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INTRODUÇÃO
O presente documento tem por objetivo relatar o andamento do Projeto Básico
Ambiental do Componente Indígena do processo de licenciamento da UHE Mauá após
12 meses do início da execução das atividades do projeto.
O referido PBA - CI segue as orientações dos Estudos Sócio-Ambientais nas
Terras Indígenas de Queimadas e Mococa que atenderam ao Termo de Referência
FUNAI – Ofício nº 235/CMAM/CGPIMA/2006, tais estudos foram detalhados em uma
Matriz de Impactos que foi aprovada pela FUNAI e posteriormente apresentada nas
Terras Indígenas. Para cada impacto oriundo da UHE Mauá nas respectivas Terras
Indígenas, foram indicadas medidas de mitigação, apoio ou compensação.
Considerando os estudos prévios, as orientações institucionais e a participação
indígena, o PBA é constituído por oito programas e treze subprogramas voltados tanto
aos aspectos ambientais quanto aos aspectos socioculturais ensejados pela interface
empreendimento comunidades indígenas. Tais Programas foram aprovados pela
FUNAI em 25 de maio de 2012 através do Ofício nº 340/2012/DPDS-FUNAI-MJ
(ANEXO 1).
Os referidos Programas e Subprogramas visam a mitigação e compensação
dos impactos socioambientais oriundos da construção e operação da UHE Mauá
estando organizados da seguinte maneira:

I-

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

II-

Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades
Indígenas.

III-

Programa de Vigilância e Gestão Territorial das Terras Indígenas.

IV-

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de
Nascentes.

V-

Programa de Fomento a Cultura e Fomento a Atividades de Lazer.

VI-

Programa de Melhoria da Infra-estrutura das Terras Indígenas.

VII-

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Tibagi.

VIII-

Programa de Monitoramento da Fauna.
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A equipe técnica de consultores responsável pela execução destes programas
entende que o conhecimento dessas informações é absolutamente imprescindível
para a fiscalização por parte da Fundação Nacional do Índio, do Instituto Ambiental do
Paraná, do Ministério Público Federal, bem como pelas comunidades indígenas e
sociedade em geral.
Por fim, o presente relatório deve ser lido tendo como parâmetro o Projeto
Básico ambiental – Componente Indígena que está disponibilizado na íntegra no site:
http://www.usinamaua.com.br/upload/tiny_mce/arquivos/comunidades_indigenas/PBA
_24_de_maio_impressao__1_.pdf
Com intuito de facilitar a leitura do presente relato e em respeito ao modo como
os programas tem sido executados, optamos por organizá-lo por terra indígena.

HISTÓRICO DO PROCESSO
O processo de licenciamento ambiental do empreendimento UHE Mauá, que
construída pelo Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, no que se refere à questão
indígena, teve início no ano de 2006 com a emissão pela Fundação Nacional do Índio
de um Termo de Referência (TR) para orientação de estudos de impacto nas áreas
indígenas à jusante da barragem, após análise do EIA-RIMA elaborado pelo CNEC.
O relativo atraso deste processo é devido ao fato de o Estudo de Impacto
Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da UHE Mauá apontar para a
inexistência de impactos em terras indígenas. Conclusão esta que fora alvo de
questionamentos por parte do Ministério Público Federal, o qual em parecer de junho
de 2005 solicitou estudos relacionados aos potenciais impactos da UHE Mauá nas TI’s
de Mococa e Queimadas. Em 20 de maio de 2006, por meio do Ofício n°
231/CMAM/CGPIMA, a FUNAI encaminha ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) o
Termo de Referência (TR) sobre a condicionante indígena para complementação do
EIA/RIMA. Em 10 de outubro de 2006 ocorre o leilão 004/2006 da ANEEL.
Em 05 de fevereiro de 2007 o Instituto Ambiental do Paraná encaminha para
conhecimento e providências do empreendedor o Termo de Referência da FUNAI.
O empreendedor, então, contrata a empresa LACTEC (Instituto de Tecnologia
para o Desenvolvimento) para a elaboração dos estudos referente à questão indígena,
sendo o Plano de Trabalho para o referido estudo aprovado na FUNAI em 29 de maio
de 2007.
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O mencionado estudo, denominado "Estudos Socioambientais nas Terras
Indígenas de Mococa e Queimadas" foi analisado pela CGPIMA e encaminhado ao
IAP por meio do Ofício n° 070/CPIMA/DAS de 29 de fevereiro de 2008, no qual a
CGPIMA

solicitou

a

complementação

dos

Estudos

encaminhados. Tais

complementações foram apresentadas no segundo semestre de 2009.
Em Recomendação nº001/2005, baseado em Nota Técnica nº 6- Parecer/2005
elaborada pela antropóloga do MPF, o Procurador Geral da República Dr. João Akira
Omoto aponta para a necessidade de inclusão no processo de outras cinco TI’s no
processo, a saber, Apucaraninha, Barão de Antonina, Laranjinha, Pinhalzinho e São
Jerônimo, com presença de índios Kaingang, Guarani e Xetá. Tal inclusão justifica-se
pela unidade cultural, sociológica e histórica destas etnias indígenas das referidas TI’s.
No dia 02 de Setembro de 2009 em Brasília representantes do Lactec, do CECS e da
FUNAI se reúnem para a retomada das tratativas em relação aos estudos de impacto
e suas complementações e pactuação das próximas ações e etapas. Em 30 de
setembro de 2009 (Ofício nº 504/ DAS/ CGPIMA/FUNAI) são realizadas discussões
referentes ao Parecer nº 018/CMAM/CGPIMA sobre a análise da Matriz de Impacto
das Terras Indígenas da Bacia do Tibagi – UHE Mauá e sugestões referentes à
realização de oficinas para elaboração dos PBA, fechamento do PBA e oficialização do
Termo de Compromisso.
No mês de janeiro de 2010 o CECS contrata um antropólogo (doravante
coordenador de equipe técnica) para coordenar a elaboração e execução do Plano
Básico Ambiental referente à questão indígena. A partir do mês de fevereiro de 2010
este profissional inicia um processo de discussão com as comunidades de Queimadas
e Mococa acerca dos estudos realizados pela equipe do Lactec, apresentação das
matrizes de impacto e propostas de medidas mitigatórias e compensatórias.
Em 11 de março de 2010 é realizada reunião no Ministério Público de Londrina,
com participação das lideranças da TI Mococa e coordenador de equipe técnica sobre
as propostas indígenas preliminares referentes aos programas de compensação e
mitigação.
Nos dias 30 e 31 de março são apresentadas em reunião com representantes
da FUNAI, Ministério Público Federal e comunidades indígenas de Mococa e
Quiemadas, respectivamente, o histórico do processo de licenciamento da UHE Mauá
e a matriz de impacto elaborada pelo Lactec. Entre 10 e 14 de maio foram realizadas
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estas reuniões respectivamente nas terras indígenas São Jerônimo, Barão de
Antonina e Apucaraninha.
Como produto da avaliação do MPF acerca das reuniões de explanação da
matriz de impactos e histórico do processo de licenciamento da UHE Mauá em 12 de
Abril de 2010 o Ministério Público apresenta Nota-Antropologia n°07 MPF – 6ª Câmara
de Coordenação e Revisão referente “a importância da participação dos indígenas que
compõem as comunidades impactadas pela UHE- Mauá, no esclarecimento sobre a
matriz de impactos e sobre as medidas voltadas para mitigação e compensação dos
danos”, apontando para a necessidade de realização das oficinas referentes à
elaboração dos PBA’s em todas as TI’s potencialmente atingidas pela UHE Mauá.
Em 29 de Abril de 2010 é realizada reunião com a presença de coordenador da
equipe técnica, lideranças Kaingang da TI Mococa e profº Dr. Lúcio Tadeu Mota do
Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história (LAEE) da Universidade Estadual
de Maringá, sobre as propostas de projetos elaborados pela comunidade indígena
Mococa.
A partir de apontamentos da antropóloga do MPF Luciana Ramos na Nota
Técnica nº 6- Parecer/2005, o coordenador da equipe técnica contratado pelo CECS
para elaborar e executar os PBA indígena, realizou estudo técnico em julho de 2010
que verifica e estende o critério da unidade sociológica da territorialidade indígena da
bacia do rio Tibagi às TI’s Laranjinha, Ywy Porã/Posto Velho e Pinhalzinho.
Definidas as oito Terras Indígenas inseridas no processo, em 09 de agosto de
2010 é realizada em Londrina reunião com representantes indígenas das 8 TI’s,
CECS, FUNAI, Copel e equipe técnica para apresentação de proposta de calendário
para a realização das oficinas de elaboração dos Programas Básicos Ambientais.
As oficinas tiveram início na TI Queimadas nos dias 16 e 17 de agosto e 28 de
outubro. Nos dias 18, 19 e 23 a 27 de agosto e 14 de outubro são realizadas as
oficinas na TI Mococa. Na TI Laranjinha as oficinas são realizadas nos dias 30 e 31 de
agosto e 20 e 21 de setembro. Em Ywy Porã nos dias 01, 02 e 22 e 23 de setembro.
As oficinas em Pinhalzinho foram realizadas entre os dias 27 de setembro e 01 de
outubro. São Jerônimo teve as oficinas de elaboração dos PBA’s realizadas nos dias
13 e 14 de setembro e 04 e 05 de outubro, enquanto Barão de Antonina nos dias 15 e
16 de setembro e 18 e 19 de outubro. Finalmente, as oficinas foram realizadas na TI
Apucaraninha nos dias 06, 20, 21, 26 e 27 de outubro.
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Este processo participativo de elaboração do Projeto Básico Ambiental das oito
terras indígenas impactadas pela UHE Mauá resultou em diretrizes que orientaram a
elaboração do documento final. Da mesma forma, o diálogo permanente com as
comunidades indígenas tem sido o principal método utilizado pela equipe técnica
responsável na execução das ações previstas no PBA – CI.
Em 06 de dezembro de 2010 a equipe técnica realiza em Londrina/PR uma
apresentação das propostas indígenas das medidas mitigatórias e de compensação
que resultaram das oficinas e as linhas gerais dos Programas Ambientais. Esta
reunião teve a participação de representantes do Consórcio Energético Cruzeiro do
Sul, Ministério Público Federal, lideranças das oito terras indígenas, Fundação
Nacional do Índio e equipe técnica.
Na reunião realizada entre a equipe técnica e o Comitê Diretor da Copel em 13
de janeiro de 2011 foram apresentados os orçamentos referentes ao PBA Componente Indígena. Nesta e nas reuniões subseqüentes o CECS avaliou, discutiu e
aprovou uma proposta que seria apresentada às comunidades indígenas impactadas.
Em reunião realizada na cidade de Londrina em 18 de fevereiro de 2011, a qual
contou com a participação de integrantes do Ministério Público Federal, FUNAI
Londrina e Coordenação Geral de Gestão Ambiental, representantes das oito terras
indígenas, da Secretaria Estratégica para Assuntos Indígenas do Estado do Paraná e
do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, a equipe técnica apresentou a estrutura do
Projeto Básico Ambiental e as ações previstas para cada terra indígena, considerando
os itens pré-aprovados pelo empreendedor.
Nesta ocasião foi acertada uma agenda de negociações entre o empreendedor
e cada uma das comunidades impactadas, sendo o objetivo dessas a criação de
consenso no que se refere às propostas de mitigação, apoio e compensação.
Em 17 março de 2011 foi realizada reunião na Coordenação Geral de Gestão
Ambiental – Brasília, a qual contou com a participação das Coordenadorias Técnicas
da FUNAI, empreendedor e Conselho Indígena do Norte do Paraná. Novamente a
equipe técnica fez a apresentação dos Programas os quais foram alvos de avaliações
preliminares dos técnicos da FUNAI. Foi deliberado neste momento que a equipe
incorporaria as sugestões ao texto do PBA antes das negociações nas aldeias serem
iniciadas.
Em 17 de maio de 2011 o empreendedor envia, através do ofício CECS0467/2011, 2 vias originais do Projeto Básico Ambiental – Componente Indígena para
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aprovação da FUNAI/ CGGAM. Uma análise preliminar é encaminhada pela FUNAI,
através de Mariza Goulart da Silva, em meio digital na data de 15 de junho de 2011,
mesma data em que o CECS encaminha ofício CECS – 0542/ 2011 para
FUNAI/CGGAM, regionais de Guarapuava, e Londrina, FUNAI de Chapecó, MPF de
Londrina, agendando reuniões para apresentação do PBA nas 8 terras indígenas.
Após análise do PBA protocolizado, MPF de Londrina emite Nota Antropológica
nº 04/2011 contendo apontamentos sobre as propostas contidas no PBA.
Entre 28 de junho e 08 de julho a equipe técnica apresenta nas 08 terras
indígenas o PBA. O CECS encaminha em 29 de julho de 2011 as atas das reuniões de
apresentação do PBA para todas instituições envolvidas.
Em 10 de outubro de 2011 ocorre reunião na FUNAI/CGGAM com a participação do
CECS, Equipe Técnica e MPF Londrina visando discutir o PBA. Na data de 13 de
outubro de 2011 é realizada nova reunião em Londrina para apresentação das
modificações contidas no PBA com participação da FUNAI/CGGAM, Chapecó e
coordenações técnicas de Londrina e Guarapuava, MPF e lideranças das 8 TI’s com o
objetivo de discutir o PBA.
No dia 28 de novembro de 2011 ocorre nova reunião em Londrina com
participação de MPF, FUNAI/CGGAM, Equipe Técnica e lideranças indígenas para
nivelar entendimentos acerca do PBA.
Entre 29 de novembro e 08 de dezembro são realizadas sucessivas reuniões
de cooperação técnica entre a equipe responsável, CECS, MPF e FUNAI/CGGAM em
Londrina. Na data de 20 de dezembro o Comitê Diretor do CECS aprova as
modificações realizadas no PBA- CI. Em 03 de janeiro de 2012 é encaminhado ofício
CECS para protocolo de nova versão do PBA à FUNAI/CGGAM.
Entre os dias 19 e 26 de janeiro de 2012 o documento foi apresentado
sucessivamente nas Terras Indígenas: Queimadas, Mococa, Pinhalzinho, Posto Velho,
Laranjinha, São Jerônimo, Barão de Antonina e Apucaraninha. O PBA foi aprovado em
todas as Terras Indígenas, havendo pequenas modificações ou adaptações a partir
dos questionamentos das comunidades, todas registradas em ATA pela equipe técnica
da FUNAI/CGGAM. Tais alterações foram incorporadas ao presente documento que é
enviado para protocolo na FUNAI/CCGAM em 06 de fevereiro de 2012.
No dia 13 de abril de 2012 é emitida a Informação Técnica nº
179/COLIC/CGGAM/12, à qual solicita revisões de algumas questões referentes à
forma de Programas do PBA.
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Em 25 de abril de 2012, após revisão do PBA, o documento é protocolado na
FUNAI/CCGAM. Através do ofício Nº340/DPDS/FUNAI/MJ de 25 de maio de 2012 a
Funai aprova o PBA-CI, solicitando pequenas revisões no documento, sendo que uma
nova versão é protocolada na FUNAI/CCGAM em 30 de maio de 2012 através do
ofício CE CECS – 0563/2012.
Com a aprovação do Projeto Básico Ambiental – Componente Indígena, tem
início a etapa de execução do PBA- CI com a contratação de equipe técnica
especializada, esta equipe foi composta de acordo com a previsão do PBA – CI para a
equipe base permanente.
Ainda no mês de junho de 2012 os profissionais contratados foram
apresentados em reuniões organizadas pelo Coordenador Geral do PBA-CI e
realizadas nas terras indígenas nas datas abaixo:

TI Mococa

20 de junho de 2012 – 14 horas

TI Queimadas

21 de junho de 2012 – 09 horas

TI Apucaraninha

03 de julho de 2012 – 14 horas

TI São Jerônimo

04 de julho de 2012 – 14 horas

TI Barão de Antonina

05 de julho de 2012 – 09 horas

TI Posto Velho

10 de julho de 2012 – 09 horas

TI Laranjinha

10 de julho de 2012 – 14 horas

TI Pinhalzinho

11 de julho de 2012 – 09 horas

Tais reuniões formalizaram o efetivo início da implementação do PBA- CI cujas
atividades estão sendo relatadas no presente documento.

DADOS GERAIS DO PROGRAMA
O objetivo principal deste Projeto Básico Ambiental é nortear os Programas
Ambientais que estão sendo desenvolvidos junto às oito comunidades indígenas
impactadas pela UHE Mauá. A execução desses Programas tem sido realizada de
forma integrada e articulada, compondo um conjunto de ações que buscam subsidiar a
dinâmica sócio-econômico-ambiental dos indígenas.
Considerando a amplitude da temática dos Programas, aliada ao grande
número de famílias indígenas, à distância entre as terras indígenas e à necessidade e
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reivindicação de acompanhamento técnico sistemático e in loco, o PBA-CI opera
através de uma subdivisão das terras indígenas impactadas, e, por conseguinte das
equipes de campo, em quatro regiões:

1.

Ortigueira: TI Mococa e Queimadas;

2.

Tamarana: TI Apucaraninha;

3.

São Jerônimo da Serra: TI Barão de Antonina e São Jerônimo;

4.

Santa Amélia/ Guapirama: TI Laranjinha, Ywy Porã e Pinhalzinho;

Para cada uma destas regiões foi contratada uma equipe permanente
composta por:
 1 antropólogo/ sociólogo ou historiador com experiência prévia com a temática
indígena;
 1 engenheiro agrônomo com experiência em produção orgânica;

Estas equipes de campo participam cotidianamente das atividades nas Terras
Indígenas, sendo sua atribuição, entre outras:
o

Assessorar e orientar as atividades das equipes indígenas;

o

Orientar, capacitar e apoiar a execução das ações de planejamento, de
produção, administrativas e logísticas que envolvem os Programas;

o

Viabilizar e fomentar parcerias com instituições e organizações externas às
TI’s;

o

Acompanhar e viabilizar capacitações (cursos e oficinas);

o

Participar da organização dos Comitês Gestores Locais;

o

Esclarecer as comunidades indígenas sobre o conteúdo e andamento dos
Programas;

o

Assegurar o diálogo entre equipe técnica, profissionais indígenas, equipe
administrativa, empreendedor e demais atores do processo;

o

Elaborar relatórios e demais documentos necessários ao registro da
memória do processo.

A coordenação do PBA- CI, por sua vez, é composta por:


Coordenador Geral – antropólogo



Coordenador Agronômico – engenheiro agrônomo
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Coordenador Administrativo – administrador



Auxiliar Administrativo – técnico administrativo.
Na cidade de Londrina a equipe técnica do PBA- CI possui um escritório

administrativo voltado exclusivamente às atividades do Programa e na cidade de
Curitiba opera um escritório compartilhado com outras áreas administrativas do
empreendedor.
Aos 12 profissionais contratados para execução do PBA-CI somam-se 58
profissionais indígenas, os quais possuem responsabilidade direta e compartilhada no
planejamento, monitoramento e execução das ações previstas.
Cada profissional indígena possui atribuições dentro do PBA-CI, porém essas
não se restringem a este processo, uma vez que compreende-se que tais profissionais
são funcionários das comunidades onde residem, devendo, portanto, atender às
demandas destas comunidades. Destacamos que todos estes profissionais que
compõe as equipes indígenas foram selecionados pelas comunidades sem qualquer
interferência dos responsáveis técnicos.
Tais profissionais foram contratados em outubro de 2012 e estão alocados nos
cargos relacionados abaixo, sendo que as atribuições destes profissionais indígenas
dentro do PBA-CI são:


Coordenador indígena/ Gerente de Serviços Culturais – sendo 2 profissionais por
TI responsáveis pela coordenação do Comitê Gestor Local da TI em que residem.
o

Planejar, junto à equipe técnica, as ações relativas aos Programas;

o

Monitorar o andamento das atividades de cada Programa;

o

Coordenar e avaliar os demais profissionais indígenas, apontando para
sua substituição caso suas ações não estejam condizentes com o
cargo;

o

Apresentar ao restante da comunidade o andamento das ações;

o

Assegurar o diálogo entre equipe técnica, profissionais indígenas e
demais moradores;

o

Executar atividades de suporte à equipe técnica;

o

Elaborar procedimentos administrativos que permitam colaborar com a
gestão do patrimônio das associações;

o

Auxiliar demais profissionais indígenas no desenvolvimento de suas
atribuições;
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o Outras atividades correlatas;


Supervisor de Exploração Agrícola – responsável pelas atividades de produção
vegetal.
o

Planejar e implementar atividades relativas à produção vegetal.

o

Orientar agricultores indígenas sobre técnicas de manejo e plantio
utilizadas pelos agrônomos;

o

Orientar engenheiro agrônomo sobre técnicas de manejo e plantio
utilizadas pelos agricultores indígenas;

o

Realizar todas as operações de maquinário necessárias para garantia
das safras.

o

Auxiliar demais profissionais indígenas no desenvolvimento de suas
atribuições;

o


Outras atividades correlatas;

Supervisor de Exploração Agropecuária – responsável pelas atividades de
produção animal.
o

Planejar e implementar atividades relativas à produção animal.

o

Orientar famílias indígenas sobre técnicas de manejo e reprodução
utilizadas pelos agrônomos;

o

Orientar engenheiro agrônomo e zootecnista sobre técnicas de manejo
e reprodução utilizadas pelos indígenas;

o

Desenvolver operacionais relativas à produção animal;

o

Auxiliar demais profissionais indígenas no desenvolvimento de suas
atribuições;

o


Outras atividades correlatas;

Agente de Defesa Ambiental – responsável pelas ações do Programa de
Vigilância e Gestão Territorial.
o

Monitorar a Terra Indígena com objetivo de evitar e combater
incêndios, desmatamentos de áreas protegidas, usos irregulares de
cursos d'água e nascentes;

o

Auxiliar na elaboração do Etnomapeamento e Plano de Gestão
Territorial;

o

Implementar diretrizes acordadas no Plano de Gestão Territorial (a ser
elaborado no ano 2 do PBA);
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o Orientar moradores da Terra Indígena sobre causas de degradação
ambiental (fontes poluidoras), e disseminar técnicas que promovam
regeneração de ambientes degradados;
o

Orientar moradores da TI sobre a legislação ambiental;

o

Elaboração de mapeamento da TI com bases nas diretrizes do
etnomapeamento, apontando áreas prioritárias para conservação,
produção e extrativismo.

o

Auxiliar demais profissionais indígenas no desenvolvimento de suas
atribuições;

o


Outras atividades correlatas;

Viveirista – responsável pelas ações do Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de nascentes.
o

Produção de mudas florestais nativas e de utilização produtiva;

o

Acompanhar desenvolvimento de mudas e transplante para locais
definitivos;

o

Orientar equipe técnica no que se refere aos usos extrativistas de
áreas florestais;

o

Qualificar e diversificar remanescentes florestais com vistas ao
aprimoramento ambiental e aumento na oferta de produtos
extrativistas;

o

Auxiliar demais profissionais indígenas no desenvolvimento de suas
atribuições;

o


Outras atividades correlatas;

Técnico Agrícola.
o

Orientar os 16 profissionais indígenas das áreas de produção animal e
vegetal no desenvolvimento de suas atribuições;

o

Orientar e dar suporte à equipe de engenheiros agrônomos sobre
técnicas de manejo, plantio e produção animal utilizadas pelos
indígenas;

o

Auxiliar demais profissionais indígenas no desenvolvimento de suas
atribuições;

o Outras atividades correlatas;
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Relação de Indígenas contratados para execução do PBA – CI por terra indígena e função:

Coordenador/
Ger. Serv.
Culturais

Supervisor
Agropecuário

Supervisor
Agrícola

Mococa

2

2

2

Queimadas

2

1

1

Apucaraninha

2

1

Barão de Antonina

2

1

São Jerônimo

2

Laranjinha

2

1

1

Ywy Porã

2

1

Pinhalzinho

2
16

Terra Indígena

Viveirista
Florestal

Agente de
Defesa
Ambiental

Técnico
agrícola

Total

2

8

1

2

7

1

1

1

7

1

1

2

1

8

2

6

1

2

7

1

1

1

6

3

1

1

2

9

10

10

5

16

2

1

58
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Os profissionais indígenas compõe obrigatoriamente o Comitê Gestor Local da
TI onde residem, sendo assessorados pelos responsáveis técnicos de cada região, no
entanto, tais Comitês Gestores Locais são abertos à participação de outros
interessados, desde que residentes na terra indígena.
O funcionamento mais detalhado de cada Comitê Gestor Local será descrito
abaixo, por terra indígena, dentro do detalhamento do Subprograma de Gestão do
PBA.
Conforme também previsto no PBA-CI de 24 de maio de 2012 http://www.usinamaua.com.br/upload/tiny_mce/arquivos/comunidades_indigenas/PBA
_24_de_maio_impressao__1_.pdf – foi instituído o Comitê Gestor Geral, como
instância de maior amplitude para deliberação e monitoramento de ações relativas ao
Programa. Até o momento ocorreram 2 reuniões do Comitê Gestor Geral, sendo a 1ª
realizada em 22 de novembro de 2012 (anexo I) e a 2ª em 06 de março de 2013
(anexo II).
Relativo à infraestrutura de maquinários agrícolas, implementos, veículos e
construção civil prevista no PBA-CI, destacamos que até o momento foram realizadas
as seguintes ações:
o Consulta de Preços, no formato pregão presencial, para aquisição de
bens móveis automotores, realizada no dia 18 de dezembro de 2012. Nesta ocasião
foram adquiridos veículos conforme relação abaixo. Destacamos que todos os
veículos foram adquiridos zero quilômetro e foi realizado o pagamento do
licenciamento, emplacamento e seguro, assim como se tem realizado as revisões e
manutenções necessárias:

Terra Indígena

Veículo
Camionete Mitsubishi L200
Triton 3.2 diesel GL

Quantidade

Data de entrega

1

06/04/2012

Trator MASSEY FERGUSON
Mococa

- MF4283/4 85HP 2013/13

Aguardando
1

manifestação
das lideranças

Motocicleta HONDA NXR 150
BROS ESD 2012/12
Veículo

Simples

Remoção

1

06/04/2012

1

04/03/2013
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RENAULT
KANGOO
EXPRESSION 2013/13
Mitsubishi L200 Triton 3.2
diesel GL
Queimadas

Trator MASSEY FERGUSON
- MF4292/4 110HP 2013/13
Motocicleta HONDA NXR 150
BROS ESD 2012/12
Mitsubishi L200 Triton 3.2

Apucaraninha

diesel GL
Motocicleta HONDA NXR 150
BROS ESD 2012/12
Mitsubishi L200 Triton 3.2
diesel GL
Trator MASSEY FERGUSON

Barão de Antonina

MF4292/4 110HP 2013/13
Motocicleta HONDA NXR 150
BROS ESD 2012/12
Mini ônibus FORD TRANSIT
350L - BUS 2012/12
Automóvel VW - SPACEFOX
TREND 2012/13

São Jerônimo

Trator MASSEY FERGUSON
- MF4283/4 85HP 2013/13
Motocicleta HONDA NXR 150
BROS ESD 2012/12
Mitsubishi L200 Triton 3.2
diesel GL

Laranjinha

Trator MASSEY FERGUSON
- MF4283/4 85HP 2013/13
Motocicleta HONDA NXR 150
BROS ESD 2012/12

Ywy Porã

Trator MASSEY FERGUSON

1

04/03/2013

1

04/03/2013

1

04/03/2013

3

27/03/2013

2

04/03/2013

1

04/03/2013

1

04/03/2013

2

05/03/2013

1

04/03/2013

2

04/03/2013

2

04/03/2013

2

05/03/2013

1

04/03/2013

1

04/03/2013

1

04/03/2013

1

04/03/2013
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- MF4283/4 85HP 2013/13
Motocicleta HONDA NXR 150
BROS ESD 2012/12
Mitsubishi L200 Triton 3.2
diesel GL
Pinhalzinho

Trator MASSEY FERGUSON
- MF4283/4 85HP 2013/13
Motocicleta HONDA NXR 150
BROS ESD 2012/12
TOTAL

1

04/03/2013

1

04/03/2013

1

04/03/2013

1

04/03/2013

31

o Consulta de Preços, no formato pregão presencial, para aquisição de
bens móveis automotores, realizada no dia 23 de fevereiro de 2013. Nesta ocasião
foram adquiridos veículos conforme relação abaixo. Destacamos que todos os
veículos são zero quilômetros e está sendo realizado o pagamento do licenciamento,
emplacamento e seguro:

Terra Indígena

Veículo

Quantidade

Previsão de
entrega

Caminhão
Mococa

de

carga

leve,

cabine simples, 4x2, motor
diesel 110 cv com carroceria

1

20/07/2013

1

20/07/2013

1

20/07/2013

1

20/07/2013

de madeira

Queimadas

Apucaraninha

Caminhão de carga leve PBT
mínimo de 8 ton, cabine
simples, 4x2, motor diesel
com gerenciamento eletrônico
no chassi e 140 cv com
Carroceria
de
caminhão
caçamba basculante com
capacidade de carga de 6 m³.
Ônibus 38 lugares, 4x2, motor
diesel com gerenciamento
eletrônico e 210 cv.
Caminhão de carga leve,
cabine simples, 4x2, motor
diesel 140 cv com carroceria
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de madeira
Ônibus 44 lugares, 4x2, motor
diesel com gerenciamento
eletrônico e 210 cv.
Ônibus 38 lugares, 4x2, motor
Barão de Antonina

diesel

210

CV

com

1

20/07/2013

1

20/07/2013

1

20/07/2013

1

20/07/2013

gerenciamento eletrônico.

Laranjinha

Ywy Porã

Caminhão de carga média,
cabine simples, 6x2, motor
diesel
210
CV
com
gerenciamento eletrônico no
chassi COM Carroceria de
madeira para caminhão de
carga média 15 T.
Caminhão de carga leve,
cabine simples, 4x2, motor
diesel 110 cv com carroceria
de madeira
TOTAL

8

o Consulta de Preços, no formato pregão presencial, para contratação de
construções de bens imóveis, realizada nos dias 24 de maio de 2013 e 12 de junho de
2013. Estas consultas viabilizaram a contratação de empresas responsáveis pela
construção de 33 benfeitorias. Tais construções deverão ser finalizadas em um prazo
contratual de 6 meses. Abaixo segue uma relação das benfeitorias contratadas:

ITEM

DESCRIÇÃO DAS BENFEITORIAS

QTDE

1
2
3
4
5

SEDE DOS PROGRAMAS - 30 M²
BARRACÃO DE ARMAZENAGEM DE INSUMOS - 20 m²
BARRACÃO DE ARMAZENAGEM E PRODUÇÃO - 60 m²
BARRACÃO DE ARMAZENAGEM E PRODUÇÃO - 100 m²
BARRACÃO DE ARMAZENAGEM E PRODUÇÃO PRÉ MOLDADO 200 m²
GARAGEM DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS - PRÉ MOLDADO
200m²
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIOS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL - 250 m²
CONSTRUÇÃO DE SALÃO PARA EVENTOS 150 m²

8
1
5
2

6
7
8
9

1
8
3
1
1
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10
11

2

REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL
BANHEIROS
TOTAL

1
33

o Consulta de Preços, no formato pregão presencial, para aquisição de
implementos agrícolas, realizada no dia 13 de junho de 2013. Tais implementos serão
entregues nas 8 terras indígenas, de acordo com previsão do PBA-CI. Segue relação
abaixo:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DESCRIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Arado de aiveca 4 discos
Arado reversível com comando 28’’ e 3 discos
Batedeira de cereais
Beneficiadora de arroz
Carreta de madeira 2 rodas para cereais basculante
Carreta de madeira 4 rodas para cereais
Carreta graneleira (bazuca)
Carreta-tanque agrícola para água – 6000 L
Conjunto concha + lâmina dianteira
Cultivador hidráulico/ com adubador em cobertura
Distribuidor de adubo orgânico e calcário 3 toneladas
Distribuidor de adubo orgânico e calcário 6 toneladas
Ensiladeira
Grade aradora 14 discos intermediária controle remoto
Grade aradora 18 discos intermediária controle remoto
Grade niveladora 36 discos - comando hidráulico
Grade niveladora 42 discos - comando hidráulico
Lâmina traseira trator 85cv
Lâmina traseira trator 110cv
Perfurador de solo
Plantadora/adubadora de plantio direto 7 linhas
Plantadora/adubadora de plantio direto 9 linhas
Pulverizador agrícola de barras 600 L automático
Pulverizador agrícola de barras 2000 L
Roçadeira reversível
TOTAL

QTDE
1
2
9
4
3
6
1
2
1
5
1
1
1
6
1
7
2
1
1
1
6
1
8
1
1
73
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Cursos, Oficinas e Seminários

o

Relação de cursos realizados nas Terras Indígenas

Grande parte dos cursos abaixo relacionados foram ministrados por técnicos
do SENAR- PR nas terras indígenas. Tais cursos são oferecidos gratuitamente. Em
média são cursos tem duração de 40 horas, contando com aulas teóricas aulas
práticas e as turmas variam entre 10 e 20 participantes. Como prática do SENAR são
distribuídos certificados de participação.
O PBA-CI participa da organização dos cursos ao agendar os mesmos com os
Sindicatos responsáveis e comunidades indígenas, pagamento de alimentação,
hospedagem e deslocamentos, quando necessários. O andamento dos cursos tem o
acompanhamento dos técnicos do PBA-CI e os participantes indígenas são definidos
pelas comunidades.

