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MENSAGEM DA DIREÇÃO

A última década do século XX encerrou-se com grandes desilusões e, com certa dose 

de pessimismo para a grande maioria da população mundial “alojada” ao redor do Planeta, 

sobretudo na periferia do sistema capitalista a partir das mega-potencias do eixo Europa-

Japão-Estados Unidos. Os inúmeros conflitos bélicos ideológicos e econômicos, as Guerras 

Mundiais e, sobretudo, o “fim” da utopia socialista aliada ao advento do neoliberalismo na 

forma de globalização econômica mundial e como pensamento único, são a grande razão da 

desesperança, do pessimismo e desilusão, inclusive pela militarização da economia. 

Um curto período de crescimento da economia sustentou o neoliberalismo. Em todos 

os continentes, sobretudo no Terceiro Mundo, aprofundam-se as contradições entre capital 

e trabalho, com a flexibilização das leis trabalhistas, destituição de direitos sociais, 

privatização de setores e serviços antes de obrigação do estado com crescentes 

informatizações e desemprego. Ao mesmo tempo em que a elite mundial experimenta os 

benefícios da tecnologia e da acumulação de riquezas jamais vistas antes, a miséria, a 

exclusão social e a barbárie urbana avançam terrivelmente.

Os reflexos desta realidade global atingem os confins da Terra e os longínquos 

rincões. Aqui no Território Cantuquiriguaçu, que historicamente experimentava um 

processo de exclusão social e atraso econômico em relação às demais regiões do Estado, vê-

se aumentar o número de famílias vivendo abaixo da linha da pobreza (42% da população do 

Território) e um crescente êxodo rural. A constatação por meio de Diagnóstico Técnico 

assustou a comunidade regional. Nossos índices de desenvolvimento estavam entre os mais 

baixos do país. Porém, quando se chega a uma situação limite, não há espaço para a 

indiferença. Fortalecemos, portanto, as estratégias e as lutas em prol de um projeto de 

desenvolvimento local, endógeno, na forma de Plano Diretor Territorial, mesmo antes dos 

Programas de Governo apontarem essa alternativa.

Primeiro a constatação do esvaziamento populacional, depois o estudo técnico 

(diagnóstico) e elaboração do Plano Diretor e, na seqüência a instituição do Colegiado 

Territorial. O Território percebeu que a tarefa da busca do desenvolvimento é muito ampla e 

não deve ficar a cargo apenas do Poder Público: movimentos sociais, entidades, ONGs são 

imprescindíveis. Nossa missão força-nos a buscar caminhos alternativos contra-

hegemônicos, para além do “Capitalismo Selvagem”. 

Redesenhar nossa história, estruturar fisicamente o Território, propor rumos 

apostando em nosso poder de organização e nos investimentos que conquistamos e estamos 

construindo como a Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS e outros são alguns dos 

desafios colocados nesta revisão e qualificação do nosso Plano de Desenvolvimento 

Territorial.

Boa Leitura! Boa práxis! 

João Costa de Oliveira

Coordenador do CONDETEC
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APRESENTAÇÃO

TERRITÓRIO CANTUQUIRIGUAÇU

Este documento é resultado de processo de qualificação do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) do Território de Cantuquiriguaçu realizado 

em 2009.

O Território do Cantuquiriguaçu é referência  por ter sido um dos primeiros a 

adotar a estratégia do desenvolvimento territorial, buscando a interação de atores, a 

integração de políticas públicas e gestão social do desenvolvimento. O seu primeiro 

plano foi construído em 2003 através de convênio de cooperação técnica firmado entre 

o Governo do Estado do Paraná e a Organización de Las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). Este processo foi reforçado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) através da Secretaria do Desenvolvimento Territorial. 

(SDT)

Dado às mudanças de contexto e conjuntura, iniciou-se em meados de 2009 

processo de atualização/ qualificação do Plano, realizado pela Cooperativa Iguaçu de 

Prestação de Serviços LTDA - COOPERIGUAÇU, com a colaboração do Instituto de 

Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento - CEADES e, com o apoio da SDT.

