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1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA

1.A Subprograma de Gestão do PBA-CI

Como relatado nos relatórios anuais anteriores, a Terra Indígena São
Jerônimo diferencia-se das demais TIs do PBA-CI por contar com dois Comitês
Gestores Locais, seguindo a divisão interna da TI em duas comunidades
chefiadas por dois caciques – uma comunidade dos Kaingang e outra dos
Guarani. Em geral a gestão do PBA-CI em São Jerônimo segue de forma
independente, com cada CGL tratando das ações específicas de sua respectiva
comunidade. Em alguns casos faz-se necessário o diálogo conjunto entre os
CGLs, tal qual nas construções do Salão de Festividades e do escritório do PBACI realizadas anteriormente. No período aqui relatado – referente ao quinto ano
de execução do PBA-CI entre julho de 2016 e junho de 2017 – principalmente
as discussões para aquisição dos 40 alqueires de terra previstos foram
realizadas de forma conjunta entre ambos os CGLs.
No quinto ano de execução foram realizadas 14 reuniões dos CGLs,
sendo 7 reuniões do CGL Guarani, 4 do CGL Kaingang e duas reuniões
conjuntas. Ademais, seguiu-se com o diálogo permanente entre equipe técnica
e lideranças e funcionários indígenas, incluindo determinadas famílias indígenas
em temas e ações específicos, de acordo com as demandas apresentadas por
estas. Todas as ações encaminhadas são debatidas, planejadas e executadas
através das deliberações internas de cada CGL, com registro em Ata e posterior
encaminhamento para viabilizar os recursos necessários para cada ação. Esta
metodologia de gestão participativa apresenta resultados positivos e até o

presente momento assegura a construção conjunta, o protagonismo e a ampla
participação indígena na gestão da execução do PBA-CI.
Além das reuniões dos CGLs cabe ressaltar as reuniões do Comitê Gestor
Geral realizadas em janeiro de 2017 e em agosto de 2017 (está última já no
período do sexto ano de execução do PBA-CI) e uma reunião ampliada –
compreendendo lideranças indígenas, equipes técnicas, CECS, FUNAI/CGLIC
e MPF – realizada em 09 de dezembro de 2016. Nesta foi acordada a elaboração
do planejamento das ações para o primeiro semestre de 2017 pelo CGL de cada
Terra Indígena.
Na TI São Jerônimo as discussões para o planejamento do primeiro
semestre de 2017 ocorreram entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. O
planejamento do CGL Kaingang foi registrado em Ata de reunião do dia 11 de
janeiro, ao passo que no CGL Guarani o planejamento foi registrado em Ata de
reunião do no dia 12 de janeiro. Como exemplo segue abaixo Ata de reunião de
planejamento do CGL Guarani:

O referidos planejamentos semestrais foram apresentados na reunião do
Comitê Geral de janeiro de 2017, ao passo que a avaliação dos mesmos foi
apresentada na reunião do Comitê Gestor Geral de agosto do mesmo ano.
Destacam-se em ambas as reuniões, além da apresentação dos planejamentos
semestrais, as discussões realizadas relativas ao cumprimento integral das
ações previstas no PBA-CI.

Reunião do Comitê Gestor Geral, agosto de 2017.

Na gestão da execução do PBA-CI cabe ressaltar as reuniões das equipes
técnicas de campo com coordenadores técnicos e superintendência do CECS.
Tais reuniões são de extrema importância para estreitar o diálogo entre os
desafios verificados na execução do PBA-CI dentro das Terras Indígenas e as
disposições e orientações do empreendedor.
No âmbito interno da Terra Indígena destacam-se a organização do
trabalho dos funcionários indígenas e a gestão de veículos e maquinário
agrícola. Na TI São Jerônimo cada CGL organiza o trabalho de seus respectivos
funcionários, bem como a utilização de seus veículos e seu maquinário agrícola.
O planejamento para o quinto ano de execução do PBA-CI de ambos os CGLs
compreendeu o encaminhamento da safra de cereais, cafeicultura, aquisição de
cabeças de gado bovino, além do encaminhamento de discussões para
construção dos projetos de piscicultura e das demais ações pendentes. Os CGLs
também definiram como prioridade os encaminhamentos para aquisição dos 40
alqueires de terra previstos.
No Programa de Vigilância e Gestão Territorial foi mantida a rotina interna
da TI de vigilância de rios, divisas, áreas de recuperação etc. No Programa de
Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer foram realizados registros
audiovisuais das festividades do Abril Indígena e travado diálogo inicial com a
escola da TI para elaboração de material didático (Subprograma de

Revitalização

de

Conhecimentos

e

Atividades

Indígenas).