Terra

Curso

Indígena
Operação

e

Programa

Manutenção

de

Queimadas

SENAR - PR

Operação de Implementos Agrícolas

2

SENAR - PR

Trabalhador na agricultura orgânica

2

SENAR - PR

Curso de Semente Crioula – 3
etapas
Curso Básico de Operação e

2

ASPTA

Manutenção

2

SENAR - PR

2

ASPTA

2

SENAR - PR

3

PBA-CI

de

Tratores

e

Implementos Agrícolas
Curso de Semente Crioula - 3
etapas
Trabalhador

Apucaraninha

parceira

2

Tratores e Implementos Agrícolas
Mococa

Instituição

na

manutenção

e

operação de tratores agrícolas
Sistema Global de Navegação por
Satélite
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Trabalhador na manutenção e
2
SENAR - PR
operação de tratores agrícolas
Curso de Semente Crioula - 3

2

ASPTA

Derivados de leite

2

SENAR - PR

Artesanato em palha de milho

5

SENAR - PR

Curso de tratorista

2

SENAR - PR

Curso de doma racional de equinos

2

SENAR - PR

4

SENAR - PR

2

ASPTA

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR

2

ASPTA

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR

2

ASPTA

etapas

Barão de
Antonina

curso

de

produção

de

mudas

nativas
Curso de Semente Crioula - 3
etapas
Curso de Doma racional de equinos
curso de meliponicultura (abelhas
indígenas)
curso de derivados de mandioca
curso de artesanato em palha de

São Jerônimo

milho
curso de tratorista
Curso de Semente Crioula - 3
etapas
Curso de derivados de milho culinária
Curso de Tratorista
modulo Básico
Curso de Tratorista

Polivalente
Polivalente

modulo Intermediário
Ywy Porã

Curso de Semente Crioula – 3
etapas

Instituto Federal
Etapa 1 da Cartografia Social

3

do Paraná Paranaguá

Curso
Laranjinha

de

Tratorista

Polivalente

modulo Básico
Curso

de

tratorista

Polivalente

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR
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modulo Intermediário
Curso de Semente Crioula - 3
etapas
Curso de piscicultura

2

ASPTA

2
Instituto Federal
3

Etapa 1 da Cartografia Social

do Paraná Paranaguá

- Curso de Tratorista Polivalente
modulo Intermediário
Agricultura Orgânica - Informações
Básicas
Agricultura Orgânica - Olericultura
Pinhalzinho

Orgânica
Curso de Semente Crioula - 3
etapas

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR

2

SENAR - PR

2

ASPTA
Instituto Federal

3

Etapa 1 da Cartografia Social

do Paraná Paranaguá

TOTAL

DE

CURSOS

REALIZADOS

ATÉ

JUNHO/2013

o

37

Curso de Formação em Produção de Sementes Crioulas
No dia 20 de novembro de 2012 foi realizado em Palmeira (PR) a primeira

etapa do Curso de Formação em Produção de Sementes Crioulas com a participação de
um representante de cada uma das 8 Terras Indígenas. Esta etapa foi realizada na
propriedade do agricultor Adão Gross e foi abordado temas relacionados a implantação
do campo de sementes. Após a realização das atividades previstas o agricultor Adão
Gross fez uma visita, junto com os indígenas, na sua propriedade apresentado suas
experiências no campo, este momento foi muito rico na troca de experiências e na
interação de conhecimento entre os participantes. Os representantes indígenas ficaram
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de localizar em suas Terras áreas isoladas e que apresentem condições para a
implantação de campos de produção de sementes.

Foto 1: 1ª Etapa do Curso de Formação em Produção de Sementes Crioulas (Palmeira/PR: 20
de novembro de 2012)

Em 24 de janeiro de 2013 foi realizado, na comunidade Paiol do Fundo,
município de Palmeira/ PR, a segunda etapa do Curso de Sementes de Milho Crioulo
promovido pela AS-PTA e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Palmeira (PR), São
João do Triunfo (PR) e São Mateus do Sul (PR). Nesta etapa os agricultores
organizados em grupos comunitários junto com a ASPTA e os Sindicatos discutiram a
organização da produção de sementes crioulas que esta sendo realizada por
aproximadamente 40 agricultores familiares desta região para o projeto da CONAB PAA
– Sementes com a participação dos representantes das Terras Indígenas candidatos a
beneficiários do projeto.
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Foto 2: 2ª Etapa do Curso de Formação em Produção de Sementes Crioulas (Palmeira/PR: 24
de janeiro de 2013).

A terceira etapa foi realizada no município de Teixeira Soares no dia 13 de
junho de 2013. A programação, conforme anexo 1, contemplou a realização de um
ciclo de palestras sobre: Manejo e conservação do solo, importância do milho crioulo
na agricultura familiar, produção de sementes crioulas, formação de banco de
sementes, detecção de transgenia em sementes e programas governamentais de
aquisição de alimentos. Ao final do dia ocorreu uma socialização de saberes e troca de
sementes crioulas.

Foto 3: 3ª Etapa do Curso de Formação em Produção de Sementes Crioulas (Palmeira/PR: 24
de janeiro de 2013).

Destacamos que esta parceria com as organizações proponentes teve início
com a participação da equipe técnica do PBA – CI na 7ª feira de sementes crioulas
realizada em São João do Triunfo – PR em 19 de agosto de 2012 quando a AS-PTA,
através de convênio com a CONAB, disponibilizou aproximadamente 1.300 quilos de
sementes crioulas às terras indígenas atendidas pelo PBA-CI diante do compromisso
firmado de que os indígenas participariam de todas etapas do curso para produção,
propagação e conservação de sementes crioulas. A previsão para o presente ano é
uma doação de aproximadamente 3.000 quilos de sementes ao PBA- CI.
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o

Feira de sementes Ymaü

A Feira Ymaü de Sementes Indígenas é uma iniciativa da Terra Indígena
Pinhalzinho iniciada em 2011, quando da realização da 1ª Feira Ymaü. A Feira tem por
objetivo promover a troca de sementes e experiências entre indígenas de diversas
regiões e etnias, contando com apoio de diversas instituições acionadas pelas
lideranças indígenas.
Durante o evento são realizadas trocas de sementes de diversas culturas
agrícolas, encenação de peças teatrais escritas, dirigidas e encenadas pelos
indígenas, confraternização e alimentação comunitária, entre outras atividades.
Entendemos esta iniciativa indígena como de grande importância para valorização dos
conhecimentos tradicionais, resgate promoção de diversidade genética de culturas
agrícolas e florestais e articulação interaldeã e interétnica.
No ano de 2012, após o início da implementação do PBA-CI, as lideranças da
TI Pinhalzinho requisitaram apoio da equipe técnica do PBA-CI para, primeiramente,
entregar os convites do evento pessoalmente nas terras indígenas do norte do Paraná
e no apoio logístico para transporte de indígenas das Terras Indígenas Mococa,
Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, São Jerônimo, Laranjinha e Ywy Porã.
Para o evento de 2013 as lideranças estenderam a rede de parcerias e o
número de dias do evento, novamente foi solicitado à equipe técnica do PBA-CI apoio
na logística de transporte e alimentação.
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Foto 01: Convite para participação da 2ª Feira

Foto 02: 2ª Feira de sementes indígenas. TI

de sementes. TI Barão de Antonina.

Pinhalzinho. 21 de setembro de 2012.

Foto 03: Cartaz da 3ª feira de sementes
indígenas a ser realizada na TI Pinhalzinho em
agosto de 2013.

o

Primeira etapa do curso de cartografia social
Realizado no Instituto Federal do Paraná, Paranaguá, 27 e 28 de junho de 2013

Para a participação do PBA-CI na primeira etapa do curso de Cartografia
Social, realizado pelos professores Roberto e Gisa do Instituto Federal do
Paraná/Campus Paranaguá, foram mobilizados representantes indígenas das TIs
Pinhalzinho, Laranjinha e Ywy Porã, além dos técnicos Rodrigo Graça e Maicon
Marcante. A ausência de representantes das demais TIs do PBA-CI justifica-se pelo
interesse prévio das três TIs participantes - manifestado em carta ao IFPR solicitando
a implementação da Cartografia Social - e pelo número limitado de vagas
disponibilizado pela organização do curso.
O curso iniciou-se no dia 27 de junho pela manhã com apresentações de
agentes envolvidos em projetos de elaboração da Cartografia Social, em particular
integrantes de comunidades faxinalenses e de profissionais da FUNAI, além dos
professores e organizadores do curso Roberto e Gisa. Foram relatadas experiências
em distintas comunidades e enfatizou-se a necessidade de que o processo de
elaboração da Cartografia Social seja conduzido pelos membros das comunidades.
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Destacou-se ainda os benefícios e potencialidades da Cartografia Social enquanto
instrumento de mobilização e atuação das comunidades.
Na parte da tarde deu-se início às atividades mais práticas e instrumentais
relativas às técnicas de elaboração de mapas, de acordo com as bases da Nova
Cartografia Social. Estas atividades instrumentais foram realizadas através de oficinas
sobre utilização de GPS, de máquina fotográfica e de gravador de áudio. O grupos foi
divido em três equipes e cada uma delas participou das três oficinas.

Foto 1:Registro dos participantes do curso

Foto 2: Oficina sobre utilização de GPS

Na oficina de GPS os participantes receberam noções básicas de utilização do
equipamento e também orientações sobre a seleção de pontos para marcação e sobre
armazenamento e sistematização de dados.

Foto 3: Oficina de utilização de máquina fotográfica
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Da mesma forma a oficina de utilização de máquina fotográfica repassou aos
participantes noções básicas como funcionamento do aparelho, posição e iluminação,
mas também abordou aspectos como armazenamento e sistematização de registros.

Fotos 4 e 5: Oficina sobre utilização de gravador de áudio

A oficina de utilização de gravador de áudio - além de abordar aspectos
semelhantes aos das outras duas oficinas (utilização do aparelho, armazenamento e
sistematização dos registros etc.) - compreendeu ainda noções sobre abordagem dos
entrevistados, organização prévia de questões ou temas, cuidados como seleção de
local adequado para a entrevista, entre outros aspectos.
Em seguida, na parte final do primeiro dia de curso, os participantes realizaram
exercício prático das oficinas em comunidades das imediações do IFPR em
Paranaguá. Divididos em equipes e sob orientação dos instrutores os participantes
percorreram uma comunidade cada equipe - acompanhados de moradores das
comunidades que também participam do curso - e exercitaram a utilização dos
aparelhos e as técnicas de abordagem e armazenamento de registros. As equipes
sistematizaram as informações para apresentação aos demais participantes do curso.
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Fotos 6 e 7: Exercício prático na comunidade Jardim Social/Paranaguá.

O segundo dia do curso iniciou com as apresentações das equipes sobre o
exercício prático realizado nas comunidades.
Em seguida os participantes desenvolveram atividade de projeção de pontos
de GPS no Google Earth. Os instrutores repassaram noções básica de orientação em
mapas e técnicas iniciais de geoprocessamento (marcação de pontos, linhas,
caminhos, polígonos etc.).

Foto 8: Apresentação das equipes

Foto 9: Atividade de geoprocessamento

A avaliação do curso foi bastante positiva como atividade introdutória à
elaboração de material cartográfico com mapeamento de práticas e usos do território
pelas comunidades. Além das oficinas dos aparelhos que são utilizados nestes
mapeamentos o curso oportunizou o contato dos participantes com noções básicas de
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geoprocessamento. Também mostrou-se bastante positivo o envolvimento dos
participantes indígenas das TIs Pinhalzinho, Laranjinha e Ywy Porã, uma vez que
estas irão realizar a Cartografia Social em articulação com o próprio IFPR/Paranaguá.
Por outro lado, o curso sinalizou também a possibilidade de que as demais TIs do
PBA-CI elaborem material cartográfico com apoio dos técnicos de campo. Em ambos
os casos é possível posicionar a confecção destes materiais como ação inicial para
elaboração de plano de gestão territorial das TIs.

o

Habilitação
Estão sendo ofertados 46 cursos de habilitação nas categorias “A”, “B”, “C” e

“D”, conforme relação abaixo. Destacamos que nos casos de reprovação do indígena
em algum dos testes (psicotécnico, teórico ou prático) o PBA-CI está viabilizando
reexames, sendo a taxa de reprovação considerada alta.

TERRA INDÍGENA
Mococa

Queimadas

Apucaraninha

São Jerônimo

Barão de Antonina

Nome
Alzimiro Matias
Antônio Arthur
Izaias Mendes
Idenilson Pereira
Maurílio Machado
Florides Nato
Claudinei Jorge
Valdecir Pereira
Romão Nivaldo Peho Zacarias
Valdinei Fag Ryg Deolindo
Ivan Bribis Rodrigues
Luciano Frederico
Evandro Egje Jan Galdino
Anderson da Silva
Edicarlo Moraes
João Rodrigues
Isael da Silva Pinheiro
André da Silva
Pedro Carlos Rodrigues
Cláudio Yfati de Lima Daka
Délcio Nato Fidêncio
Valdinei Cândido de Almeida
Cleiton Aparecido Pereira da Silva
Amarildo Soldedade
Vanderlei Marcondes Artur
Adauzino Oliveira da Rocha
Dílson Jajanh Cândido
Izaias Vieira

Categoria
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
D
A
A
B
B
B
B
B
B
D

Situação
Teste teórico
Teste teórico
Psicotécnico
Psicotécnico
Teste teórico
Psicotécnico
Psicotécnico
Psicotécnico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Concluído
Teste prático
Teste prático
Teste prático
Concluído
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Teste teórico
Concluído
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Deniz Uika Juvêncio Piraí
D
Concluído
Uandeson Jacinto Camargo
C
Concluído
Mario Raulino Sampaio
B
Psicotécnico
Ywy Porã
Lucas Camargo
AeB
Teste teórico
Eduardo Ferreira Camargo
B
Teste teórico
José Cláudio Camargo
A
Teste teórico
Eloy Jacintho
B
Teste teórico
Erikon Lourenço
B
Teste teórico
Flávio Matias
B
Documentação
Laranjinha
Geovani Wilson Alves
A
Psicotécnico
Anderson Jacintho
C
Concluído
Fábio Ferreira dos Santos
A
Teste teórico
Reginaldo Aparecido Alves
B
Psicotécnico
Euclides Ribeiro
B
Psicotécnico
Pinhalzinho
Marcos José Aparecido Rocha
A
Psicotécnico
Leandro Ribeiro
A
Psicotécnico
Lourival Lourenço
C
Documentação
TOTAL
46



Safra Agrícola
o

Análises de Solos

Níveis de Cálcio: um bom nível de Cálcio no solo é a partir de 4,0 cmolc/dm³. A
marcação em vermelho para o Cálcio indica que há necessidade de correção através
do uso de calcário calcítico. Uma boa relação Ca/Mg é 4,0. Nota-se que na maioria a
relação é menor.
Níveis de Magnésio: um bom nível de Magnésio no solo é a partir de 1,50
cmolc/dm³. Os teores médio e alto podem indicar um histórico de uso de calcário
dolomítico, elevando o teor no solo.
Níveis de Potássio: um bom nível de Potássio no solo é a partir de 0,40 cmolc/dm³.
Nota-se que na maioria das análises o teor é baixo. Precisa ser corrigido no momento
do plantio.
Níveis de Fósforo: um bom nível de Fósforo no solo é a partir de 12,0 mg/dm³,
considerando um solo melhor que tem maior teor de argila. Nota-se que na maioria
das análises o teor é baixo . Precisa ser corrigido antes da implantação da safra e
também aplicado no plantio.
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CTC Efetiva: um solo fértil ou corrigido é a partir de CTC= 12 cmolc/dm³. Nota-se
que na maioria das análises o valor é baixo. A elevação ocorrerá com a aplicação de
corretivos.
V%: para um solo fértil e corrigido, o ideal é um V% a partir de 65. -se que na
maioria das análises o valor é baixo. A elevação do valor ocorrerá com a aplicação de
corretivos.
pH: para u m solo corrigido para a maioria das culturas vegetais, o ideal é um pH a
partir e acima de 5,5. Na maioria dos solos das T.I. temos pH ácido, como por exemplo
o pH em CaCl2= 4,1 no talhão João Piraí da T.I. Apucaraninha. É o calcário calcítico
que corrige o pH na maioria dos casos das T.I.
Alumínio: o ideal é teor zero, no entanto é a aplicação de corretivos é que
promoverá a sua neutralização.

Foto 1: Área de produção de milho na Aldeia Água Branca Terra Indígena Apucaraninha com
redução de produtividade em função da baixa saturação de bases e baixo nível de fósforo. A
aplicação de corretivos de solo resolve este problema de fertilidade.
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Tabela com parâmetros para acidez de solo.

Tabela indicativa de teores de fósforo conforme o teor de argila do solo.
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Tabela interpretativa da CTC do solo
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Tabelas interpretativas para teores de enxofre e micronutrientes presentes no solo.
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Quadro parcial de análise de solo mostrando níveis de fósforo e CTC do solo.

Detalhe da análise de solo da área de produção de milho na Aldeia Água
Branca Terra Indígena Apucaraninha com redução de produtividade em função da
baixa saturação de bases e baixo nível de fósforo.
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Foto 2: Sintoma de deficiência de fósforo na cultura do milho da T.I. Queimadas.

Na situação retratada na foto 2 referente à lavoura realizada na TI Queimadas,
assim como ocorrido em outras TI’s, o milho apresentou sintomas de deficiência de
fósforo expresso no arroxeamento das bordas da folha, devido ao acúmulo de
antocianina. Conclui-se que há necessidade de correção de fósforo no solo, além das
aplicações que serão realizadas no ato da implantação das culturas.
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T.I. Mococa e Queimadas:
Resultados obtidos a partir de análises de solos coletados no 1º semestre de 2013.
TI
VARIÁVEIS
MOCOCA

**QUEIMADAS

Ca (cmolc/dm )

2,25

1,28

Mg (cmolc/dm3)

0,82

0,72

Relação Ca/Mg

2,74

1,78

K (cmolc/dm3)

0,23

0,18

P disponível (mg/dm )

2,73

0,8

P remanescente (P-rem - mg/dm3)

18,33

10,99

CTC (efetiva -cmolc/dm3)

5,11

3,87

pH (em CaCl2)

4,22

4,18

Saturação de bases (V%)

33,02

18,92

3

3

Níveis
BAIXO
MÉDIO
ALTO
**Dados referentes a média obtida a partir de resultados de análises de três talhões/áreas.
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T.I. APUCARANINHA - NÚMEROS BASEADOS NAS ANÁLISES COLETADAS NO 1º SEMESTRE DE 2013
ELEMENTOS

NOME
Alcebíades

Toninho

Vadico

Juscelino

Juvenil

João Piraí

João
Airton Pereira
Domingos

Cabeceira

Ca

2,64

4,03

1,17

2,63

1,31

1,2

1,86

0,92

2,17

Mg

1,35

1,59

0,48

0,66

0,92

0,6

0,94

0,77

1,43

1,9555556

2,534591

2,4375

3,984848

1,423913

2

1,9787234

1,194805

1,517483

K

0,28

0,52

0,16

0,39

0,13

0,09

0,16

0,12

0,19

P disponível

1,52

2,32

2,42

5,35

3,43

2,42

2,93

3,94

4,85

não
pedido

11,15

7,29

Relação Ca/Mg

não pedido

não pedido

não pedido

não pedido

não pedido

não
pedido

4,5

6,14

3,61

3,68

3,46

2,78

3,38

2,82

4,85

Saturação de bases (V%)

51,44

68,86

16,72

48,08

24,99

26,09

38,61

22,19

29,3

pH em CaCl2

4,81

5,47

3,98

4,91

4,36

4,1

4,36

4,21

4,44

Alumínio

0,23

0

1,79

0

1,09

0,89

0,42

1,01

1,06

P remanescente
CTC (efetiva)

NÍVEIS
BAIXO

MÉDIO

ALTO

45

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013
T.I. Barão de Antonina e TI São Jerônimo.
TI BARÃO DE ANTONINA

TI SÃO JERÔNIMO

AMOSTRA 01

AMOSTRA 02

AMOSTRA 01

AMOSTRA 02

Ca (cmolc/dm )

3,93

0,28

4,05

3,38

Mg (cmolc/dm3)

2,94

0,16

3,02

2,49

Relação Ca/Mg

1,3

1,75

1,34

1,35

Enxofre (mg/dm3)

5,37

9,91

7,22

6,19

K (cmolc/dm3)

0,29

0,06

0,35

0,28

4,04

5,45

6,06

3,43

P remanescente (P-rem - mg/dm3) 17,52

2,58

21,45

20,07

CTC (efetiva -cmolc/dm3)

7,16

2,75

7,42

6,5

pH (em CaCl2)

5,79

3,95

5,7

5,56

Saturação de bases (V%)

69,58

4,01

58,76

64,76

VARIÁVEIS
3

3

P disponível (mg/dm )

NÍVEIS

BAIXO

ALTO

Observação:

MÉDIO

EXCESSO/PREJUDICIAL

Estas amostras representam qualitativamente as áreas coletivas
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T.I. Laranjinha – Números baseados nas análises coletadas no 1º semestre de 2013.
Profundidade 0 - 20 cm
ELEMENTOS

Profundidade 20 - 40 cm
TALHÃO (média da área total)

ELEMENTOS

Área Total

TALHÃO (média da área total)
Área Total

Ca

4,59

Ca

4,28

Mg

1,1

Mg

0,97

Relação Ca/Mg

4,172727273

Relação Ca/Mg

4,412371134

K

0,32

K

0,25

P

1,92

P

1,82

P remanescente

não pedido

P remanescente

CTC (efetiva)

6,01

CTC (efetiva)

Saturação de bases (V%)

63,04

Saturação de bases (V%)

não pedido
5,5
62,69

NÍVEIS
BAIXO
MÉDIO
ALTO
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T.I. Pinhalzinho - Números baseados nas análises coletadas no 1º semestre de 2013.
Profundidade 0 - 20 cm
ELEMENTOS

Profundidade 20 - 40 cm
TALHÃO (média da área total)

ELEMENTOS

Área Total

TALHÃO (média da área total)
Área Total

Ca

1,52

Ca

1,16

Mg

0,53

Mg

0,37

Relação Ca/Mg

2,867924528

Relação Ca/Mg

3,135135135

K

0,14

K

0,08

P

6,06

P

0,71

P remanescente

não pedido

P remanescente

não pedido

CTC (efetiva)

2,19

CTC (efetiva)

1,61

Saturação de bases (V%)

41,18

Saturação de bases (V%)

38,3

NÍVEIS
BAIXO
MÉDIO
ALTO
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T.I. Ywy Pora - Números baseados nas análises coletadas no 1º semestre de 2013.
Profundidade 0 - 20 cm
ELEMENTOS

Profundidade 20 - 40 cm
TALHÃO (média da área total)

ELEMENTOS

Área Total

TALHÃO (média da área total)
Área Total

Ca

4,46

Ca

4,13

Mg

1,55

Mg

1,38

Relação Ca/Mg

2,877419355

Relação Ca/Mg

2,992753623

K

1,13

K

0,95

P

6,67

P

4,85

P remanescente

não pedido

P remanescente

não pedido

CTC (efetiva)

7,14

CTC (efetiva)

6,47

Saturação de bases (V%)

70,15

Saturação de bases (V%)

66,91

NÍVEIS
BAIXO
MÉDIO
ALTO

49

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013
Considerando os dados obtidos a partir das análises de solo, a equipe agronômica
realizou avaliação técnica para correção dos solos com vistas à implantação das
próximas safras agrícolas. A melhoria das condições agrícolas dos solos através da
utilização de corretivos agrícolas implicará em lavouras de melhor qualidade produtiva
permanentemente, sobretudo no que se refere à acidez. Destacamos que os solos
agrícolas nas Terras Indígenas embora tenham sido alvo da tecnificação agrícola e de
métodos associados há, no mínimo, 4 décadas, jamais haviam sido manejados com
vistas a melhorar suas qualidades físico-químicas. Conforme as especificidades das
condições de solo de cada Terra Indígena foi determinada a aplicação dos seguintes
corretivos para incorporação na safra de 2013-2014:

TERRA
INDÍGENA
Mococa
Queimadas
Apucaraninha
São Jerônimo
Barão de
Antonina
Ywy Porã
Laranjinha
Pinhazlinho
TOTAL

Calcário
calcítico
15
194,5
267,02
182

CORRETIVOS - TONELADAS
Fosfato
Termo
Fosfato
Pó de
natural
fosfato
Alvorada
basalto
reativo
1,5
22,5
60
500
17,7
120

Gesso
agrícola
1
17,7

253

-

29

-

220

29

5,8
61,59
34,11
1.013,02

1,5

1,09
5,72
12,05
88,06

60

840

47,7
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o Dados da safra 2012 – 2013
Áreas previstas no PBA e comparativo com áreas realizadas:

TERRA INDÍGENA
MOCOCA QUEIMADAS APUCUCARANINHA

Milho
(ha)

Feijão
(ha)
Arroz
(ha)

Previsto PBA
Realizado
Parceria ASPTA
Milho Crioulo
Diferença (PBA)
Previsto PBA
Realizado
Diferença (PBA)
Previsto PBA

55,66
19

30
24

40
26,62

BARÃO DE
ANTONINA
29,04
31,46

30,25

SÃO
LARANJINHA YWY PORÃ PINHALZINHO
JERÔNIMO
15,97
56,87

10,4
6,2

2,42
0

1,21

TOTAL

8,22
16,38

191,71
180,53

1,21

32,67
21,49
205,99
123,67

-36,66
55,66
15,5
-40,16
0

-6
30
24,2
-5,8
0

16,87
40
14,52
-25,48
40

2,42
29,04
26,62
-2,42
12,1

42,11
29,5
29,5
0
4,84

-4,2
10,4
3,87
-6,53
10,4

-2,42
2,42
0,6
-1,82
2,42

9,37
8,97
8,86
-0,11
8

Realizado

0

0

0

0

0

0

0

0

Diferença (PBA)

0

0

-40

-12,1

-4,84

-10,4

-2,42

-8
PBA
Realizado
Diferença
(PBA)

-82,32

77,76
0
-77,76
475,46
336,87
-138,59
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Justificativas para diferenças de áreas previstas e áreas realizadas da cultura
de arroz:

A redução de área efetivamente cultivada com relação ao previsto se deve há
alguns fatores:
- não foi realizada a aquisição de 96,80 hectares para TI Mococa, 96,80 hectares para
TI São Jerônimo e 29,04 hectares para TI Ywy Porã. Tais áreas previstas no PBA-CI
serão destinadas à produção agropecuária e em alguns casos são pré requisitos para
a realização da lavoura.
- as comunidades indígenas demonstram pouco ou nenhum interesse no cultivo de
arroz por conta das condições climatológicas do verão de 2012.
- área disponível para agricultura inferior ao anteriormente informado.
o

Terra Indígena Mococa:

não há cultura do arroz previsto no PBA.
o

Terra Indígena Queimadas:

não há cultura do arroz previsto no PBA.
o

Terra Indígena Apucaraninha:

No Ano 1 PBA estava previsto 49,6 alqueires (120 ha) de cultivos anuais, sendo 16,53
alqueires (40 ha) de milho, 16,53 alqueires de feijão (40 ha) e 16,53 alqueires de arroz
(40 ha). Em agosto de 2012 a Safra 2012 2013 começou ser discutida no Comitê
Gestor Local e com a comunidade, e considerando o tempo necessário para realizar o
processo de compra de insumos e contratação de hora máquina foi inviabilizado o
plantio nos primeiros períodos do zoneamento agrícola (plantio no cedo). Por exemplo,
o plantio da primeira safra do feijão para Tamarana (PR) no período de 11 de agosto a
20 de setembro não foi possível ser realizado. Outro fato importante a destacar é que
a maioria dos indígenas preferem plantar nos primeiros períodos e nesta safra foi
possível apenas plantar nos últimos períodos do zoneamento (plantio no tarde). Neste
contexto e considerando a falta de áreas disponíveis para o plantio a comunidade
decidiu plantar uma área menor que a prevista no PBA. No planejamento realizado de
forma participativa com as famílias ficou definido o plantio de 12 alqueires (29,04 ha)
de milho e 5 alqueires (12,10 ha) de feijão totalizando 17 alqueires (41,14 ha), sendo
que eles não se interessaram em plantar o arroz. Na Terra Indígena tem ocorrido um
crescente desinteresse pelo cultivo do arroz, processo que também vem ocorrendo em
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outras comunidades no meio rural. Foram plantados 11 alqueires (26,62 ha) de milho e
6 alqueires (14,52 ha) de feijão, totalizando 17 alqueires (41,14 ha). Portanto a área
plantada nesta safra foi à totalidade da área total definida pela comunidade, sendo que
durante o processo de implantação da safra 1 alqueire (2,42 ha) de milho foi
substituído por 1 alqueire (2,42 ha) de feijão por decisão deles, sem alterar a área
total.
o

Terra Indígena Barão de Antonina:

embora nas oficinas durante a construção do PBA a comunidade tenha solicitada a
implantação de 12,1 hectares de cultura do arroz, na safra 2012/2013 a mesma foi
consultada, mas não houve interesse em cultivar. As despesas previstas para o arroz
não foram remanejadas para o cultivo de outra cultura vegetal.
Terra Indígena São Jerônimo: embora nas oficinas durante a construção do PBA a
comunidade tenha solicitada a implantação de 7,502 hectares de cultura do arroz, na
safra 2012/2013 a mesma foi consultada, mas não houve interesse em cultivar.
o

Terra Indígena Laranjinha:

embora nas oficinas de construção do PBA a comunidade tenha solicitada a
implantação de 10,4 hectares de cultura do arroz, durante execução do PBA em 2012,
em reunião do CGL (Comitê Gestor Local), foi realizado nova consulta, não sendo
mais expresso o mesmo interesse no cultivo de tal cultura. Houve requisição para
cultivo de 1,21 ha de arroz, área menor do aquela demandada anteriormente. Avaliase que, em razão do manejo do controle de plantas daninhas e da mão-de-obra
disponível, houve maior interesse no cultivo do milho e feijão em detrimento daquele
do arroz. Tais sementes foram adquiridas e entregues com a disponibilização de
assistência técnica.

Conforme ATA 06/02/2013 do CGL, as lideranças da TI

demandaram a entrega de sementes de arroz para distribuição entre famílias
interessadas no plantio. Tal demanda foi atendida, todavia, não foi constatado nenhum
plantio de arroz por parte das famílias da TI.
o

Terra Indígena Ywy Porã:

havia previsão de cultivo de 2,42 hectares de cultura do arroz para esta T.I., no
entanto, foi constatada até o momento, a insuficiência de área disponível para cultivo
da totalidade de grãos previsto anualmente no PBA para a TI. Diante disso, para a
safra 2012-2013, a comunidade optou pelo cultivo somente de feijão e milho numa
pequena área ao redor das residências.

53

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013
o Terra Indígena Pinhalzinho:
embora nas oficinas, durante a construção do PBA a comunidade tenha solicitada a
implantação de 8,0 hectares de cultura do arroz, para a safra 2012/2013 foi realizada
uma nova consulta com a comunidade e houve maior interesse no plantio de milho e
feijão. Avalia-se que, em razão do manejo do controle de plantas daninhas e da mãode-obra disponível, houve maior interesse no cultivo do milho e feijão em detrimento
da cultura do arroz.