Este processo foi alicerçado em ampla participação popular e institucional, 

através de oficinas territoriais e micro regionais. Foram realizados 06 (seis) eventos 

territoriais e 09 (nove) oficinas micro regionais, sendo 03 (três) em cada micro região 

em diferentes municípios, possibilitando desta forma ampla participação de lideranças 

e instituições.

Além das informações de diagnóstico obtidas a partir dos participantes, 

qualificou-se as informações principalmente a partir de Diagnóstico Socio econômico 

do Território Cantuquiriguaçu organizado pelo IPARDES, 2007.

Embora tenha como base a proposta das diretrizes para o desenvolvimento 

sistematizadas no Capítulo 2, aborda diversos eixos temáticos, apontando elementos 

de contexto atual e futuro desejado, propõe estratégias e aponta possíveis ações.

A qualificação operacional e coordenação da execução cabe ao Conselho de 

Desenvolvimento Territorial do Cantuquiriguaçu - CONDETEC.
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METODOLOGIA e ORGANOGRAMA

O esquema acima retrata os principais momentos e espaços da estratégia e 

metodologia do desenvolvimento territorial e pressupõe um processo permanente e 

cumulativo. Embora em alguns momentos seja necessária uma atenção maior para 

algum aspecto, o diagnóstico, planejamento, organização e execução devem ser 

simultâneos e permanentes.

O planejamento e articulação territorial do desenvolvimento visa somar 

esforços e otimizar recursos a partir da aproximação e interação de atores sociais, 

integração de políticas pública em processo horizontalizado através da gestão social. 

Este documento resulta de esforço de atualização de informações de 

diagnóstico e re-planejamento amplamente participativo. Este Plano atualizado deve 

agora ser assumido operacionalmente através de programas, projetos e ações pelas 

diversas instituições e organizações comprometidas com o desenvolvimento 

sustentável do território, interagindo com os planos e estratégias de cada organização, 

mas especialmente em ações conjuntas e/ou complementares.

 

A coordenação da gestão social é assumida pelo CONDETEC.
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Organograma do processo de qualificação do Plano

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO INICIAL

OFICINAS MICROREGIONAIS

-Construir proposta e metodologia para qualificação do 
PTDRS -Construção de proposta para plano de trabalho

- Aprofundamento sobre estratégia de desenvolvimento no 
território
- Discussão sobre inserção e papéis dos diversos atores no território
- Composição de comissão de apoio e acompanhamento

- Encaminhamentos

LARANJEIRAS DO SULGUARANIAÇU

2ª rodada de oficinas micro regionais

RIO BONITO DO IGUAÇUCATANDUVASRESERVA DO IGUAÇU

CANDÓI

GOIOXIM IBEMA PORTO BARREIRO

3ª rodada de oficinas micro regionais

Micro Região Leste Micro Região Centro Micro Região Oeste

2ª rodada de oficinas micro regionais

CONDETEC - HOMOLOGAÇÃO
EXECUÇÃO - MONITORAMENTO

OFICINA TERRITORIAL

CÂMARAS SETORIAIS

SISTEMATIZAÇÃO FINAL
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INTRODUÇÃO
O Território Cantuquiriguaçu, por meio das instituições públicas e privadas, 

governamentais e não-governamentais, vem trabalhando intensamente e de forma 

mais organizada desde 2001, com base em um Plano Diretor de Desenvolvimento 

construído a partir de uma demanda da Associação dos Municípios da 

Cantuquiriguaçu, para reverter o quadro de carências sócio econômicas na região .

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), que além da formação, pesquisa e 

extensão, traz significativos investimentos financeiros e muitos novos profissionais 

capacitados em áreas estratégicas para o desenvolvimento do território.

Houveram também avanços traduzidos na melhoria do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) nos vários 

O presente Plano Diretor para o Desenvolvimento Sustentável do 

Cantuquiriguaçu objetiva continuar os programas, projetos e ações em andamento, e 

adequar estratégicamente ao atual contexto e conjuntura os novos projetos, 

programas e ações.

Houveram significativos avanços e conquistas a partir dessa projeção e 

organização territorial. Destaca-se a conquista do pleito de instalação de campus da 

municípios que integram o Território 

Cantuquiriguaçu. Esse avanço acompanha o movimento de variação positiva do 

indicador, de modo geral, ocorrido em todos os municípios brasileiros. Essa tendência 

já foi apontada em análise do IPARDES, 2007, a partir de dados de 1991 a 2000, sendo 

esse movimento insuficiente para melhor o posicionamento deste conjunto de 

municípios em relação à média estadual. 

