431 da UHE Mauá foi emitida em 19/10/2012 e requeria por sua
condicionante 50: “Implantação integral do componente indígena do PBA conforme escopo e
cronograma previsto incluindo o atendimento integral das condicionantes contidas no ofício
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340/2012/DPDS/FUNAI/MJ” o qual faz menção à Informação 269/COLIC/CGGAM/12 da FUNAI,
instrumento este que aprovou a execução do PBA-CI.
A LO 27.431 foi renovada em 10/03/2014 com vigência até 14/04/2019 contendo a condicionante
41 com o mesmo texto da Condicionante 50 da LO anterior. Esta LO encontra-se, neste momento,
em fase de renovação, sob análise do órgão ambiental.
Em decorrência do processo de licenciamento ambiental, o empreendimento UHE GJC resultou em
investimento expressivo de R$ 268 milhões em programas ambientais e reassentamentos. Deste
montante, na ordem de R$ 46,87 milhões, correspondente ao PBA-CI, foram investidos até junho de
2020.
O PBA-CI é um programa de compensação social que faz parte das exigências do Licenciamento
Ambiental da UHE GJC. Foi elaborado de forma participativa por meio de oficinas realizadas em
cada uma das oito terras indígenas no período de agosto a outubro de 2010. Contém 8 programas e
13 subprogramas, sendo dois deles já encerrados: Programa 7, de monitoramento da qualidade da
água e Programa 8, de monitoramento da fauna. Por estarem encerrados, não são mencionados neste
relatório de acompanhamento. Os programas atendem a 8 Terras Indígenas das Etnias principais
Kaingang e Guarani nas Bacias Hidrográficas dos Rios Tibagi e Cinzas no Estado do Paraná.

Tabela 1 - Terras Indígenas atendidas pelo PBA-CI
Terra Indígena:

Município:

Mococa

Ortigueira/PR

Queimadas

Ortigueira/PR

Apucaraninha

Tamarana/PR

São Jerônimo

São Jerônimo da Serra/PR

Barão de Antonina

São Jerônimo da Serra/PR

Laranjinha

Santa Amélia/PR

Pinhalzinho

Tomazina/PR

Ywy Porã

Abatiá/PR
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O mapa apresentado na Figura 1 mostra a localização geográfica destas TIs. As cinco primeiras
estão localizadas na bacia hidrográfica do Rio Tibagi, sendo que as três últimas, na Bacia
Hidrográfica do Rio Cinzas.

Figura 1 - Localização da UHE GJC e das TIs atendidas pelo PBA-CI

Pode-se observar que as terras indígenas mais próximas do empreendimento são a TI Mococa, a 8
km de distância em linha reta a jusante da barragem e a 2,2 Km da margem do rio Tibagi, e a TI
Queimadas, a 32 Km a montante da barragem em linha reta. Apucaraninha encontra-se a 35 Km em
linha reta e situa-se na bacia hidrográfica do Rio Apucaraninha, afluente do Rio Tibagi a 1,5 Km
deste. São Jerônimo está a 70 Km em linha reta a jusante e afastada 12 Km do Rio em linha reta.
Barão de Antonina está a 47 Km da barragem e 1,4 Km da margeia o Rio Tibagi. Pinhalzinho,
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Laranjinha e Ywy Porã encontram-se respectivamente a 85, 105, e 96 Km da barragem e não estão
localizadas na Bacia Hidrográfica do Tibagi, mas na Bacia do Rio Cinzas.

3. Sobre a execução do PBA-CI.
Este capítulo dá continuidade à construção de uma narrativa geral da execução do programa desde
que ele foi iniciado em julho de 2012. Apenas a título de resgate da memória, destaca-se aqui os
principais pontos constantes dos relatórios anteriores:


A execução do PBA-CI iniciou em julho/2012, com planejamento inicial de 5 anos, ao final
do qual estava prevista realização de auditoria pela FUNAI;



Até dezembro de 2018 o PBA-CI era coordenado por uma equipe técnica contratada por
intermédio da Núcleo Engenharia Consultiva LTDA. Após o encerramento do referido
contrato, a equipe técnica passou a ser mantida por meio de contratos firmados entre as
comunidades/associações ou o Conselho Indígena e os prestadores de serviços, conforme
prevê o PBA-CI;



A forma como o PBA-CI foi construído, associado à metodologia de gestão adotada,
caracterizou um enorme desafio, cujos resultados observados motivaram o CECS a
promover alterações na forma de gestão com objetivo de obter mais eficiência e eficácia na
realização das ações do programa como um todo. As propostas de melhoria geraram
desconfortos, principalmente entre as lideranças indígenas, mas as preocupações foram aos
poucos dissipadas com muito diálogo entre as partes;



A auditoria da FUNAI foi entregue em setembro de 2018 por intermédio do ofício
524/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI. O CECS respondeu à FUNAI por meio da Nota Técnica
001/2018, encaminhada pela CE CECS 0579/2018;



Este processo evidenciou muitas divergências de entendimento entre as partes envolvidas
sobre a situação do PBA-CI e o que remanescia para ser executado. Com objetivo de dar
celeridade a todo o processo, o CECS contratou consultoria especializada e independente, da
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Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU – vinculada à
Universidade Federal de Santa Catarina, para alinhar as diferentes visões;


O resultado desta consultoria foi o Plano Executivo aprovado em reunião do Comitê Gestor
Geral em novembro de 2019, um importante marco para o PBA-CI. Desta aprovação
remanesceram apenas duas controvérsias, as quais pretendia-se solucionar na próxima
reunião de Comitê Gestor Geral que ocorreria no início de 2020: 1) Compensações por
perdas de safra; 2) Vigilância Territorial;