Para

este

Subprograma destacou-se a necessidade de continuidade nas capacitações
audiovisuais.
Cabe ressaltar ainda o trabalho realizado na horta pedagógica da escola
da TI, com apoio técnico do PBA-CI a partir de proposta construída pela própria
escola. As ações citadas serão descritas em seus respectivos programas.

1.C Subprograma de Intercâmbio

Como atividade deste Subprograma destaca-se o intercâmbio para o
Acampamento Terra Livre realizado em Brasília no mês de abril de 2017. Segue
abaixo parte do Relatório Técnico produzido sobre o evento:

ACAMPAMENTO TERRA LIVRE
Brasília/DF, 24 a 28 de abril/2017

ATIVIDADES REALIZADAS:
- Participação de 163 indígenas das TIs do Norte do Paraná no 14º
Acampamento Terra Livre, evento anual do movimento indígena nacional
realizado em Brasília entre os dias 24 e 28 de abril;
- Viabilização de combustível e/ou fretamento para quatro ônibus e alimentação
para 163 indígenas;
- Acompanhamento com três técnicos da área de Humanas e um técnico
administrativo.
REGISTROS:

NOME

ETNIA

TERRA INDÍGENA

Carlos Cabreira

Guarani

TI São Jerônimo

João Cândido da Silva

Kaingang

TI São Jerônimo

Ademir Fidêncio

Kaingang

TI São Jerônimo

João Maria Jorge

Guarani

TI São Jerônimo

Guilherme Jorge

Guarani

TI São Jerônimo

Kelvin da Silva Luiz

Xetá

TI São Jerônimo

Adriano da Silva

Xetá

TI São Jerônimo

Anderson da Silva

Xetá

TI São Jerônimo

Laércio Ferreira Jorge

Guarani

TI São Jerônimo

Jéssica Norato

Guarani

TI São Jerônimo

Marcelo Vargas

Guarani

TI São Jerônimo

Luiz Piraí de Almeida

Kaingang

TI Barão de Antonina

Ronaldo Rael Piraí

Kaingang

TI Barão de Antonina

Ronaldo Minigildo

Kaingang

TI Barão de Antonina

Alex Cândido

Kaingang

TI Barão de Antonina

Julio Skrig Fidêncio

Kaingang

TI Barão de Antonina

João Lourenço

Kaingang

TI Barão de Antonina

Mário Fidêncio

Kaingang

TI Barão de Antonina

Geni Fidêncio

Kaingang

TI Barão de Antonina

Junior Fidêncio

Kaingang

TI Barão de Antonina

Ariana Fidêncio

Kaingang

TI Barão de Antonina

Oride Vicente

Kaingang

TI Barão de Antonina

Neuza Vicente

Kaingang

TI Barão de Antonina

João Paulo Vicente

Kaingang

TI Barão de Antonina

Raiane Vicente

Kaingang

TI Barão de Antonina

Mario Piraí

Kaingang

TI Barão de Antonina

Thainara Soledade

Kaingang

TI Barão de Antonina

Wilian Lourenço Piraí

Kaingang

TI Barão de Antonina

Querem Lourenço Piraí Kaingang

TI Barão de Antonina

Joelma Lourenço

Guarani

TI Barão de Antonina

Deniz Juvêncio Piraí

Kaingang

TI Barão de Antonina

João Francisco Piraí

Kaingang

TI Barão de Antonina

Andréia Carriel

Kaingang

TI Barão de Antonina

Ademir Gino

Kaingang

TI Barão de Antonina

Graciano Rael

Kaingang

TI Barão de Antonina

Lucas Camargo

Guarani

TI Barão de Antonina

Vanelli Lourenço

Guarani

TI Laranjinha

Raoni Vargas Norato

Guarani

TI Laranjinha

Nome

Etnia

Terra Indígena

Everton Lourenço

Guarani

TI Laranjinha

Jucelio Aparecido da Silva

Guarani

TI Laranjinha

Valdecir M. Rodrigues

Guarani

TI Laranjinha

Celice Me. Da Silva

Guarani

TI Laranjinha

Elton Lourenço

Guarani

TI Laranjinha

Lucas P. da Silva

Guarani

TI Laranjinha

Jaderson dos Santos

Guarani

TI Laranjinha

Jefet Wellington Lourenço

Guarani

TI Laranjinha

Álvaro Luiz Carvalho da Silva

Guarani

TI Laranjinha