O crescimento populacional médio do território da maior parte dos municípios 

vem sendo baixo, inclusive, a ocorrência de inúmeros casos de decréscimo absoluto 

de população e emigração do território, supõe-se que isso indica falta de 

oportunidades de trabalho e/ou obtenção de renda insuficiente. Segundo o IPARDES, 

ainda que, certamente, essa dinâmica esteja fortemente condicionada por uma 

expressiva emigração rural, decorrente da inserção paulatina do território no 

processo de modernização e mecanização das atividades agrícolas, é importante 

observar que, na maioria dos municípios, ainda predominam proporções de 

população rural superiores a 50%, o que evidencia-se a importância da agricultura 

familiar na geração de trabalho e renda no território.
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TERRITÓRIO CANTUQUIRIGUAÇU

  EIXOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS PARA
    O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1

EIXOS ESTRATÉGICOS PRIORITÁRIOS:

   ORGANIZAÇÃO

   PRODUÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA

   COMERCIALIZAÇÃO

   FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DO CAMPO - ESPORTE – CULTURA E 
LAZER

   UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

   INFRA ESTRUTURA - HABITAÇÃO

   SAÚDE

OUTROS EIXOS A CONSIDERAR:

   INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

   PESQUISA ACOMPANHAMENTO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 
CRÉDITO 

   MEIO AMBIENTE 

   QUESTÃO INDÍGENA E OUTRAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Dentre os eixos e diretrizes estratégicas destaca-se a percepção da importância 

da organização e papel da sociedade civil para o desenvolvimento, tanto na construção e 

gestão de políticas públicas, como na construção de alternativas de trabalho e renda. E, 

propõe-se a formação/ educação dentre as principais estratégias para potencialização e 

qualificação desta capacidade social.

Seguem abaixo os eixos estratégicos divididos em dois níveis de priorização. Essa 

classificação resulta da quantidade e da repetição de aspectos relacionados apontados 

nos diversos momentos do planejamento, confirmada em oficina territorial.
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Eixo temático:  Formação e educação do campo  (continuação)

4. Transporte escolar - Aumentar o repasse per capita dos governos estadual e federal para o municipal 
(ensino fundamental, médio e superior);

Exigir condições de segurança;

5. Universidade mais 
inseridas e trabalhando a 
realidade do território

Universitários trabalhando em projetos culturais, sócio econômicos e ambientais 
com os agricultores

Buscar parcerias com o governo estadual e federal

6.  Alimentação escolar 
baseada em produtos 
naturais e local

Educação alimentar na escola;

Orientação para alimentação orgânica;

Realização de evento de informação e capacitação sobre a operacionalização da 
merenda escolar e PAA (Programa de aquisição direta de alimentos);

7.  Inclusão da educação 
ambiental como 
disciplina transversal no 
currículo escolar (ensino 
fundamental, médio)

Capacitar educadores para educação ambiental;

Formar cidadãos com consciência mais crítica aos padrões de consumo;

8.  Criação/ organização 
de cursos técnicos 

Pedagogia de alternância;

Cursos em agroecologia – agroindústria e outros;

9.  O estado garanta 
profissionais qualificados 
para trabalhar com 
agricultores familiares,  
indígenas, quilombolas e 
etnias

Formação tecnológica do nível médio, profissionalizante;

Fruticultura, biodiesel, aqüicultura, ervas medicinais, transformação e 
processamento e outras cadeias produtivas;

10.  Repensar a forma de 
educação para uma 
formação mais crítica

11.  Criar mecanismos de 
intercâmbios étnicos

ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO II



Estratégias Ações

1.  Programas habitacionais 
(pensar a nível municipal) 
parcerias e projetos 

Levantamento  do déficit habitacional (atualização)

Cadastro e seleção

Materiais de apoio para quem financia (areia, tijolo etc.)