 A referida reunião, no entanto, não ocorreu devido ao início da Pandemia de COVID 19
iniciada em março de 2020. O Decreto Estadual PR 4319 - 23/03/2020 declarou estado de
calamidade pública como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID 19. A Portaria 419/FUNAI 17/03/2020 estabeleceu medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Fundação Nacional do Índio – FUNAI;
 Em resposta às medidas de proteção à Pandemia de Covid 19, O CECS adotou, no âmbito
do PBA-CI, uma série de medidas para o seu enfrentamento: 1) Suspensão de toda atividade
do PBA-CI que demandasse entrada de não indígenas nas comunidades; 2) Fornecimento
aos indígenas de suplementos para proteção: máscaras e álcool gel; 3) Aquisição e entrega
de acessórios de informática para possibilitar a realização de reuniões por videoconferência;
4) Entrega de produtos e insumos nas portarias das Terras Indígenas, com protocolos de
proteção à saúde; 5) Suspensão da contratação da equipe de gestão plena prevista no Plano
Executivo, mantendo-se equipe mínima: Consultor, Administrador e profissional de
Ciências Sociais; 6) Orientação remota aos indígenas contratados para continuidade dos
trabalhos internos às TIs;
 Considerando as prioridades no início da Pandemia, foi realizada reunião entre o CECS, a
FUNAI e o Presidente do Conselho Indígena do Estado do Paraná no dia 15 de junho de
2020, quando o CECS informou que apresentaria um posicionamento referente às
controvérsias do Plano Executivo no início do segundo semestre daquele ano, cujos detalhes
serão relatados a seguir.
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O período de julho de 2020 a junho de 2021 foi caracterizado, dado o contexto da pandemia de
Covid 19, pela continuidade das ações do PBA-CI que pudessem ser executadas sem a entrada de
não indígenas nas comunidades indígenas. Na impossibilidade de realização das reuniões de Comitê
Gestor Geral, a cada semestre o CECS elaborou um plano de ações composto por iniciativas
discutidas no âmbito dos Comitês Gestores Locais por videoconferência.
Não tendo sido contratada a equipe de gestão plena, o CECS contratou, no segundo semestre de
2020, apenas o Coordenador Geral do PBA-CI por um período de sessenta dias para que ele
pudesse se inteirar de todo o contexto do PBA-CI, elaborar o Plano de Trabalho da equipe de gestão
e preparar todo o material necessário para que, assim que o isolamento social fosse encerrado, a
implantação do Plano Executivo pudesse ser iniciada de imediato. O Plano de Trabalho foi entregue
ao CECS, mas foi mantido suspenso tendo em vista a continuidade do isolamento social decorrente
da Pandemia de COVID 19. Contudo, o Plano de Trabalho tem servido de orientação para a
elaboração dos Planos Semestrais.
Por intermédio da Carta Externa CECS 262/2020, datada de 29 de julho de 2020 endereçada à
FUNAI, o CECS apresentou seu posicionamento em relação às controvérsias do Plano Executivo.
Em reunião posterior com a CGLIC, esta informou que não responderia a missiva e manifestou
intenção de discutir o assunto em uma próxima reunião presencial do Comitê Gestor Geral, tão logo
seja encerrado o isolamento social da Pandemia de Covid 19.
No dia 28 de abril de 2021 foi publicada a Medida Provisória 1.045/2021 que “Institui o Novo
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas
complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das relações de
trabalho.” O CECS, tendo em vista os princípios da economicidade e da eficiência, bem como da
responsabilidade social, que regem a gestão de empresas públicas, recomendou às Comunidades
Indígenas atendidas pelo PBA-CI que os contratados indígenas fossem inscritos no Novo Programa
na modalidade de redução da carga de trabalho em 50%. Todas as TIs, com exceção de Barão de
Antonina, concordaram com o posicionamento. Estas informações foram formalizadas à FUNAI
por intermédio da Carta Externa 322/2021 datada de 14 de junho de 2021.
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A seguir apresenta-se a relação das ações previstas nos dois semestres (planos de ações semestrais
consolidados em uma única tabela) acompanhadas da respectiva situação de cada uma. Considerar a
legenda

de

cores
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Tabela 2 – Situação das ações conforme planos semestrais do período:
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Tabela 2 – Situação das ações conforme planos semestrais do período
LEGENDA:
Concluído ou executado conforme previsto
Executado parcialmente
Não executado
PROGRAMA 1 - GESTÃO
AÇÃO

SITUAÇÃO

Consolidar solução para as controvérsias do plano
executivo

Posicionamento do CECS apresentado à FUNAI por
intermédio da Carta Externa CECS 262/2020. FUNAI
informou que tratará este assunto na próxima
reunião do Comitê Gestor Geral.

Contratar Coordenador Geral do PBA-CI
Atualizar parque de impressoras das Tis
Adquirir conjunto de utensílios para atendimento
aos indígenas no período de isolamento social do
COVID 19
Concluir as adequações do escritório do PBA-CI
em Londrina
Entregar relatório anual do oitavo ano à FUNAI
Dimensionar recursos financeiros dos secadores
de grãos

Concluído – Plano de Trabalho elaborado.
Concluído
Concluído

Concluído
Concluído
Não executado. Priorizadas outras ações. Previsão
para o segundo semestre de 2021.