Elias Norato

Guarani

TI Laranjinha

Nilson Norato

Guarani

TI Laranjinha

Otávio Norato

Guarani

TI Laranjinha

Fernanda Norato

Guarani

TI Laranjinha

Anderson Aslan da Silva

Guarani

TI Laranjinha

Emily Thaila da Silva

Guarani

TI Laranjinha

Almir Matias

Guarani

TI Laranjinha

Willian Henrique Campos

Guarani

TI Laranjinha

Fábio Matias

Guarani

TI Laranjinha

Edmilson Norato

Guarani

TI Laranjinha

Abimael

Guarani

TI Laranjinha

Mateus

Guarani

TI Laranjinha

Marister Norato

Guarani

TI Laranjinha

Vanieli Lourenço

Guarani

TI Laranjinha

Elieder Brito

Guarani

TI Laranjinha

Nome

Etnia

Terra indígena

Reginaldo Aparecido Alves

Guarani

TI Pinhalzinho

Samuel Alves de Carvalho

Guarani

TI Pinhalzinho

Tanaikã D. J. V. Ezidio Alves

Guarani

TI Pinhalzinho

Alan Carlos Bezerra Getúlio

Guarani

TI Pinhalzinho

Salatiel Alves

Guarani

TI Pinhalzinho

Lourival Lourenço Júnior

Guarani

TI Pinhalzinho

Nome

Etnia

Terra indígena

Marly Pirai

Guarani

TI Posto Velho

Eliane Cristina Norato

Guarani

TI Posto Velho

Robson Luiz Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Ailton Jacinto Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Ana Tereza Campos

Guarani

TI Posto Velho

Kauan Aparecido Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Guilherme A. de Oliveira

Guarani

TI Posto Velho

Willer Paulino Sampaio

Guarani

TI Posto Velho

João Vitor de Brito

Guarani

TI Posto Velho

Gabriel Vinícius Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Andréia Jacinto Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Eric Juliano Jacinto

Guarani

TI Posto Velho

Amauê L. Guarani Jacinto

Guarani

TI Posto Velho

Elon Lucas Jacinto

Guarani

TI Posto Velho

Nelson Luiz Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Uanderson Jacinto Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Débora Caroline de Brito

Guarani

TI Posto Velho

José Cláudio Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Julio Cézar Camargo

Guarani

TI Posto Velho

Thaiane Paulino Sampaio

Guarani

TI Posto Velho

Aluizio Alfredo Carsten
Letícia Fernandes

Reunião de representantes dos povos da região Sul

Reunião de representantes dos povos da região Sul

2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades
Indígenas

Principais ações desenvolvidas pelo programa de apoio as atividades
agropecuárias na Terra Indígena São Jerônimo, durante o período de julho 2016
a junho 2017:
•

Safra de cereais familiar (milho e feijão).

•

Cafeicultura familiar.

•

Horta escolar

Safra de Cereais 2016/17

A safra de cereais 2016/17 foi uma importante ação realizada pelo
programa agrícola, sendo uma das principais ações desenvolvidas no período.
O objetivo principal do plantio de feijão e milho é a produção de alimento. Em
alguns casos onde a área de plantio familiar é maior a produção também se
destina para comercialização e geração de renda.

Área agrícola total prevista no PBA para este ciclo era de 17,7 alqueires:
•

6,6 alqueires de milho

•

8 alqueires de feijão

•

3,1 alqueires de arroz

Lavoura:

Guarani (alq.):

Kaingang (alq.):

Total (alqueires):

Milho

3,5

3,1

6,6

Feijão

3,9

4,1

8

Arroz

1

2,1

3,1

Total:

8,4

9,3

17,7

Áreas Previstas PBA-CI

Área agrícola realizada safra 2016/17:
Lavoura (familiar)

Área (alq.)