ANÁLISE CRÍTICA

A implementação de projetos da natureza do PBA-CI - os quais
compreendem compensação e mitigação de impactos sócio ambientais gerados
por empreendimentos de grandes proporções - tem origem nos conflitos oriundos
das divergências estruturais entre as lógicas e práticas empresarias e de Estado
que se apropriam dos ambientes enquanto “recursos naturais” e das lógicas e
práticas das populações que habitam (dwelling - Ingold, 20001.) estes ambientes.
Considerando a natureza conflituosa deste processo, o desafio inicialmente
posto à execução do PBA-CI foi o de estabelecer e consolidar o diálogo
permanente e vínculos de respeito, colaboração e confiança entre as equipes
técnicas de campo e as comunidades impactadas.
As primeiras reuniões de execução do PBA-CI foram realizadas nas oito TIs
durante os meses de junho e julho de 2012. Nestas oportunidades os técnicos que
integram as quatro equipes de campo foram apresentados às oito comunidades
indígenas envolvidas. Como apresentado acima, as quatro equipes de campo cada uma constituída por um agrônomo e um profissional da área de ciências
humanas - ficaram regionalmente distribuídas da seguinte maneira: uma equipe
para as TIs Mococa e Queimadas, uma para as TIs São Jerônimo e Barão de
Antonina, outra para as TIs Pinhalzinho, Laranjinha e Posto Velho e, por fim, uma
equipe para a TI Apucaraninha. Esta divisão foi proposta a partir de uma avaliação
logística e da dimensão populacional de cada comunidade. Por estas razões há

1

Tim Ingold. 2000. The perception of the enviroment: essays on livehood, dwelling and skil
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uma equipe de campo trabalhando exclusivamente na TI Apucaraninha enquanto

que outra equipe atua com três TIs - Pinhalzinho, Posto Velho e Laranjinha.
Tal divisão regional e a configuração das equipes (formadas, cada uma, por
profissional das ciências humanas e da engenharia agronômica) têm se mostrado
uma estrutura fundamental e imprescindível à execução do PBA-CI, pois viabiliza a
presença constante dos técnicos nas terras indígenas, o que tem garantido o
diálogo contínuo com as comunidades.
A inserção das equipes de campo em cada uma das TIs contou inicialmente
com a aceitação das comunidades e a aprovação dos caciques e lideranças. No
entanto, tais equipes se efetivaram enquanto interlocutores legitimados pelas
comunidades com o início das ações relativas à realização da safra de 2012-2013,
uma vez que estas envolveram indígenas e técnicos em atividades comuns.
É importante destacar que houve um caminho longo até a decisão de se
realizar a safra de verão de 2012, considerando a amplitude desta atividade, uma
vez que a estrutura administrativa do PBA-CI e mesmo a inserção técnica entre as
comunidades ainda era bastante incipiente.
No entendimento do empreendedor e de instituições que acompanham o
processo (Ministério Público Federal e Fundação Nacional do Índio), a safra
deveria ser melhor planejada, não sendo recomendado realizar esta atividade,
considerando o pouco tempo hábil e que os materiais necessários à sua realização
adequada não estavam disponíveis. Os maquinários e implementos agrícolas
previstos não

haviam

sido adquiridos,

não havia estrutura

física para

armazenagem de insumos, não havia tempo para análise e correção de solos, as
áreas agrícolas estavam em situação muito desfavorável à agricultura, entre outras
inúmeras questões estruturais.
De outro lado, as comunidades indígenas manifestavam à equipe técnica
que a safra era uma prioridade e diante disto parte da equipe técnica avaliou com
os indígenas que tal ação era urgente e imprescindível, de modo que a equipe do
PBA-CI assumiu a responsabilidade pela realização da safra perante as
comunidades, o empreendedor e instituições envolvidas, não obstante o quadro
desfavorável. A realização de serviços agrícolas foram terceirizados para suprir a
falta de equipamentos e toda uma estrutura logística foi mobilizada para entrega e
armazenamento adequado dos insumos, embora não tenha havido tempo hábil
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para realização das análises de solos e consequentes correções, atividade

realizada no primeiro semestre de 2013 visando a realização adequada da safra
de verão 2013-2014. Destacamos que os aproximadamente 340 hectares
cultivados foram todos no sistema orgânico de produção, conforme previsão do
PBA-C, conforme detalhado no tópico Safra Agrícola do presente relatório.
Ao longo deste processo ocorreu a contratação das equipes indígenas em
outubro de 2012, isto contribui sobremaneira à viabilização das ações, pois
consolidou uma leitura técnica mais acurada sobre as terras de cultivo, além de
facilitar o diálogo com maior número de famílias indígenas e, por conseguinte, de
um planejamento e execução das ações com as comunidades.
Para além dos objetivos mais diretos que foram a produção de alimentos de
qualidade para as comunidades e o cumprimento dos acordos firmados, a
realização da safra 2012-2013 teve várias implicações positivas, entre elas:
- forçou a criação de uma estrutura e uma rotina administrativa que absorva
as ações do PBA- CI.
- melhorou as condições das áreas agrícolas com remoção de ervas
daninhas e melhoria físico-química dos solos.
- foi o início da transição para método orgânico de agricultura.
- consolidou a relação de planejamento e execução das ações com equipes
indígenas e técnicas.
- possibilitou experiência prévia de indígenas para planejamento e gestão
da safra 2013-2014, permitindo realização de diagnóstico das dinâmicas
produtivas de cada terra indígena.
- aumentou interesse e produtividade da participação indígena nos cursos
ofertados, etc.

O contexto atual, em que os maquinários, implementos e construções foram
ou estão sendo entregues traz novos desafios às comunidades e equipes do PBACI (indígenas e técnicas). Elaborar com as comunidades formas de Gestão
Indígena destes processos e bens materiais, considerando não apenas o tempo de
execução do PBA-CI, mas sobretudo um planejamento posterior ao próprio PBACI, tem sido a questão de maior relevância estratégica e maior complexidade
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metodológica enfrentada atualmente na busca por resultados satisfatórios e

benéficos originados pelas ações dos Programas.
Tal processo demanda e demandará muita discussão e certamente ocorrerá
gradualmente ao longo de todo tempo de execução do PBA-CI, sendo uma
questão que esteja talvez colocada de forma mais direta no processo de execução
do PBA-CI, mas que o transcende, sendo parte do processo histórico em que as
comunidades indígenas - sobretudo aquelas fora da Amazônia legal com
extensões

ínfimas

de

terras

demarcadas

-

estão

inseridas

no

Brasil

contemporâneo. Se trata também do paradoxo da inserção das economia do
parentesco indígena em um contexto nacional e regional de fortalecimento
gradativo de economias de mercado.
Ao menos em um plano discursivo, atualmente, a política do regime tutelar
vem sendo substituída pela retórica da sustentabilidade. A política indigenista
migra gradativamente para ações orientadas por projetos de etnodesenvolvimento,
que visariam promover entre os indígenas uma economia de mercado auto
sustentada e auto gerenciada.
Esta transformação de paradigma gera conflitos e redefinições da posição
dos agentes indígenas e indigenistas. O Estado presente, cerceador e provedor de
mercadorias, representado pelo regime tutelar (aproximadamente 1910- 1980),
que buscou disciplinar o trabalho indígena enquanto efetivava a ocupação de seu
território, inserindo-o marginalmente na economia capitalista, vem sendo
substituído, nas últimas décadas, por um Estado e uma sociedade civil orientados
a fomentar projetos de desenvolvimento sustentável. No escopo destes projetos
está presente a idéia de que os indígenas devem se inserir de forma ativa neste
mercado, não mais apenas como consumidores de bens e produtos e
trabalhadores diaristas de fazendeiros vizinhos.
Ainda que, nesta forma de relação Estado e índios, as autoridades nativas
reconquistam espaços de expressão e decisão política, o estado de escassez
territorial e de degradação do ambiente indígena, promovidas de forma definitiva
no Paraná, ao longo da gestão dos orgãos tutelares, inviabiliza o exercício pleno
da economia indígena pré-colonial baseada na agricultura de coivara, caça, pesca
e coleta. Ao tempo que o Estado, na forma do órgão oficial indigenista, deixa de
ser um provedor, e se coloca enquanto um fomentador de ações produtivas e de
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geração de renda.

Entretanto, a transição de um regime tutelar para um regime de fomento à
auto gerência indígena está distante de ser efetivada na prática. Neste processo,
quando há demanda, muitos chefes de famílias indígenas, não encontrando meios
de subsistência em sua terra indígena, passam a prestar serviço de diaristas em
fazendas e sítio vizinhos. Tal como relatado pelo cacique Márcio da TI Laranjinha,
a superação desta condição em vista de um novo paradigma, vem sendo
incorporado como perspectiva futura pelos próprios indígenas:
O projeto hoje é a comunidade ter o seu próprio sustento. Pra você
ter uma idéia o vice cacique e muitos outros não estão aqui porque
estão trabalhando lá fora para sustentar nossas famílias. Nós
estamos buscando meios para que as famílias não saiam daqui. Se
você sai daqui você já vai perdendo a sua identidade. Uma coisa vai
puxando a outra. Se casa, já casa com um branco, então nem
mestiço sai também. No nosso olhar, não tem solução para o
problema. Daqui a pouco vão lotear isso aqui e vender. Essa é a
preocupação nossa, para a comunidade não sair daqui e a gente
tentar se readequar dentro da nossa língua, do nosso costume,
buscar parceria. Essa é a nossa perspectiva (Cacique Márcio TI
Laranjinha, 01 de setembro de 2010).
À economia do parentesco indígena busca-se, através destes projetos
contemporâneos, agregar uma economia de mercado a fim de possibilitar capital
de giro, empréstimos, aquisição de insumos agrícolas, etc. com vistas à
“sustentabilidade” da TI. Porém, tal como demonstram exemplos como os da TI
Apucaraninha, neste processo a economia do parentesco indígena, por sua vez,
agrega e articula elementos desta economia de mercado à sua própria
constituição. Em Apucaraninha, as lavouras coletivas financiadas pelo fundo criado
a partir de um processo indenizatório gerido pela comunidade e pela Copel, que
teriam orientação comercial, via de regra são consumidas no interior da TI e por
parentes de outras TI’s. Em lugar de comercializar a produção para repor as
divisas retiradas do fundo, as lideranças optam por distribuir o alimento produzido
entre os parentes, o que de uma perspectiva econômica de acumulação torna o
processo “insustentável”. Assim, o que está em jogo é a confluência de uma
perscpectiva econômica de distribuição, baseada nos laços de parentesco
indígenas, e outra perspectiva econômica de acumulação, própria da forma
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ocidental, onde o que importa é o lucro advindo das trocas comerciais,

independente das pessoas e das relacões que a efetivam. Os professores Lucio
Tadeu Mota e Kimmye Tomazino já explicitaram este conflito entre esses dois
modos de ação político-econômica:
As políticas públicas continuam a tratar os indígenas como
sociedades transitórias, que um dia deverão deixar de ser o que
são: diferentes culturalmente. Os governantes de hoje propõem que
as populações indígenas devam gerir sua economia nos moldes
capitalistas e sejam auto-suficientes. Não entenderam que as
populações indígenas quando produzem têm como objetivo o
homem e não o lucro. Como fazer uma sociedade aceitar que
devem praticar a usura com seus parentes, com seus amigos?
(Tomasino e Mota , 2002: 22)
A necessidade atual de geração de renda e os modelos agrícolas apoiados
por orgãos estatais desde o início da conquista da territorialidade indígena na
região, certamente estão entre os principais fatores que levaram as oito
comunidades indígenas envolvidas no presente processo a ter no apoio a
tecnificação da produção agrícola a principal demanda dentro do processo de
mitigação/ compensação da UHE Mauá. Tal demanda, no entanto, impõe desafios
referentes ao modo de organização do trabalho, considerando o modelo
tecnificado de agricultura. Um exemplo é a necessidade de geração de
rendimentos para manutenção de peças e combustível dos tratores, colheitaderas,
etc., as formas de gestão destes recursos devem ser elaboradas por cada
comunidade, sob pena de inviabilizar a continuidade das safras após a vigência do
PBA-CI.
A ampliação do patrimônio das associações e comunidades indígenas, com
o repasse de veículos, maquinários agrícolas, construções, entre outros itens
materiais, se por um lado representa a satisfação de demandas de lideranças
indígenas, o cumprimento de acordo estabelecidos dentro do PBA (ao longo do
processo de licenciamento da UHE Mauá), a possibilidade de aumento da
produção agrícola e de geração de renda, por outro lado tende a aumentar a
dependência de insumos externos, ampliando a necessidade de renda monetária
para manutenção deste patrimônio, podendo também implicar no aumento da
centralização de mecanismos de poder dentro das comunidades indígenas.
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Se no sistema agrícola tradicional são as famílias extensas o núcleo

produtivo das comunidades, sendo cada família a única responsável pela
produção, com a tecnificação da produção os meios produtivos acabam sendo
centralizados nas associações comunitárias ou em organizações análogas.
Neste sentido, em se tratando de áreas destinadas à produção tecnificada
de cereais para um número expressivo de famílias, as soluções formuladas pelas
lideranças da Terra Indígena Barão de Antonina tem servido de exemplo no que
tange aos modos de organização do trabalho agrícola, pois a comunidade indígena
organizou maneiras de contornar os impasses oriundos deste processo. Nesta
comunidade - onde já operava uma agricultura mecanizada em áreas coletivas há
anos -, os tratoristas são remunerados pela associação da comunidade para
plantar - com o maquinário coletivo - o milho, feijão, etc. para as famílias que não
possuem área agrícola. Desta forma, os lotes familiares são distribuídos já limpos
e semeados para as famílias, a responsabilidade destas é a manutenção da área
lavradas (com capina manual no caso do orgânico) e a devolução para a
associação de parte das sementes. Neste caso não é a safra que custeia a safra,
mas sim outras fontes de recursos tais como ICMS ecológico repassado pelo
município.
Em se tratando de áreas de cultivo familiares, os princípios agroecológicos
que propõem a redução da dependência de insumos externos, tem-se apresentado
como alternativas de grande potencial. Como exemplo temos a feira de sementes
Ymau da TI Pinhalzinho, o grande interesse demonstrado pelos agricultores
indígenas no plantio e reprodução das sementes de milho crioulo distribuídos pelo
PBA-CI às famílias indígenas (em parceria com a ASPTA e CONAB), o início do
trabalho com os quintais florestais, entre outras ações. Desta forma, à transição
para um modelo orgânico de agricultura tecnificada se tem buscado agregar
práticas

agroecológicas

enquanto

estratégia

para

o

fortalecimento

das

comunidades indígenas.
Para a execução do segundo ano agrícola, além do aprimoramento da
Gestão Indígena do processo, os objetivos são: diversificar as culturas agrícolas
através da disponibilização de maior número de cultivos e garantir maior inserção
das famílias indígenas que tenham interesse em praticar roças familiares com
apoio técnico e/ou de sementes do PBA-CI, aprofundando o diálogo entre as
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técnicas indígenas, agroecológicas e orgânica de produção.

Considerando o Programa de Gestão Territorial do PBA- CI destacamos
que além da entrega de veículos e contratação da equipes indígena, estão sendo
realizados ciclos de oficinas periódicas com duração de 2 dias cada com objetivo
de fomentar o processo de discussão, diagnóstico e planejamento da gestão
indígena dos territórios. Tais oficinas são ministradas pela equipe técnica do PBACI. Através de uma parceria com o Instituto Federal do Paraná na área de
Agroecologia, estão sendo ofertados cursos para os indígenas de manejo de GPS,
máquina fotográfica e recursos digitais com objetivo de capacitá-los na elaboração
do etnomapeamento das áreas. Ao longo do segundo ano de execução do
Programa se buscará avançar nestas atividades com intuito de subsidiar os Planos
de Gestão Territorial de cada TI.
Destacamos que os cursos e capacitações técnicas que tem sido ofertados
pela equipe ou instituições parceiras, aliados aos conhecimentos tradicionais
indígenas e às suas formas de organização, têm constituído possivelmente o
legado mais positivo do processo, pois oportuniza o diálogo entre diferentes
formas de conhecimento. As equipes têm trabalhado também no sentido de
viabilizar a realização de cursos ministrados por indígenas de outras regiões e
etnias às comunidades do norte do Paraná, algo que deverá ser efetivado ao longo
do segundo ano de execução do PBA-CI.
Salientamos que para a plena realização de algumas atividades dos
Programas ou mesmo para o efetivo início de determinados Subprogramas será
necessária a contratação dos profissionais relacionados nas páginas 89 e 90 do
PBA- CI, pois sem orientação técnica adequada não é possível iniciar
satisfatoriamente determinadas ações. Abaixo relacionamos estes profissionais/
consultores previstos:

Área Profissional

Zootecnia

Engenharia

Área de atuação
Produção animal,
gerenciamento de
resíduos e
licenciamento
ambiental
Gestão etnoambiental

Programa Previsão

Situação da
contratação

2e6

2013

Em
andamento

3e4

2013

Atrasada
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Florestal
das terras indígenas,
implantação
do
viveiro,
coleta
de
sementes e produção
de mudas florestais
Educação ambiental e
Não prevista
Educação Ambiental gestão territorial e 3, 4 e 6
2014
para o
gestão de resíduos
período
Assessoria
na
definição de espécies
Não prevista
Biologia
prioritárias
para
4
2014
para o
recuperação de áreas
período
degradadas.
Capacitação
de
Não prevista
indígenas
para
Técnico Audio-visual
5
2014
para o
produção de materiais
período
audiovisuais
Assessoria
aos
professores indígenas
bilíngues
na
Não prevista
elaboração
de
Linguistica
5
2014
para o
materiais
didáticos
período
bilíngues
e
na
produção
dos
registros audiovisuais
Revisão e formatação
Não prevista
dos
materiais
Revisor de texto
5
2014
para o
elaborados no âmbito
período
do PBA-CI
Elaboração
e
Não prevista
impressão de peças
Designer Gráfico
5
2014
para o
gráficas e materiais
período
didáticos
Fiscalização
das
Em
Engenheiro Civil
1, 2 e 5
2013
construções previstas.
andamento
Organização
de
documentos,
Atendente de
atendimento
ao
1
2012
Atrasado
Escritório
público do escritório
de Londrina.
Elaboração de mapas
Não prevista
Georeferenciamento
3
2014
para
o
período
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ANEXOS

Ata da primeira reunião do Comitê Gestor Geral (CGG) do PBA Indígena – UHE
Mauá. Aos vinte e dois de novembro de dois mil e doze, às quatorze horas, reuniramse em Londrina: representantes do Ministério Público Federal, representantes da
FUNAI de Brasília, representantes do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul,
coordenadores e demais membros da equipe técnica do PBA, lideranças indígenas
das Terras Indígenas Pinhalzinho, Apucaraninha, Barão de Antonina, Mococa,
Queimadas, Laranjinha, Posto Velho e São Jerônimo. Paulo Góes, coordenador do
PBA, iniciou, apresentando a seguinte pauta: apresentação dos participantes;
apresentação e discussão da estrutura e objetivos do Comitê Gestor Geral;
apresentação e discussão dos objetivos e atribuições dos Comitês Gestores Locais;
apresentação e discussão das atribuições dos profissionais indígenas; apresentação
das atividades realizadas ou em andamento; aquisição de terras; manifestações de
lideranças das 8 Terras Indígenas; debate; deliberações. Feita a apresentação de
todos os participantes, Paulo Góes apresentou o objetivo central da reunião do CGG:
questionar e debater as ações que não estão em andamento conforme planejado no
PBA. Sobre as alterações das ações, leu-se parte do PBA em que se descreve que
elas não podem ocorrer quando um interesse particular sobrepor o interesse coletivo.
Acrescentou-se que outras alterações são possíveis quando este princípio e os
objetivos dos projetos forem respeitados. Apresentou-se então a estrutura do CGG do
PBA: 2 representantes Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (Gilmar Schwanka e
José Henrique do Rosário Schreiner), 2 representantes da equipe técnica (Paulo
Roberto de Homem Góes e Gilberto Shingo), 2 representantes de cada Terra
Indígena (TI Mococa: Renato Pereira e Zaqueu Lima da Silva; TI Pinhalzinho:
Reginaldo Alves e Taniana Alves; TI Apucaraninha: Moisés Lourenço e João Cândido;
TI São Jerônimo: João Maria Jorge [Guarani] e João Cândido da Silva [Kaingang]; TI
Queimadas: Ernesto Francisco e Maurílio Machado; TI Barão de Antonina: Alexandre
Almeida e Valdinei Almeida; TI Laranjinha: Márcio Lourenço e Eloi Jacinto; TI Posto
Velho: Anderson Jacinto e Nelson Camargo). O procurador do MPF Dr. João Akira
Omoto colocou que não fará parte da estrutura do CGG, mas que irá participar das
reuniões a serem realizadas nesta instância. Com relação à participação da FUNAI no
CGG, Andrei Duarte indicou que haverá um representante da Funai sede no CGG.
Possivelmente da Coordenação de Ações de Mitigação, Compensação e Controle
Ambiental. Coordenação esta, que a partir da Oficialização do Termo de
Compromisso irá conduzir o processo da UHE Mauá. Dr. Akira acrescentou que a
FUNAI deve indicar quatro representantes para compor o CGG do PBA, sendo eles 1
representante da cada CTL, 1 representante regional e 1 representante da sede de
Brasília. Quanto ao andamento das atividades: Ivan (Apucaraninha) apresentou o
ofício encaminhado pelo CECS, dizendo que as datas de entrega dos veículos já
devem ser definidas. João Cândido requisitou que a entrega das três camionetes –
uma para a Sede, uma para Barreiro e uma para Água Branca – devem ocorrer no
mesmo momento. O superintendente Sérgio Luiz Lamy apresentou as atividades
realizadas desde a aprovação do PBA pela Funai (31 de maio de 2012) e coloca que
ações como a entrega dos veículos ainda não ocorreram devido à opção pela
realização da safra agrícola ainda no primeiro semestre de execução do PBA.
Acrescentou que a finalização do ciclo de compras dos veículos e demais
contratações se encerrarão em fevereiro de 2013. Discutiu-se então a aquisição de
terras, quando Reginaldo (Pinhalzinho) e Dr. Akira colocaram que os
encaminhamentos para o andamento do processo são da responsabilidade da
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FUNAI. Andrei Duarte colocou que essa demanda não é de sua competência, e sim
da Diretoria de Proteção Territorial -DPT, mas que irá auxiliar no que for necessário e
solicitar esclarecimentos aos setores responsáveis pela questão fundiária na referida
instituição. Discutiu-se então a paralização da demarcação de terras em Ywy-Porã
pela justiça. Diante do apresentado, o CGG reunido requisitou, como prioridade
absoluta, o encaminhamento dos laudos pela FUNAI para a aquisição de terras, ação
que é indispensável para o pleno desenvolvimento das atividades agrícolas do PBA.
Requisitou-se que a FUNAI apresente um cronograma de atividades sobre o processo
de aquisição de terras em até trinta dias. Com relação à construção do poço artesiano
de Ywy-Porã, registrou-se que o Consórcio se compromete a contratar a empresa até
o fim de 2012, e que o poço seja perfurado até fevereiro de 2013. Dr. Akira sugeriu
que os processos de aquisição, contratação e demais informações referentes ao PBA
devem ser publicizados para as comunidades indígenas envolvidas, para evitar o
desgaste do processo. Paulo Góes colocou que os trâmites administrativos estão
ainda em processo de definição, e que a partir do momento em que o setor
administrativo do PBA estiver plenamente constituído estas informações estarão mais
claras para todos e poderão circular. Márcio (Laranjinha) levantou a questão dos
valores dos salários dos contratados indígenas, reivindicando que estes sejam
revisados conforme as categorias profissionais. Questionou-se também a forma de
atuação das Associações indígenas em relação aos contratados, havendo receio de
futuras ações trabalhistas. O superintendente Sérgio Lamy respondeu que as
questões dos salários serão analisadas internamente pelo CECS e que na próxima
reunião será dada uma resposta tecnicamente fundamentada. Quanto à atuação das
Associações, o Sr. Lamy colocou primeiramente que as contratações não podem ser
feitas pelo CECS, pois por ser uma empresa consorciada, esta não pode contratar
funcionários a não ser por meio de concurso público. Assim, colocou que a
contratação através das Associações foi o melhor caminho encontrado pelo CECS,
colocando que a empresa se compromete em estabelecer regras para evitar os riscos
trabalhistas para as Associações. Em comum acordo, requereu-se que o recebimento
dos salários devem ser preferencialmente realizados via contas bancárias. Em
seguida, Dr. Akira levantou questões referentes à problemática da temporalidade das
ações de um programa tão extenso quanto o PBA em terras indígenas, afirmando a
necessidade de reuniões com o CGG perante qualquer proposta de mudança no
cronograma ou na qualidade das atividades a serem realizadas. Ressaltou que
mudanças emergenciais nos programas podem trazer grandes prejuízos ao processo
e às comunidades indígenas. Diante deste pressuposto, Dr. Akira sugeriu uma
alternativa à necessidade emergencial de perfuração do poço em Ywy-Porã, como a
disponibilização de água por outros meios. Apresentou-se então a questão ocorrida
em Água Branca, onde parte do solo preparado para o plantio orgânico de milho e
feijão previsto no PBA foi utilizado para o plantio de soja pela comunidade indígena.
Diante do apresentado, Moisés se comprometeu a entregar ao plantio do PBA uma
área preparada proporcional à que foi plantada com soja. Alexandre (Barão de
Antonina) reivindicou o pagamento das horas-máquinas realizadas por ele para o
plantio. Carlos Gimenez esclareceu que o prazo de 30 dias previstos para o
pagamento ainda não se esgotou, mas que os pagamentos das horas-máquinas,
assim como dos insumos, já estão encaminhados. Sr. Sergio Lamy, e posteriormente
Dr. Akira questionaram a possibilidade da plena execução dos plantios nas oito TIs.
Após a apresentação de todos os casos pelos agrônomos da equipe técnica, chegouse à conclusão de que os plantios estão dentro do prazo e podem ocorrer de forma
positiva. Dr. Akira fez um apelo a todos os integrantes indígenas: que trabalhem a
favor dos projetos implantados e não contra, pois muitos problemas dentro das
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comunidades indígenas foram e estão sendo enfrentados durante o processo de
construção do PBA, e muito dinheiro está sendo investido nas 8 terras indígenas
envolvidas. Acrescentou que a viabilização e o sucesso das atividades dependem
extremamente do envolvimento positivo dos indígenas no processo. Renato Pereira
(Mococa) questionou se os veículos disponibilizados pelo PBA terão seguro e os
representantes do CECS responderam que sim. Questionou também a
disponibilização dos cursos para CNH e Carlos Gimenez afirmou que eles serão
encaminhados em dezembro deste ano. Por fim, Renato fez um pedido à FUNAI, para
que seus representantes compareçam mais frequentemente à TI Mococa. Nada mais
a constar e encerrada a reunião, eu Paola Andrade Gibram, relatora, finalizei a ata,
assinada pelos presentes.
Anexo I: Ata da 1ª reunião do Comitê Gestor Geral

Ata da segunda reunião do Comitê Gestor Geral (CGG) do PBA Indígena – UHE
Mauá. Aos seis de março de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniram-se no
auditório da ordem dos Advogados do Brasil, em Londrina: representantes da FUNAI
de Brasília e da FUNAI regional de Londrina Célia Maria P. Simões Luz e Lázara
Darlene Bittencour, a antropóloga do Ministério Publico Federal Luciana Ramos, os
representantes do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul Gilmar Schwanka e José
Henrique, o coordenador do PBA Indígena Paulo Góes, o coordenador agrônomo do
PBA Gilberto Shingo, todos os membros da equipe técnica e administrativa do PBA,
lideranças e coordenadores indígenas das Terras Indígenas Pinhalzinho,
Apucaraninha, Barão de Antonina, Mococa, Queimadas, Laranjinha, Posto Velho e
São Jerônimo. Abertura: Paulo Góes iniciou a reunião apresentando a seguinte
pauta: apresentar as atividades realizadas desde a primeira reunião do CGG
(novembro 2012) até o momento pelo PBA-indígena e discutir algumas das próximas
ações previstas para os meses subsequentes. Em seguida, foi feita a apresentação
de Bianca Lima, da Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da FUNAI de
Brasília, que irá assumir as funções até então assumidas por Andrei Duarte, e de
Julia Arcanjo da Coordenação Geral de Delimitação e Identificação da mesma
instituição. Apresentaram-se também José Henrique, como representante do CECS e
Aires da Silva, técnico administrativo do PBA-CI. Após serem feitas as apresentações,
a ausência do promotor Akira Omoto foi justificada por problemas de saúde. Ordem
do dia: 1. Renato Pereira, coordenador indígena da TI Mococa, colocou que seu
objetivo é discutir questões relacionadas a atrasos em algumas ações do PBA.
Zaqueu Lima, liderança da mesma TI, solicitou que as ações devem ser específicas
para cada TI: no caso da TI Mococa, colocou que as construções deveriam ter saído
antes da entrega de veículos, uma vez que esta TI não possui estruturas físicas para
guarda-los. Renato e Zaqueu remeteram-se então aos atrasos relativos aos cursos de
CNH. Como justificativa, Paulo Góes colocou que alguns dos atrasos foram devidos à
escolha pela realização da safra deste último ano. Com relação a esses impasses,
Luciana Ramos pontuou que é necessário que a comunicação seja feita de forma
mais clara entre CECS e comunidades. Thiago Furlaneto (agrônomo/TI Mococa e
Queimadas), sugeriu também que a comunidade deve participar progressivamente
das ações do PBA, e não apenas as lideranças. Zaqueu Lima acrescentou que o
plantio em Mococa foi bastante satisfatório para a comunidade em questão. Thiago,
Paulo e Zaqueu chamaram a atenção para o fato de muito trabalho ter sido envolvido,
vendo-se hoje os frutos da safra: alimentação na escola, providência alimentar para
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as famílias, melhoria do solo com muita adubação e sem uso de agrotóxicos. Paola
Gibram e Rodrigo Graça (equipe técnica) colocaram a importância da aprendizagem
e das ações participativas para a autonomia dos indígenas envolvidos. Em seguida,
Florides Nato, coordenador da TI Queimadas colocou que sua comunidade está
contente com as ações do PBA, e que, ainda que esteja começando só agora, eles
esperam que os próximos trabalhos aconteçam de forma positiva e em tempo. Ivan
Kuitá, liderança da TI Apucaraninha, elogiou os trabalhos do PBA e o trabalho da
equipe técnica; o vice-cacique Natalino colocou que hoje só tem a agradecer as
ações do PBA. Moisés, liderança de Água Branca, agradeceu as atividades do PBA e
solicita que uma moto seja repassada à sua comunidade, uma vez que nela se
encontra um dos contratados do PBA. A questão foi colocada então como algo
pertinente aos grupos políticos internos; no entanto, deliberou-se o agendamento de
uma reunião entre lideranças das aldeias Água Branca e Sede da TI Apucaraninha,
representantes do CECS, Ministério Publico e FUNAI para a solução desta questão.
2. Alexandre, cacique da TI Barão de Antonina, elogiou e agradeceu pelos trabalhos
realizados, colocando em seguida suas preocupações para a safra do próximo ano e
para a situação de sua comunidade após o término das ações do PBA. Questionou
então a necessidade de CNH para o uso das motos dentro da TI, a qual foi
veementemente apontada por Luciana Ramos como necessária, uma vez que tratase de uma lei nacional. Com relação às preocupações com o futuro da comunidade, a
antropóloga do MPF atentou para o fato de que o período de 5 anos é apenas uma
referência, o que significa que as ações do PBA só serão concluídas quando as
metas previstas forem atingidas - com isso decorrendo a possibilidade de certas
ações do PBA ultrapassarem o período de 5 anos de duração. 3. Gilmar Schwanka
colocou que a entrega de implementos agrícolas se dará entre os meses de maio e
junho. Bianca Lima (FUNAI), colocou que os nortes das ações são a sustentabilidade;
assim, se as ações na área de agronomia estão sendo geridas, os próximos passos é
focar outras áreas ainda não contempladas: cultura, saúde, educação. Questionou-se
então a compatibilização das ações do PBA com o fundo negociado com a Copel na
TI Barão de Antonina, sendo em seguida apresentadas algumas das ações previstas,
ligadas principalmente à construção do viveiro. Em seguida, Renato Pereira (TI
Mococa) colocou que as oito vagas de contratados previstos para trabalharem nas
APPs pela Copel estão com atraso de dois meses, segundo a última previsão; Gilmar
Schwanka se comprometeu a encaminhar a demanda ao setor responsável e
procurar solucionar essa questão. João da Silva, cacique kaingang de São Jerônimo
e Kléber, cacique guarani da mesma TI, agradeceram as ações, questionando alguns
atrasos dessa primeira safra. O cacique Márcio da TI Laranjinha solicitou que os
veículos da comunidade sejam isentos dos pedágios; Luciana Ramos colocou que irá
encaminhar a solicitação ao Ministério Publico. A liderança da TI Ywy Porã Nelson
Luis Camargo agradeceu a construção do poço artesiano e solicita que as pequenas
ações, que não dependam da aquisição de terra, sejam viabilizadas com prioridade
(como o tanque de peixes, por exemplo). 4. Márcio Lourenço, cacique da TI
Laranjinha, levantou a questão dos reajustes dos salários, apresentada na ultima
reunião do CGG. Gilmar Schwanka então sugeriu a possibilidade de revisar os
salários dos coordenadores indígenas – no entanto, acrescentou que este assunto
deve ser discutido pelas lideranças e encaminhados novamente ao CECS. O
aumento de salário dos demais contratados indígenas foi vetado. Levantaram-se em
seguida questões referentes ao envolvimento das Associações indígenas no
processo: em suma, o que deve ser feito para que a contabilidade das Associações
envolvidas seja regularizada. Luciana Ramos acrescentou que devem ser elaborados
acordos entre Associações, Comunidades e CECS, os quais previnam que possíveis
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questões trabalhistas recaiam sobre as Associações, uma vez que as contratações
dos indígenas vêm sendo feitas através das últimas. Reginaldo, coordenador da TI
Pinhalzinho, reiterou sua preocupação com o envolvimento das Associações no
processo do PBA, razão pela qual sua comunidade preferiu realizar as atividades via
CNPJ indígena. Foram então esclarecidas questões burocráticas relativas às notas
fiscais emitidas pelas Associações; Reginaldo Alves também questionou o peso dos
votos de instituições e terras indígenas no Comitê Gestor Geral, tal como previsto no
PBA. 5. Renato Pereira, coordenador indígena de Mococa, questionou a troca do
carro da equipe técnica (camionete por um carro baixo), e Gilmar Schwanka colocou
que esta é uma medida provisória do CECS, podendo ser alterada em breve, caso o
carro baixo não seja adequado às atividades. Por fim, os membros do conselho
indígena discutiram a necessidade de um espaço físico para realização de reuniões, e
solicitaram a Gilmar Schwanka que averigue a possibilidade de que CECS viabilize-o.
Encerramento: Ao final da reunião foram servidas pamonhas feitas com o milho
orgânico cultivado na safra da TI Mococa. Acrescidas questões gerais acerca das
metas para as próximas ações relativas ao artesanato, à valorização de praticas
culturais locais e do cultivo de sementes crioulas, finalizou-se a reunião, com as
assinaturas em anexo da lista de presença.
Anexo 2: Ata da 2ª reunião do Comitê Gestor Geral.