Parceria dos setores público e privado

Com respeito e resgate a arquitetura local

Elaboração de projetos levando em conta a cultura local

Planos habitacionais por faixa de renda

Recuperação de Técnicas de Bio construção

Fomentar o debate do conceito de Moradia (não só casa)

2.  Incrementos de programas 
de moradias urbana e rural

O enquadramento dos agricultores está com um valor muito baixo (reavaliar) 
e considerar o enquadramento para Agricultura Familiar

3.  Acesso a programas de 
habitação (federais existentes)

Regularização fundiária

Não usar titularização como critério para reforma das casas da reforma agrária

Resolver problemas de inadimplência 

4.  Adaptar os programas 
habitacionais às realidades 
locais e familiares. 

- Rever tamanho das casas e dos lotes

5.  Adaptar os programas as 
realidades das famílias

Eixo temático: Habitação

Diagnóstico - situação atual Futuro desejado - desafios

Potencialidades – Fragilidades – ameaças

- Déficit de moradia rural e 
urbana
- Contrapartida exigida para o 
município inviabiliza o acesso
- a venda do direito da casa é 
problema

- Incremento e ampliação de programas de moradias 
urbana e rural

TERRITÓRIO CANTUQUIRIGUAÇU 22



Estratégias Ações

1.  Apoio a ações de saúde 
preventiva

Segurança alimentar e qualidade dos alimentos - Abastecimento - Educação 

Fontes protegidas, qualidade da água, controle;

Resgate da saúde alternativa com plantas medicinais;

Saneamento básico; Boas práticas de higiene;

2.  Programa Saúde da 
família

Ampliar para o rural;

Qualificação do quadro de trabalhadores, agentes de saúde;

Agentes de desenvolvimento de saúde (curso tecnólogo);

3.  Incentivo a Pesquisa Nas universidades envolver (medicina, enfermagem, diferenciada) Universidade 
federal fronteira sul;

4.  Fomentar Intercâmbios 
com outras regiões do 
Estado

- Troca de experiências;

- Conhecimento Humanitário;

5.  Criação de hospitais de 
referencia com laboratórios 
e equipamentos no 
território

Diminuir o fluxo de ambulâncias a longa distância 
Fazer um diagnóstico de quanto custam as viagens de ambulância.
Estudar o motivo da necessidade crescente de transporte de doentes.

Capacitar motoristas e enfermeiros(as) que acompanham pacientes em 
ambulâncias;

Garantir o tratamento de complexidade dentro do território;

Agilizar os exames;

6.  Imposto do cheque todo 
voltado para a saúde

7.  Qualificação curricular 
dos cursos de medicina e 
enfermagem

Introdução da disciplina de saúde preventiva – saúde da família;

Eixo temático: Saúde

Diagnóstico - situação atual Futuro desejado - 
desafios

Potencialidades 
– Forças

Fragilidades – ameaças

Pastorais 
sociais 
(criança e 
Saúde);

Saúde:
- Falta de profissionais na saúde;
-Falta qualificação profissional dos trabalhadores na saúde
- Assistencialismo saúde;
- Falta de humanização no atendimento saúde;
- Centralizar as questões de saúde; 
-Falta qualificação profissional dos trabalhadores na saúde
- Falta de equipamentos públicos nas comunidades (posto saúde 
informática etc.) 
- Falta estrutura física e equipamentos na área da saúde

Saúde:
- Saúde e qualidade de 
vida
- Investimentos saúde;
- Hospital regional e IML;
- Questões de saúde 
tratadas de forma 
centralizada;
-Potencializar ações de 
saúde preventiva
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Eixo temático: Aspectos Gerais do desenvolvimento e políticas públicas   (continuação)

Estratégias Ações

2.  Estudo de viabilidade dos 
empreendimentos 

Avaliação da viabilidade econômica, ambiental e social

Criar demandas e soluções locais

Avaliação das condições de mercado

Capacitação para gestão de empreendimentos e políticas 
públicas

3.  Discussão orçamentária para aplicar na Política municipal para a agricultura focada na agroecologia

4.  Continuidade de políticas públicas Empoderamento da sociedade civil

Os planos diretores dos municípios devem contemplar as 
percepções locais

Ampliação da infra estrutura – com qualificação – e plano de 
trabalho adequado a realidade local

Habilitação e fortalecimento dos municípios ao SUAS- Sistema 
Único de Assistência Social