Nº Famílias

Milho

19

40

Feijão

6

40

Total:

25

40

O projeto de cereais (ciclo 2016/17) não foi realizado exatamente da forma
como estava previsto originalmente no PBA. A partir das reuniões dos Comitês
Gestores Locais a proposta de produção foi discutida e alterada para melhor
atender a expectativa dos indígenas em relação aos resultados do projeto.
Parte da área de produção de cereais prevista em modelo convencional
(6 alqueires) foi substituída por preparo de solo para produção de cereais em
sistema familiar (25 alqueires). As lideranças indígenas também solicitaram que
o restante do recurso previsto para o projeto de cereais (11,7 alqueires) fosse
revertido para aquisição de gado para a associação.
Após as reuniões de planejamento nos Comitês Gestores Locais, a
proposta para execução da safra de cereais 2016/17 ficou acordada da seguinte
maneira:

CGL Guarani:
Definição sobre a substituição de 3 alqueires de feijão para custear a
compra de uma cota de óleo diesel (3.000L.), para ser utilizado no preparo de
solo e plantio nas áreas familiares. Foi definida também a substituição de 5,4
alqueires de safra de cereais para custear projeto de bovinocultura (aquisição de
gado).

CGL Kaingang:
Definição sobre a substituição de 3 alqueires de feijão para custear a
compra de uma cota de óleo diesel (3.000L.), para ser utilizado no preparo de
solo e plantio nas áreas familiares. Foi definida também a substituição de 6,2
alqueires de safra de cereais para custear projeto de bovinocultura (aquisição de
gado).

O apoio do PBA nesta safra de cereais se deu principalmente através do
preparo do solo mecanizado e plantio nas áreas familiares; para isso foi
disponibilizado o óleo diesel, a manutenção dos equipamentos agrícolas e os
tratoristas indígenas contratados.
As famílias foram as responsáveis por todos os cuidados pós plantio
(capina, colheita, transporte e comercialização).

Neste ciclo agrícola as

condições climáticas foram extremamente favoráveis ao desenvolvimento das
lavouras, o que resultou em uma boa colheita e geração de alimentos para a
comunidade.

Registro fotográfico safra:

Manutenção maquinário agrícola (conserto embreagem)

Plantio de milho (famílias)

Plantio de feijão (famílias)

Lavoura de feijão (familiar)

Lavoura de feijão (familiar)

Colheita de feijão

Lavoura de milho (familiar)

Limpeza de feijão para armazenagem

Armazenagem sementes de feijão em garrafas pet

Armazenagem de sementes em garrafas pet

Armazenagem de feijão em garrafas pet

Cafeicultura Familiar 2016/17

- Acompanhamento de cafezais em início de produção: (42.000 mudas).
- Número de famílias envolvidas:13
- Formação de novas áreas para plantio de café ciclo 2016/17: (44.000 mudas)
- Número de famílias:14

O objetivo principal da formação dos cafezais nos quintais é a geração de
renda para as famílias envolvida. A produção de café além de gerar renda e
alimento para os produtores também gera empregos sazonais para outras
pessoas da comunidade, principalmente no momento da colheita.
A segunda etapa de plantio dos cafezais que estava previsto para ser
realizado neste ciclo agrícola 2016/17 não ocorreu por questões internas da
Terra Indígena São Jerônimo. Estas áreas deverão ser plantadas no próximo
ciclo agrícola (2017/18).
Em relação a primeira etapa de plantio, as áreas de café que foram
plantadas no ciclo 2013/14 e vem sendo acompanhadas até aqui entraram este
ano em plena produção. Estas áreas vêm sendo conduzidas há três anos pelas
próprias famílias indígenas envolvidas no projeto, as quais foram responsáveis
por realizar todo o manejo necessário na lavoura (capinas, roçadas, plantio,
pulverizações, desbrotas, colheita, etc.).
Praticamente todo café produzido já foi colhido e comercializado pela
famílias indígenas. Esta experiência com o plantio de café até o momento vem
sendo bem sucedida na Terra Indígena São Jerônimo, haja vista que as famílias
que já iniciaram a atividade demonstram grande interesse em expandir as áreas
de produção de café, e estas áreas bem sucedidas fazem com que outras
famílias indígenas que no passado não demonstravam interesse, mas hoje
passaram a pleitear o plantio de café em suas áreas como uma alternativa para
geração de renda familiar.