1. TERRA INDÍGENA MOCOCA
Responsáveis Técnicos
Paulo Roberto Homem de Góes
Gilberto Yudi Shingo
Paola Gibram
Thiago Furlanetto
Equipe Indígena
Renato Pereira
Manoel Arthur
Albino Fer Kag Bento
Rodrigo Bernardes da Silva
Idenilson Pereira
Márcio José Daka
Antonio Arthur
Isaias Mendes

Atribuição
Antropólogo – Coordenador Geral
Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia
Antropóloga – Equipe Local
Eng. Agrônomo – Equipe Local
Atribuição
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Supervisor Agrícola
Supervisor Agrícola
Supervisor Agropecuário
Supervisor Agropecuário
Agente de Defesa Ambiental
Agente de Defesa Ambiental

1.1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA
1.1.1. Subprograma de Gestão do PBA


ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião dos Comitês Gestores Locais: com frequência média quinzenal.
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- Reuniões com a comunidade indígena: em eventos extraordinários (entrega de
veículos, presença de órgãos públicos na TI etc)
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reuniões da Equipe Técnica e coordenação
- Reunião com os coordenadores Paulo Góes e Gilberto Shingo.
- Constituição de CGL: participação dos contratados e demais lideranças.
- Constituição de Comissão Aldeã: participação dos contratados e demais lideranças
- Elaboração de diagnóstico: em andamento



Análise crítica

As atividades do PBA Indígena –UHE iniciaram no mês de julho de 2012,
quando foi formada a equipe técnica responsável pelas 8 TIs envolvidas no projeto. O
início formal das atividades se deu com a apresentação da equipe técnica em cada
uma das 8 TIs.
O Comitê Gestor Local da TI Mococa - instância de suma importância para o
desenvolvimento das atividades, uma vez que reúne lideranças e os contratados do
PBA – foi formado no mês de agosto de 2012, tendo permanecido com os mesmos
integrantes desde então. Dentre os integrantes, é importante frisar que um dos
coordenadores indígenas, Renato Pereira, é também vice-cacique, e assume uma
posição central de representação e tomadas de decisões no processo. O cacique
local, Antônio Arthur, é contratado como vigilante ambiental, e como em toda TI
kaingang, assume uma posição de autoridade máxima localmente. Trata-se a
comunidade de Mococa de um coletivo que possui uma organização sócio-politica
centrada principalmente nas relações de parentesco de grupos familiares que foram
pioneiros na ocupação do território atual. Antônio Arthur é descendente direto desse
segmento, que continua majoritário na configuração atual (ver genealogia em anexo).
Pessoas não ligadas diretamente a essa rede de parentesco vieram em levas
principalmente após a construção das casas de alvenaria nessa TI.
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Esses apontamentos iniciais são imprescindíveis para a compreensão das
dinâmicas internas relacionadas ao PBA. O Comitê Gestor Local, instância política
formada para gerir as atividades dos programas do PBA, discutir os encaminhamentos
e tomadas de decisões, e representar os interesses da comunidade indígena, é
também uma formação que facilita o diálogo com a equipe técnica, e,
consequentemente acaba entrando em contato mais expressivo com as lógicas
externas envolvidas (diga-se do empreendedor e dos órgãos públicos envolvidos,
como a FUNAI e o MPF). Por outro lado, existem fatores internos de organização –
como a autoridade reconhecida e assumida pelo cacique, a solidariedade entre
parentes próximos, entre outros – que por vezes, e em certos aspectos, chocam com
as diretrizes assumidas pelo CGL. Esses pequenos conflitos, no entanto, não tiveram
muita expressividade no primeiro ano de implementação de atividades, mas devem ser
levados em conta para os anos posteriores.
A TI Mococa, talvez por não possuir uma densidade demográfica elevada
(conta com aproximadamente 150 moradores), se destaca por ter uma comunidade
participativa. Deve-se notar que, diferente de outras TIs envolvidas, conta-se ali com
uma liderança que se esforça em focar e valorizar ações que contemplem a todos da
comunidade. Veja-se que a distribuição da indenização em dinheiro contemplou 52
famílias, as quais receberam os valores distribuídos ao longo de 13 meses (1 parcela
de 1000, + 12 de 625,00). Tal distribuição foi elaborada pelas lideranças locais. Por
outro lado, deve-se notar que muitos membros da comunidade participaram
efetivamente do puxirão (mutirão) para a capina e demais atividades relacionadas à
safra de milho.
Outro ponto importante a ser destacado neste sentido é o amplo conhecimento
dos pontos contidos no documento do PBA Indígena. Renato e Zaqueu Lima (este
último não é contratado, mas é liderança e participa ativamente do CGL) dominam
detalhadamente cada programa, e lembram-se de muitas das tratativas realizadas
durante as oficinas de elaboração do referido documento. Ambos colocam
frequentemente que são favoráveis a tudo o que está contemplado no PBA, mas que
possuem uma ideia muito clara da forma como os programas devem ser implantados
em

sua

comunidade.

Assim,

dizem-se

insatisfeitos

com

os

atrasos

nas

implementações, uma vez que isto desestabiliza a organização planejada e aumenta
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as pressões da comunidade sobre aqueles que estão lidando com as negociações e
com o projeto mais diretamente.
A gestão das atividades dos contratados pelo PBA é também digna de nota.
Como os oito indígenas assalariados não possuíam atividades definidas ao momento
de sua contratação (situação que não mudou muito até agora), foi decidido que os
mesmos deveriam trabalhar em atividades que não necessariamente estivessem
ligadas ao PBA, mas que beneficiariam a comunidade. De tal forma que os
contratados trabalharam no plantio de árvores fornecidas pela FUNAI, no plantio da
grama e na limpeza de áreas coletivas, por exemplo. No entanto, os próprios
coordenadores indígenas dizem que a organização das atividades dos contratados
ainda tem que ser bastante aprimorada.

Foto 1: Apresentação da Equipe Técnica junho 2012
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Foto 2: Reunião com EMATER outubro 2012

1.1.2. Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA


ATIVIDADES REALIZADAS:

- Reuniões do CGG: duas reuniões em Londrina
- Reunião Inter-aldeã: uma reunião na TI Barão de Antonina
- Reuniões (oficinas) do Plano de Gestão: uma oficina na TI Queimadas e outra na TI
São Jerônimo.


ANÁLISE CRÍTICA:

A participação nas reuniões do Comitê Gestor Geral e nas reuniões interaldeãs por parte dos representantes dessa comunidade mostrou-se bastante rica,
tendo engendrado mais reflexões e críticas construtivas, principalmente a partir
daqueles que participam ativamente do processo de implementação do PBA.
Importante frisar que estar presente em reuniões onde participam representantes do
CECS, do Ministério Público, FUNAI e de todas as TIs envolvidas, fornece aos
participantes (não apenas indígenas, mas todos os envolvidos) uma visão mais ampla
das transformações decorrentes do empreendimento e das medidas de mitigação
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operacionadas em suas TIs. O investimento em reuniões inter-aldeãs voltadas ao
plano de gestão mostra-se também como de suma importância, uma vez que
conseguir transformar as atividades do PBA em ações que perdurem nas
comunidades depende do envolvimento não apenas das lideranças e dos indígenas
contratados, mas de toda a comunidade no projeto.

1.1.3. Subprograma de intercâmbio
Não há atividades previstas para o período.

1.2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades
Indígenas
1.2.1. Subprograma de Agricultura


Relação de principais atividades realizadas

Nº da
Ativ.

Data /
Período

Descrição

Evidência

01

Meados
de agosto

Levantamento de informações para planejamento da safra de
cereais (verão - cultivo de feijão e milho).

Relatórios de
atividades do
período

02

Agosto/set
embro

Planejamento da safra de cereais

Ata da
reunião de
agosto

03

Setembro

Elaboração de especificação técnica de insumos relativos à
safra de cereais (verão).

Relatórios de
atividades do
período

04

Outubro/n
ovembro

Compra/entrega de insumos para cultivos da safra de verão.

Notas fiscais
dos insumos

Outubro
Meados
de outubro
Dezembro
a fevereiro
(2013)
Agosto a
maio
Agosto a
maio

Distribuição de sementes crioulas para áreas familiares.

Foto n°1

1

Preparos de solos para cultivos da safra

Foto n°2

1

Semeaduras áreas coletivas de milho e feijão

Foto n°3 e 4

1

Visitas/acompanhamento técnico áreas de produção familiar e
coletiva.

Foto n°5

1

Orientações de manejo/práticas de produção agroecológica.

Foto n°6

1

10

Janeiro

Coleta de amostras de solos para análises laboratoriais.

Resultados de
análises

11

Agosto

Planejamento de capacitações – reuniões com contratados do
CGL para definição dos primeiros cursos a serem realizados
na TI

Relatórios de
atividades do
período

12

Setembro
a março

Capacitações – em parceria com SENAR foram oferecidos os
seguintes cursos: trabalhador na agricultura orgânica (24h),
trabalhador na manutenção e operação de tratores agrícolas
(40h); operação de implementos agrícolas (24h).

Foto n°7

05
06
07
08
09

Anexo

1
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13

Janeiro

14

Março

15

Abril

16

Maio



Orientações/acompanhamento de transplantio de mudas de
frutíferas fornecidas pela FUNAI.
Transplantio de tapetes de grama no entorno da escola da TI
(que apresenta solos descobertos, fato que em épocas de
chuvas favorece arraste de terra para os corredores e salas
de aulas).
Planejamento de novas capacitações – definição de próximos
cursos a serem realizados na TI.
Orientações/acompanhamento técnico de preparos de solos
do entorno da escola da TI, visando novo transplantio de
tapetes de grama esmeralda.

Foto n°8, 9 e
10

1

Foto n°11 e
12

1

Análise crítica das atividades desenvolvidas no programa de apoio as
atividades agropecuárias das comunidades indígenas

Conforme relatos de lideranças da terra indígena Mococa, antes do início da
execução do Projeto Básico Ambiental da UHE Mauá (componente indígena) a
comunidade da referida TI jamais havia participado de projetos de compensação como
o em questão, assim como nunca tinha recebido qualquer tipo de suporte do estado2
no que tange a assistência técnica e extensão rural. Ademais, ainda segundo os
considerados, por falta de recursos produtivos havia três anos que a comunidade não
fazia roças coletivas mecanizadas (sendo a última viabilizada pela FUNAI).
Acredita-se que por conta das considerações acima apresentadas, havia uma
grande expectativa da comunidade quanto ao início das atividades do segundo
programa do PBA (de apoio as atividades agropecuárias das comunidades indígenas),
fato que favoreceu a aproximação e o diálogo dos membros da equipe técnica tanto
com lideranças como com outros indígenas da TI.
Neste cenário positivo foram iniciados os diálogos para discussão e planejamento
das atividades agrícolas a serem desenvolvidas na TI. A falta de uma infraestrutura
adequada3 e a baixa disponibilidade de terras agricultáveis (e, especialmente,
mecanizáveis) sempre foram apontadas pelos indígenas como fatores limitantes para
o pleno desenvolvimento da proposta presente no programa de apoio as atividades
agropecuárias do PBA para a TI; de tal maneira que já no segundo mês de execução
do Projeto elaboraram ofício à FUNAI solicitando esclarecimentos acerca da área a ser
adquirida pelo empreendedor para a terra indígena (disponível no anexo 2).

2

Segundo depoimentos de lideranças da TI durante oficina para construção da política estadual de
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para comunidades indígenas do Paraná (promovida pelo
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, Ministério Público Estadual e
FUNAI).
3
Barracões para abrigo de máquinas, implementos e insumos agrícolas.
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Quanto a ausência de uma infraestrutura adequada, ao longo de inúmeras
reuniões do Comitê Gestor Local (CGL) e da 2ª reunião do Comitê Gestor Geral
(CGG), lideranças relataram suas preocupações quanto a possibilidade de sofrerem
prejuízos no desenvolvimento das atividades do programa de agricultura por não
terem barracões e garagens para abrigarem insumos agrícolas e máquinas na TI. Em
função desta deficiência estrutural, parte dos insumos adquiridos para a realização da
safra de cereais (feijão e milho) foram armazenados em locais improvisados na TI, que
nem sempre foram capazes de protegê-los de maneira eficiente (podendo citar, por
exemplo, que parte do composto orgânico adquirido foi abrigado a céu aberto e
coberto com lonas, que não resistiram a fortes ventos e chuvas e assim não foram
suficientes para evitar perdas qualitativas do insumo devido ao contato com a água).
Em relação a safra de verão de cereais (2012/2013)4, foram disponibilizados
insumos para cultivo de feijão e millho de áreas familiares e coletivas. As áreas
familiares, na maior parte não mecanizáveis (conhecidas como “roças de toco”), foram
basicamente atendidas com sementes (de milho crioulo e feijão carioca) para
semeaduras manuais (com cavadeiras e/ou matracas); já as áreas coletivas,
mecanizáveis, foram preparadas com máquina/implementos agrícolas e tiveram
adubação de plantio a base de composto orgânico, fosfato natural reativo e pó-debasalto.
Além dos pontos críticos acima citados, outros afetaram o desempenho da
execução da safra na TI (tanto no que diz respeito a área plantada como a
produtividade), cabendo destacar: disponibilização5 de insumos fora da época em que
a maioria dos indígenas preferem semear o feijão e o milho; solos de fertilidade
química pouco adequada para o desenvolvimento de lavouras dos cereais em
questão; condições climáticas adversas que afetaram época de preparos de solos
(resultando em atraso de semeaduras – cultivos em época menos apropriadas ou
inadequadas que afetaram negativamente a produtividade).

4

Toda a produção foi manejada seguindo princípios e práticas da agricultura orgânica, o que resultou na
produção de alimentos livres de agrotóxicos.
5
Cabendo ainda salientar que a chegada de sementes da FUNAI antes das adquiridas pelo PBA também
favoreceu a redução da área atendida pelo PBA (e assim resultou em sobra de sementes, especialmente
de milho variedade – IAPAR 114).
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Se o desempenho no que tange a produtividade ainda não pôde atender o
tecnicamente almejado/desejado, foi suficiente para disponibilizar milho e feijão6 para
o consumo das famílias; atendendo assim um dos principais objetivos dos cultivos
desta safra de verão (realizada em época e condições de solo adversas):
disponibilização de alimentos para autoconsumo7. Em reuniões (tanto dentro quanto
fora da TI, como a do Comitê Geral e do Interaldeão), lideranças e outros indígenas da
comunidade relataram que a safra de cereais, mesmo realizada em condições
adversas de clima e solo, atendeu a expectativa de boa parte da comunidade, que a
valoriza e entende como uma das melhores ações do PBA na TI até então.
Em relação a outras atividades realizadas, merecem maior atenção as
capacitações, o transplantio de frutíferas e de tapetes de grama esmeralda no entorno
da escola TI. Tais atividades foram destacadas pois representaram momentos de
grande interação entre equipe técnica e demais membros do CGL, sendo oportunos
para troca de experiências e melhor compreensão de cada indígena contratado em
relação as suas atribuições/responsabilidades com o trabalho.
Quanto as capacitações, cabe salientá-las porque boa parte dos participantes
delas demonstraram grande interesse e aproveitamento, sendo que quase todos foram
aprovados nos cursos (e receberam certificados de conclusão – que foram valorizados
pela maioria). Em relação a atividade de transplantio de frutíferas, merece ser
ressaltada pois proporcionou um importante momento de debate/reflexão sobre o
comprometimento que os contratados devem ter com o trabalho: devido as mudas
terem vindo pela FUNAI (não serem oriundas do PBA), alguns questionaram a
necessidade fazerem transplantios ao longo da TI (e não apenas no entorno de suas
casas), fato que foi discutido no CGL e resultou no entendimento de que os
contratados são contratados da comunidade, prestam serviço para os indígenas e não
para o empreendedor; sendo assim, estavam comprometidos com seus próprios
parentes (pais, irmãos, filhos...) e deveriam trabalhar (fazer o transplantio das
frutíferas) em favor deles.

6

As áreas coletivas de feijão não chegaram a produzir por conta de problemas de desenvolvimento das
plantas, atrelados especialmente aos solos ácidos onde cresciam (até então nunca “corrigidos”), a
condições climáticas adversas (longo período de chuvas fortes pré/pós-floração) que favoreceram a
formação de poucas vagens, a incidência de doenças de plantas (como a antracnose) e também
impediram o manejo de plantas espontâneas nos momentos adequados; sendo o desempenho nas áreas
familiares variável (dependendo, entre outros fatores, da época em que cada família semeou).
7
O que também resulta em geração de renda, seja através da economia monetária do que deixa de ser
comprado ao ser produzido quanto pela troca/comercialização do excedente produzido.
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No que tange ao transplantio de tapetes de grama esmeralda, também tratou-se
de uma atividade que não estava prevista no PBA, sendo pensada e discutida no
comitê local como alternativa para tentar solucionar um problema recorrente em
épocas de chuvas: arraste de terra para corredores e salas de aula da escola da TI. A
ação merece ser destacada pois além de se tratar de uma atividade “extra PBA”,
envolveu professores e crianças e favoreceu o diálogo para a realização de novas
ações em parceria com a escola, como a implantação de uma horta para o
fornecimento de hortaliças para a merenda escolar.
Finalmente, levando em conta as adversidades apontadas ao longo desta análise,
acredita-se que boa parte das atividades realizadas pelo programa do PBA de apoio
as atividades agropecuárias foram executadas de maneira satisfatória na TI Mococa,
tanto no que tange ao anseio da comunidade quanto ao anseio da equipe técnica;
podendo ainda serem entendidas como experiências que ajudarão a orientar o
planejamento e a execução de futuras ações do programa para a TI.


Dados Quantitativos

Cultura

Forma de produção

Área em alqueires

Área em hectares

Milho

coletivo

3,71

9

Feijão

coletivo

2,06

5

Milho

familiar

4,13

108

Feijão

familiar

4,33

10,5

14,25

34,5

TOTAL

As áreas coletivas de produção de milho totalizaram aproximadamente 9 hectares
(ha) enquanto as de feijão cerca de 5 ha.
Em relação às áreas familiares, foram disponibilizados 700Kg de sementes9 de
feijão carioca (20Kg de sementes por família - 35 famílias - o que possibilita o cultivo
de cerca de 0,3ha por família, totalizando então 10,5 ha10) e 240Kg de sementes de
milho crioulo (que possibilita a semeadura de cerca de 10 ha, se considerarmos o
8

Destacamos que os insumos distribuídos contemplam a área acima, porém nem toda a área foi
efetivamente plantada, conforme descrição abaixo.
9

Cabe lembrar que tanto as sementes de milho como as de feijão disponibilizadas às famílias não foram
tratadas com agrotóxicos.
10
Adotando-se como consumo médio de sementes 160Kg/ha para cultivos manuais com matraca
(rendimento informado por indígenas da TI).
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consumo médio de 24Kg de sementes por hectare). Contudo, após visitas técnicas as
áreas familiares de produção e conversas com a comunidade sobre o “fechamento da
safra”, constatou-se que o total da área familiar plantada foi inferior ao que se
esperava (a partir da quantidade de sementes distribuídas e da necessidade média de
sementes de milho e feijão por hectare - apresentada neste parágrafo); podendo tal
diferença ser especialmente atribuída a:
- Baixa disponibilidade de terras agricultáveis;
- Alguns indígenas terem declarado que cultivavam áreas maiores do que
efetivamente cultivam, tanto na época das oficinas de construção do PBA quanto
durante as reuniões de planejamento da safra de verão 2012/2013 (tendo suas áreas
dimensionadas com GPS posteriormente, após estabelecida relação de confiança com
lideranças e outros indígenas que praticam agricultura na TI);
- Época de entrega de insumos (“fora” da época que alguns costumam plantar) e
condições climáticas inadequadas (seca prolongada pré-plantio e longo período de
chuva durante época de preparos de solos) impediram a possibilidade de realizar o
cultivo de milho após a colheita de feijão (aproveitamento da mesma área para o
cultivo das duas espécies - sucessão de cultivos - técnica estratégica11 para
comunidades que possuem baixa disponibilidade de terras agricultáveis);
- Disponibilização de sementes pela FUNAI dias antes da chegada das sementes
do PBA;
- Excesso de chuva entre janeiro e fevereiro levou alguns a desistirem de realizar
“plantios do tarde” (segunda e terceira safra de feijão).

Foto 3 – Espigas de milho crioulo (Palha-roxa

Foto 4 – Preparo de solo (gradagem com

11

Bem como a consorciação de cultivos (exemplo: feijão + milho + abóbora + mandioca), no caso da TI
mais aplicável ao contexto das áreas familiares do que coletivas.
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e Sangue-de-Adão) distribuídas a indígenas.

aradora) de área coletiva.

Foto 5 – Área coletiva semeada com milho.

Foto 6 – Área coletiva semeada com feijão
(plantio com uso de tração animal e
matracas).

Foto 7 – Visita área familiar.

Foto 8 – Preparo de calda bordalesa.

Foto 9 – Curso de agricultura orgânica.

Foto 10 – Preparo de covas para transplantio
de frutíferas
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Foto 11 – Frutíferas transplantadas em quintal
de casa da TI

Foto 12– Frutíferas transplantadas no entorno
da escola da TI.

Foto 13 – Preparo de solos da escola da TI
para transplantio de tapetes de grama
esmeralda.

Foto 14 – Tapetes de grama esmeralda
transplantados.

1.2.2. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e
Criação de Marcas Indígenas
Não há atividades previstas para o período.

1.3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial


ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Oficina do Plano de Gestão: uma em Queimadas e outra em São Jerônimo
- Entrega de veículos (camionete, motocicleta e veículo de simples remoção)
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- Viabilização de cursos de Carteira Nacional de Habilitação – categorias A e


ANÁLISE CRÍTICA
As atividades mais importantes do presente Programa estão planejadas para

serem executadas a partir do segundo ano de execução do PBA-CI. Na TI Mococa a
elaboração de diagnóstico encontra-se em andamento com levantamento participativo
de dados e informações sobre constituição dos solos da Reserva - solos arenoso e de
terra basáltica -, nascentes, matas ciliares, áreas de preservação e vias de acesso e
trânsito interno. Também integra a elaboração do referido diagnóstico visitas familiares
nas quais foram levantados dados e indicativos socioeconômicos e dados relativos à
produção agrícola e agropecuária.
Entre as ações que integram o Programa 3 encontra-se a elaboração do Plano
de Gestão Territorial nas TIs que integram o PBA-CI. Atividade antecipada em relação
ao cronograma previsto, tal elaboração encontra-se em fase inicial contando com a
realização de duas oficinas nas TIs Queimadas e São Jerônimo, respectivamente nos
meses de abril e maio de 2013. Como já relatado no Programa 1, em ambas as
oportunidades destacam-se a participação de representantes do CGL da TI Mococa,
assim como o envolvimento de pessoas mais experientes - foco das duas oficinas. De
maneira geral verificou-se nas duas oficinas a participação efetiva de pessoas mais
velhas das oitos TIs, com enriquecedora troca de experiências com lideranças mais
jovens envolvidas na execução do PBA-CI. Nestas oficinas oportunizou-se o diálogo
relativo à gestão territorial das TIs e em particular à gestão do PBA-CI como um todo.
Ressalta-se aqui com aspecto negativo a participação pouco expressiva dos caciques
das oito TIs nos eventos, com apenas três ou quatro exceções.
Ainda integrando as ações do Programa 3 encontra-se a disponibilização de
infraestrutura para deslocamento e monitoramento de áreas nas TIs que integram o
PBA-CI. Para a TI Mococa foram disponibilizadas uma camionete cabine dupla 4x4,
uma moto off Road e um veículo para simples remoção (de assistência médica/
primeiros socorros). A utilização desses veículos engendra também nesta TI alguns
conflitos internos; no entanto, espera-se que com a conclusão dos cursos de CNH
estes sejam amenizados. Em geral, entende-se que quando os dois vigilantes
ambientais tirarem respectivamente as carteiras A e B, eles serão legitimamente
responsáveis pela condução da camionete e da motocicleta. No entanto, uma vez que
isto ainda não ocorreu, esta questão tem gerado algumas discordâncias entre os
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integrantes do CGL. Com relação ao veículo de simples remoção, espera-se a
viabilização de curso para socorristas (previsto no PBA), assim como a contratação
um profissional dedicado exclusivamente à condução deste veículo (algo que os
indígenas vêm pleiteando para ocorrer via prefeitura de Ortigueira).
Veja-se que como condição para a entrega de veículos, foram viabilizados pelo
PBA cursos de carteira nacional de habilitação para, neste momento, 4 indígenas (2
categoria A e 2 categoria B). Deve-se salientar que houve atraso significativo nos
tramites administrativos referente à viabilização do mesmo, o que alguns indígenas
colocam como um erro grave da parte do CECS: as carteiras deveriam ser
disponibilizadas o quanto antes para que não houvesse problemas posteriores quanto
ao uso dos veículos, os quais foram entregues antes que os indígenas contratados
tirassem suas carteiras (aqueles que já haviam tirado carteira, Renato e Zaqueu, o
fizeram por conta própria). Por outro lado, todo o aparato necessário para a
viabilização do curso foi fornecido: como o transporte dos indígenas até a cidade era
difícil, disponibilizou-se hotel e refeições (almoço e jantar) durante todo o período das
aulas teóricas aos indígenas. Veja-se que a questão problemática no momento é
relativa ao prazo para a retirada das carteiras: além de diversas reprovações nos
testes. As recorrentes reprovações e o atraso para o pagamento dos re-testes pode
fazer com que a conclusão dos curso fique comprometida (uma vez que o mesmo não
pode ultrapassar a duração de um ano).
Deve-se frisar também que uma das ações mais significativas ligadas a este
programa foram as visitas ao rio Tibagi para acompanhamento e registro das
variações de fluxo, decorrentes tanto do esvaziamento do rio no período de
enchimento do reservatório da UHE Mauá, quanto de testes posteriores de bombas da
usina. No dia 03/07/2012 a equipe técnica local, acompanhada do coordenador do
PBA Paulo Góes, de uma bióloga e um engenheiro de pesca da Copel e de
aproximadamente 15 indígenas, foram até o Rio Tibagi para avaliação dos impactos
decorrentes do fechamento do reservatório da UHE (03/07). A região visitada foi a de
um lajeado de pedras localizado nos limites da TI, onde os indígenas costumam
pescar cascudos e outros peixes. O ponto estava bastante seco se comparado com o
normal, e foram encontrados alguns peixes mortos. A indignação dos indígenas era
grande, no entanto, não se pôde realizar um diagnóstico realmente apurado, por falta
de equipamentos ou de um acompanhamento mais constante por parte dos
profissionais especializados nas áreas em questão (como na de ictiofauna, por
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exemplo). Como registro, foram tiradas fotos de assoreamentos das margens e de
locais com água parada, de peixes mortos, e filmes com depoimentos dos indígenas .
No dia 25/07/2012, a equipe técnica, acompanhada de dois indígenas de um
engenheiro de pesca e dois técnicos da Copel, foram ao rio Tibagi por solicitação do
administrativo do CECS. O motivo colocado foi que uma das válvulas da usina seria
fechada, sendo então necessário acompanhar os efeitos no rio decorrentes desse
fechamento. Notou-se uma variação de aproximadamente 3 cm em uma hora e meia;
no entanto, novamente a avaliação não pôde ser feita com precisão, devido à
ausência de equipamentos e à falta de um acompanhamento frequente do rio Tibagi.
Esse acompanhamento foi realizado novamente em agosto e em novembro, este
último decorrente de testes realizados na usina (05 e 06 de novembro de 0212).
Por parte dos indígenas de Mococa e da equipe técnica local, foram realizadas
visitas constantes no período de esvaziamento do rio, assim como em períodos
subsequentes, para registro e acompanhamento de impactos. Ainda que tenham sido
colocadas placas em regiões circundantes ao rio, esperam-se medidas mais efetivas
de prevenção de acidentes, assim como investimento em processos didáticos voltados
à compreensão do novo regime de águas do rio Tibagi, pós instalação da UHE Mauá.

Foto 15: Rio Tibagi agosto 2012. D. Balbina
procura cascudos, que ainda sobrevivem ao
esvaziamento do rio.

Foto 16: Peixes mortos encontrados no rio
Tibagi. Agosto 2012
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Foto 17: Acompanhamento realizado no rio
Tibagi no dia 25/07/2012. Braço do rio seco;
lageado de pedras não aparece em períodos
de cheia.

Foto 18: Engenheiro da Copel e crianças da

Foto

Foto 20:

19:

Crianças

procurando

peixes.

TI Mococa. 25/07/2012, rio Tibagi.

Detalhe de assoreamento às

25/07/2012, rio Tibagi.

margens do rio Tibagi. Agosto/2012

Foto 21: Rio Tibagi, setembro 2012.

Foto 22: Rio Tibagi, acompanhamento em
dias de teste na UHE Mauá. 06/11/2012
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1.4. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de
Nascentes


ATIVIDADES REALIZADAS

-

Elaboração de diagnóstico: em andamento



ANÁLISE CRÍTICA
Tal qual o Programa 3, as ações mais substanciais do Programa 4 estão

planejadas para serem implementadas a partir do segundo ano de execução do PBACI. As ações iniciadas até o presente momento são compartilhadas com o programa 2
de agricultura e o programa 3 de vigilância; no momento, trata-se de diagnósticos de
solo e do progressivo conhecimento das áreas circundantes às áreas agricultáveis.

1.5. Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer
1.5.1. Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais
Não há atividades previstas para o período.
1.5.2. Subprograma de apoio ao Artesanato
Não há atividades previstas para o período.
1.5.3. Subprograma de Fomento Às Atividades De Lazer


ATIVIDADES REALIZADAS

- Liberação do Fundo de festividades


ANÁLISE CRÍTICA
A TI Mococa foi a primeira a utilizar o fundo para festividades, dentre as oito

TIs contempladas pelo PBA. A festa realizada em 2012 ocorreu no mês de julho.
Neste momento, o aparato administrativo do PBA ainda não estava estruturado;
tampouco estava definido o padrão dos procedimentos referentes às aquisições a
serem realizadas com a referida verba. Dessa forma, as compras foram realizadas
pelos indígenas sem que houvesse levantamento de preços. Tendo ficado na
responsabilidade apenas de dois indígenas, os demais integrantes do CGL
questionaram este procedimento. Com os dez mil reais, foi adquirida carne de gado e
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porco, e contratada uma banda baile. A festa teve duração de três dias: no primeiro,
houve brincadeiras e apresentações de dança com os alunos da escola indígena local;
no segundo, futebol e baile; no terceiro, churrasco coletivo e futebol.

Foto 23: Festa TI Mococa julho de 2012

Foto 24: Festa TI Mococa julho de 2012

Foto 25: Festa TI Mococa julho de 2012
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A segunda festividade financiada pelo fundo previsto no PBA ocorreu no início de
maio de 2013. Para esta, os procedimentos ocorreram na forma padrão, conforme
vinham sendo feitos nas demais TIs. Ou seja, foram feitos consultas e levantamento
de preços e posterior confirmação fiscal. Como no ano anterior, a festa teve duração
de três dias, havendo também apresentações dos alunos, partidas de futebol, baile e
churrasco. Com os dez mil reais foram adquiridos carne de porco e gado, pães,
refrigerantes e contratada uma banda-baile que realizou dois shows, em dias
diferentes. Os trâmites realizados com esses fundos foram feitos com a assessoria da
antropóloga da equipe técnica local; todas as decisões sobre o direcionamento dos
gastos foram acompanhados pelos membros do CGL, em reuniões realizadas
exclusivamente para isso.