PROGRAMA 2 - AGROPECUÁRIO
Projeto de Gado em Mococa
Projeto de Gado em Apucaraninha
Projeto de Gado em Queimadas
Regularização do CADPRO de Mococa
Regularização do CADPRO das demais TIs
Conclusão do projeto de gado de leite em
Laranjinha
Execução do projeto de café em Barão de
Antonina
Conclusão do projeto de madeira (Eucalipto) em
São Jerônimo
Conclusão do projeto de apicultura em Mococa
Conclusão do projeto de apicultura em
Apucaraninha
Conclusão do projeto de apicultura em Laranjinha
Continuidade do projeto de outros cultivos em
Barão de Antonina
Execução de 8 alqueires de safra de grãos em
Mococa
Aquisição de área de 12 alqueires para Ywy Porã

Concluído
Em andamento conforme previsto
Em andamento conforme previsto
Concluído
Em andamento – escritórios de contabilidade
trabalhando na regularização documental
Em andamento conforme previsto – substituição por
gado de corte - finalização prevista no segundo
semestre de 2021
Concluído – substituição por gado de corte
Concluído – substituição por gado de corte
Concluído – substituição por gado de corte
Concluído – substituição por gado de corte
Concluído – substituição por oficina
Em andamento conforme previsto
Concluído
Concluído
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Execução de 3 alqueires de safra em Ywy Porã
Substituição da pá-carregadeira de Queimadas

Aquisição de área de 40 alqueires para São
Jerônimo

Concluído
Em andamento – reiteradas mudanças na cacicagem
de Queimadas dificultaram a definição da
substituição. Quando definido, optou-se por um
caminhão semi-novo, dada a escacez de caminhões
novos no mercaso. Impossibilidade de adquirir
veículo semi-novo por parte do CECS. Nova
proposta de substituição em andamento.
Em andamento – áreas em negociação foram
inviabilizadas. Foi necessário atualizar caderno de
preços e laudos de avaliação. Novas áreas
indicadas: Guaranis com negociação finalizada, a ser
adquirida no segundo semestre de 2021. Kaigang,
proprietário desistiu da venda. Nova área sendo
procurada.

PROGRAMA 4 – RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Concluir o último ciclo do projeto de palmito
Jussara na APP de Apucaraninha
Implantar aceiros verdes em Queimadas,
Pinhalzinho e Laranjinha
Elaborar
proposta
para
implantação
dos
remanescentes de PRAD em Apucaraninha,
Queimadas, Pinhalzinho e Laranjinha

Concluído
Concluído – aceiros em manutenção permanente
pelos indígenas com orientação do CECS
Não executado – previsto antes do início da
pandemia e depende da contratação de Eng.
Florestal – será executado após abertura das TIs
quando formalmente autorizado pela Funai.

PROGRAMA 5 - REVITALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS E ATIVIDADES TRADICIONAIS
Finalização do Projeto Audiovisual nas três TIs
Guaranis
Finalizar o projeto do Centro Cultural de Barão de
Antonina

Concluído
Em andamento. Conforme previsto no Plano
Executivo, foi resgatado projeto de interesse dos
indígenas discutido em 2011. Estudos sendo
realizados.
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4. Situação do PBA-CI em junho/2021
Aqui são apresentados os quantitativos e percentuais realizados no PBA-CI em duas datas que
caracterizam o início e o final do período de referência para este relatório: até junho de 2020 e até
junho de 2021.
Estes quantitativos dão uma ideia clara da evolução das ações do PBA-CI, demonstrando os
resultados efetivos e significativos para as Comunidades Indígenas. As análises qualitativas são
apresentadas no próximo capítulo. O trabalho de construção de horizontes temporais e quantificação
das ações foi realizado a partir de janeiro de 2016 e foi finalizado com a aprovação do Plano
Executivo que contou com as contribuições da consultoria independente da FAPEU. Pela Tabela 3
são apresentados os quantitativos realizados até junho de 2020 e até junho de 2021.
Tabela 3 - Realização física do PBA-CI jun/20 e jun/21

Destaca-se aqui os projetos que evoluíram durante o período de julho de 2020 a junho de 2021,
período ao qual se refere este relatório:


Animais / gado;



Madeira;



Safra de grãos;
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Recuperação de áreas degradadas;



Pá Carregadeira.



Aquisição de Terras;



Cafeicultura



Apicultura



Finalização audiovisual – aprovação do material e entrega DVDs - Guaranis



Centro comunitário - Barão

Há que se considerar que, neste período, em decorrência da COVID-19, o PBA-CI contou com uma
equipe técnica reduzida, com a participação de um administrador e um profissional de Ciências
Sociais, além de profissionais envolvidos em atividades específicas, como é o caso de Eng.
Agrônomo, Veterinário, Eng. Civil, Eng. Florestal e outros prestadores de serviços.
Nos capítulos subsequentes são apresentados estes dados abertos por programa, subprograma e
Terra Indígena. Também são feitas análises qualitativas do que foi executado por subprograma para
cada TI.
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5. Detalhamento por Programa e Subprograma
I- PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS, EXECUÇÃO,
GESTÃO E MONITORAMENTO DO PBA
I.A Subprograma de Gestão do PBA
Tendo os Comitês Gestores Locais como principais mecanismos de gestão, as ações continuaram
sendo executadas a partir do permanente diálogo estabelecido entre o CECS, as Comunidades
Indígenas e a Funai nestes fóruns, sendo que adaptações foram sendo incorporadas com propósitos
de adequar o que estava previsto à realidade que se apresentava durante a caminhada, sempre
atendendo as recomendações da FUNAI/CGLIC contidas no ofício 251/2017/CGLIC/DPDSFUNAI.
Os objetivos de cada programa e subprograma são levados em consideração no momento do
planejamento detalhado da implantação de cada ação ou de eventual substituição solicitada pelo
Comitê Gestor Local. Para isso, as comunidades contam com a consultoria técnica de pessoal
especializado permanentemente orientando para a condução das ações.
Destacam-se alguns fatos ocorridos no período deste relatório:





