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Paraná, um Estado de Primeiro Mundo ? 

 



 

 

 

 

Presença nas atividades nacionais da UNMP 

e do FNRU – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: 
 



Presença nas atividades nacionais da UNMP 

e do FNRU – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: 



Presença nas atividades nacionais da UNMP 

e do FNRU – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: 



Defesa e organização dos sem teto: 

 



DESPEJOS - Despejo de sete (7) famílias em área da SPU – 

Município de São José dos Pinhais – Vila Zippin – em 2012. 



Nesta gestão a partir de 2009, elevamos a qualidade e 

presença nas Conferências das Cidades – no Paraná e 

Nacional: 

 



Realização e participação de eventos, como 

Seminário e Oficinas sobre HIS: 

 



Realização e participação de eventos, como 

Seminário e Oficinas sobre HIS: 

 



Apoio na formação profissional de mulheres. 
 































PROJETO DESAFIO NO PARANÁ 

A UMP PR INICIA UM TRABALHO COM 

INDIOS E QUILOMBOLAS NO ESTADO 

NA CIDADE DE GUAIRA, SERÃO 900 

FAMILIAS ATENDIDAS 



Município Uni 

São José dos Pinhais - FNHIS – área da e/o – em 

projeto 

363 

Ponta Grossa - FNHIS – área da e/o – em projeto 400 

Tibagi - FNHIS – área da e/o – em projeto 450 

Cornélio Procópio - FNHIS – área da e/o  – em 

projeto 

1.372 

Borrazópolis - FDS – área da e/o – EM OBRA 124 

Marilândia do Sul - FDS – área da e/o – projetos para 

análise da CAIXA 

150 

Rio Bom - FDS – área da e/o – projetos em análise na 

CAIXA 

23 



Prado Ferreira - FDS – área da e/o – projetos 

em análise na CAIXA 

30 

Terra Boa - FDS – área da e/o – projetos em 

análise na CAIXA 

72 

Inajá - FDS – área da e/o – projetos a serem 

protocolado na Caixa em junho 

88 

Quinta do Sol – FDS projetos em análise na 

CAIXA 

59 

Paraíso do Norte - FDS – área da e/o – em 

projeto 



Guaíra – FDS – trabalho de localização de áreas 

públicas e mobilização de famílias: indígenas, 

quilombolas, pescadores e sem teto urbanos. – 

em Projeto 

900 

Loanda – FDS – projetos a serem protocolado 

na Caixa em junho 

220 

Apucarana - FDS – área da E/O e PJ - projetos 

em análise na CAIXA 

650 

Marilena - FDS – área da e/o – projetos a serem 

protocolado na Caixa me junho 

200 



Assis Chateaubriand - FDS – compra de área, 

projetos em análise na CAIXA 

500 

Colorado - FDS – compra de área, em projeto 220 

Jussara – PDS – área da SPU – aguardando 

Carta de Anuência – em projeto 

120 

Marumbi - FDS – área da e/o – em projeto 200 

Nova Itacolomi - FDS – área da e/o – em 

projeto 

150 

Jardim Alegre - FDS – área da e/o – 

organização das famílias, em projeto 

220 