1.6. Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas
-

Pagamento de indenização em dinheiro a 52 famílias, em fundo distribuído em
13 parcelas (1 de R$1000,00 e 12 de R$625,00)

-

Viabilização de veículo de simples remoção, equipado com maca e
instrumentos para atendimento emergencial.



ANÁLISE CRÍTICA
Estas duas ações efetivadas até o momento neste programa são exclusivas da

TI Mococa e foram realizadas “como ações pontuais, não vinculadas a nenhum
Subprograma específico, e considerando impactos não mitigados, parcialmente
mitigados ou mesmo não mitigáveis, tais como o aumento da distância da TI Mococa e
a cidade de Ortigueira por conta do reservatório, a presença de reassentados locados
nas intermediações desta TI, a drástica redução da vazão no período do enchimento,
etc. assim como a situação socioeconômica destas famílias indígenas” (PBA – CI, p.
308, versão 24 de maio de 2012).
A distribuição e o valor do fundo de indenização às famílias foram resultado de
negociações diretas entre representantes do CECS e lideranças da TI Mococa, as
quais foram supervisionadas pela FUNAI. Chegou-se à estrutura de distribuição entre
52 famílias desta TI e à divisão mensal ao longo de um ano– algo que as lideranças
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colocaram como de suma importância, para que este valor não fosse gasto de forma
imediatista (como com motos ou outros veículos usados, exemplo sempre mencionado
por eles). Além disto, procurou-se destinar os valores, sempre que possível, às
mulheres, “mães” de cada núcleo residencial. Com essa medida, também elaborada
pelas lideranças de Mococa, buscou-se evitar que o dinheiro fosse gasto com bebidas
alcóolicas (e outros gastos que consideram supérfluos)- algo que ocorreria se o
dinheiro fosse destinado aos homens. Destinado às mulheres, de fato percebeu-se
que o dinheiro, de forma geral, foi gasto com móveis para as casas, roupas para as
crianças, alimentos, cobertores, etc.
O veículo de simples remoção ainda não tem sido efetivamente utilizado pela
comunidade indígena, por falta da regularização de seus documentos e de um
condutor devidamente habilitado. Espera-se a viabilização de curso para socorristas,
assim como a contratação um profissional dedicado exclusivamente à condução deste
veículo (algo que os indígenas vêm pleiteando para ocorrer via prefeitura de
Ortigueira). Este veículo será de extrema utilidade para os moradores da TI Mococa,
em especial a uma criança que necessita de serviços especiais de saúde, tendo que
se locomover 3 vezes por semana a Ortigueira e aproximadamente uma vez por mês a
Curitiba. Por outro lado, ainda que seja impróprio que esta ação substitua os serviços
da SESAI, este veículo será de grande valia para o transporte de pacientes em casos
mais graves e urgentes (por possuir maca e outros equipamentos). Deve-se frisar que
a camionete da SESAI nesta TI quebrou inúmeras vezes nos últimos meses; os
problemas relacionados ao serviço de transporte de pacientes, que deve ser
disponibilizado pela referida secretaria, estão sendo acompanhados pelo Ministério
Publico Federal.
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Foto 26 Pagamento da primeira indenização –

Foto

julho/2012

outubro/2012

27:

Pagamento

de

indenização

1.6.1. Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas: Terras Indígenas
Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina.
Não há atividades previstas para o período.

1.6.2. Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Não há atividades previstas para o período.


ANEXO
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Anexo 1 – Cópia digital de ofício solicitando esclarecimentos
da FUNAI acerca da
.
aquisição de terras para a TI Mococa.
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2. TERRA INDÍGENA QUEIMADAS

2.1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA
2.1.1. Subprograma de Gestão do PBA


ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião dos Comitês Gestores Locais: com frequência média quinzenal.
- Reuniões com a comunidade indígena:
1) assembleia organizada em fevereiro de 2013 para eleição dos membros da
diretoria e conselho fiscal da ACIQ (Associação Comunitária Indígena Queimadas); tal
eleição foi realizada tendo em vistas a regularização dos representantes da ACIQ na
Receita Federal.
2) reuniões com liderança e comunidade para explanação e tomada de decisões
acerca do programa agrícola
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reuniões da Equipe Técnica e coordenação
- Reunião com os coordenadores Paulo Góes e Gilberto Shingo.
- Constituição de CGL: participação dos contratados e demais lideranças.
- Constituição de Comissão Aldeã: participação dos contratados e demais lideranças
- Elaboração de diagnóstico: em andamento


Análise crítica
Em julho de 2012, mês de início formal das atividades do PBA Indígena, a TI

Queimadas contava com um grupo familiar em sua liderança, representada pelo
cacique Marcos Pires e pelo antigo presidente da Associação, Sebastião Lucas. Até
setembro do mesmo ano, as reuniões com a equipe técnica (para apresentação e
discussão dos programas, principalmente) eram realizadas com um determinado
número de pessoas deste núcleo, as quais eram então as indicadas para compor o
Comitê Gestor Local. As tratativas iniciais, principalmente em relação às ações do
programa agrícola, baseavam-se no diálogo entre estes indígenas e a equipe técnica.
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Em setembro de 2012, houve um incidente nesta TI, quando indígenas que se
opunham à liderança vigente se uniram para a retirada do cacique e a expulsão de seu
núcleo familiar da comunidade. Tal acontecimento não ocorreu sem violência: durante
o motim, duas pessoas foram mortas, várias feridas, uma casa foi incendiada, outras
saqueadas.
Este episódio causou uma paralização temporária nas atividades do PBA. Por
precaução e devido à instabilidade política local, a equipe técnica voltou a frequentar
esta TI apenas no mês de outubro (ainda que certas ações continuaram sendo feitas
paralelamente). A partir de então novos integrantes foram indicados para compor o
CGL, sendo que a contratação dos 7 trabalhadores indígenas foi realizada no mesmo
mês. O que deve ser notado é que, independente de inúmeros desdobramentos
internos de organização decorrentes dessa mudança, tais integrantes eram alheios ao
processo de negociação referente ao PBA. Tais fatores somaram como dificuldades
iniciais para a efetivação das atividades e para a participação da comunidade no
processo.
Em janeiro de 2013, um dos contratados do CGL foi substituído por outra
pessoa, devido a sua ausência da TI por mais de um mês. De certa forma, isso refletia
ainda a falta de participação dos integrantes do CGL, que ainda não compreendiam
muito bem o papel de trabalhadores assalariados da (e para a) comunidade indígena e
não do empreendedor (CECS). Em fevereiro, a antropóloga Paola Gibram assessorou
o processo de eleição e reconstituição dos membros da diretoria e conselho fiscal
ACIQ, uma vez que muitos deles faziam parte justamente das famílias que haviam
sido expulsas em setembro de 2012. Em abril de 2013, o cacique de então, Ernesto
Francisco, deixou o cargo por problemas pessoais, sendo substituído por seu vice,
Maurílio Machado, que continua ocupando a posição até hoje.
Em maio de 2013 (note-se que após a participação de representantes da TI em
reuniões inter-aldeãs), foram realizadas reuniões com contratados do PBA, lideranças
locais e um numero significativo de demais representantes da comunidade. Nessas
reuniões, o cacique e demais membros do CGL discutiram as funções dos contratados
e definiram que os mesmos são também “lideranças locais” e devem, portanto,
trabalhar para questões diversas da comunidade, e não apenas aquilo que é ligado ao
PBA. Desde então, os contratados vem assumindo funções gerais na limpeza local, na
zeladoria do posto de saúde, entre outros. A participação dos mesmos vem
aumentando, assim como o conhecimento das questões referentes ao PBA indígena.
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2.1.2. Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA


ATIVIDADES REALIZADAS:

- Reuniões do CGG: duas reuniões em Londrina
- Reunião Inter-aldeã: uma reunião na TI Barão de Antonina
- Reuniões (oficinas) do Plano de Gestão: uma oficina na TI Queimadas e outra na TI
São Jerônimo.


ANÁLISE CRÍTICA:

A participação dos representantes da TI Queimadas, assim como nas demais
instâncias das atividades do PBA vêm se tornando mais satisfatória. Nas primeiras
reuniões, devido às questões apresentadas no item anterior, os representantes desta
TI não participavam ativamente das reuniões (i.e, participavam das reuniões sem no
entanto colocarem questões referentes ao PBA). Na ultima reunião do Plano de
Gestão este quadro já se mostrou diferente: os participantes colaboraram com suas
experiências, e levaram as informações às lideranças locais e demais membros do
CGL. Em suma, aos poucos percebe-se um maior envolvimento dos membros do CGL
com as atividades do PBA, assim como uma progressiva compreensão do processo.

2.1.3. Subprograma de intercâmbio
Não há atividades previstas para o período.

2.2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades
Indígenas
2.2.1. Subprograma de Agricultura


Relação de principais atividades realizadas

Nº da
Ativ.

Data / Período

Descrição

Evidência

01

Agosto/setembro

Levantamento de informações para planejamento da
safra de cereais (verão - cultivo de feijão e milho).

Relatório
mensal de
atividades

Anexo
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02

Agosto/setembro

Planejamento da safra de cereais

03

Setembro

Elaboração de especificação técnica de insumos
relativos à safra de cereais (verão).

04

Outubro/novembro

05

Outubro/novembro

06

Janeiro

07

Fevereiro/março

08

Setembro a maio

09

Agosto a maio

Orientações de manejo/práticas de produção
agroecológica.

Relatório
mensal de
atividades

10

Fevereiro/março

Coleta de amostras de solos para análises
laboratoriais.

Resultado das
análises

12

Janeiro-fevereiro

Capacitações – em parceria com SENAR foram
oferecidos os seguintes cursos: trabalhador na
manutenção e operação de tratores agrícolas (40h);
operação de implementos agrícolas (24h).

Foto nº6

13

Abril

Planejamento de novas capacitações – definição de
próximos cursos a serem realizados na TI.

Relatório
mensal de
atividades

14

Abril/Maio

Organização puxirão para capina de roças coletivas

Relatório
mensal de
atividades

15

Maio

Reuniões com comunidade para esclarecimentos
sobre PBA: possibilidades de remanejamentos

Relatório
mensal de
atividades



Compra/entrega de insumos para cultivos da safra de
verão.
Distribuição de sementes crioulas para áreas
familiares.
Preparos de solos para cultivos da safra
Semeaduras áreas coletivas de milho e feijão
Visitas/acompanhamento técnico áreas de produção
familiar e coletiva.

Relatório
mensal de
atividades
Notas fiscais
Foto nº1

1

Foto nº2

1

Foto nº3

1

Foto nº4 e 5

1

1

Análise crítica das atividades desenvolvidas no programa de apoio as
atividades agropecuárias das comunidades indígenas

Passados pouco mais de 2 meses após iniciados os trabalhos da equipe técnica e
selecionados os indígenas que atuariam no Comitê Gestor Local, houve a destituição
do cacique da TI (e a expulsão de algumas lideranças de confiança do mesmo). Com
isto, as ações do programa de apoio as atividades agropecuárias do PBA ficaram
suspensos por cerca de 3 semanas,

o que afetou consideravelmente o

andamento/continuidade dos trabalhos na terra indígena.
Além do contexto interno da TI não ser dos mais favoráveis para constituição de
um novo CGL, estabelecimento de vínculos de trabalho com os “brancos” da equipe
técnica e elaboração de um novo planejamento/proposta de safra, havia na população
de Ortigueira um grande receio quanto aos “acontecimentos” em Queimadas, fato que
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12
dificultou a contratação de um novo prestador de seviços para preparos de solos
visando os cultivos da safra de cereais de verão (2012/2013); necessário porque o excacique da TI havia assinado documento para realização deste serviço, que perdeu
validade por conta da destituição e perda de legitimidade do mesmo.
Depois de encontrado e firmado acordo com novo prestador de serviços (agricultor
vizinho da TI), em dezembro, o mesmo abandonou os serviços antes de iniciá-los,
alegando que estava com dificuldade para obter crédito para compra de óleo diesel e
que seu equipamento não suportaria as condições dos solos a serem preparados.
Com isto houve a necessidade de iniciar uma nova busca por um prestador de
serviços, que foi contratado no início da segunda semana de janeiro, iniciando as
primeiras gradagens na semana seguinte.
Além da dificuldade para encontrar/contratar um prestador de serviços ter sido
determinante para a época em que os preparos de solos puderam ser iniciados, após
o início dos mesmos houve um longo período chuvoso, que impossibilitou o trabalho
de tratores/implementos por mais de um mês (as gradagens com grade aradora foram
suspensas no final da terceira semana de janeiro e reiniciadas na terceira semana de
fevereiro).
Em função do exposto, o cultivo das áreas coletivas de milho e feijão ocorreram
em épocas pouco apropriadas para o bom desenvolvimento das plantas, reduzindo
então a capacidade ou potencial produtivo das mesmas. No entanto, se tais cultivos
não são promissores no que tange a produtividade, sempre foram abordados no
âmbito do CGL e das lideranças como relevantes experiências; pois ao possibilitarem
a troca de conhecimentos entre equipe técnica e indígenas envolvidos, certamente
ajudará a pautar/orientar futuras ações/safras. Ademais, cabe salientar que o fato dos
solos já terem sido trabalhados/mecanizados (e terem recebido adubação de plantio)
favorecerá os próximos preparos (a serem realizados em melhores condições de solo
– com menos pedras/tocos – com os implementos a serem adquiridos para a TI,
conforme previsto no PBA).
Ainda em relação a safra, outros fatores influenciaram o andamento, dimensão da
área plantada e potencial produtivo da mesma, cabendo salientar:
- Extravio de insumos: devido ao fato dos insumos adquiridos pelo PBA terem sido
armazenados em barracões da comunidade (uma vez que as construções previstas

12

Chegando ao ponto do engenheiro agrônomo da equipe ouvir, na cidade, que ele era louco de estar
trabalhando com os índios, que estavam em ‘guerra entre eles”.
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pelo Projeto serão iniciadas ao final deste mês), cujas chaves dos portões alternam de
mãos constantemente, “sumiram” cerca de 17 sacos de feijão. A questão foi
conversada na comunidade, não no sentido de procurar o responsável mas sim de
esclarecer o prejuízo que a TI teve.
- Fertilidade de solos: os solos das áreas coletivas de produção apresentam acidez e
teores de alumínio elevados, sendo que jamais foram corrigidos; o que prejudica e
muito o desenvolvimento/produtividade de plantas de feijão e milho.
No que tange a capacitações, por enquanto foram realizados apenas dois
cursos, referentes a operação e manutenção de tratores/implementos agrícolas
(escolhidos a partir de demanda de indígenas). Houve boa participação dos indígenas,
sendo que apenas três não foram aprovados (por desistência); novas capacitações
estão

programadas

para

junho

e

julho,

como

forma

de

fornecer

novos

orientações/instruções de uso dos implementos que estão sendo adquiridos para a TI.
Ademais, para as mulheres estão programados dois cursos para julho: panificação e
derivados de mandioca.
Finalmente, cabe destacar que recentemente as lideranças e contratados do
CGL, que em um primeiro momento aparentavam estar mais preocupadas com a
chegada de bens materiais do que com as demais “compensações” do PBA (até
mesmo por falta de conhecimento do mesmo), começaram a se interessar e se
envolver mais com o Projeto, o que certamente favorecerá o planejamento de ações
voltadas para as atuais necessidades da comunidade da TI (ao invés da simples
“execução” do que havia sido pensado/planejado há quatro anos, por ex-lideranças).


DADOS QUANTITATIVOS

Cultura

Forma de produção

Área em alqueires

Área em hectares

Milho

coletivo

3,77

14

Feijão

coletivo

6,19

15

Milho

familiar

4,13

1013

Feijão

familiar

3,80

9,2

19,91

48,20

TOTAL

13

Destacamos que os insumos distribuídos contemplam a área acima, porém nem toda a área foi
efetivamente plantada, conforme descrição abaixo.
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Em relação às áreas coletivas de produção, foram cultivados cerca de 14ha de
milho e 15ha de feijão, que segundo acordado em reuniões, será manejado com
puxirões e terá o produto da colheita dividido conforme dedicação/tempo de trabalho
das famílias envolvidas (sendo que um “fiscal indígena” acompanhará/sistematizará
informações sobre o trabalho). Em função das semeaduras de milho terem ocorrido no
final de fevereiro/início de março e dos solos apresentarem condições extremamente
adversas de fertilidade para o desenvolvimento das plantas, ainda não é possível fazer
uma estimativa de rendimento de colheita (produção/produtividade).
No que tange as áreas familiares, foram disponibilizados cerca de 500Kg de
sementes

de

feijão carioca

(IAPAR

81),

que

possibilitaram

o

cultivo

de

aproximadamente 9,2 ha (se adotarmos como consumo médio de sementes
120Kg/alqueire).
Quanto ao milho, foram disponibilizados cerca de 240Kg de sementes de milho
crioulo (oriundos de parcerias com a ASPTA/CONAB e UEPG/IFPR), como o Palharoxa, Azteca e Maia; que possibilitaram o cultivo de 10 ha (adotando-se como
consumo de sementes 20/hectare).

2.2.2. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e
Criação de Marcas Indígenas
Não há atividades previstas para o período.

2.3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial


ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Oficina do Plano de Gestão: uma em Queimadas e outra em São Jerônimo
- Entrega de veículos (camionete e motocicleta)
- Viabilização de cursos de Carteira Nacional de Habilitação – categorias A e B


ANÁLISE CRÍTICA

As atividades mais importantes do presente Programa estão planejadas para
serem executadas a partir do segundo ano de execução do PBA-CI. Na TI Queimadas
a elaboração de diagnóstico encontra-se em andamento com levantamento
participativo de dados e informações sobre constituição dos solos da Reserva - solos
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arenoso e de terra basáltica -, nascentes, matas ciliares, áreas de preservação e vias
de acesso e trânsito interno. Também integra a elaboração do referido diagnóstico
visitas familiares nas quais foram levantados dados e indicativos socioeconômicos e
dados relativos à produção agrícola e agropecuária.
Entre as ações que integram o Programa 3 encontra-se a elaboração do Plano
de Gestão Territorial nas TIs que integram o PBA-CI. Atividade antecipada em relação
ao cronograma previsto, tal elaboração encontra-se em fase inicial contando com a
realização de duas oficinas nas TIs Queimadas e São Jerônimo, respectivamente nos
meses de abril e maio de 2013. Como já relatado no Programa 1, em ambas as
oportunidades destacam-se a participação de representantes do CGL da TI
Queimadas, assim como o envolvimento de pessoas mais experientes - foco das duas
oficinas. De maneira geral verificou-se nas duas oficinas a participação efetiva de
pessoas mais velhas das oitos TIs, com enriquecedora troca de experiências com
lideranças mais jovens envolvidas na execução do PBA-CI. Nestas oficinas
oportunizou-se o diálogo relativo à gestão territorial das TIs e em particular à gestão
do PBA-CI como um todo. Ressalta-se aqui com aspecto negativo a participação
pouco expressiva dos caciques das oito TIs nos eventos, com apenas três ou quatro
exceções.
Ainda integrando as ações do Programa 3 encontra-se a disponibilização de
infraestrutura para deslocamento e monitoramento de áreas nas TIs que integram o
PBA-CI. Para a TI Queimadas foram disponibilizadas uma camionete cabine dupla 4x4
e uma moto off Road. Deve-se notar que a utilização dos veículos vinha se mostrando
como um tema de conflito para os indígenas de Queimadas. A utilização por pessoas
não habilitadas, assim como para atividades que não são ligadas ao PBA, gerava
atritos internos com aqueles que não concordavam com devido “mal uso” dos veículos.
No entanto, em reuniões constantes com o CGL, contando com a participação das
lideranças e membros da ACIQ (Associação Comunitária Indígena Queimadas), vêm
se discutindo e chegando a consensos em relação ao uso e as responsabilidades
referentes a possíveis danos causados aos veículos. A intervenção da equipe técnica
neste caso é informativa: são explanados os termos de utilização, as regras nacionais
de trânsito e as condições colocadas pelo CECS para que este financie eventuais
danos ocorridos aos veículos. Entende-se que estes são bens da comunidade e que
os indígenas devem entrar em consenso em como gerir o uso desses bens.
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Destaca-se também a viabilização por parte do PBA-CI de cursos de Carteira
Nacional de Habilitação para os indígenas relacionados às ações do presente
Programa, assim como para lideranças locais (com destaque para o cacique atual,
Maurílio Machado). Com início em meados de fevereiro de 2013, os cursos seguem
com relativo atraso em relação ao cronograma. Devido às reprovações da maioria dos
indígenas participantes nos testes psicotécnicos (que são primeiro dos três testes a
serem feitos), e à demora para que os re-testes sejam viabilizados, teme-se que o
prazo para a retirada de carteira (1 ano) seja extrapolado.

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


ATIVIDADES REALIZADAS

-

Elaboração de diagnóstico: em andamento



ANÁLISE CRÍTICA
Tal qual o Programa 3, as ações mais substanciais do Programa 4 estão

planejadas para serem implementadas a partir do segundo ano de execução do PBACI. As ações iniciadas até o presente momento são compartilhadas com o programa 2
de agricultura e o programa 3 de vigilância; no momento, trata-se de diagnósticos de
solo e do progressivo conhecimento das áreas circundantes às áreas agricultáveis.

2.5. Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer
2.5.1. Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais
Não há atividades previstas para o período.
2.5.2. Subprograma de apoio ao Artesanato
Não atividades previstas para o período
2.5.3. Subprograma de Fomento Às Atividades De Lazer


ATIVIDADES REALIZADAS
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- Liberação do Fundo de festividades


ANÁLISE CRÍTICA
A liberação de fundos para festividades ocorreu duas vezes nesta TI: em

dezembro de 2012 e em abril de 2013. Na primeira, os indígenas quiseram comemorar
a virada do ano. Com os dez mil reais disponibilizados, compraram carne de gado e
porco, pães, refrigerantes e contrataram uma banda-baile. Esta festa foi considerada
muito importante para a amenização de um clima de hostilidade entre os moradores
locais, decorrente do conflito entre facções ocorrido meses antes, conforme descrito
no item 1. De fato, os indígenas kaingang conferem grande valor às festividades: além
da experiência festiva em si, percebe-se que elas fomentam a estabilidade política das
lideranças, pois são ações em que todos da comunidade participam.
A segunda festividade ocorreu em abril de 2013, visando a comemoração do
“dia do índio”. Nesta, o dinheiro foi aplicado apenas em carne de gado e porco e na
contratação da banda-baile. Para as outras aquisições, contou-se com o apoio de
verbas da prefeitura de Ortigueira e da ACIQ. Percebeu-se, em relação à festa
anterior, uma maior autonomia dos coordenadores indígenas em relação aos trâmites
burocráticos: mostraram-se bastante mais familiarizados com o processo de
levantamento de preços, pagamento e comprovação fiscal.

2.6. Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas
2.6.1. Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas: Terras Indígenas
Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina.
2.6.2. Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Não há atividades previstas para o período.
 ANEXOS
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Foto 1 – Sementes crioulas de feijão distribuídas em
novembro e colhidas em janeiro.

Foto 2 – Solo de área coletiva preparado após gradagens
(com grade aradora e niveladora).

Foto 3 – Área coletiva semeada com milho.

Foto 4 – Visita técnica à área familiar de produção.

Foto 5 – Visita técnica à área familiar de produção.

Foto 6 – Capacitação (curso de operação e manutenção
de tratores/implementos agrícolas).
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3. TERRA INDÍGENA APUCARANINHA

Responsáveis Técnicos
Paulo Roberto Homem de Góes
Gilberto Yudi Shingo
Diego Campos Arruda Rodrigues
Edinei Almeida

Atribuição
Antropólogo – Coordenador Geral
Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia
Sociólogo – Equipe Local
Eng. Agrônomo – Equipe Local

3.1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA
Responsáveis Técnicos
Paulo Roberto Homem de Góes
Gilberto Yudi Shingo
Diego Campos Arruda Rodrigues
Edinei Almeida
Equipe Indígena
João Candido
Natalino Jagu Marcolino
Amarildo Geraldo Soledad
Luciano Frederico
Geremias Kanhgag Campolim
Silvio Pen O Marcolino
Iranilza Vagte Pires Fragoso

Atribuição
Antropólogo – Coordenador Geral
Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia
Antropólogo – Equipe Local
Eng. Agrônomo – Equipe Local
Atribuição
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Supervisor Agrícola
Supervisor Agropecuário
Agente de Defesa Ambiental
Agente de Defesa Ambiental
Viveirista Florestal

3.1.1. Subprograma de Gestão do PBA

A

realização

de

Diagnóstico

Preliminar

nas

Terras

Indígenas

com

levantamentos antropológicos sobre demografia, organização social, entre outras
questões relevantes ao Programa no caso da TI Apucaraninha não foi necessário em
virtude do diagnóstico contratado pela Copel na elaboração do Programa de
Sustentabilidade Socioambiental e Cultural (PSSAC). Coube a equipe de campo uma
avaliação dos documentos e atualização de alguns dados. Constatou ausência de
levantamento genealógico no documento e ainda foi efetuado por decorrência da
dinâmica adotada em que este aspecto ficou no segundo plano.
Em relação à Comissão aldeã da TI. e Comitê Gestor Local as reuniões
inicialmente foram marcadas pelo acentuado embate dos grupos políticos Sede e
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Água Branca. A disputa por poder decisório ficou evidenciado e acarretou em uma
temporária insatisfação com a estrutura do PBA-CI em não possibilitar ao Comitê
Gestor Local a decisão final. Na época o embate era em razão da entrega ou não de
uma caminhonete a aldeia Água Branca. Embora constasse este bem, no PBA, a
referida aldeia, o grupo da Sede, não admitia a entrega. Com o passar do tempo a
equipe técnica conseguiu transitar entre os grupos de poder e estabelecer seu espaço
de trabalho. É recorrente a tentativa de envolvimento dos técnicos nas questões
políticas da TI, como exemplo, narrativas de favorecimento de um grupo sobre o outro,
no entanto, não há maiores desdobramentos por ter ficado claro a atribuição dos
técnicos e seu distanciamento das questões políticas. Destacamos como positivo ter
sido estabelecido que a equipe técnica não têm direito a voto no Comitê Gestor Local.
As decisões são responsabilidade da comunidade ali representada pelos membros e
aos técnicos cabe assessorar, esclarecer, convocar e sistematizar as reuniões. Consta
como parte do Comitê Local representantes da FUNAI e sua participação, caso se
confirme, contribuirá para o processo.
O Comitê Gestor Geral configura-se enquanto um importante apoio às equipes
de campo. A transferência de questões sem entendimento no Comitê Local é
fundamental para o dinamização do programa. A comunidade compreende que
assuntos não resolvidos internamente ao serem transferidos para a instância superior
acarreta em atraso no processo, nas entregas, etc. Na TI Apucaraninha, apenas dois
temas foram transferidos: o primeiro foi o uso indevido de parte de terra preparada
pelo PBA na aldeia Água Branca e a entrega ou não de uma das motos a Água
Branca.
O primeiro foi imediatamente solucionado, o segundo ainda esta em processo
de negociação interna. Neste ponto a reunião do CGG não equacionou a questão e
encaminhou ao MPF (por indicação do próprio MPF). No entanto, as partes concordam
que o assunto pode e deve ser resolvido internamente com a mediação dos técnicos.
As reuniões periódicas da equipe técnica de campo e coordenação técnica com
foco em viabilizar a atuação interdisciplinar dos técnicos e para estabelecer processos
de pesquisa e ação têm ocorrido em frequência desejável, no entanto, elas podem ser
melhores direcionadas. A adoção de estratégias metodológicas mais direcionadas
deve possibilitar a troca de experiência mais eficiente, permitindo um melhor
aproveitamento do potencial de cada membro da equipe.
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Em relação a contratação da equipe indígena houve divergência quanto ao
valor dos salários e o enquadramento no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Aspecto
contornado na reunião do Comitê Gestor Geral. Por não ter iniciado todos os
programas houve certa ociosidade entre os contratados. Por decisão da própria
comunidade foi estabelecido livro ponto para regular a frequência de trabalho e instigar
um maior envolvimento e livre iniciativa dos contratados.
3.1.2. Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA
Diversas reuniões entre representantes indígenas, equipe de campo e
coordenadores do PBA ocorreram ao longo do ano. Estas têm cumprindo seu objetivo
de organizar e planejar as atividades dos Programas nas Terras Indígenas. Nestas
oportunidades a troca de informações entre técnicos e indígenas possibilita a
comparação do andamento das atividades e fomentar a apropriação das idéias e
soluções adotadas para uma mesma dificuldade.
Entre as especificidades do PBA-CI na TI Apucaraninha esta a necessidade de
compatibilizar com o Programa de Sustentabilidade Socioambiental e Cultural PSSAC.
As diferenças de gestão e procedimentos administrativos é fator preocupante nas
linhas de trabalho a ser desenvolvidos conjuntamente. Bem como, o breve histórico de
atuação dos técnicos de campo do PSSAC demonstra limitações na articulação e
gestão com a comunidade indígena, aspecto associado à dificuldade de significativa
parcela da comunidade em distinguir um programa do outro deve acarretar em
recorrentes

contratempos.

Neste

período

foi

consolidado

um

acordo

de

compatibilização e atualmente trabalha conjuntamente na safra 2013-2014.
3.1.3. Subprograma de intercâmbio
Não há atividades previstas para o período.

3.2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades
Indígenas.

3.2.1. Subprograma de Agricultura

Nº da

Data

/ Descrição

Evidência

Anexo
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Período

01

Julho

Contratação e estruturação da equipe
técnica

02

Agosto

Medição e elaboração do mapa das Áreas
Mapa
áreas de cultivos anuais da safra 2013 – medidas e
2014.
mapa

03

Agosto
- Planejamento e recomendação técnica
Setembro
das sementes e insumos

04

Agosto

Participação na Feira Regional de Sementes
Sementes Crioulas em São João do adquiridas
Triunfo (PR). Aquisição para as 8 Terras
Indígenas como doação de 300 kg de
sementes de 5 variedades de milho
tradicional e de uma grande diversidade
de sementes de feijão, arroz, abóbora,
entre outras.

05

Setembro

Aquisição de 1000 kg de sementes de
14 variedades tradicionais de milho para
as 8 Terras Indígenas

06

Setembro

Organização
da
participação
dos
indígenas da T.I. Apucaraninha na Feira
de Sementes Indígenas na T.I.
Pinhalzinho

07

Outubro

Aquisição de sementes e insumos e
entrega na T.I.

08

Outubro
- Distribuição de sementes tradicionais a
Novembro
60 famílias

09

Outubro
Abril

10

Novembro

Monitoramento do Rio Tibagi e conversa
com a comunidade durante os testes da
UHE Mauá

11

Novembro

Participação dos indígenas na primeira
etapa do Curso de Formação em
Produção de Sementes Tradicionais em
Palmeira (PR) organizado pela ASPTA e
CONAB.

12

Dezembro

Plantio de 14,52 hectares (6 alqueires)
de milho e 2,42 hectares (1 alqueire) de
feijão nas áreas das Aldeias Sede,
Serrinha e Barreiro.

- Preparo de solo para controle de plantas
espontâneas e plantio
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Dezembro - Monitoramento e pulverização com
Abril
biofertilizantes, agentes de controle
biológicos e produtos orgânicos para
controle de pragas e doenças nas áreas
das Aldeias Sede, Serrinha e Barreiro.

14

Dezembro - Reuniões e atividades de campo
Atual
relacionadas ao trabalho integrado entre
o
Programa
de
Sustentabilidade
Socioambiental e Cultural (PSSAC) e o
PBA - CI

15

Janeiro

16

Janeiro
Maio

- Monitoramento e pulverização com Foto
biofertilizantes, agentes de controle
biológicos e produtos orgânicos para
controle de pragas e doenças na área da
Aldeia Água Branca.

17

Janeiro

Mutirão na Aldeia Água Branca para o Foto
controle do mato na área de plantio de
milho

18

Fevereiro

Mutirão na Aldeia Água Branca para o Foto
controle do mato na área de plantio de
feijão

19

Março
Abril

20

Abril

Mutirão na Aldeia Água Branca para o Foto
controle do mato na área de plantio de
feijão

21

Abril

Plantio de 9,68 hectares (4 alqueires) de Foto
feijão na área da Aldeia Água Branca.

22

Abril

Elaboração de planilhas e metodologia
para o cálculo detalhado do custo das
operações agrícolas mecanizadas para a
safra 2013 - 2014.

23

Abril – Atual
(atividade
prevista até
julho)

Monitoramento e pulverização com Foto
biofertilizantes, agentes de controle
biológicos e produtos orgânicos para
controle de pragas e doenças na área de
feijão da Aldeia Água Branca.

24

Abril

Curso GNSS sistema GPS para os Lista
de
indígenas realizado pela equipe técnica. presença

25

Maio

Curso

Plantio de 12,10 hectares (5 alqueires)
de milho na área da Aldeia Água Branca.