Áreas plantadas e a estimativa de produção e receita:

Área plantada

Número de mudas

Produção total

Receita bruta total

2,1 alqueires

42.000

203 sacas (beneficiado)

R$ 91.350,00

Registro fotográfico produção de café:

Cafezal em quintais das famílias

Cafezal com plantio intercalar de milho e feijão

Cafezal familiar (granação do grão)

Cafezal em ponto de colheita

Colheita de café realizado pelas famílias indígenas

Secagem do café realizado pelas famílias indígenas

Secagem do café em lonas plásticas

Horta orgânica escolar:

Este projeto que surgiu de uma iniciativa da própria escola da Terra
Indígena São Jerônimo tem como objetivo o desenvolvimento de uma horta
orgânica no pátio da escola, onde os alunos possam aprender sobre a produção
orgânica de hortaliças e participar de forma prática de todas as etapas do cultivo.
Compreendendo o preparo e correção do solo, limpeza, adubação orgânica,
plantio e outros tratos culturais específicos de produção orgânica.
Houve a participação dos professores, alunos e funcionários da escola no
trabalho com a horta orgânica. O apoio principal do PBA se deu através da
disponibilização de equipe técnica para organização e orientação da atividade.

Registro fotográfico da horta escolar:

Participação dos alunos

Preparo dos canteiros

Plantio de hortaliças

Utilização de cobertura nos canteiros

Mudas de ervas medicinais e aromáticas

Horta mandala com temperos e ervas medicinais

Colheita do alface

3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial

Para o presente Programa foi mantida a rotina de vigilância da Terra
Indígena São Jerônimo com a utilização das motos cedidas e com o trabalho dos
agentes ambientais indígenas contratados pelo PBA-CI. Para São Jerônimo o
trabalho de vigilância mostra-se relevante principalmente pela proximidade da TI
com a malha urbana de São Jerônimo da Serra. O monitoramento das divisas,
dos pontos de entrada e das áreas de preservação da TI visam sobretudo a evitar
o ingresso de pessoas não autorizadas. O trabalho realizado minimiza
problemas decorrentes da entrada de não indígenas da cidade, reduzindo a
vulnerabilidade social da comunidade e diminuindo ações ilegais nas áreas de
preservação.
Neste sentido as motos utilizadas, a manutenção das mesmas e o
trabalho dos agentes ambientais revelam-se de sum importância para a
realização deste trabalho de vigilância e seus resultados positivos.
Quanto às discussões para a gestão territorial prevista no PBA-CI, foi
iniciado diálogo com lideranças a respeito de uma área específica da TI que
recentemente despertou interesse pelos relatos de ocupação no passado. Esta
área vem sendo considerada como opção para início do trabalho de gestão
territorial da TI, sendo também valorizada junto ao trabalho de revitalização
cultural da comunidade. As discussões seguiram com grande interesse de
lideranças indígenas e atualmente aguarda-se orientações gerais para
encaminhamento do trabalho de gestão territorial das TIs do PBA-CI de forma
conjunta.

4. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de
Nascentes

Relativamente ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e
Proteção de Nascentes cabe ressaltar que para a TI São Jerônimo há apenas a
previsão de plantio de 0,042 alqueire (cerca de 1000m²) de bambu. Para São
Jerônimo não está prevista a construção do viveiro de mudas nativas, tampouco
a contratação de viveirista indígena.