Habilitação ao Banco Social, segurança alimentar com lei 

5.  Sensibilização dos agentes, atores, 
instituições

Educação em políticas públicas nas escolas

Conhecer políticas públicas nos três níveis

Papel de cada um na sociedade (educação)

6.  Gestão e acompanhamento Criação de cooperativas associações , gestão capacitação de 
agentes

7.  Juntar toda a sociedade (segmentos) para 
construir o desenvolvimento

Criação um espaço (radio e televisão) para informação e 
comunicação relacionada

Incentivos fiscais municipais

Superar o individualismo

8.  Destinação de percentual mínimo dos 
orçamentos municipais e estaduais para a 
agricultura

Orientar uma política municipal para a agricultura nos 
municípios de forma conjunta para todo o território.

9.  Núcleos de saúde, educação , Agricultura, 
Turismo, Assistência Social,  para o território

10.  Implantação de políticas e/ou programas 
que ampliem e priorizem a geração de 
trabalho e renda e a qualidade de vida para 
os jovens, idosos, agricultores, povos e 
comunidades tradicionais.

Construir um plano de desenvolvimento empresarial para o 
território focado no comércio e na área de serviços

11.  Habilitação de todos os municípios ao 
SPTER Sistema Publico de Trabalho, Emprego 
e Renda (Agencia do Trabalhador e seus 
programas)



Eixo temático: Infra estrutura e serviços

Diagnóstico - situação atual Futuro desejado - desafios

Potencialidades – 
Forças

Fragilidades – ameaças

- Hidroelétrica, 
pedágios, ferrovia 
etc;

- Potencial turístico 
inexplorado;

- Falta de otimização no 
uso da infra-estrutura e 
recursos;
- Falta de infra-estrutura 
viária, saneamento;
- Dificuldades de acesso à 
terra e ao crédito;
- Falta de regularização 
fundiária; 
- Conflito de interesses 
(reforma agrária);

- Ampliar e melhorar a infra-estrutura;
- Construção do porto seco – terminal de transbordo;
- Melhoria da infra-estrutura para facilitar o acesso a pontos 
estratégicos de desenvolvimento dos municípios do Território 
Cantuquiriguaçu;
- Otimização do uso da infra-estrutura e recursos regionais 
(central de comercialização);
- Garantir infra-estrutura viária de comunicação, lazer, 
habitação, saneamento, educação e formação;
- Infra-estrutura de estradas;
- Efetivação de reforma agrária e regularização fundiária;
- Projetos estruturantes para regularização fundiária com 
recursos federais e estaduais (INCRA, ITCG);
- Regularização fundiária;
- Reforma agrária como principal “chão de fábrica” no território 
= estratégia prioritária;
- Implantação de novas universidades;

Eixo temático: Aspectos Gerais do desenvolvimento e políticas públicas   (continuação)

Estratégias Ações

12.  Desenvolvimento de programas e projetos considerando a 
prioridades Estratégicas do território

13.  Implantação de projetos

14.  Avaliar a efetividade dos projetos implantados (mensuração, 
metas etc.)

Estratégias Ações

1.  Permanência das 
famílias no campo – 
especialmente os jovens

Condição de habitação, acesso as propriedades, estradas, internet etc.;

Garantir qualidade no acesso rural - Asfalto e calçamentos, logística para 
escoamento da produção; 

Consórcios municipais para compra de patrulhas para resolver os problemas de 
estradas;

Utilizar melhor as infra-estruturas existentes no território;

2.  BR 277, usinas 
hidroelétricas, ferrovia 
e outras

Participação do CONDETEC na discussão, criação de critérios e ou concessões dos 
empreendimentos que causem impactos ambientais, sociais ou econômicos no 
território;

Deixem que o território também participe deste recurso, que a população seja 
beneficiada com a riqueza gerada pelos empreendimentos que explorem as riquezas 
naturais do território ( ferrovias, rodovia, usinas,sistema de água e esgoto);

Parte da renda gerada seja reinvestida em novos processos estruturantes do 
território;

Que as empresas contribuam para um fundo para o pagamento de serviços 
ambientais;
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Eixo temático: Infra estrutura e serviços   (continuação)