- Coleta
de
amostras
de
solo, Foto
interpretação
das
análises
e
recomendação técnica dos insumos para
correção de solo

Básico

de

Manutenção

Planilha
elaborada
e cálculos
realizados

de Lista

de

105

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013
Tratores e Segurança no Trabalho na presença,
Terra Indígena.
certificado
e foto
Maio
Curso Básico de Manutenção e Lista
de
Operação de Implementos Agrícolas na presença,
Terra Indígena.
certificado
e foto

26



Nº da

CRONOGRAMA REALIZADO

Data
Período

/

Descrição

Evidência

Anexo

Ativ.
01

Julho

Contratação
técnica

02

Agosto

Medição e elaboração do mapa das áreas de
cultivos anuais da safra 2013 – 2014.

03

Agosto
Setembro

04

Agosto

Participação na Feira Regional de Sementes
Crioulas em São João do Triunfo (PR).
Aquisição para as 8 Terras Indígenas como
doação de 300 kg de sementes de 5
variedades de milho tradicional e de uma
grande diversidade de sementes de feijão,
arroz, abóbora, entre outras.

05

Setembro

Aquisição de 1000 kg de sementes de 14
variedades tradicionais de milho para as 8
Terras Indígenas

06

Setembro

Organização da participação dos indígenas
da T.I. Apucaraninha na Feira de Sementes
Indígenas na T.I. Pinhalzinho

07

Outubro

Aquisição de sementes e insumos e entrega
na T.I.

08

Outubro
Novembro

-

Distribuição de sementes tradicionais a 60
famílias

09

Outubro
Abril

-

Preparo de solo para controle de plantas
espontâneas e plantio

10

Novembro

Monitoramento do Rio Tibagi e conversa com
a comunidade durante os testes da UHE
Mauá

11

Novembro

Participação dos indígenas na primeira etapa

-

e

estruturação

da

equipe
Áreas
medidas e
mapa

Mapa

Planejamento e recomendação técnica das
sementes e insumos
Sementes
adquiridas
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do Curso de Formação em Produção de
Sementes Tradicionais em Palmeira (PR)
organizado pela ASPTA e CONAB.
12

Dezembro

Plantio de 14,52 hectares (6 alqueires) de
milho e 2,42 hectares (1 alqueire) de feijão
nas áreas das Aldeias Sede, Serrinha e
Barreiro.

13

Dezembro
Abril

-

Monitoramento
e
pulverização
com
biofertilizantes,
agentes
de
controle
biológicos e produtos orgânicos para controle
de pragas e doenças nas áreas das Aldeias
Sede, Serrinha e Barreiro.

14

Dezembro
Atual

-

Reuniões
e
atividades
de
campo
relacionadas ao trabalho integrado entre o
Programa
de
Sustentabilidade
Socioambiental e Cultural (PSSAC) e o PBA
- CI

15

Janeiro

16

Janeiro
Maio

17

Plantio de 12,10 hectares (5 alqueires) de
milho na área da Aldeia Água Branca.
-

Monitoramento
e
pulverização
com
biofertilizantes,
agentes
de
controle
biológicos e produtos orgânicos para controle
de pragas e doenças na área da Aldeia Água
Branca.

Foto

Janeiro

Mutirão na Aldeia Água Branca para o
controle do mato na área de plantio de milho

Foto

18

Fevereiro

Mutirão na Aldeia Água Branca para o
controle do mato na área de plantio de feijão

Foto

19

Março - Abril

Coleta de amostras de solo, interpretação
das análises e recomendação técnica dos
insumos para correção de solo

Foto

20

Abril

Mutirão na Aldeia Água Branca para o
controle do mato na área de plantio de feijão

Foto

21

Abril

Plantio de 9,68 hectares (4 alqueires) de
feijão na área da Aldeia Água Branca.

Foto

22

Abril

Elaboração de planilhas e metodologia para
o cálculo detalhado do custo das operações
agrícolas mecanizadas para a safra 2013 2014.

Planilha
elaborada e
cálculos
realizados

23

Abril – Atual
(atividade
prevista até
julho)

Monitoramento
e
pulverização
com
biofertilizantes,
agentes
de
controle
biológicos e produtos orgânicos para controle
de pragas e doenças na área de feijão da
Aldeia Água Branca.

Foto

24

Abril

Curso GNSS sistema GPS para os indígenas
realizado pela equipe técnica.

Lista
de
presença

25

Maio

Curso Básico de Manutenção de Tratores e

Lista

de
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Segurança no Trabalho na Terra Indígena.

26

Maio



Curso Básico de Manutenção e Operação de
Implementos Agrícolas na Terra Indígena.

presença,
certificado
e foto
Lista
de
presença,
certificado
e foto

ANALISE CRÍTICA
A realização do Diagnóstico Rápido na Terra Indígena com levantamentos

agronômicos no caso da TI Apucaraninha não foi necessário em virtude do diagnóstico
contratado pela Copel na elaboração do Programa de Sustentabilidade Socioambiental
e Cultural –(PSSAC). Coube à equipe de campo uma avaliação dos documentos,
atualização de algumas informações, medição das áreas e realização de análises de
solo nos sistemas de cultivos anuais.
Iniciar as atividades do PBA-CI em julho configurou-se como um período
inadequado para o planejamento e implantação da safra 2012-2013. Fatores técnicos
recomendavam a prorrogação do início das atividades agrícolas para o próximo ano,
no entanto, pesou a demanda da comunidade. Acordo compactuado em reunião, bem
como, esclarecido que iniciar tardiamente a safra acarretaria em riscos devido a falta
de análise e correção de solo e o risco do plantio fora da melhor época. Outro fator de
atraso foi à ausência de técnicos e procedimentos administrativos do CECS para
efetivação das compras. Aspectos somados a outros tantos acarretaram no plantio
tardio da safra. Produziu-se aproximadamente 80 toneladas de milho e estima-se 18
toneladas de feijão. Estes números comparados com a produtividade esperada (133
toneladas de milho e 24 toneladas de feijão) são positivos frente às adversidades no
processo.
A execução dos trabalhos da área animal não foi prioridade para comunidade
e a equipe técnica focou esforços em sua inserção e nos trabalhos na área vegetal. No
entanto, o CECS já contratou o zootecnista responsável pelo desenvolvimento desta
frente.
Entre as atividades elencadas no Comitê Gestor Local, as construções e
veículos foram prioridade. A ausência de ações para efetivação da contratação e
compra implicou em desgaste da comunidade com o CECS que culminou com a
retenção do veiculo da equipe técnica e antecipação da formação e convocação do
Comitê Gestor Geral. Nesta ocasião o superintendente do CECS acordou um novo
calendário que esta sendo cumprido. Dos veículos as caminhonetes e motos foram
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entregues; o ônibus e caminhão estão em fase de finalização das carrocerias e em
vias de serem entregues. Esta contratada a empresa responsável pela construção da
sede do programa, dois barracões de armazenagem de insumos agrícolas de 60m 2
cada, uma garagem de máquinas e implementos de 200 m2 , construção de dois
campos de campos de futebol com vestiários e a reforma de um campo de futebol; A
entrega está prevista para meados de setembro.
Diversos cursos de capacitação dos indígenas foram realizados neste
período, foi dado prioridade para as áreas produtivas e há agendado cursos na área
de costura, processamento de alimentos e produção artesanal de pães. Em relação a
curso de formação de condutores houve na TI Apucaraninha o contratempo com o
Ciretran-PR que não aceitava o declaração de residência emitida pela FUNAI. Foi
necessária a intervenção do Ministério Publico Federal e atualmente o processo está
em andamento.
Através da articulação institucional com a CONAB, ONG ASPTA e os
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Palmeira (PR) e São João do Triunfo (PR) foi
possível desenvolver um trabalho de resgate e multiplicação das sementes tradicionais
nas T.I. s. O trabalho apresentou resultados muito promissores neste primeiro ano,
principalmente com o milho. Os indígenas cultivavam no passado muitas variedades,
mas haviam perdido as sementes. Houve grande interesse pelo milho branco, com o
qual é feito o bolo tradicional (emi). As variedades de milho palha roxa, cunha e
amarelão também tiveram grande interesse pela comunidade. Muitas famílias
implementaram os campos de multiplicação de sementes e na safra 2013 – 2014 já
possuem semente própria para o plantio. Para a próxima safra a T.I. Apucaraninha
receberá a doação destas instituições de 2400 kg de semente de milho de 20
variedades tradicionais.


Cultura

Dados Quantitativos:

Aldeia

Forma

de Área

em Área

produção

alqueires

hectares

Milho

Água Branca

coletivo

5

12,10

Feijão

Água Branca

coletivo

4

9.68

Milho

Sede*

familiar

6

14,52

Feijão

Sede

familiar

1

2,42

em
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16
38,72

3.2.2. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e
Criação de Marcas Indígenas]
Não há atividades previstas para o período.

3.3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial
A realização do Diagnóstico na Terra Indígena Apucaraninha com levantamentos
de dados e mapeamento in loco de áreas potencialmente vulneráveis e/ou de
relevância não foi necessário em virtude do diagnostico contratado pela Copel na
elaboração do Programa de Sustentabilidade Socioambiental e Cultural (PSSAC).
Coube a equipe de campo uma avaliação dos documentos e atualização de alguns
dados. Em virtude da ausência de equipamento de georreferenciamento e do
profissional de biologia a ser contratado pelo CECS não foi desenvolvido atividades de
maior.
Em cumprimento com o PBA-CI e principalmente, com a expectativa da
comunidade foi entregue os veículos. As duas motos no dia três de março e três
caminhonetes no dia vinte e sete de março. O evento sofreu atraso por conta de
problemas na documentação da Associação dos Moradores da Terra Indígena
Apucaraninha e erro do despachante contratado para emplacar os veículos. No
entanto, o dia da entrega foi marcado pela mobilização da comunidade, com direito a
carreata, discurso das lideranças e vasto churrasco.
No PBA estava vinculada a entrega dos veículos a oferta de cursos de CNH. Desta
vez, o contratempo, foi em virtude da recusa do CIRETRAN em aceitar a declaração
de residência emitida pela FUNAI, como comprovante de endereço. Foi necessária a
intervenção do MPF já que o procedimento interno normal do CIRETRAN
requeria comprovante de residência: conta de água, luz ou telefone (nome do pai ou
mãe) emitida há no máximo 90 (noventa) dias. A comunidade do Apucaraninha,
diferencia-se das demais TIs da região em detrimento da Usina Hidrelétrica
Apucaraninha, de tal forma, os indígenas não dispõem do comprovante de endereço
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requerido. Por intermédio do MPF ocorreu a validação da Declaração de Residência
acessível a comunidade do Apucaraninha, como substituto aos documentos exigidos.
Por hora foi iniciado o curso de habilitação para carro a Romão Nivaldo Peho
Zacarias, Valdinei Fag Ryg Deolindo, Ivan Bribis Rodrigues e habilitação em motos
para Luciano Frederico e Evandro Egje Jan Galdino.
Entre as ações deste programa esta a elaboração do Plano de Gestão das Terras
Indígenas. Por avaliação da coordenação geral a atividade foi antecipada em relação
ao cronograma previsto; com a realização de reuniões nas TIs Queimadas e São
Jerônimo. O objetivo de instigar a reflexão do tema tem sido contemplado com a
metodologia adotada.

3.4. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de
Nascentes
A realização do Diagnóstico Etnoambiental da Terra indígena Apucaraninha com
vista a embasar ações de recuperação de áreas degradadas não foi necessário em
virtude do diagnóstico contratado pela Copel na elaboração do Programa de
Sustentabilidade Socioambiental e Cultural (PSSAC ). Coube a equipe de campo uma
avaliação dos documentos e atualização de alguns dados. Em virtude da ausência de
equipamento de georreferenciamento e do profissional de biologia a ser contratado
pelo CECS não foi desenvolvido atividades de maior relevância. Com intuído de fechar
parcerias com outros agentes, foi aberto diálogo com a Universidade Estadual de
Maringá (UEM) e Universidade Estadual de Londrina (UEL) e realizado um trabalho de
aproximação das instituições com as comunidades indígenas em parceria com o
CECS para avaliação dos projetos executados ou em execução que se aproximam do
foco presente no PBA-CI e sua extensão as TIs. Entre as parcerias já fechadas esta
doação de mudas nativas, assessoria e o plantio de talhões de taquara para atender a
demanda por matéria prima nas comunidades Kaingangs.

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

3.5.1. Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais
Não há atividades previstas para o período.

111

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013
3.5.2. Subprograma de apoio ao Artesanato
Com intuito de incentivar e apoiar as atividades de produção e de comercialização de
artesanato indígena em parceria com o Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Nascentes atentou-se para a garantia de matéria-prima
para a confecção de artesanato em taquara ao analisar o projeto de plantio de taquara
da Universidade Estadual de Maringá desenvolvido na Reserva Indígena Faxinal.
A aquisição de ônibus para transporte e comercialização de artesanato.

3.5.3. Subprograma de Fomento Às Atividades De Lazer
Contratação de empresa para construção e reforma dos campos, aquisição de ônibus
a ser usado no transporte da comunidade em atividades de lazer e esportivo nas
demais TIs e no entorno.
Liberação e adiantamento do fundo de festividades utilizados na realização de
festividades com ampla participação da comunidade.

3.6. Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas

3.6.1. Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas: Terras Indígenas
Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina.
Não há atividades previstas para o período.
3.6.2. Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Não há atividades previstas para o período.
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Figura 1 – Mapa das áreas de cultivos anuais da T.I. Apucaraninha na safra 2013 – 2014.
Foram cultivados nesta safra 26,6 hectares de milho e 16,9 hectares de feijão, totalizando 43,6
hectares.

Foto 1 – Participação dos indígenas na primeira
etapa do Curso de Sementes Crioulas em
Palmeira (PR) organizado pela CONAB e
ASPTA no dia 21/11/2012.

Foto 2 – Participação dos indígenas na
segunda etapa do Curso de Sementes
Crioulas em Palmeira (PR) organizado pela
CONAB e ASPTA no dia 24/01/2013.
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Foto 3 – Campo de Multiplicação de Sementes
de Milho Palha Roxa

Foto 4 – Campo de Multiplicação
Sementes de Milho Branco

de

Foto 5 – Preparo de solo em área que não era Foto 6 – Segundo preparo de solo na mesma
cultivada a vários anos.
área para controle de plantas colonizadoras
(mato).

Foto 7 – Plantio do milho variedade IPR 114
no sistema de produção orgânico.

Foto 8 – Sistema de produção de milho
orgânico com 20 dias depois do plantio.

Foto 9– Sistema de produção de milho
orgânico com 45 dias depois do plantio.

Foto 10 – Sistema de produção de milho
orgânico com 75 dias depois do plantio
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Foto 11 – Sistema de produção de milho
orgânico com 75 dias depois do plantio.

Foto 12 – Sistema de produção de feijão
orgânico com 15 dias depois do plantio

Foto 13 – Sistema de produção de feijão
orgânico com 30 dias depois do plantio

Foto 14 – Pulverização de controle biológico
(Bacillus thuringiensis) para controle da
lagarta do milho.

Foto 15 – Curso Básico de Manutenção de
Tratores e Segurança do Trabalho realizado
nos dias 20 e 21 de maio de 2013.

Foto 16 – Curso Básico de Manutenção e
Operação
de
Implementos
Agrícolas
realizado no dia 22 de maio de 2013.
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Foto 17– Mutirão na Aldeia Água Branca para
controle do mato na área de plantio de milho
no dia 23 01 2013.

Foto 18 – Mutirão na Aldeia Água Branca
para controle do mato na área de plantio de
feijão no dia 26 02 2013.

Foto 19 – Mutirão na Aldeia Água Branca para
controle do mato na área de plantio de feijão
no dia 25 04 2013

Foto 20 – Entrega das Motos

Foto 21 – Reunião de apresentação da equipe
técnica do PBA na T.I. Apucaraninha no dia 06
de Julho de 2012

Foto 22 – Primeira Reunião do Comitê Gestor
Geral em novembro de 2012

116

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013

Foto 23 – 1ª Reunião do Comitê Gestor Local Foto 24 – Segunda Reunião do Comitê Gestor
no dia 24 de Julho de 2012.
Geral em novembro de 2012

Foto 25– Segunda Reunião do Comitê Gestor
Geral em novembro de 2012

Foto 26 – Segunda Reunião do Comitê
Gestor Geral em novembro de 2012

Foto 27 – Entrega das caminhonetes na T.I.
Apucaraninha

Foto 28 – Entrega da caminhonete
na Aldeia Água Branca
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Foto 29 – Discurso das lideranças em Foto 30 – Entrega das sementes de milho e
comemoração da comunidade na entrega da feijão da safra 2012 – 2013
caminhonete na Aldeia Sede.

Foto 31 – Entrega das sementes de
milho e feijão da safra 2012 – 2013

Foto 32 – Entrega do adubo orgânico da safra
2012 – 2013

Foto 33 – Entrega de pó de rocha da safra
2012 – 2013

Foto 34 – Visita de monitoramento do Rio
Tibagi na T.I. Apucaraninha

118

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013

Foto 35 – Apoio do PBA-CI para realização da
III Festa do Pari em Abril de 2013

Foto 36– Festa na aldeia sede com recurso
do fundo de festividades do PBA-CI

Foto 37– Apoio do PBA-CI para realização da
III Festa do Pari em Abril de 2013.

Foto 38– Apoio do PBA-CI para realização da
III Festa do Pari em Abril de 2013.

Foto 39 – Apoio do PBA-CI para realização da
III Festa do Pari em Abril de 2013.

Foto 40 – Entrega de compra, custeada pelo
fundo de festividades, para realização de
festa na aldeia Água Branca
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Foto 41– Preparativo para festa na aldeia Água Foto 42– Conversa com a
comunidade sobre agricultura na
Branca.
Aldeia Água Branca

Foto 43 – Reunião com lideranças na aldeia Foto 44 – Preparo do almoço pelo mutirão de
Água Branca para esclarecimento do PBA-CI
capina manual da área agrícola (Aldeia Água
Branca).

Foto 45 – Almoço pelo mutirão de capina do Foto 46 – Reunião interinstitucional com
mato da área agrícola (Aldeia Água Branca)
representantes da Emater.
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Foto 47 – Cartaz 3ª Festa do Pari

Foto 48 – Cartaz Festa do Dia do Índio.
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4. TERRA INDÍGENA SÃO JERÔNIMO
Responsáveis Técnicos
Paulo Roberto Homem de Góes
Gilberto Yudi Shingo
Maicon Fernando Marcante
Igor Karol Brasileiro de Souza
Equipe Indígena
João Candido da Silva
Maria do Carmo da Silva
Diego de Almeida
João Rodrigues
João Maria Jorge
Anderson da Silva

Atribuição
Antropólogo – Coordenador Geral
Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia
Historiador – Equipe Local
Eng. Agrônomo – Equipe Local
Atribuição
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Supervisor Agrícola
Supervisor Agrícola
Agente de Defesa Ambiental
Agente de Defesa Ambiental

4.1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA
4.1.1. Subprograma de Gestão do PBA
ATIVIDADES REALIZADAS
- Reunião dos Comitês Gestores Locais: Reuniões com elaboração de ata com
frequência média mensal e reuniões sem ata com frequência média quinzenal.
- Reuniões com a comunidade indígena: duas reuniões - uma para tratar questões da
safra de cereais e outra para tratar da utilização dos veículos e da safra de cereais.
- Reunião com FUNAI: uma com Mauro Capellari (FUNAI/Londrina) e duas com Maria
Helena (FUNAI/Curitiba).
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reuniões da Equipe Técnica e coordenação
- Reunião com os coordenadores Paulo Góes e Gilberto Shingo.
- Constituição de CGL: participação dos contratados e demais lideranças.
- Constituição de Comissão Aldeã: participação dos contratados e demais lideranças
- Elaboração de diagnóstico: em andamento
ANÁLISE CRÍTICA
Em nível local a gestão do PBA-CI estrutura-se a partir do Comitê Gestor Local
(CGL) e da Comissão Aldeã. Na Terra Indígena São Jerônimo, a partir da segunda
reunião de execução do PBA-CI realizada no dia 16 de julho de 2012, os caciques e
demais lideranças das etnias Kaingang e Guarani optaram por separar a gestão do
PBA-CI entre as referidas etnias. Em decorrência, na Terra Indígena São Jerônimo
formaram-se dois Comitês Gestores Locais e duas Comissões Aldeãs - um CGL e
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uma Comissão da comunidade Kaingang e um CGL e uma Comissão da comunidade
Guarani. Considerando isso, optou-se por relatar o andamento das atividades do PBACI em São Jerônimo de acordo com esta separação, num primeiro momento
abordando a comunidade Kaingang e em seguida a comunidade Guarani.

- Famílias Kaingang
Entre os Kaingang o CGL conta com os três contratados indígenas do PBA-CI entre os quais o cacique João Cândido da Silva como coordenador - e com os dois
integrantes da equipe técnica. Já a Comissão Aldeã dos Kaingang compreende os
contratados indígenas e as demais lideranças da comunidade, num total de sete
integrantes. Tais estruturas se mantêm com estas configurações até o presente
momento. As reuniões com elaboração de ata do CGL ocorrem com frequência média
mensal, mais concentradas nos períodos que exigem deliberação, planejamento e
encaminhamento das atividades. Com frequência média quinzenal os integrantes do
CGL e membros da Comissão Aldeã - por vezes acompanhados de outros indígenas
da comunidade - se reúnem para acompanhar o andamento das atividades,
compartilhar experiências e informações, esclarecer aspectos duvidosos, entre outros
assuntos correlatos à execução do PBA-CI. Por vezes estas reuniões encaminham
reuniões de deliberação com elaboração de ata. Além destas reuniões com a
presença da equipe técnica, as lideranças e demais membros da comunidade
indígena internamente se reúnem e apresentam posicionamentos a respeito da
execução do PBA-CI, os quais posteriormente são incorporados às deliberações do
CGL.
Nas reuniões do CGL os contratados indígenas, as demais lideranças Kaingang e os
integrantes da equipe técnica discutem toda a sorte de assuntos relacionados à
execução do PBA-CI. As discussões abarcam temas centrais como o planejamento e
organização da safra de cereais, o planejamento da produção de café, a utilização dos
veículos, o trabalho dos contratados, a escolha de locais para as construções e a
liberação do fundo de festividades, os quais passam por deliberação da Comissão
Aldeã e são registrados em ata. Cabe ressaltar que os integrantes da equipe em geral
acompanham as deliberações da Comissão Aldeã, apontando aspectos, viabilidades,
opções e encaminhamentos possíveis, porém não participam das decisões tomadas
exclusivamente pelos indígenas integrantes da referida comissão. Assuntos mais
pontuais também são discutidos pelo CGL, tais como participação e organização de
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cursos, revisões e abastecimentos dos veículos, encaminhamentos dos cursos de
CNH, aspectos burocráticos da contratação dos funcionários indígenas, entre outros
assuntos. Nas discussões do CGL e nas deliberações da Comissão Aldeã destacamse o remanejamento de recursos do PBA-CI para o incremento da área de plantio dos
cereais e a organização e distribuição das áreas de plantio coletivo entre as famílias
da comunidade Kaingang.
- Famílias Guarani
Entre os Guarani inicialmente o CGL e a Comissão Aldeã seguiram estrutura
semelhante à dos Kaingang - CGL composto pelos contratados, entre os quais o então
cacique Adílson Guimarães Carneiro, e pela equipe técnica - e Comissão Aldeã
compreendendo os contratados indígenas e demais lideranças. As discussões - com
temas semelhantes aos relatados acima - privilegiaram a organização da safra de
cereais, com intensa participação dos contratados indígenas do PBA-CI, e a liberação
do fundo de festividades. De maneira geral as reuniões do CGL e da Comissão Aldeã
seguiam frequência semelhante à do CGL Kaingang, até mesmo por iniciativa da
equipe técnica em manter um relativo equilíbrio no desenvolvimento das ações de
ambos os CGLs. Nesta organização inicial de gestão do PBA-CI da comunidade
Guarani destaca-se a reunião realizada no sábado dia 11 de agosto de 2012 para
deliberação a respeito do incremento da área de plantio de cereais pelo PBA-CI, na
qual reuniram-se o CGL e os agricultores indígenas da comunidade Guarani. Em tal
reunião oportunizou-se o diálogo e uma relação estreita entre a gestão do PBA-CI,
através do CGL, e os agricultores da comunidade Guarani. Destaca-se também neste
momento inicial de execução do PBA-CI o envolvimento dos contratados indígenas
Guarani junto às atividades agrícolas em geral - medições, preparo de solos, plantio
etc. - tal qual apresentando mais adiante.
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.
Foto 1: Reunião do CGL Guarani com agricultores da comunidade, 11 de agosto de 2012

No entanto, em meados do mês de outubro de 2012 a comunidade Guarani de
São Jerônimo substituiu o cacique e as demais lideranças indígenas. Cleber Lourenço
figurou como novo cacique Guarani e com ele um quadro novo de lideranças foi
instituído. As novas lideranças deram continuidade às ações que vinham sendo
realizadas no âmbito do PBA-CI, em particular ao plantio de cereais, mantendo o
planejamento e a organização inicialmente elaborados. Por outro lado, os membros
indígenas relacionados à gestão do PBA-CI foram alterados. O novo cacique e seu
vice cacique passaram a integrar o CGL Guarani e suas lideranças a integrar a
Comissão Aldeã. A frequência de reuniões seguiu sem maiores alterações, com
reuniões mensais para deliberação e elaboração de ata e reuniões mais frequentes
para ajustes e encaminhamentos pontuais, esclarecimentos e compartilhamento de
experiências. Nas ações do novo CGL também destaca-se a realização de reunião
com demais membros da comunidade Guarani para apresentar e discutir aspectos
relativos à execução do PBA-CI.
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Foto 2: Reunião do CGL Guarani com nova constituição, 20 de março de 2013.

O novo quadro de lideranças dos Guarani de São Jerônimo até o presente
momento apresenta-se bastante motivado e participativo na gestão do PBA-CI como
um todo, com presença de representantes em todas as reuniões gerais do PBA-CI reuniões do Comitê Gestor Geral e demais reuniões e oficinas inter-aldeãs - e com
participação efetiva na execução das atividades desenvolvidas. Nas deliberações e
tomadas de decisão da Comissão Aldeã destacam-se a organização da utilização dos
veículos e do trabalho dos contratados indígenas, bem como o planejamento da área
vegetal e construções civis. O CGL
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Foto 3: Reunião do CGL Guarani com membros da comunidade indígena, 09 de março de 2013.

- Aspectos gerais:
De maneira geral e em particular nas questões específicas de cada
comunidade o CGL Kaingang e o CGL Guarani realizam a gestão do PBA-CI de forma
independente. No entanto, em diversas atividades relacionadas à execução do PBA-CI
o diálogo entre os dois CGLs de São Jerônimo faz-se necessário. Entre estas
atividades destacam-se reuniões para discussão de aspectos ou atividades do PBA-CI
compartilhados pelas duas comunidades e reuniões com representantes do poder
público.
Logo no início da execução do PBA foi realizada reunião com os
coordenadores do PBA-CI Paulo Goes e Gilberto Shingo, na qual foi discutido o
incremento da área de plantio de cereais para ambas as comunidades. Tal
incremento, como detalhado mais adiante, compreendeu deliberações conjuntas
envolvendo os CGLs de São Jerônimo. Também com participação conjunta das
comunidades Kaingang e Guarani no dia 23 de outubro de 2012 foi realizada reunião
para apresentação de proposta de criação de ATER indígena com representantes da
EMATER/PR. Mais recentemente ambos os CGLs participaram de reuniões
envolvendo MPF e FUNAI, com discussões e elaboração participativa de critérios para
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aquisição de área agrícola pelo PBA-CI. Destaca-se ainda reunião realizada no dia 27
de março de 2013 com Mauro Capellari - representante da FUNAI/ CTL Londrina - e
os dois CGLs, em cuja oportunidade foi discutida a compatibilização das ações do
PBA-CI com as ações daquela instituição em São Jerônimo.

Foto 4: Reunião com representantes da EMATER/PR, 23 de outubro de 2012.

Além destas reuniões, as comunidades Guarani e Kaingang compartilham
algumas ações desenvolvidas no âmbito do PBA-CI. Neste primeiro ano de execução
pode-se ressaltar o preparo de solos e o plantio da safra de cereais, bem como o
planejamento para as duas construções que serão de uso comum - o salão de eventos
e o escritório. Nas atividades iniciais da safra - preparo de solos e plantio - os serviços
de hora/máquina foram realizados por um único tratorista, aspecto que exigiu a gestão
e o escalonamento da preparação e do plantio das áreas de forma conjunta por ambos
os CGLs. Da mesma forma, o processo de construção das estruturas previstas no
PBA-CI, ainda em andamento, compreende a gestão conjunta por parte dos CGLs,
particularmente com relação às especificações e aos locais das construções. Em tal
gestão conjunta as discussões - ainda que complexas e por vezes delicadas - até o
presente momento têm transcorrido de forma satisfatória e produtiva, assegurando o
entendimento entre as comunidades na execução do PBA-CI.
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Entretanto, como já relatado, de maneira geral a gestão do PBA-CI pelos CGLs
- a despeito destes aspectos e momentos mais específicos - ocorre de maneira
independente. Retornando à safra de cereais encontramos um exemplo disso: aparte
o preparo de solos e o plantio escalonado das áreas das famílias Guarani e Kaingang,
as demais atividades da safra - distribuição de sementes e insumos, divisão de áreas,
limpeza e controle do mato, colheita e armazenamento - foram executadas de forma
independente por ambas as comunidades.
4.1.2. Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA
ATIVIDADES REALIZADAS:
- Reuniões do CGG: duas reuniões em Londrina
- Reunião Inter-aldeã: uma reunião na TI Barão de Antonina
- Reuniões (oficinas) do Plano de Gestão: uma oficina na TI Queimadas e outra na TI
São Jerônimo.
ANÁLISE CRÍTICA:
De maneira geral a participação dos CGLs de São Jerônimo nas articulações
inter-aldeãs e interinstitucionais transcorre de forma satisfatória, com posturas
construtivas e motivadas. No entanto, separando a análise entre os dois CGLs é
possível apresentar algumas especificidades.
O CGL Guarani - em suas duas fases - vem participando de todas as reuniões
e oficinas que envolvem a articulação inter-aldeã ou interinstitucional. Na fase inicial as
participações se efetivavam particularmente a partir da presença do vice cacique João
Maria, enquanto que mais recentemente o novo cacique Cleber acompanha as
reuniões e oficinas. Também destaca-se a participação da coordenadora Maria do
Carmo, em particular na organização e participação da oficina inter-aldeã realizada na
própria TI São Jerônimo em meados de maio de 2013. Ressalta-se ainda a
participação do CGL - com o representativo acompanhamento de demais lideranças
que integram a Comissão Aldeã Guarani - na primeira reunião inter-aldeã realizada no
dia 27 de fevereiro de 2013 na TI Barão de Antonina.
Nas reuniões do Comitê Gestor Geral (CGG) e nas demais reuniões e oficinas
inter-aldeãs a participação do CGL Kaingang de São Jerônimo inicialmente mostrou-se
pouco expressiva, ou mesmo ausente em algumas oportunidades, mas mais
recentemente tal participação intensificou-se e tem contribuído para as discussões
internas do CGL Kaingang. Destaca-se a participação do cacique João Da Silva na
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oficina inter-aldeã realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2013 na TI Queimadas, bem
como o acompanhamento das reuniões do CGG pelo vice cacique Francisco da Silva.
De forma conjunta ressalta-se a participação de ambos os CGLs nas reuniões
para discutir a aquisição de área agrícola pelo PBA-CI, tanto em Londrina com MPF e
FUNAI/DF no dia 6 de março de 2013, quanto na TI São Jerônimo com representantes
da FUNAI/CTL Curitiba nos dias 6 e 7 de maio de 2013.

Foto 5: 2ª Reunião do Comitê Gestor Geral em Londrina, 06 de março de 2013.

4.1.3. Subprograma de intercâmbio
Não há atividades previstas para o período.

4.2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades
Indígenas
4.2.1. Subprograma de Agricultura
 ATIVIDADES REALIZADAS:
- Apresentação do programa agrícola do PBA para as lideranças e os indígenas
contratados através de reuniões do comitê gestor local, principalmente informações
sobre as atividades previstas e o tamanho das áreas que seriam plantadas pelo PBA.
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- Levantamento de informações básicas sobre as áreas coletivas onde seriam
plantadas as lavouras do PBA (localização geográfica, tamanho das áreas, divisas,
acesso, histórico de manejo da área, etc.)

Foto 6: terra coletiva Kaingang antes do preparo de solo.