Diante desta limitação do Programa para a TI São Jerônimo, nos
Relatórios Anuais anteriores destacou-se o trabalho realizado em parceria com
o viveiro municipal de Assaí/PR no fornecimento de mudas nativas para
enriquecimento de quintais familiares. Infelizmente o referido viveiro encontra-se
desativado desde meados de 2016 e, em decorrência, a disponibilização de
mudas foi interrompida. Vale destacar que este trabalho revelou o potencial do
enriquecimento de quintais familiares como metodologia para atendimento da
comunidade, servindo como base para implementação de culturas previstas do
Programa II como mandioca, batata-doce, frutíferas, hortaliças etc.
O trabalho de conscientização sobre preservação da vegetação nativa e
produções agroflorestal e orgânica de alimentos foi realizado também junto à
escola da comunidade através do projeto da horta pedagógica relatado acima.
De iniciativa da própria escola, o projeto tem por objetivo trabalhar junto aos
alunos noções teóricas e práticas sobre os temas citados, tendo a horta da
escola como laboratório. Como destacado no Programa 2 esta ação conta
apenas com apoio técnico do PBA-CI, porém apresenta resultados relevantes e
já disponibilizou algumas hortaliças para consumo na própria escola. Entre os
meses de março e abril as ações concentraram-se no plantio de mudas de alface
e plantas medicinais utilizando insumos e adubos orgânicos coletados na própria
Terra Indígena.

5. Programa de Fomento à Cultura e Fomento às Atividades de Lazer

5.A Subprograma de Revitalização de Conhecimentos e Atividades
Indígenas Tradicionais

No presente Subprograma deu-se continuidade no registro pontual de
festividades e apresentações culturais da comunidade de São Jerônimo.
Destacam-se as festividades do Abril Indígena – com um churrasco da
comunidade dos Kaingang e outro da comunidade dos Guarani – e as
apresentações culturais realizadas na abertura regional dos Jogos Escolares

realizada no município de Uraí/PR. No entanto, a ação limitou-se a estes
registros pontuais, pois atualmente aguarda-se orientações gerais para a
continuidade das capacitações técnicas para a produção audiovisual. O trabalho
de edição dos registros, para consolidação do filme previsto no PBA-CI, bem
como para registro de demais conhecimentos e atividades tradicionais indígenas
depende da continuidade nas capacitações previstas.

Festividade do Abril Indígena, TI São Jerônimo.

Festividade do Abril Indígena, TI São Jerônimo.

Mostra Cultural na festividade do Abril Indígena, TI São Jerônimo.

Grupo Cultural na festividade do Abril Indígena, TI São Jerônimo.

Apresentações na abertura dos Jogos Escolares, Uraí/PR.

Apresentações na abertura dos Jogos Escolares, Uraí/PR.

No período aqui relatado ocorreu contato inicial com a escola da
comunidade para discussões sobre a elaboração de material didático. As
discussões foram promissoras, destacando-se o planejamento interno da escola
de São Jerônimo relativo ao registro de temas específicos já definidos pelos
docentes da instituição, o qual poderá ser articulado à produção de material

didático prevista no PBA-CI. Este trabalho também aguarda orientações gerais
para o início efetivo da ação.

5.B Subprograma de Apoio ao Artesanato

Conforme descrito no Relatório Anual referente à TI Barão de Antonina,
neste período foi planejado oficina de capacitação em artesanato indígena da
etnia Kaingang, porém a capacitação ainda não foi realizada naquela TI. Diante
disso a proposta também foi apresentada e discutida com lideranças da TI São
Jerônimo, considerando o interesse apresentado pela comunidade pelas
capacitações em artesanato. No momento trabalha-se na organização dos
artesãos e demais interessados para definir o grupo de participantes da oficina.

5.C Subprograma de Fomento às Atividades de Lazer

Neste Subprograma relata-se apenas o apoio com alimentação para as
festividades do Abril Indígena. Ambas as festividades – da comunidade dos
Kaingang e da comunidade dos Guarani – ocorreram entre os dias 19 e 23 de
abril de 2017, compreendendo apresentações culturais, mostra cultural com
participação da escola da TI, churrascos e bailes. O apoio do PBA-CI direcionouse para o fornecimento de gêneros alimentícios para os churrascos como carne,
pães e refrigerantes.

Churrasco da comunidade dos Guarani na festividade do Abril Indígena, TI São Jerônimo.

Churrasco da comunidade dos Kaingang na festividade do Abril Indígena, TI São Jerônimo.

6. Programa de Melhoria da Infra-estrutura das Terras Indígenas

6.B Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos

No Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas a TI São
Jerônimo está inserida apenas no Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos.
Para o período aqui relatado não houve avanço significativo deste Subprograma
na TI São Jerônimo. No momento aguarda-se orientações gerais sobre os
encaminhamentos do referido Subprograma para todas as TIs do PBA-CI.