Contratação de equipe social e administrativa através do Conselho Indígena do Paraná;
Entrega de relatório anual à FUNAI por intermédio da Carta Externa CECS 0294/2020 datada
de 25 de agosto de 2020;
Apresentação pelo CECS de proposição para as controvérsias do plano executivo por meio da
Carta Externa CECS 262/2020 datada de 29 de julho de 2020;
Adoção de medidas decorrentes do isolamento social: desligamento dos contratados:
o APURACANINHA:
 Supervisor de Exploração Agrícola FLAVIO NY FEJ MARCOLINO;
 Viveirista Florestal IRANILZA VAGTE PIRES FRAGOSO.
o BARÃO DE ANTONINA:
 Supervisor de Exploração Agrícola AMARILDO GERALDO SOLEDAD;
 Técnico Agrícola CASTURINO ALMEIDA.
o LARANJINHA:
 Supervisor de Exploração Agrícola WILLIAN HENRIQUE CAMPOS.
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o SÃO JERÔNIMO:
 Supervisor de Exploração Agrícola HIPÓLITO CANDIDO DA SILVA;
 O contratado ADILSON GUMARÃES CARNEIRO, embora listado, sua
dispensa não se viabilizou em decorrência de afastamento pelo INSS.
Diálogos para substituição dos secadores de grãos das TIs;
Atualização do parque de impressoras das TIs com entrega de webcam e microfones para
reuniões on line;
Entrega de EPIs e álcool aos indígenas no período de isolamento social do COVID;
Acompanhamento dos projetos de Gado Mococa, Queimadas, Apucaraninha e Laranjinha;
Encaminhamentos para regularização do CADPRO das TIs com a finalização dos processos
de: Mococa e Laranjinha;
Tratativas para substituição de 60 mil mudas café por gado em Barão de Antonina;
Tratativas para substituição de 1,5 alqueires de eucalipto por gado em São Jerônimo;
Tratativas para substituição de 100 caixas de Apicultura por cerca em Mococa;
Tratativas para substituição de 200 caixas de Apicultura por cabeças de gado e cerca em
Apucaraninha;
Apoio a horticultura em Barão de Antonina;
Apoio à execução de safra de grãos - 8 alqueires - em Mococa;
Tratativas para substituição de safra por manutenção de trator Laranjinha;
Tratativas para aquisição da área de 12 alqueires Ywy Porã;
Logística para a realização de 4,5 alqueires de safra em Ywy Porã;
Encaminhamentos para da aquisição de área de 40 alqueires São Jerônimo;
Cadastramento das 8 comunidades na ADAPAR;
Entrega dos DVDs do documentário e finalização do Projeto Audiovisual para as três Tis
Guaranis;
Encerramento contratual da prestação de serviço da empresa de assistência agronômica do
Edinei de Almeida;
Renovação de certificados digitais de representantes das TIs para gestão contábil;
Suporte à alteração junto à Receita Federal de representante das comunidades;
Adequação de velocidade e qualidade das internets instaladas nas Tis;
Contratação do Supervisor de exploração agropecuária Willian Henrique Campo para atuar
no projeto de produção animal - gado de Laranjinha;
Contratação do Supervisor de exploração agropecuária Daniel Luiz Camargo para atuar no
projeto de agrícola – safra – Ywy Porã;
Contratação de seguro dos tratores entregues pelo PBA-CI às terras indígenas;
Reajuste de valor de salário de todos os contratados seguindo o reajuste anual;
Contratação de prestação de serviço para execução do programa de recuperação de área
degradada – Juçara Apucaraninha;
Planejamento das ações do PBA-CI frente a pandemia do COVID;
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Renovação da contratação da prestação de serviço do consultor Paulo Rathunde para
transição em andamento, implementação do plano executivo e apropriação do processo pela
nova Superintendente Técnica do CECS;
Encaminhamentos administrativos de rotina para manutenção do quadro de contratados
indígenas, custeio da operacionalização dos escritórios nas TIs e em Londrina;
Suporte às reuniões dos CGLs sendo realizadas de maneira contínua de acordo com as
demandas de cada TI;

I.B Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA
Reunião Inter aldeã realizada:
1. 11 de fevereiro de 2021– Londrina

I.C Subprograma de Intercâmbio
Sem atividade no período.
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II- PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DAS COMUNIDADES
INDÍGENAS
II . A – Subprograma de Agricultura
AGROPECUÁRIO
SAFRA
MOCOCA
Realização efetiva de plantio de 8 alqueires. O plantio seguiu um modelo alternativo na sua
implementação. Para tanto foi realizado um acordo para executar por substituição. Neste é utilizado
o custo padrão e implementado através da aquisição de insumos, sementes, combustível e
manutenção do valor correspondente. A comunidade tem saldo de 31,08 alqueires, conforme
apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 - Safra em Mococa
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QUEIMADAS
Sem atividade no período e a Terra Indígena concluiu quantitativo previsto no PBA. Há uma
controversa que é pauta de tratativas entre a comunidade, CECS, CGLIC e MPF.
APUCARANINHA
Sem atividade no período e a Terra Indígena concluiu quantitativo previsto no PBA. Há uma
controversa que é pauta de tratativas entre a comunidade, CECS, CGLIC e MPF.