- Diagnóstico rápido das áreas de produção familiar (identificação das famílias que
possuem área de plantio, informações sobre as áreas; tamanho, relevo, acesso de
maquinários, possibilidade de mecanização, histórico, etc. )
- Planejamento da Safra de cereais, elaboração de especificações técnicas para
aquisição dos insumos necessários para realização da safra. Realização de cotação
de preços no município e contratação de serviços de máquinas agrícolas para
viabilização da safra.
- Medição com GPS das áreas coletivas de lavoura.
- Visitas constantes para acompanhamento do preparo de solo nas áreas coletivas e
familiares para realização do plantio.
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Foto 7: preparo de solo terras familiares.

- Recebimento, conferência e armazenagem de insumos para o plantio.
- Visitas técnicas, orientações sobre a safra; adubação, época de semeadura, preparo
do solo, espaçamento de plantio, profundidade, regulagem de máquinas, tratamento
de sementes e manejo fitossanitário orgânico da lavoura.

Foto 8: Orientação sobre uso dos insumos.

- Coleta de amostras de solo para realização de análises.
- Acompanhamento técnico da semeadura da safra de feijão e milho.
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-

Foto 9: semeadura milho Guarani

Foto 10: entrega técnica dos tratores.
- Recebimento de 2 tratores Massey Fergusson 85 cv para execução dos serviços
PBA.
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- Visita técnica às áreas de produção de milho e feijão, acompanhamento e registro
fotográfico das atividades executa.

Foto 11: manejo de feijão em roças familiares.

- Curso de meliponicultura e excursão para Agroindústria em Cornélio Procópio ;
fomentar a criação de abelhas indígenas no entorno das residências da aldeia, com o
objetivo de produzir alimento de altíssima qualidade e havendo a possibilidade de
geração de renda através da comercialização do mel de jataí.
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Fotos 11 e 12: Curso sobre manejo e produção de mel de abelhas indígenas.

- Curso de operação de tratores; capacitação de 40 horas com conteúdo teórico e
prático em operação e manutenção de tratores.

Foto 13: Curso tratorista TI São Jerônimo.

- Curso de derivados de mandioca; propiciar as famílias capacitação para manipulação
de alimentos com segurança e higiene, assim como o conhecimento necessário para o
preparo de pratos variados utilizando como base matéria prima existente (mandioca),
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melhorando e diversificando a alimentação das famílias. Na TI São Jerônimo já
identificamos após a realização deste curso a comercialização dentro da aldeia de
“sonho de mandioca” por mulheres indígenas que passaram por esta capacitação.

Foto 14: Curso de derivados de mandioca TI São Jerônimo

- Fornecimento de material genético e orientações técnicas para propagação de
sementes crioulas de milho, variedades Palha Roxa, Branco.

Variedades estas

comumente utilizadas na culinária e artesanato.

Foto 14: área de cultivo de milho e feijão orgânico no sistema familiar.
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- Introdução de sementes de crotalária spectabilis, para as famílias que já realizam
trabalho com café, utilizando esta técnica de adubação verde como uma ferramenta de
aproximação das práticas locais ao processo de transição para um sistema de
produção agroecológico.

Benefícios; produção de biomassa, proteção do solo ao

super aquecimento superficial e infestação das plantas daninhas, facilidade de
manejo, fixação biológica de nitrogênio e melhoria da fertilidade do solo.

Esta

atividade já foi realizada, as famílias colheram e armazenaram as sementes para o
uso no próximo ano.

Foto 15: cafezal com adubação verde (crotalária spectabilis ) –
área de João Tapixi TI São Jerônimo.

- Visitas aos quintais para manejo de pomar plantado.


DETALHAMENTO SAFRA DE CEREAIS:
Conforme citado acima, o foco inicial do trabalho na TI. foi a apresentação do

programa agrícola para as lideranças locais guarani e kaingang no âmbito de reuniões
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do comitê gestor local assim como visitas e conversas frequentes afim de esclarecer
duvidas relativas à implementação da safra de cereais proposta pelo PBA.
Após entendimento da comunidade e lideranças sobre a área de cereal
previstas no PBA, houve muitos questionamentos por parte dos caciques guarani e
kaingang sobre o tamanho destas áreas de plantio. Partindo do então cacique guarani
Adilson Carneiro e do cacique kaingang João da Silva, através de reuniões do CGL a
solicitação de revisão das áreas de milho e feijão propostas.
Segundo afirmação dos caciques, a comunidade e as lideranças locais
esperavam um projeto de cereais diferente do previsto, o qual consta o plantio de
0,125 alqueires para algumas famílias previamente listadas no projeto de milho e feijão
PBA.
De acordo com a argumentação da liderança não seria possível plantar milho e
feijão para algumas famílias e deixar outras que não estavam listadas previamente
(durante oficina) fora do projeto. E que segundo as lideranças assim como agregar o
restante das famílias que também almejavam o plantio de milho e feijão haveria que se
estipular uma área máxima para cada família plantar, para não favorecer alguns
indivíduos dentro da aldeia que possuem mais terra que outros.
Diante desta situação, houve reunião do Comitê Gestor Local formado na TI.
São Jerônimo, com a presença dos coordenadores do PBA Paulo Góes e Gilberto
Shingo, além de representantes da FUNAI para analisar e deliberar o assunto.
Durante reunião do CGL, em comum acordo entre as lideranças indígenas,
FUNAI e CECS, houve deliberação sobre alterações da safra, aumentando a área de
milho e feijão prevista.

Sendo estipulado a quantidade de 1 saco de milho ( 20 kg.) e

1 saco de feijão ( 20 kg.) por família. Isto representa uma área de aproximadamente
meio alqueire para cada chefe de família.
Para viabilizar esta ação de aumento da área de cereais, foi remanejado o
recurso previsto para aquisição de mudas de citros PBA, haja vista que a FUNAI se
responsabilizou em trazer as mudas frutíferas para atender a demanda das famílias
desta TI. Fato este que realmente ocorreu no final do ano 2012.
Assim sendo, a área de produção de cereais da TI. São Jerônimo abrangeu as
áreas coletivas e familiares de plantio de milho e feijão. Como resume o quadro
abaixo:
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LAVOURAS
GUARANI KAINGANG
Milho coletivo:

7,26

12,1 ha

Milho familiar:

30 ha

7,5ha

Feijão coletivo:

7,26 ha

13,31 ha

Feijão familiar:

4,84 ha

2,42 ha

Total

49,36 ha

35,33 ha

Total geral

84,69 hectares



Áreas de produção familiar:

Esta ação envolveu quase a totalidade das famílias da TI que possuem terra própria
de plantio de cereais. Sendo realizado o plantio tanto em “áreas de toco” como em
áreas mecanizáveis. Totalizando 45 famílias indígenas produtoras de cereais,
conforme detalha tabela abaixo:

Áreas Familiares

Guarani ( 36 famílias)

Kaingang (9 famílias)

Áreas Mecanizáveis

12 alqueires - (29,2ha.)

3,48 alqueires (8,42 ha.)

Áreas de Toco

2,3 alqueires - (5,64 ha.)

0,6 alqueires - (1,5 ha.)

Subtotal

14 alqueires - (34,84ha)

4 alqueires - (9,92ha)

TOTAL FAMILIAR

18 alqueires - (43,56 ha)



Áreas de produção coletiva (17,1 alqueires):

As áreas de produção coletiva foram cultivadas para atender a demanda das
famílias indígenas que não possuem área própria para plantio. Após a semeadura as
áreas foram divididas em talhões de 0,3 a 0,4 ha e repassados para as famílias
realizarem o manejo da lavoura (capina).
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Áreas Coletivas
Nº divisões p/ famílias nas lavouras coletivas
Milho Guarani

31

Milho Kaingang

36

Feijão Guarani

26

Feijão Kaingang

36

Número de Famílias: 36 Famílias Kaingang + 31 Famílias Guarani

Total: 67 Famílias indígenas

Foto 16: Manejo de área de plantio.



DETALHAMENTO MANEJO REALIZADO:

O manejo adotado na implantação das lavouras do PBA utilizou técnicas agrícolas em
conformidade com o método orgânico de produção.


Manejo milho;

O tratamento de inoculação de sementes foi realizado com Azospirillum brasilense
(na dosagem de 150 ml/50kg de sementes) com o objetivo de potencializar a produção
de fito hormônios e aumentar o enraizamento das plantas.
A adubação; optou-se pela utilização de composto orgânico peletizado misturado
com fosfato natural reativo e pó de basalto na dosagem de 500 kg/há.

Sendo

200kg/há incorporado pré plantio e mais 300kg/há na linha de plantio.
Para o controle orgânico da lagarta do cartucho utilizou pulverização tratorizada
com inseticida biológico.
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O manejo do mato foi realizado de forma manual, cada família foi responsável pela
limpeza de sua parte da lavoura, pois após o plantio o projeto foi dividido, cada talhão
foi medido, marcado e repassado para os indígenas que não tem terra própria
produzir. Importante ressaltar que as famílias indígenas participaram diretamente do
processo de produção das lavouras, sendo exclusivamente responsáveis pela limpeza
e colheita do milho. Este manejo foi realizado em grande parte através de capinas
manuais (enxadas) mas também houve algumas famílias que cultivaram a lavoura
com tração animal (chapa/cultivador) .


Manejo feijão.

O tratamento de sementes foi realizado com inoculante turfoso Rhizobium topici
(SEMIA 4077 e SEMIA 4080) com o objetivo de promover a fixação biológica de
nitrogênio e consequente suporte nutricional para a lavoura.
A adubação; optou-se pela utilização de composto orgânico peletizado misturado
com fosfato natural reativo e pó de basalto na dosagem de 250 kg/há.
O manejo do mato foi realizado de forma manual, cada família foi responsável pela
limpeza de sua parte da lavoura, pois após o plantio o projeto foi dividido, cada talhão
foi medido, marcado e repassado para os indígenas que não tem terra própria
produzir. Importante ressaltar que as famílias indígenas participaram diretamente do
processo de produção das lavouras, sendo exclusivamente responsáveis pela limpeza
e colheita do feijão. Este manejo foi realizado em grande parte através de capinas
manual (enxadas), mas também houve algumas famílias que limparam a roça com
tração animal (chapa/cultivador).
Nestas áreas não foi possível realizar pulverização preventiva com sulfato de
cobre devido a fatores climáticos adversos (excesso de chuvas no período apropriado
de realização deste manejo).
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Foto 17: feijão coletivo Guarani.



ANÁLISE CRÍTICA:.

A implementação da safra de cereais possibilitou a dezenas de famílias
indígenas a oportunidade de produção de milho e feijão.

Esta safra foi realizada

abrangendo todas as áreas coletivas assim como realizando o plantio em áreas
familiares.
As principais dificuldades encontradas foram; preparo de solo iniciado
tardiamente, excesso de chuvas atrasando o preparo do solo, longo período
necessário para preparar todas as áreas de plantio e pouca participação dos indígenas
contratados kaingang no apoio a safra.
O tamanho da lavoura de cereais executada atendeu a contento a demanda da
comunidade, sendo plantada tanto as áreas coletivas como as terras das famílias.
Porém a viabilização desta safra aumentada foi obtida através de remanejamento de
recurso de mudas de citros. Para a próxima safra não há essa oportunidade de
remanejamento de recurso de mudas, sendo possível que novamente a comunidade
revindique a revisão da área de cereais prevista afim de evitar conflitos internos pela
distribuição destes cultivos.
4.2.2. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e
Criação de Marcas Indígenas
4.3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial
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ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Oficina do Plano de Gestão: uma em Queimadas e outra em São Jerônimo (atividade
antecipada)
- Curso de produção de mudas nativas: SENAR/PR nos dias 3 e 4 de junho de 2013.
- Entrega de veículos
- Cursos de CNH
- Liberação de cota mensal de combustível


ANÁLISE CRÍTICA
As atividades mais substanciais do presente Programa estão planejadas para

serem executadas a partir do segundo ano de execução do PBA-CI. Na TI São
Jerônimo a elaboração de diagnóstico encontra-se em andamento com levantamento
participativo de dados e informações sobre constituição dos solos da Reserva - solos
arenoso e de terra basáltica -, nascentes, matas ciliares, áreas de preservação e vias
de acesso e trânsito interno. Também integra a elaboração do referido diagnóstico
visitas familiares nas quais são levantados dados e indicativos socioeconômicos e
dados relativos à produção agrícola e agropecuária.

Foto 18: Visita familiar para elaboração de diagnóstico
24 de agosto de 2012.
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Este diagnóstico da parte ambiental acompanha o diagnóstico de dados e
informações relativos à produção agrícola, no qual identificam-se as áreas de plantio,
qualidade e condição do solos, famílias produtoras, áreas coletivas e familiares entre
outros aspectos, tal qual relatado no Programa 2. Em ambos os diagnósticos, os quais
estão sendo elaborados de forma conjunta, destacam-se a participação do agente
ambiental João Maria e da liderança Claudemir - por parte do CGL Guarani - e do
agente ambiental Anderson da Silva e do vice cacique Francisco da Silva por parte do
CGL Kaingang.

Foto 19: Visita familiar para elaboração de diagnóstico,
03 de agosto de 2012.

Entre as ações que integram o Programa 3 encontra-se a elaboração do Plano
de Gestão Territorial nas TIs que integram o PBA-CI. Atividade antecipada em relação
ao cronograma previsto, tal elaboração encontra-se em fase inicial contando com a
realização de duas oficinas nas TIs Queimadas e São Jerônimo, respectivamente nos
meses de abril e maio de 2013. Como já relatado no Programa 1, em ambas as
oportunidades destacam-se a participação dos dois CGLs de São Jerônimo, tanto no
envolvimento de pessoas mais experientes - foco das duas oficinas - quanto na
organização da oficina realizada em São Jerônimo; neste último caso em particular
ressalta-se a participação e o envolvimento do CGL Guarani. De maneira geral
verificou-se nas duas oficinas a participação efetiva de pessoas mais velhas das oitos
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TIs, com enriquecedora troca de experiências com lideranças mais jovens envolvidas
na execução do PBA-CI. Nestas oficinas oportunizou-se o diálogo relativo à gestão
territorial das TIs e em particular à gestão do PBA-CI como um todo. Ressalta-se aqui
com aspecto negativo a participação pouco expressiva dos caciques das oito TIs nos
eventos, com apenas três ou quatro exceções.

Foto 20: Segunda oficina do Plano de Gestão, TI São Jerônimo
15 e 16 de maio de 2013.

Também integra as ações do presente Programa a realização de curso de
produção de mudas nativas nos dias 3 e 4 de junho de 2013 que contou com
participantes do CGL Guarani de São Jerônimo e do CGL da TI Barão de Antonina.
Este curso foi viabilizado através de parceria do PBA-CI com o SENAR/PR, a qual
vem oportunizando cursos em áreas variadas conforme relato nos demais Programas.
Com relação à TI São Jerônimo, o curso de produção de mudas nativas contou com a
participação do agente ambiental Guarani João Maria e da coordenadora Guarani
Maria do Carmo. Inicialmente realizou-se aula teórica ministrada pelo intrutor do
SENAR/PR e em seguida os participantes visitaram dois viveiros - um em Assaí e
outro na zona rural de São Jerônimo da Serra.
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Foto 21: Visita técnica ao viveiro municipal de Assaí, 04 de junho de 2013

A avaliação do referido curso superou as expectativas, despertando o interesse
dos participantes para a produção de mudas nativas e articulando as técnicas
repassadas com os contextos verificados nas TIs São Jerônimo e Barão de Antonina.
Os indígenas contaram com orientações teóricas e práticas envolvendo preparo de
substrato, seleção de sementes e mudas, manejo e transposição das mudas para o
solo.

Foto 22: Exercício prático realizado no viveiro municipal de Assaí
04 de junho de 2013.
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Ainda integrando as ações do Programa 3 encontra-se a disponibilização de
infraestrutura para deslocamento e monitoramento de áreas nas TIs que integram o
PBA-CI. Para a TI São Jerônimo foram disponibilizados dois veículos baixos 1.6 e
duas motos off Road, um par (carro e moto) para a comunidade Kaingang e outro par
para a comunidade Guarani. Quanto à utilização dos veículos - tal qual relatado no
Programa 1 - ressalta-se a gestão e organização da referida utilização pelos próprios
CGls de forma independente. Destaca-se também a viabilização por parte do PBA-CI
de cursos de Carteira Nacional de Habilitação para os indígenas relacionados às
ações do presente Programa, em particular para os agentes ambientais. Com início
em meados de fevereiro de 2013, de maneira geral os cursos seguem a contento, com
alguns indígenas realizando os testes teóricos e outros realizando as aulas práticas.

Foto 23: Entrega de veículos na TI São Jerônimo, 04 de março de 2013.

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


ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Curso de produção de mudas nativas: SENAR/PR nos dias 3 e 4 de junho de 2013.


ANÁLISE CRÍTICA
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Tal qual o Programa 3, as ações mais substanciais do Programa 4 estão
planejadas para serem implementadas a partir do segundo ano de execução do PBACI. As ações iniciadas até o presente momento são compartilhadas entre os dois
programas referidos, os quais transcorrem de forma articulada. Tratam-se da
realização de diagnóstico - ainda em andamento - e da realização de curso de
produção de mudas nativas. Ambas as ações foram relatadas acima no Programa 3,
restando frisar aqui a identificação de nascentes que necessitam de recuperação.

Foto 24: Identificação de nascente e pequeno açude em área familiar
24 de agosto de 2012

A realização de diagnóstico através de visitas familiares também
compreende o objetivo de levantar dados e informações sobre a vegetação nativa,
rios, nascentes e matas ciliares tanto em áreas pertencentes às famílias indígenas
quanto em áreas de uso comum.
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Foto 25: Visita familiar para elaboração de diagnóstico
24 de agosto de 2012.

No curso de produção de mudas nativas - também relato acima - os
participantes indígenas receberam informações sobre a importância da vegetação
ciliar nativa para os rios e nascentes, bem como para a fauna e para o meio ambiente
como um todo, com orientação prática sobre a transposição de mudas do viveiro para
áreas degradadas.
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Foto 26: Orientação prática sobre transposição de mudas
04 de junho de 2013.

4.5. Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer
4.5.1. Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais
Não há atividades previstas para o período.
4.5.2. Subprograma de apoio ao Artesanato


ATIVIDADES REALIZADAS

- Oficina de Artesanato do SENAR/PR realizado dias 06, 07 e 08 de maio de 2013.


ANÁLISE CRÍTICA
Até o presente momento na TI São Jerônimo foi realizada uma oficina de

artesanato, viabilizado através de parceria entre o PBA-CI e o SENAR/PR, nos dias 6,
7 e 8 de maio de 2013. Na organização da oficina destacou-se a participação da
coordenadora Guarani Maria do Carmo. A oficina contou com presença de mulheres
das etnias Guarani, Kaingang e Xetá, abrigando o número máximo de participantes
nos três dias de oficina. Foram trabalhadas técnicas de seleção de matéria prima,
tintura e confecção de materiais a partir da palha do milho.

Foto 27: Oficina de artesanato em palha de milho
06 a 08 de maio de 2013.
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O instrutor também repassou às participantes informações sobre utilização dos
materiais, possibilidades criativas e comercialização das peças produzidas. A oficina
despertou ainda o interesse das participantes por outros cursos de artesanato,
disponibilizados pelo SENAR/PR, a partir de matérias primas diversas como a fibra de
taboa e a taquara.

Foto 28: Oficina de artesanato em palha de milho, 06 a 08 de maio de 2013.



4.5.3. Subprograma de Fomento Às Atividades De Lazer
ATIVIDADES REALIZADAS

- Liberação do Fundo de festividades
- Especificações técnicas de construção civil: Salão de eventos


ANÁLISE CRÍTICA
Nas atividades realizadas referentes ao presente Subprograma destaca-se a

liberação do fundo de festividades para os dois CGLs de São Jerônimo. Nas
discussões realizadas por estes foi estabelecida, por acordo entre os membros dos
dois CGLs, a divisão igualitária do fundo entre as comunidades Guarani e Kaingang.
No primeiro semestre de execução do PBA-CI o fundo referente ao primeiro ano foi
liberado e utilizado pelos CGLs em festividades distintas, porém na mesma data. Os
recursos foram utilizados na compra de carnes bovina e suína, refrigerantes e demais
gêneros alimentícios.
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Foto 29: Fila para o churrasco da comunidade Guarani, 29 de setembro de 2012.

A festividade dos índios Kaingang compreendeu também apresentações
culturais, valorização de comidas típicas, bancas de exposição de artesanato e plantas
medicinais, entre outras atividades.

Foto 30 e 31: Festividade da TI São Jerônimo: Apresentação cultural dos índios Kaingang e
distribuição de churrasco, 28 de setembro de 2012.

No primeiro semestre do corrente ano a liberação do fundo de festividades
relativo ao segundo ano de execução do PBA-CI foi antecipada devido às
comemorações do Dia Nacional do Índio. O CGL Kaingang optou por mobilizar sua
parcela do fundo para realização de festividades neste período. Mais uma vez o fundo
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foi utilizado na aquisição de carne, refrigerantes e demais gêneros alimentícios. O
CGL Guarani, por seu turno, optou por utilizar o fundo em festividade programada para
ocorrer entre os dias 05 e 07 de julho de 2013.
Também como ação do presente Subprograma está prevista a construção
de salão de eventos para ambas as comunidades da TI São Jerônimo. Esta ação está
exigindo a discussão conjunto por parte dos dois CGLs, como relatado no Programa 1,
pois a estrutura será compartilhada pelas duas comunidades. Com o processo em
andamento, já foram realizadas reuniões com os dois CGLs para discutir as
especificações técnicas da construção - as quais encontram-se definidas - e o local em
que será erguido o salão de eventos. Nestas reuniões ressalta-se o bom entendimento
dos CGLs com relação a esta temática.

4.6. Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas
4.6.1. Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas: Terras Indígenas
Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina.
Não há atividades previstas para o período.
4.6.2. Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Não há atividades previstas para o período.
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5. TERRA INDÍGENA BARÃO DE ANTONINA
Responsáveis Técnicos
Paulo Roberto Homem de Góes
Gilberto Yudi Shingo
Maicon Fernando Marcante
Igor Karol Brasileiro de Souza
Equipe Indígena
Alexandre de Almeida
Valdinei Candido Almeida
Amarildo Geraldo Soledad
João Mariano
Claudio Yfati de Lima Daka
Délcio Nato Fidêncio
Marcelo Geraldo Soledade
Casturino Almeida

Atribuição
Antropólogo – Coordenador Geral
Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia
Historiador – Equipe Local
Eng. Agrônomo – Equipe Local
Atribuição
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Supervisor Agrícola
Supervisor Agropecuário
Agente de Defesa Ambiental
Agente de Defesa Ambiental
Viveirista Florestal
Técnico Agrícola

5.1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA
5.1.1. Subprograma de Gestão do PBA
 ATIVIDADES REALIZADAS
- Reunião do Comitê Gestor Local: Reuniões com elaboração de ata com frequência
média mensal e reuniões sem ata com frequência média quinzenal.
- Reuniões com a comunidade indígena: três reuniões - uma para tratar questões da
safra de cereais com agricultores e as outras duas para discutir a utilização da van
pelos alunos da Reserva.
- Reunião com FUNAI: reunião com Marlene e Sélia (FUNAI/Cornélio Procópio)
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reuniões da Equipe Técnica e coordenação
- Reunião com os coordenadores Paulo Góes e Gilberto Shingo.
- Constituição de CGL: participação dos contratados e demais lideranças.
- Constituição de Comissão Aldeã: participação dos contratados e demais lideranças
- Elaboração de diagnóstico: em andamento


ANÁLISE CRÍTICA
Em nível local a gestão do PBA-CI estrutura-se a partir do Comitê Gestor Local

(CGL) e da Comissão Aldeã. Na Terra Indígena Barão de Antonina o início da
execução do PBA-CI e da formação destas instâncias foi retardado por decisão das
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lideranças indígenas. Apenas após o entendimento entre as lideranças e o PBA-CI a
referida execução teve início. No dia 14 de agosto de 2013 - em reunião com a
presença dos coordenadores Gilberto Shingo e Paulo Góes - as instruções sobre a
estrutura de gestão do PBA-CI foram repassadas às lideranças e demais membros da
comunidade indígena. O Comitê Gestor Local de Barão de Antonina foi formado em
seguida, contando com os contratados indígenas e os integrantes da equipe técnica. A
Comissão Aldeã - além dos contratados indígenas - foi constituída com a presença
das demais lideranças da TI.
Devido a este retardo na execução do PBA-CI a TI Barão de Antonina
inicialmente permaneceu atrasada em relação ao ritmo dos trabalhos já em
andamento nas demais TIs. No entanto, após os entendimentos necessários - e uma
vez feita a opção por iniciar as atividades do PBA-CI - a TI Barão de Antonina revelou
uma

estrutura

organizativa

diferenciada,

com

lideranças

bastante

atuantes,

participativas e dispostas a discutir, planejar e executar as ações previstas. Em pouco
tempo, talvez menos de um mês, já não havia atraso visível em relação às demais TIs.
Decorrente desta organização interna da TI Barão de Antonina, alguns aspectos de
fundamental relevância - como infraestrutura disponível e uma dinâmica de trabalho encontravam-se estruturados ou instituídos antes mesmo do início da execução do
PBA-CI. Como apresentado nos próximos Programas, tal estrutura - em particular os
dois exemplos citados - foi essencial nas ações desenvolvidas até o presente
momento.
O CGL de Barão de Antonina contou inicialmente com os indígenas nomeados
para serem contratados pelo PBA-CI, num total de sete pessoas, além dos integrantes
da equipe técnica. Já a Comissão Aldeã envolveu mais seis lideranças, excluídos os
integrantes da equipe técnica. O então cacique Alexandre de Almeida e seu vice
cacique Valdinei de Almeida foram contratados como coordenadores do CGL. As
reuniões com elaboração de ata do CGL ocorrem com frequência média mensal, mais
concentradas nos períodos que exigem deliberação, planejamento e encaminhamento
das atividades. No entanto, diariamente os contratados encontram-se presentes no
escritório da associação ou na oficina da Reserva por conta da dinâmica interna de
trabalho estabelecida em Barão de Antonina. Em decorrência, parte expressiva das
visitas da equipe técnica à TI resultam em reuniões informais (sem elaboração de ata
e sem convocação prévia) do CGL, com a presença dos integrantes da Comissão
Aldeã, em cujas oportunidades são realizados esclarecimentos, ajustes e discussões
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de ordem mais prática, troca de experiências, relatos e atualizações sobre o
andamento das atividades, bem como apontamentos para as reuniões mensais.

Foto 1: Encontro de funcionários e lideranças indígenas na oficina da
Terra Indígena, aldeia da Sede.

Entre os cargos previstos para os indígenas de Barão de Antonina encontra-se
o de técnico agrícola, o qual foi reivindicado pela comunidade nas oficinas de
elaboração do PBA-CI. O nome indicado pelo cacique e demais lideranças foi o de
Castorino Almeida, indígena da Reserva com formação de técnico agrícola. Logo que
foi contratado, em janeiro do corrente ano, Castorino Almeida passou a integrar o CGL
e a participar ativamente das discussões e atividades agrícolas, tal qual apresentado
mais adiante.
De modo geral as principais discussões do CGL realizadas até o presente
momento concentraram-se no planejamento agrícola e na utilização dos veículos,
particularmente da van dos estudantes indígenas. Com relação à safra de cereais - a
qual encontra-se relatada em detalhes do Programa 2 - ressaltam-se as deliberações
do CGL para a distribuição das lavouras de feijão e milho e a opção por não realizar o
plantio de arroz. Para definir a distribuição deu-se início à elaboração de diagnóstico
com levantamento e medição de áreas agrícolas, visitas familiares - em particular na
aldeia do Cedro -, identificação de agricultores e verificação da condição das áreas.
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Foto 3: Medição de área agrícola com GPS, aldeia do Cedro.

Na elaboração do referido diagnóstico destacou-se a participação do viveirista
Marcelo Soledade e do auxiliar vegetal Amarildo Soledade - ambos contratados pelo
PBA-CI - e também de outras lideranças da comunidade. Dispondo destes dados e
informações o CGL organizou o plantio nas áreas da Sede e da aldeia do Cedro e
também a distribuição dos talhões entre as famílias beneficiadas; na realização desta
distribuição mais uma vez destacou-se o engajamento do viveirista Marcelo Soledade.
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Foto 4. Lavoura de milho com divisão de talhões familiares, aldeia da Sede.

Ressalta-se ainda como ação relativa à safra de cereais e ao planejamento
agrícola a realização de reunião com agricultores indígenas da Reserva. Realizada no
dia 14 de maio de 2013, tal reunião foi solicitada pelos próprios agricultores e
organizada pelo técnico agrícola Castorino Almeida. Com mais de quarenta
participantes entre agricultores indígenas, integrantes do CGL e equipe técnica, foram
repassadas e discutidas questões relativas ao balanço da safra de cereais - saldo,
críticas, dificuldades, avanços, sugestões - e ao planejamento das próximas ações da
área agrícola e ambiental, entre as quais a construção do viveiro de mudas.
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Foto 5: Funcionário indígena coletando amostra para análise de solo,
aldeia do Cedro.

A organização da utilização dos veículos - as duas motos, a caminhoneta e
principalmente a van dos estudantes - foi outro tema amplamente discutido pelo CGL
em Barão de Antonina. Além das reuniões do CGL, para organizar a utilização da van
junto aos estudantes foram necessárias outras duas reuniões que envolveram os
próprios estudantes - usuários do veículo - e também alguns pais ou responsáveis. A
primeira reunião ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2013 e contou com cerca de
sessenta pessoas. A segunda ocorreu em 14 de março com aproximadamente
quarenta e cinco pessoas. Estas reuniões foram chamadas pelo cacique Alexandre,
por representantes da associação e por outras lideranças e - ainda que a equipe
técnica tenha acompanhado e contribuído em algum ponto específico - todos os
acordos encaminhados foram resultado de deliberação dos próprios indígenas lideranças, estudantes e demais envolvidos.
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Foto 6: Exposição da van dos estudantes ao lado do caminhão da Terra Indígena,
09 de março de 2013.

A necessidade de tais ações organizativas - relativas à safra de cereais e à
utilização dos veículos - foi rapidamente assimilada pelo CGL de Barão de Antonina.
As ações são discutidas pelo CGL mas as lideranças e em geral alguns membros da
comunidade também participam ativamente das discussões.
A organização interna da TI Barão de Antonina se reflete ainda na
infraestrutura disponível. Além de um escritório para reuniões e encontro dos
funcionários, a Reserva conta com oficina para os veículos e maquinários agrícolas,
garagem para implementos e espaços para armazenagem de sementes e insumos.
Para as atividades agrícolas a comunidade dispõe de tratores e alguns implementos
como grades e plantadeira, além de um caminhão para uso diverso. Esta
infraestrutura, como comentado no Programa 2, otimizou a realização da safra de
cereais com a própria associação de Barão de Antonina executando o serviço de
hora/máquina para preparo de solo e plantio.
Discussões acerca da dinâmica de trabalho dos funcionários indígenas do
PBA-CI também foram realizadas pelo CGL. Atribuições e responsabilidades logo
foram definidas e as jornadas de trabalho são registradas em livro-ponto. Nas reuniões
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os próprios funcionários participam das discussões e constituem a dinâmica de
trabalho do grupo, distribuindo as tarefas e realizando as cobranças.

Foto 7: Trabalho da equipe indígena para plantio de feijão.

De maneira geral ressalta-se aqui como aspecto positivo a organização interna
da TI Barão de Antonina. Esta organização, anterior ao início da execução do PBA,
apresenta-se até o momento como um facilitador e um apoio para as ações do PBACI. Em verdade, estas dialogam e passaram a integrar atividades e rotinas de
antemão estabelecidas em Barão de Antonina. Neste sentido destaca-se a
organização interna de Barão de Antonina como elemento fundamental para a gestão
participativa do PBA-CI neste primeiro ano de execução.
5.1.2. Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA
Com relação às reuniões extraordinárias realizadas até o momento, tem-se a primeira
reunião interaldeã realizada em Barão de Antonina, com representantes das oito TIs
do |PBA-CI. Realizada no dia 27 de fevereiro de 2013, tal reunião compreendeu ainda
os coordenadores Paulo Goes e Gilberto Shingo, além de todas as equipes de campo.
Na organização do evento mais uma vez destacou-se a participação dos funcionários
indígenas, em particular o cacique e coordenador Alexandre de Almeida. As
discussões realizadas foram bastante produtivas, com ênfase na estruturação das
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aldeias - manutenção do maquinário, dos veículos, produção de banco de sementes
etc. - para o período posterior ao encerramento do PBA-CI.
Também destaca-se reunião realizada na TI com as representantes da
FUNAI/Cornélio Procópio Marlene e Sélia e o CGL. Esta reunião, realizada no dia 28
de março de 2013, teve por objetivo compatibilizar as ações do PBA-CI com as ações
do PBA-CI para Barão de Antonina no ano de 2013. Antes disso ocorreu reunião com
os integrantes da equipe técnica, o coordenador Gilberto Shingo e Luis Alã, também
da FUNAI/Cornélio Procópio, para iniciar a discussão da referida compatibilização. Na
TI os coordenadores e demais funcionários indígenas participaram da reunião com
Marlene e Sélia, deliberando e tomando as decisões exigidas. Ficou acordado, no
tocante às questões agrícolas, que no corrente ano a FUNAI se concentrará no
fornecimento de mudas frutíferas - as quais foram definidas pelos próprios indígenas e que o PBA-CI executará a safra de cereais e a construção do viveiro de mudas.
Nas duas reuniões do Comitê Gestor Geral (CGG) o CGL de Barão de
Antonina participou com os coordenadores e ainda com outros funcionários indígenas
da Reserva. Também participaram, com o viveirista Marcelo Soledade e outras
lideranças, das duas oficinas do Plano de Gestão realizadas na TI Queimadas e na TI
São Jerônimo - respectivamente em 23 e 24 de abril e em 15 e 16 de maio.