Estratégias Ações

3.  Reforma agrária com 
política pública de suporte

Regularizar as áreas de assentamentos existentes e dotá-las de estradas 
saneamento e abastecimento humano e animal (água e saneamento);

Criar novos assentamentos para permitir o acesso dos jovens a terra visando 
desconcentrar a posse da terra;

4.  Regularização fundiária 
como política publica

Efetivação do ITCG, INCRA Com estrutura de pessoal técnica e orçamentária para 
atender as demandas do território;

Cartórios públicos que façam o serviço, acessível ao pequeno produtor;

Regularizar as áreas indígenas e de outras comunidades tradicionais;

Criação de um novo marco jurídico para parcelamento e uso da terra urbana e 
rural;

5.  Garantir  a construção 
de infra-estrutura viária 
que interligue o território 
inter e intra municipal

- Construção de um sistema viário que integre o território da Cantuquiriguaçu de 
forma intra e inter municipal (Três barras Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro, 
Candói, Foz do Jordão, Reserva do Iguaçu e Pinhão;
- No outro lado da BR 277 Goioxin, Cantagalo, Marquinho, Campina do Simão, 
Santa Maria do Oeste, Nova Laranjeiras, Diamante, Guaraniaçu, Campo Bonito. 
Enfim fazendo um anel que de circulação pelo território;

6.  Garantir o acesso com 
qualidade e controle social 
das infra estruturas 
existente no território 
(usinas, estradas, ferrovias 
, esgoto e água)

Produzir um novo marco regulatório oportunizando que as riquezas geradas sejam 
utilizadas em favor do desenvolvimento sustentável da população do território;

Implantação de estação de tratamento de esgoto nos municípios do território, 
com monitoramento freqüente sobre a qualidade do efluente lançado no 
manancial;

Criar marco regulatório para exploração das riquezas que são tiradas do 
território, como beneficiar a população do território (SANEPAR, COPEL 
ELETROSUL, pedágios 277,ferrovia etc.);

7.  Transporte Ônibus, transporte público;

Manutenção das estradas para escoamento da produção - Pavimentação poliédrica 
(calçamento pedras);

Aeroporto no território - estudo de viabilidade técnica (ANAC, aeronáutica, 
governo) fluxo que companhia opera etc. até o final de 2010;

Ferroviário, transporte;

Que a União, Estado e Município reconheçam, apóiem e instrumentalizem a 
participação popular para efetivação do controle social do transporte;

Fiscalizar a vida útil dos ônibus utilizados no transporte escolar
Criar uma lei municipal para que num longo prazo os municípios se adequarem 
aos ônibus escolares (20% ao ano);

8.  Garantir a Implantação 
de Infra-estrutura 
(Estruturas) 
Administrativas Estadual e 
Federal no Território nos 
Setores Estratégicos)

.
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Eixo temático: Meio ambiente    (continuação)

Estratégias Ações

8.  Legislação ambiental municipal Criação de leis especifica para realidade municipal;

Criação de órgão fiscalizador;

10.  Recursos Elaboração de projetos ambientais para o território;

Busca de parcerias com órgãos federais e estaduais, ONGs 
e empresas privadas;

11.  Adequação do Código Florestal Brasileiro ás 
condições e realidade da agricultura familiar

Compensação por serviços ambientais

12.  Procurar a ajuda do INCRA (política de 
compensação fora do lote do assentamento)

Eixo temático: Indígenas e outras comunidades tradicionais

Diagnóstico - situação atual Futuro desejado - desafios

Potencialidades – Fragilidades – ameaças

Alcoolismo, miséria, fome perda 
de identidade
Invasão cultural

Estratégias Ações

1.  Garantir as políticas 
públicas

2.  Implantação de CAPS, 
AD e CRAS

Questões do alcoolismo como resolver

Contratação de técnicos especializados na área

3. Intercâmbio com 
indígenas da Colômbia 
para fazer capacitação 
local

Recursos para promover ações de troca de experiências exitosas

Discutir recursos naturais de maneira inteligente buscando a integração

Institucional Pressionar a FUNAI para acontecer as ações

Ajudar na organização dos Indígenas

TERRITÓRIO CANTUQUIRIGUAÇU
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