BARÃO DE ANTONINA
Sem atividade no período e a Terra Indígena possui um saldo de 2,5 alqueires de milho pururuca,
conforme Tabela 5.
Tabela 5 - Safra em Barão de Antonina

SÃO JERÔNIMO
Sem atividade no período e a Terra Indígena concluiu quantitativo previsto no PBA. Há uma
controversa que é pauta de tratativas entre a comunidade, CECS, CGLIC e MPF.
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YWY PORÃ
O plantio seguiu um modelo alternativo na sua implementação. Para tanto foi realizado um acordo
para executar por substituição. Neste é utilizado o custo padrão e implementado através da
aquisição de insumos, sementes, combustível e manutenção do valor correspondente. No período
foi executado 4,5 alqueires e a comunidade tem saldo de 7 alqueires, conforme Tabela 6.
Tabela 6 - Safra em Ywy Porã

LARANJINHA
Realizado por substituição de parte de safra 0,38 alqueires por manutenção de trator. A Terra
Indígena segue com saldo de 6,04 alqueires, conforme Tabela 7.
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Tabela 7 - Safra em Laranjinha

PINHALZINHO
Sem atividade de safra no período e a Terra Indígena possui um saldo total de 1,79 alqueires.

Tabela 8 – Tabela síntese da safra de grãos
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PECUÁRIA / EQUINOS / CAPRINO /SUÍNO / AVICULTURA
MOCOCA
O quantitativo total de Mococa, previsto no PBA-CI, foi quitado. Período marcou pelo
encerramento da assessoria veterinária, vacinas e fornecidos os insumos previstos no projeto. Bem
como o enceramento das atividades do contratado indígena. Ação finalizada. Documentação
comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS – Londrina.

QUEIMADAS
O quantitativo total de Mococa, previsto no PBA-CI, foi quitado. Está sendo prestada assessoria
veterinária, vacinas e fornecidos os insumos previstos no projeto, bem como estão sendo mantidos
os repasses para um contratado indígena que atua na rotina dos cuidados com o rebanho.

APUCARANINHA
O quantitativo total de Apucaraninha, previsto no PBA-CI, foi quitado. Está sendo prestada
assessoria veterinária, vacinas e fornecidos os insumos previstos no projeto, bem como estão sendo
mantidos os repasses para um contratado indígena que atua na rotina dos cuidados com o rebanho.

BARÃO DE ANTONINA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.

SÃO JERÔNIMO
Não houve atividade prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
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YWY PORÃ
Sem atividade no período, no entanto há saldo para execução da totalidade prevista em ações de
avicultura e suinocultura, conforme Tabela 10 – Síntese da produção animal.

LARANJINHA
Execução da proposta técnica para implementação de ações restantes de pecuária. Aquisição de
animais e encaminhamento das ações previstas. Há saldo para execução da totalidade prevista em
ações de avicultura e suinocultura, conforme Tabela 9.
Tabela 9 - Produção animal em Laranjinha
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PINHALZINHO
Sem atividade no período, no entanto, foram concluídas as ações previstas para pecuária e equinos,
sendo que há saldo para execução da totalidade prevista em ações de avicultura, suinocultura e
caprinocultura, conforme Tabela 10 – Síntese da produção animal.
Tabela 10 – Síntese da produção animal

PERENES: FRUTICULTURA / CAFÉ / PUPUNHA
MOCOCA
Sem ação no período, no entanto há saldo para realização total das ações de café e um parcial de
88% em fruticultura, conforme Tabela 11 – Síntese de Perenes: fruticultura, café e pupunha.
QUEIMADAS
Sem ação no período, no entanto há saldo para realização total das ações de pupunha e um parcial
de 70% em fruticultura, conforme Tabela 11 – Síntese de Perenes: fruticultura, café e pupunha.
APUCARANINHA
Sem ação no período, no entanto há saldo para realização de um parcial de 99% em de pupunha e
89% de fruticultura, conforme Tabela 11 – Síntese de Perenes: fruticultura, café e pupunha.
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BARÃO DE ANTONINA
Sem ação no período, no entanto há saldo nesta frente de aproximadamente 46% e saldo de 50%
para projeto de café, conforme Tabela 11 – Síntese de Perenes: fruticultura, café e pupunha.
SÃO JERÔNIMO
Sem ação no período, no entanto há saldo para realização de um parcial de 8% em de frutíferas e
27% de café, conforme Tabela 11 – Síntese de Perenes: fruticultura, café e pupunha.
YWY PORÃ
Sem ação no período, no entanto há saldo para realização total das ações de pupunha e fruticultura,
conforme Tabela 11 – Síntese de Perenes: fruticultura, café e pupunha.
LARANJINHA
Sem ação no período, no entanto há saldo para realização total das ações de pupunha e fruticultura,
conforme Tabela 11 – Síntese de Perenes: fruticultura, café e pupunha.
PINHALZINHO
Atividades não previstas no PBA-CI para esta Terra Indígena.

Tabela 11 – Síntese de Perenes: fruticultura, café e pupunha
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OUTROS CULTIVOS
MOCOCA
Sem atividade no período e saldo de 36,6% para as demais ações previstas.
QUEIMADAS
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
APUCARANINHA
Sem ação no período restando um saldo de 84,20%.
BARÃO
Atendendo as demandas do CGL foi disponibilizado sementes de hortaliças para apoio à horta
comunitária. Há um saldo de 33,2% para esta frente, conforme Tabela 13.
Tabela 12 –Outros Cultivos em Barão de Antonina

SÃO JERÔNIMO
Sem ação no período, restando um saldo de 91%.
YWY PORÃ
Sem ação no período, restando um saldo de 97%.
LARANJINHA
Sem ação no período, restando um saldo de 32%.
PINHALZINHO
Sem ação no período, restando um saldo de 79%.
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Tabela 13 – Síntese de Outros Cultivos

APICULTURA

MOCOCA
Executado o saldo por substituição e ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível
no arquivo do escritório do CECS – Londrina.
Tabela 14 – Apicultura em Mococa

QUEIMADAS
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
APUCARANINHA
Executado o saldo por substituição e ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível
no arquivo do escritório do CECS – Londrina.
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Tabela 15 – Apicultura em Apucaraninha

BARÃO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
SÃO JERÔNIMO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
YWY PORÃ
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
LARANJINHA
Sem ação no período, restando saldo de 61%, Tabela 16 – Síntese de Apicultura.
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PINHALZINHO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.

Tabela 16 – Síntese de Apicultura

MADEIRA
MOCOCA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
QUEIMADAS
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
APUCARANINHA
Atividades não previstas no PBA-CI para esta Terra Indígena.
BARÃO DE ANTONINA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
SÃO JERÔNIMO
Elaborada proposta de substituição do saldo de 75%, conforme Tabela 17 – Síntese da Madeira.
YWY PORÃ
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Sem ação no período, restando a totalidade de saldo para execução da ação, conforme Tabela 17 –
Síntese da Madeira.
LARANJINHA
Atividades não previstas no PBA-CI para esta Terra Indígena.
PINHALZINHO
Ação finalizada. Documentação comprobatória está no arquivo do escritório do CECS – Londrina.
Tabela 17 – Síntese da Madeira

PISCICULTURA
MOCOCA
Sem ação no período, restando a totalidade de saldo para execução da ação, conforme Tabela 18 –
Síntese da Piscicultura.
QUEIMADAS
Sem ação no período, restando a totalidade de saldo para execução da ação, conforme Tabela 18 –
Síntese da Piscicultura.
APUCARANINHA
Sem ação no período, restando a totalidade de saldo para execução da ação, conforme Tabela 18 –
Síntese da Piscicultura.
BARÃO DE ANTONINA
Sem ação no período, restando a totalidade de saldo para execução da ação, conforme Tabela 18 –
Síntese da Piscicultura.
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SÃO JERÔNIMO
Sem ação no período, restando a totalidade de saldo para execução da ação, conforme Tabela 18 –
Síntese da Piscicultura.
YWY PORÃ
Sem ação no período, restando a totalidade de saldo para execução da ação, conforme Tabela 18 –
Síntese da Piscicultura.
LARANJINHA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
PINHALZINHO
Sem ação no período, restando a totalidade de saldo para execução da ação, conforme Tabela 18 –
Síntese da Piscicultura.
Tabela 18 – Síntese da Piscicultura

CURSOS DE CAPACITAÇÃO
Sem atividade no período. Há saldo para execução da ação.

AQUISIÇÃO DE TERRAS
MOCOCA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
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QUEIMADAS
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
APUCARANINHA
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
BARÃO DE ANTONINA
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
SÃO JERÔNIMO
As áreas pretendidas e que estavam sendo analisadas no período anterior não puderam ser
viabilizadas por desistência de venda dos proprietários e houve a necessidade de atualizar o laudo
de avaliação hipotético. Depois disso, foram elaborados os laudos técnicos de avaliação das duas
novas áreas escolhidas pela terra indígena. O processo da área indicada pelos Guaranis avançou em
suas tratativas. Encontra-se na regularização documental para formalizar a compra. A área indicada
pelo grupo Kaingang está em negociação com entraves decorrentes de um inventário.

YWY PORÃ
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
LARANJINHA
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
PINHALZINHO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.

Tabela 19 – Síntese da Aquisição de Áreas
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II- B. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e Criação de
Marcas Indígenas
MOCOCA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
QUEIMADAS
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
APUCARANINHA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
BARÃO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
SÃO JERÔNIMO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
YWY PORÃ
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
LARANJINHA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
PINHALZINHO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
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III. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E GESTÃO TERRITORIAL
MOCOCA
Sem ação no período. Há totalidade do saldo para execução das ações, conforme Tabela 20 –
Síntese da Gestão Territorial.
QUEIMADAS
Sem ação no período. Há totalidade do saldo para execução das ações, conforme Tabela 20 –
Síntese da Gestão Territorial.
APUCARANINHA
Sem ação no período. Há totalidade do saldo para execução das ações, conforme Tabela 20 –
Síntese da Gestão Territorial.
BARÃO
Sem ação no período. Há totalidade do saldo para execução das ações, conforme Tabela 20 –
Síntese da Gestão Territorial.
SÃO JERÔNIMO
Sem ação no período. Há totalidade do saldo para execução das ações, conforme Tabela 20 –
Síntese da Gestão Territorial.
YWY PORÃ
Sem ação no período. Há saldo para complementação da frente de vigilância e combate a incêndios,
conforme Tabela 20 – Síntese da Gestão Territorial.
LARANJINHA
Sem ação no período. Há saldo para complementação da frente de vigilância e combate a incêndios,
conforme Tabela 20 – Síntese da Gestão Territorial.
PINHALZINHO
Sem ação no período. Há saldo para complementação da frente de vigilância e combate a incêndios,
conforme Tabela 20 – Síntese da Gestão Territorial.
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Tabela 20 – Síntese da Gestão Territorial
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IV – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE
NASCENTES
MOCOCA
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
QUEIMADAS
Realizadas ações de prevenção de incêndios nas áreas degradadas em recuperação do PBA-CI. Há
saldo para implementação do projeto já aprovado na comunidade.
APUCARANINHA
Realizado plantio do 5o ano de palmito Juçara do total de 5 anos previstos (7,4 alqueires). Está
pendente 2,6 alqueires de recuperação de área degradada com espécies arbóreas nativas e 1 alqueire
do plantio de bambu, conforme Tabela 21 - Síntese da Recuperação de Áreas Degradadas.
BARÃO
Sem ação no período. Há totalidade do saldo para execução das ações de recuperação previstas,
conforme Tabela 21 - Síntese da Recuperação de Áreas Degradadas.
SÃO JERÔNIMO
Sem ação no período. Há totalidade do saldo para execução das ações de plantio de bambu
previstas, conforme Tabela 21 - Síntese da Recuperação de Áreas Degradadas.
YWY PORÃ
Sem ação no período. Há totalidade do saldo para execução das ações de recuperação e plantio de
bambu previsto, conforme Tabela 21 - Síntese da Recuperação de Áreas Degradadas.
LARANJINHA
Realizadas ações de prevenção de incêndios nas áreas degradadas em recuperação do PBA-CI. Há
saldo para implementação do projeto já aprovado na comunidade.

PINHALZINHO
Realizadas ações de prevenção de incêndios nas áreas degradadas em recuperação do PBA-CI. Há
saldo para implementação do projeto já aprovado na comunidade.
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Tabela 21 - Síntese da Recuperação de Áreas Degradadas
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V. PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE
LAZER
V.A1 - Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas tradicionais –
AUDIOVISUAL
MOCOCA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
QUEIMADAS
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
APUCARANINHA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
BARÃO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
SÃO JERÔNIMO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
YWY PORÃ
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
LARANJINHA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
PINHALZINHO
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
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Tabela 22 – Síntese do Audiovisual
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V.A2 - Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas tradicionais –
MATERIAL DIDÁTICO
MOCOCA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
QUEIMADAS
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
APUCARANINHA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
BARÃO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
SÃO JERÔNIMO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
YWY PORÃ
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
LARANJINHA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
PINHALZINHO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
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Tabela 23 – Síntese do Material Paradidático
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V.B – Subprograma de apoio ao Artesanato
MOCOCA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
QUEIMADAS
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
APUCARANINHA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
BARÃO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
SÃO JERÔNIMO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
YWY PORÃ
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
LARANJINHA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
PINHALZINHO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
Tabela 24 – Síntese da Identidade e artesanato
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V.C. Subprograma de fomento às atividades de lazer
MOCOCA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
QUEIMADAS
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
APUCARANINHA
Sem ação no período. As obras de lazer estão finalizadas e entregues. As lideranças não assinaram o
termo de quitação e de entrega, alegando problemas nas obras, vestiários e campos de futebol.
BARÃO
Elaborada proposta de substituição do saldo de100% para construção de centro comunitário.
SÃO JERÔNIMO
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
YWY PORÃ
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
LARANJINHA
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
PINHALZINHO
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
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Tabela 25 - Síntese do Fomento à Atividade de Lazer
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VI- PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS TERRAS INDÍGENAS.
VI.A Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas: Terras Indígenas Mococa,
Apucaraninha e Barão de Antonina
MOCOCA
Ação finalizada. Documentação comprobatória disponível no escritório do CECS – Londrina.
Indígenas questionam o quantitativo de estrada.
QUEIMADAS
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
APUCARANINHA
Sem ação no período. Obra da estrada está finalizada. As lideranças não assinaram o termo de aceite
da obra com a alegação de que não está em conformidade. Consta do Plano Executivo (quadro
comparativo Recomendações FAPEU x Plano Executivo) que “Caso seja indicada pelas lideranças
indígenas alguma estrutura considerada por eles insatisfatória, será feito um laudo técnico de
avaliação de problemas construtivos e acionado o respectivo responsável técnico para solucioná-lo”.
Assim que finalizar o isolamento social decorrente da COVID 19 possibilitando o ingresso nas
terras indígenas, será elaborado o referido laudo técnico.
BARÃO
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
SÃO JERÔNIMO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
YWY PORÃ
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
LARANJINHA
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
PINHALZINHO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
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Tabela 26 – Síntese de trechos de estradas
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VI. B – Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
MOCOCA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
QUEIMADAS
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
APUCARANINHA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
BARÃO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
SÃO JERÔNIMO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
YWY PORÃ
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
LARANJINHA
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
PINHALZINHO
Sem atividade no período. Há totalidade do saldo para execução da ação.
Tabela 27 - Síntese da Gestão de Resíduos Sólidos
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VI. C – Subprograma de Melhoria de Qualidade da Água da Terra Indígena Ywy Porã
MOCOCA
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
QUEIMADAS
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
APUCARANINHA
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
BARÃO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
SÃO JERÔNIMO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
YWY PORÃ
Ação finalizada. Documentação comprobatória está disponível no arquivo do escritório do CECS –
Londrina.
LARANJINHA
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
PINHALZINHO
Atividade não prevista no PBA-CI para esta Terra Indígena.
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6. Considerações finais
Este relatório do nono ano do PBA-CI traz a análise das realizações do PBA-CI no período de julho
de 2020 a junho de 2021.
Destaca-se no período de referência deste relatório os desdobramentos relativos ao isolamento
social imposto por conta da Pandemia de Covid 19 iniciada em março de 2020 e que persiste até
este momento. As medidas necessárias para proteção, principalmente dos indígenas, tiveram por
consequência a redução do ritmo das atividades previstas para o PBA-CI. O CECS não mediu
esforços para que fossem tomados todos os cuidados necessários à saúde indígena. Porém, a
redução no ritmo das atividades impôs a postergação da contratação da nova equipe de gestão,
prevista inicialmente no Plano Executivo para julho de 2020 e a dispensa de pessoal que não estava
envolvido com alguma ação em andamento.
A despeito das dificuldades, os números apresentados neste relatório atestam grandes avanços na
implantação das ações, mesmo considerando a redução dos profissionais atuando nas equipes. Estes
progressos são resultado da reestruturação da gestão do PBA-CI que já foi colocada em prática nos
períodos anteriores.
Uma importante conquista neste período foi a aquisição da área de terras para a TI Ywy Porã, tema
que vinha sendo discutido há vários anos e que, com a contribuição de vários intervenientes além da
própria comunidade como Funai, Ministério Público e o Conselho Indígena do Estado do Paraná,
chegou-se a um desfecho positivo. Por se tratar de uma área com importância histórica e cultural
indígena, mas que se encontrava em meio a uma área em processo de demarcação de território
indígena, não foi possível efetuar uma mera aquisição de terras, a exemplo do que foi feito para
Mococa. Foi celebrado um Termo de Cessão de Crédito, Indenização, Quitação e Desocupação
entre o antigo ocupante da área e a Terra Indígena de Ywy Porã, com a interveniência da Funai, do
Ministério Público e do CECS, tendo envolvido as áreas jurídicas de todas as instituições para se
chegar a uma solução juridicamente viável para todas as partes. A entrega da área aos indígenas
abriu a possibilidade de início de algumas ações que estavam paralisadas por falta de espaço físico.
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O CECS também investiu em estudos para caminhar na direção da solução das duas controvérsias
do Plano Executivo. Embora ainda não se tenha chegado a uma solução definitiva, dada a
impossibilidade de realização de reunião de Comitê Gestor Geral por conta da Pandemia, foram
contratados profissionais especializados que auxiliaram na elaboração de pareceres técnicos, tendo
sido encaminhada Carta Externa do CECS à Funai apresentando seu posicionamento.
Continua o auxílio do CECS às TIs para obtenção do Cadastro de Produtor Rural – CADPRO,
instrumento este fundamental para o devido registro contábil das transações de compra e venda
pelas TIs, caminhando efetivamente na direção de sua autonomia. Até este momento, as
comunidades de Mococa e Laranjinha conseguiram finalizar a regularização de seu CADPRO e já
usufruem deste importante benefício.
A atividade de produção de gado de corte continua apresentando excelentes resultados, não somente
para a qualidade da alimentação, mas também em termos de resultados financeiros, tendo as
comunidades indígenas solicitado várias substituições de recursos para investimento nesta frente, a
exemplo de Mococa, Apucaraninha, Barão de Antonina, Queimadas, Laranjinha e São Jerônimo.
Outro importante marco deste período foi a finalização do último ciclo, de um total de cinco, de
plantio de palmito Juçara na TI Apucaraninha no âmbito do programa de recuperação de áreas
degradadas. Está prevista a realização de uma avaliação técnica do Eng. Florestal que elaborou o
projeto e acompanhou seu desenvolvimento para finalizar definitivamente esta ação. Esta é mais
uma ação que demonstra os resultados positivos de um planejamento bem feito, com orientação
técnica e participação efetiva da comunidade indígena atendendo às suas especificidades e anseios.
Os resultados atenderão não somente as necessidades de nutrição daquela comunidade como
também abrirá oportunidades de melhoria de renda.
Outra iniciativa que merece destaque neste período foi a execução dos projetos de recuperação de
áreas degradadas em Queimadas, Pinhalzinho e Laranjinha. Contando com a consultoria de um
Engenheiro Florestal, optou-se pela estratégia de construção de aceiros para proteção das áreas
indicadas pelas próprias comunidades. Estas áreas apresentaram um rápido resultado de
recuperação. Inicialmente foram abertos os aceiros físicos para, então, serem plantadas espécies
protetoras naqueles locais, consolidando a ação com resultados em longo prazo, com inúmeros
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benefícios para as comunidades envolvidas, seja pela preservação ambiental, seja pela possibilidade
de extração de matérias primas daquelas áreas.
A finalização do projeto de audiovisual para as três comunidades indígenas Guarani – Pinhalzinho,
Laranjinha e Ywy Porã – também é digna de um destaque. Estas três comunidades decidiram pela
elaboração de um único filme conjunto, ao invés de um para cada uma das três TIs. Isso demonstra
o espírito de colaboração entre as comunidades e os benefícios possibilitados pela flexibilidade da
metodologia de substituições prevista no PBA-CI para a obtenção de melhores resultados.
De modo geral, apesar dos desafios enfrentados por todas as partes interessadas, principalmente no
que diz respeito ao isolamento social decorrente dos cuidados para enfrentamento da pandemia de
Covid 19, foi um ano produtivo, dados os resultados apresentados neste relatório. Foi um período de
amadurecimento das relações, da consolidação de frentes com melhores benefícios para as
comunidades indígenas e de muito aprendizado para todas as partes.
Para o próximo período há a expectativa de liberação de entrada de não indígenas nas comunidades,
o que possibilitará a contratação de prestadores de serviços que possam desenvolver ações que
exijam a sua presença física nas TIs, processo este que já está em andamento a partir da solicitação
das próprias comunidades ao Ministério Público e à Funai e que resultou numa proposta do CECS
que estará sendo apresentada à Funai no início do próximo período. Na medida em que se verifique
o avanço do processo de vacinação e a redução dos riscos à saúde decorrentes da pandemia de
Covid 19, será possível também efetivar a contratação da equipe de gestão plena, conforme previsto
no Plano Executivo, e imprimir um ritmo mais acelerado às ações do PBA-CI, situação esta que
atende às expectativas de todas as comunidades indígenas do programa.
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