Foto 2: Segunda Reunião do Comitê Gestor Geral em Londrina,
06 de março de 2013.
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5.1.3. Subprograma de intercâmbio
Não há atividades previstas para o período.
5.2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades Indígenas
5.2.1. Subprograma de Agricultura


ATIVIDADES REALIZADAS

- Apresentação do programa agrícola do PBA para as lideranças e os indígenas
contratados através de reuniões do comitê gestor local ; (principalmente informações
sobre as atividades previstas e o tamanho das áreas que seriam plantadas pelo PBA.)
- Levantamento de informações básicas sobre as áreas coletivas onde seriam
plantadas as lavouras do PBA (localização geográfica, tamanho das áreas, divisas,
acesso, histórico de manejo da área, etc. )
- Planejamento da Safra de cereais, elaboração de especificações técnicas para
aquisição dos insumos necessários para realização da safra Realização de cotação de
preços no município e contratação de serviços de máquinas agrícolas para
viabilização da safra(a própria Associação da TI Barão de Antonina que foi contratada
para a prestação dos serviços.)
- Medição com GPS das áreas coletivas de lavoura.
- Visitas constantes para acompanhamento do preparo de solo nas áreas coletivas
para realização do plantio.
- Recebimento, conferência e armazenagem de insumos para o plantio.
- Visitas técnicas, orientações sobre a safra; adubação, época de semeadura, preparo
do solo, espaçamento de plantio, profundidade, regulagem de máquinas, tratamento
de sementes e manejo fitossanitário orgânico da lavoura.
- Coleta de amostras de solo para realização de análises.
- Acompanhamento técnico da semeadura da safra de feijão e milho.
- Recebimento de trator Massey Fergusson 110 cv para execução dos serviços PBA.
- Visitas técnicas às áreas de produção de milho e feijão, acompanhamento e registro
fotográfico das atividades executas.
- Curso de operação de tratores; capacitação de 40 horas com conteúdo teórico e
prático em operação e manutenção de tratores.
- Curso de derivados de leite e curso de derivados de mandioca; propiciar as famílias
capacitação para manipulação de alimentos com segurança e higiene, assim como o
conhecimento necessário para o preparo de pratos variados utilizando como base
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matéria prima existente (leite e mandioca), diversificando a alimentação das famílias e
podendo ser uma forma de agregar valor ao produto, podendo também ser
comercializado internamente.
- Fornecimento de material genético para propagação - sementes crioulas de milho,
variedades Palha Roxa e Branco. Variedades estas comumente utilizadas na culinária
e artesanato.
- Introdução de sementes de crotalária spectabilis, para as famílias que já realizam
trabalho com café, utilizando esta técnica de adubação verde como uma ferramenta de
aproximação das práticas locais ao processo de transição para um sistema de
produção agroecológico.

Benefícios; produção de bio-massa, proteção ao solo do

super aquecimento superficial, minimiza as plantas daninhas facilitando manejo,
fixação biológica de nitrogênio melhora a fertilidade do solo. Esta atividade já foi
realizada, as famílias colheram e armazenaram as sementes para o uso no próximo
ano.
- Parceria em andamento com a EMATER local para inclusão de produtores indígenas
em programas institucionais de compra de alimentos para comercialização de
hortaliças produzidas na aldeia.

Garantindo assim mercado justo e seguro aos

produtores.
- Planejamento de implantação dos pomares familiares plantio 2013.


DETALHAMENTO SAFRA DE CEREAIS
Na TI Barão de Antonina as atividades de campo foi um pouco mais tardio em

relação às demais, isto se deu por conta do adiamento das atividades por decisão das
lideranças da própria aldeia. O retorno da equipe técnica à aldeia foi em meados de
agosto. Neste momento a Comissão aldeã já constituída optou pela execução do
plantio de cereais, assim como as demais aldeias componentes do PBA.

Nas

primeiras reuniões de planejamento da safra a comissão aldeã decidiu por privilegiar
plantio de milho e feijão e não realizar o plantio de arroz previsto no PBA.
Com relação ao plantio de milho e feijão, as discussões do CGL e da Comissão
Aldeã encaminharam à realização da safra em uma área de 24 alqueires tal qual
consta no PBA. Sendo 12 alqueires no Cedro e 12 alqueires na Sede.
O preparo do solo iniciou-se a partir do mês de setembro, a chegada dos
insumos necessários para realização da safra foi finalizada no dia 23 de novembro.
Este período desde o início dos trabalhos até a chegada dos insumos para realização
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do plantio gerou relativa insatisfação na aldeia, tendo em vista o interesse da
Comissão Aldeã de realizar o plantio mais cedo, para obter uma lavoura de melhor
qualidade, mais produtiva e atender o interesse das famílias indígenas de Barão de
Antonina.

Foto 8: preparo de solo, aldeia Cedro

Importante ressaltar que a terra indígena Barão de Antonina já apresentava
organização interna no que se refere aos trabalhos agrícolas e uma boa infraestrutura
de maquinários no local.
Havendo disponível e em boas condições de uso; 3 tratores, 1 grade aradora, 2
grades niveladora, 1 plantadeira e 1 pulverizador, 1 roçadeira e outros implementos.
Isto propiciou à própria associação local a responsabilidade de realizar os serviços de
preparo de solo e plantio das áreas agrícolas, sendo contratada para prestar serviço
de hora/máquina para safra de cereais PBA. Isto possibilitou uma grande participação
da Comissão Aldeã na gestão dos serviços realizados nas áreas de plantio, e esta
experiência foi muito positiva, observando que os serviços foram realizados nos
momentos ideais e com maior agilidade em relação aos locais onde a execução dos
serviços da safra foram realizados por contratados não indígenas de fora das aldeias.
Há na TI Barão de Antonina áreas agrícolas com lógicas de produção bem
distintas, existindo áreas de produção familiar e áreas de produção coletiva. As áreas
de plantio familiar são de aproximadamente 50 alqueires (entorno de 33 famílias) e as
áreas de projeto coletivo são de aproximadamente 24 alqueires.
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O plantio de cereais (PBA) ocorreu conforme previsto em 24 alqueires de
projeto coletivo, sendo 12 alqueires no Cedro e 12 alqueires na Sede. O objetivo
destas áreas coletivas é de atender a demanda das famílias que não tem área própria
de produção. (entorno de 87 famílias).

Cultura

Aldeia

Forma

de Área

em Área

produção

alqueires

hectares

Milho

Sede

coletivo

7

16,94

Feijão

Sede

coletivo

5

12,10

Milho

Cedro

coletivo

6

14,52

Feijão

Cedro

coletivo

6

14,52

24

58,08

TOTAL

em

Foto 9: milho plantado Cedro e área preparada para plantio de feijão

As áreas onde foi realizado o plantio de cereais há pelo menos 2 anos não
estavam sendo cultivadas, encontrando-se então com uma alta incidência de plantas
infestantes já estabelecidas no local, principalmente por brachiaria decumbens. Esta
condição de infestação das áreas resultou em um maior número de operações
agrícolas para preparo adequado do solo e maior dificuldade às famílias no momento
de efetuar a capina da lavoura.
Conforme resultado de análises químicas de solo, foi averiguado que as áreas
de plantio necessitam passar por um processo de correção dos solos, pois os mesmos
estão com elevada acidez, desequilíbrio entre nutrientes, baixa fertilidade e
consequentemente baixo potencial produtivo.
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Com o trabalho dos indígenas contratados, o preparo do solo e a semeadura
do milho e feijão foram bem sucedidos, resultando em uma lavoura com bom stand de
plantas (quantidade de plantas emergidas na área).

Foto 10: semeadura aldeia Cedro



MANEJO REALIZADO:

O manejo adotado na implantação das lavouras do PBA utilizou técnicas agrícolas
em conformidade com o método orgânico de produção.


Manejo milho;
O tratamento de inoculação de sementes foi realizado com Azospirillum

brasilense (na dosagem de 150 ml/50kg de sementes) com o objetivo de potencializar
a produção de fito hormônios e aumentar o enraizamento das plantas.
A adubação; optou-se pela utilização de composto orgânico peletizado
misturado com fosfato natural reativo e pó de basalto na dosagem de 500 kg/há.
Sendo 200kg/há incorporado pré plantio e 300kg/há na linha de plantio.
Para o controle orgânico da lagarta do cartucho utilizou pulverização tratorizada
com inseticida biológico.
O manejo do mato foi realizado de forma manual, cada família foi responsável
pela limpeza de sua parte da lavoura, pois após o plantio o projeto foi dividido, cada
talhão foi medido, marcado e repassado para os indígenas que não tem terra própria
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produzir. Importante ressaltar que as famílias indígenas participaram diretamente do
processo de produção das lavouras, sendo exclusivamente responsáveis pela limpeza
e colheita do milho. Este manejo foi realizado em grande parte através de capinas
manuais(enxadas) mas também houve algumas famílias que cultivaram a lavoura com
tração animal (chapa/cultivador) .

Foto 12: Capina manual e ao fundo com tração animal.
Controle de ervas daninhas



Manejo feijão;

O tratamento de sementes foi realizado com inoculante turfoso Rhizobium topici
(SEMIA 4077 e SEMIA 4080) com o objetivo de promover a fixação biológica de
nitrogênio e consequente suporte nutricional para a lavoura.
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Foto 13: Equipe indígena: inoculação da semente de feijão

A adubação; optou-se pela utilização de composto orgânico peletizado
misturado com fosfato natural reativo e pó de basalto na dosagem de 250 kg/há.
Para o controle de doenças foi feito pulverização preventiva com sulfato de
cobre, dosagem 1,5% do produto comercial, tratamento realizado aos 25 dias da
semeadura.
O controle de pragas foi feito através de pulverizações com inseticida orgânico
Azaradictina (óleo de neem), resultando num controle eficiente da Diabrotica Speciosa,
(vaquinha).
O manejo do mato foi realizado de forma manual, cada família foi responsável
pela limpeza de sua parte da lavoura, pois após o plantio o projeto foi dividido, cada
talhão foi medido, marcado e repassado para os indígenas que não tem terra própria
produzir. Importante ressaltar que as famílias indígenas participaram diretamente do
processo de produção das lavouras, sendo exclusivamente responsáveis pela limpeza
e colheita do feijão. Este manejo foi realizado em grande parte através de capina
manual.
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Foto 14: famílias indígenas carpindo a lavoura de feijão do Cedro
(muitas vezes realizam o serviço em grupos)



RESULTADOS TÉCNICO DAS LAVOURAS DE CEREAIS 2013 E ANÁLISE:
o

Feijão da aldeia Cedro;

Semeadura realizada dia 21/dezembro/2012, bom stand de plantas, espaçamento
entre linhas de 45 cm, a lavoura apresentou boa germinação e desenvolvimento inicial
das plantas (estágio V0 a V2) se mostrando muito sadia e promissora, porém durante
desenvolvimento vegetativo até fase de pré-floração (estágios V3 a R5) , ocorreu a
incidência de longos períodos com elevada precipitação pluviométrica e tempo
nublado, segundo SIMEPAR no mês de fevereiro de 2013 choveu 70% a mais que a
média histórica da região, o acumulado foi mais de 340 mm de chuva neste período.
Tal fato influenciou o mau desenvolvimento das plantas e o aparecimento de doenças
fungicas, que juntamente com os danos ocasionado pelas chuvas e também pela
baixa fertilidade dos solos acarretaram numa diminuição da produção estimada.
Esta área de feijão teve uma produtividade média de 900 kg/ha. Sendo dividida
em 27 talhões para as famílias, cada família colheu entorno de 300 kg. de feijão.
Apesar das dificuldades relatadas acima (solos não corrigidos e de baixa fertilidade,
plantio tardio, alto índice de chuvas, maior incidência de doenças fungicas e
diminuição da produção) o plantio atingiu seu objetivo principal, que é o de fornecer
alimentos saudáveis e seguros, livres de contaminação por agrotóxico às famílias
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indígenas impactadas. Com a participação da comunidade indígena a produção foi
gerada de forma segura e compartilhada na comunidade.

Foto 15: feijão Cedro



Feijão da aldeia Sede;

Semeadura realizada dia 28 fevereiro de 2013, stand de plantas abaixo do
esperado, falhas nas linhas de plantio, diminuição do poder de germinação e vigor das
plantas ocasionando uma lavoura com falhas de plantio e pouco vigor já no início do
desenvolvimento. Nas fases iniciais de desenvolvimento (V1 a V4) houve uma alta
infestação de Bemisia tabaci (mosca branca) e consequentemente a transmissão da
virose do mosaico dourado, ocasionando perca total da produção desta área. Tal
problema pode ser minimizado na próxima safra com o adiantamento da entrega dos
insumos e a semeadura mais cedo do feijão.


Milho da aldeia Cedro;

Semeadura realizada dia 03/Dezembro/2013, bom stand de plantas, sem falhas no
plantio, boa germinação, aproximadamente 5 plantas por metro linear, pouca
infestação de lagarta do cartucho, controle biológico bem sucedido com pulverização
tratorizada, controle do mato foi realizado pelas famílias, alguns talhões efetuaram a
limpeza do mato um pouco tardiamente já com prejuízo em produção, e isto se deu
devido ao alto índice de chuvas no período que acarretou em atraso na realização do
serviço, e a sementeira de Brachiaria decumbens existente no solo. De uma forma
geral a participação das famílias foi eficiente na realização da capina do milho.
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O clima foi favorável ao desenvolvimento da cultura, não houve ataque severo de
pragas e doenças, porém a produção foi limitada pelo próprio potencial produtivo das
áreas (solos ácidos, desequilibrados e com baixo teor de nutrientes), resultando numa
lavoura com produtividade baixa, média de 3.000 kg/ha. O milho foi produzido sem
nenhum tipo de agrotóxicos ou contaminantes e a destinação desta produção foi para
o consumo das famílias, parte desta foi consumida ainda em estágio de milho verde
para alimentação das famílias (milho verde e seus derivados como o “bolo azedo”), e o
milho colhido seco serviu tanto para alimentação humana (pixé) como para engorda
das pequenas criações.
Como medida necessária para incrementar a produção nestas áreas referidas faz
se necessário o uso de corretivos de solo como calcário calcítico, gesso agrícola, e
fosfato natural reativo.


Milho da aldeia Sede;

Semeadura realizada dia 26/novembro/2013, final do período de zoneamento
agrícola, bom stand de plantas, sem falhas no plantio, boa germinação,
aproximadamente 4 plantas por metro linear, pouca infestação de lagarta do cartucho,
controle biológico bem sucedido com pulverização tratorizada, a presença de inimigos
naturais benéficos existentes como (joaninhas e tesourinhas).
Controle do mato foi realizado pelas famílias, alguns talhões efetuaram a
limpeza do mato um pouco tardiamente já com prejuízo em produção, e isto se deu
devido ao alto índice de chuvas no período que acarretou em atraso na realização do
serviço, e a sementeira de Brachiaria decumbens existente no solo. De uma forma
geral a participação das famílias foi eficiente na realização da capina do milho.
O clima foi favorável ao desenvolvimento da cultura, não houve ataque severo
de pragas e doenças, porém a produção foi limitada pelo próprio potencial produtivo
das áreas (solos ácidos, desequilibrados e com baixo teor de nutrientes), resultando
numa lavoura com produtividade baixa, média de 2.700 kg/ha.
O milho foi produzido sem nenhum tipo de agrotóxicos ou contaminantes e a
destinação desta produção foi para o consumo das famílias, parte desta foi consumida
ainda em estágio de milho verde para alimentação das famílias (milho verde e seus
derivados como o “bolo azedo”), e o milho colhido seco serviu tanto para alimentação
humana (“pixé”) como para engorda das pequenas criações familiares.
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Foto 16: lavoura de milho sede.

Como medida necessária para incrementar a produção nestas áreas referidas
faz se necessário o uso de corretivos de solo como calcário calcítico, gesso agrícola, e
fosfato natural reativo com antecedência em relação á próxima safra.
De forma clara o adiantamento da safra de cereais foi uma ação que resultou
em vários aspectos positivos, não somente a geração de alimentos de forma segura
dentro da aldeia com a participação ativa da comunidade, mas também foi um
mecanismo de aproximação entre equipe técnica e comunidade.
O inicio dos preparos de solo neste ano, propiciarão uma redução de ações de
mecanização na próxima safra, já se inicia um manejo para redução da sementeira de
Brachiaria decumbens existente no solo, melhora a fertilidade do solo com o residual
de fertilizantes e ação acumulativa de matéria orgânica e fósforo adicionados ao
sistema.
E principalmente a experiência acumulada na relação com a comunidade e os
contratados responsáveis pela execução dos serviços mecanizados, proporcionando
maior conhecimento sobre a forma de organização interna do trabalho da aldeia, suas
características de gestão e as formas de plantio utilizadas na aldeia.
Considerar que o plantio de milho e feijão desenvolvidos pelo PBA, se dá
integralmente em 2 áreas coletivas, beneficiando dezenas de indígenas que não
possuem área própria de produção, e isto é de grande importância dentro da
comunidade, pois a parcela de indígenas que não possuem terra de plantio é
expressivamente maior aos que tem área para plantio. Porém as áreas de produção
familiar não estão contempladas neste projeto de cereais, não havendo então insumos
para realização de manejo orgânico destas áreas, e minimizando as ações agrícolas
com as famílias produtoras.
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Foto 17: divisão dos talhões coletivos para as famílias

5.2.2. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e
Criação de Marcas Indígenas
Não há atividades previstas para o período.

5.3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial



ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Oficinas do Plano de Gestão: uma em Queimadas e outra em São Jerônimo
(atividade antecipada).
- Curso de produção de mudas nativas: SENAR/PR nos dias 3 e 4 de junho de 2013.
- Entrega de veículos
- Monitoramento do rio Tibagi


ANÁLISE CRÍTICA
As atividades mais substanciais do presente Programa estão planejadas para

serem executadas a partir do segundo ano de execução do PBA-CI. Em Barão de
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Antonina foi dado início à elaboração de diagnóstico concentrando-se nos aspectos de
produção agrícola. Foram realizadas análises de solos, medição de áreas,
averiguação das condição das áreas, levantamento de famílias produtoras com área
própria e de famílias que não dispõem de área produtiva. No entanto, também foram
levantados dados e informações sobre nascentes, matas e condição de estradas e
acessos internos.

Foto 18: Acesso interno interditado por acúmulo de água,
23 de agosto de 2012

Para a elaboração de diagnóstico também foram realizadas visitas familiares,
particularmente na aldeia do Cedro. Tais visitas contaram com o acompanhamento do
auxiliar vegetal da equipe indígena do PBA- CI, Amarildo Soledade.
Entre as ações que integram o Programa 3 encontra-se a elaboração do Plano
de Gestão Territorial nas TIs que integram o PBA-CI. Atividade antecipada em relação
ao cronograma previsto, tal elaboração encontra-se em fase inicial contando com a
realização de duas oficinas nas TIs Queimadas e São Jerônimo, respectivamente nos
meses de abril e maio de 2013.
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Tais oficinas tiveram a duração de 2 dias cada e contaram com a participação
de representantes das 8 terras indígenas envolvidas no PBA-CI.
Como já relatado no Programa 1, em ambas as oportunidades destacam-se a
participação de representantes da TI Barão de Antonina. De maneira geral verificou-se
nas duas oficinas a participação efetiva de pessoas mais velhas das oitos TIs, com
enriquecedora troca de experiências com lideranças mais jovens envolvidas na
execução do PBA-CI. Nestas oficinas oportunizou-se o diálogo relativo à gestão
territorial das TIs e em particular à gestão do PBA-CI como um todo. Ressalta-se aqui
com aspecto negativo a participação pouco expressiva dos caciques das oito TIs nos
eventos, com apenas três ou quatro exceções.

Foto 19 Segunda oficina do Plano de Gestão, TI São Jerônimo,
15 e 16 de maio de 2013.

Também integra as ações do presente Programa a realização de curso de
produção de mudas nativas nos dias 3 e 4 de junho de 2013 que contou com
participantes do CGL Guarani de São Jerônimo e do CGL da TI Barão de Antonina.
Este curso foi viabilizado através de parceria do PBA-CI com o SENAR/PR, a qual
vem oportunizando cursos em áreas variadas conforme relato nos demais Programas.
Com relação à TI Barão de Antonina, o curso de produção de mudas nativas contou
com a participação dos seguintes integrantes da equipe indígena do PBA-CI:
viveirista Marcelo Soledade, do técnico agrícola Castorino Almeida, dos agentes
ambientais Cláudio Daka e Délcio Fidêncio, do auxiliar vegetal Amarildo Soledade e de
outros membros da comunidade indígena. Inicialmente realizou-se aula teórica

176

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013
ministrada pelo intrutor do SENAR/PR e em seguida os participantes visitaram dois
viveiros - um em Assaí e outro na zona rural de São Jerônimo da Serra.

Foto 20: Visita técnica ao viveiro municipal de Assaí,
04 de junho de 2013.

A avaliação do referido curso superou as expectativas, despertando o interesse
dos participantes para a produção de mudas nativas e articulando as técnicas
repassadas com os contextos verificados nas TIs São Jerônimo e Barão de Antonina.
Os indígenas contaram com orientações teóricas e práticas envolvendo preparo de
substrato, seleção de sementes e mudas, manejo e transposição das mudas para o
solo.

Foto 21: Exercício prático realizado no viveiro municipal de Assaí,
04 de junho de 2013.
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Ainda integrando as ações do Programa 3 encontra-se a disponibilização de
infraestrutura para deslocamento e monitoramento de áreas nas TIs que integram o
PBA-CI. Para a TI Barão de Antonina foram disponibilizados uma caminhoneta 4x4 e
duas motos off Road. Quanto à utilização dos veículos - além das discussões
realizadas com os estudantes usuários na van, tal qual relatado no Programa 1 ressalta-se a gestão e organização da utilização das motos para os trabalhos de
monitoramento da Reserva. Destaca-se também a viabilização por parte do PBA-CI de
cursos de Carteira Nacional de Habilitação para os indígenas relacionados às ações
do presente Programa, em particular para os agentes ambientais. Com início em
meados de fevereiro de 2013, de maneira geral os cursos seguem a contento, com
alguns indígenas realizando os testes teóricos e outros realizando as aulas práticas.

Foto 22: Entrega das motos em Barão de Antonina,
05 de março de 2013.

Cabe incluir entre as ações de vigilância o monitoramento do rio Tibagi quando
do enchimento do reservatório da UHE Mauá. Em visita realizada no dia 23 de agosto
de 2012 os integrantes da equipe técnica, uma equipe de hidrólogos da COPEL e o
indígena Luis Gina realizaram visita ao rio Tibagi, na altura da TI Barão de Antonina,
para monitorar e registrar a resposta do rio ao procedimento de enchimento do
reservatório da usina.
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Foto 23: Monitoramento do rio Tibagi, TI Barão de Antonina,
23 de agosto de 2012.

O monitoramento compreendeu ainda a verificação das condições do rio Tigre,
afluente do rio Tibagi, na divisa da Terra Indígena Barão de Antonina.
5.4. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes


ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Curso de produção de mudas nativas: SENAR/PR nos dias 3 e 4 de junho de 2013.


ANÁLISE CRÍTICA

Tal qual o Programa 3, as ações mais substanciais do Programa 4 estão
planejadas para serem implementadas a partir do segundo ano de execução do PBACI. As ações iniciadas até o presente momento são compartilhadas entre os dois
programas referidos, os quais transcorrem de forma articulada. Tratam-se da
realização de diagnóstico - ainda em andamento - e da realização de curso de
produção de mudas nativas.
A realização de diagnóstico através de visitas familiares também
compreende o objetivo de levantar dados e informações sobre a vegetação nativa,
rios, nascentes e matas ciliares tanto em áreas pertencentes às famílias indígenas
quanto em áreas de uso comum. No entanto, em Barão de Antonina inicialmente a
equipe técnica não teve pleno aval do cacique e demais lideranças para visitar as
famílias indígenas. Ao longo do tempo e com a inserção gradual da equipe técnica
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esta situação se alterou e atualmente as visitas familiares estão sendo realizadas
normalmente.
No curso de produção de mudas nativas - também relato acima - os
participantes indígenas receberam informações sobre a importância da vegetação
ciliar nativa para os rios e nascentes, bem como para a fauna e para o meio ambiente
como um todo, com orientação prática sobre a transposição de mudas do viveiro para
áreas degradadas.

Foto 24: Orientação prática sobre transposição de mudas,
04 de junho de 2013.

5.5. Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer
5.5.1. Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais
5.5.2. Subprograma de apoio ao Artesanato


ATIVIDADES REALIZADAS

- Oficina de Artesanato do SENAR/PR realizado dias 09, 10 e 11 de maio de 2013.
- Aquisição de ônibus


ANÁLISE CRÍTICA

Até o presente momento na TI Barão de Antonina foi realizada uma oficina
de artesanato, viabilizado através de parceria entre o PBA-CI e o SENAR/PR, nos dias
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9, 10 e 11 de maio de 2013. Na organização da oficina destacou-se a participação do
viveirista Marcelo Soledade. A oficina contou o número máximo de participantes nos
três dias de oficina. Foram trabalhadas técnicas de seleção de matéria prima, tintura e
confecção de materiais a partir da palha do milho.
O instrutor também repassou às participantes informações sobre utilização
dos materiais, possibilidades criativas e comercialização das peças produzidas. A
oficina despertou ainda o interesse das participantes por outros cursos de artesanato,
disponibilizados pelo SENAR/PR, a partir de matérias primas diversas como a fibra de
taboa e a taquara.
Neste Subprograma encontra-se prevista a aquisição de ônibus para a TI
Barão de Antonina, além das TIs Queimadas e Apucaraninha. As aquisições já foram
encaminhadas com a definição das características de cada veículo, sendo que
atualmente aguarda-se a fabricação das carcaças dos mesmos. Como ação correlata
à aquisição do ônibus, em Barão de Antonina o PBA-CI viabilizou curso de CNH da
categoria D para dois indígenas selecionados pela Comissão Aldeã. Os cursos já
foram finalizados e os motoristas encontram-se devidamente habilitados para a
referida categoria.
5.5.3. Subprograma de Fomento Às Atividades De Lazer


ATIVIDADES REALIZADAS

- Liberação do Fundo de festividades
- Discussões para definir características do Centro Cultural
- Aquisição de van para transporte de estudantes


ANÁLISE CRÍTICA
Nas atividades realizadas referentes ao presente Subprograma destaca-se a

liberação de dois fundos de festividades para a TI Barão de Antonina. O fundo
referente ao primeiro ano de execução do PBA-CI foi utilizado de maneira diversa pela
comunidade indígena. A partir das discussões do CGL, a Comissão Aldeã optou por
utilizar o referido fundo para finalizar o projeto da Oca - espaço construído para sediar
os Jogos Indígenas do Norte do Paraná no corrente ano.
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Foto 25: Oca em construção na TI Barão de Antonina.

Destaca-se aqui as deliberações realizadas pelo CGL para utilizar o fundo de
festividades da maneira sobredita. Ressalta-se também o entendimento dos indígenas
com relação às dificuldades e aos entraves de ordem burocrática para viabilizar a
liberação do fundo nestas condições. Vencida a etapa de liberação do fundo, os
trabalhos encontram-se em andamento para a finalização do projeto da Oca em Barão
de Antonina.

Foto 26: Diálogo entre os coordenadores indígenas do
PBA-CI e o marceneiro responsável pela construção.
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O fundo de festividades relativo ao segundo ano de execução do PBA-CI, por
outro lado, foi utilizado pelo CGL para realização de grande festividade para a
comunidade indígena, em comemoração ao Dia Nacional do Índio. Após as
discussões do CGL - que envolveram outros membros da comunidade indígena - a
Comissão Aldeã decidiu por utilizar o recurso para a aquisição de carne, refrigerantes
e demais gêneros alimentícios. A festividade transcorreu durante três dias, com
grande churrasco, apresentações culturais, barraquinhas e bailes.

Foto 27: Baile na TI Barão de Antonina, 19 de abril de 2013

Destaca-se também como ação do presente Subprograma as discussões para
definir as características do Centro Cultural previsto para Barão de Antonina. Nas
discussões realizadas a Comissão Aldeã optou por construir o referido centro com
características arquitetônicas em forma de animal - tatu, tartaruga ou peixe - e
decoração com motivos indígenas. Estas discussões encontram-se em curso e
aguardam os encaminhamentos necessários para viabilizar um projeto arquitetônico
com estas características.
Por fim, resta destacar como ação deste Subprograma a aquisição de van para
transporte dos estudantes por parte do PBA-CI. As especificações técnicas do veículo
foram amplamente discutidas pelo CGL e encaminhadas como exigências para a
aquisição, em particular a exigência de tração traseira mais adequada para estradas
rurais. Como já relatado no Programa 1, a gestão e a organização do transporte dos
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estudantes partiu dos próprios indígenas com apoio da equipe técnica. Os acordos
foram amplamente discutidos pelas lideranças com os estudantes e seus pais ou
responsáveis, revelando mais uma vez a dinâmica organizacional já instituída em
Barão de Antonina antes mesmo do início da execução do PBA-CI.

Foto 28: Reunião da comunidade com churrasco e
exposição dos veículos, 9 de março de 2013.

5.6. Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas
5.6.1. Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas: Terras Indígenas
Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina.
5.6.2. Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Não há atividades previstas para o período.
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6. TERRA INDÍGENA YWY PORÃ
Responsáveis Técnicos
Paulo Roberto Homem de Góes
Gilberto Yudi Shingo
Rodrigo Souza Fontes de Salles Graça
Noberto Takumi Doi
Equipe Indígena
Uanderson Jacinto Camargo
Mario Raulino Sampaio
Eduardo Pereira Camargo
Juraci de Brito
José Cláudio Camargo
Ronivaldo Alves da Silva

Atribuição
Antropólogo – Coordenador Geral
Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia
Historiador – Equipe Local
Eng. Agrônomo – Equipe Local
Atribuição
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Supervisor Agrícola
Supervisor Agropecuário
Agente de Defesa Ambiental
Agente de Defesa Ambiental

6.1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA
6.1.1. Subprograma de Gestão do PBA
 ATIVIDADES REALIZADAS
- Reunião dos Comitês Gestores Locais: Reuniões com elaboração de ata com
frequência média mensal – Até a presente data foram realizadas 17 reuniões do CGL
com ata
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reuniões da Equipe Técnica e coordenação
- Reunião com os coordenadores Paulo Góes e Gilberto Shingo.
- Constituição de CGL: participação dos contratados e lideranças.
- Constituição de Comissão Aldeã: participação dos contratados e lideranças
- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Participação do técnico de ciência humanas em reuniões com a Emater e outros
órgãos;
- Auxílio na abertura de contas bancárias de contratados e de CNPJ da TI ; auxílio na
providencia de documentos necessários para auto-escola; auxílio no providencia de
documentos para regularizações de CNPJ e outros;
O Comitê Gestor Local da TI Ywy Porã(Foto 1) foi iniciado em julho de 2012,
realizando desde então média de uma reunião por mês com Ata. Em abril foi acordado
que a primeira quarta-feira de todo mês como dias fixos para realização de reuniões
do CGL

da TI Ywy Porã. Não existem restrições quanto a convocação de mais

reuniões por mês. Como em outras TIs contempladas pelo PBA-CI, o CGL da TI Ywy
Porã se constitui como espaço de planejamento, discussão, organização, consulta e –
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dentro de suas limitações – deliberação das atividades previstas a partir do PBA. Esta
estrutura se intercruza à organização interna da TI. Nesse âmbito é relevante o fato de
que os dois coordenadores indígenas contratados serem ou terem sido cacique na TI(
no período de execução do PBA houve troca de cacique). Nas reuniões do CGL são
comumente reunidos os seis contratados (sendo um deles o cacique) e ao menos três
outras lideranças da TI; já houveram reuniões com participação mais numerosa, o que
merece destaque em uma comunidade com população reduzida (na TI constam
aproximadamente 14 unidades familiares). De todo modo, tal como registrado em Ata
do CGL do mês de abril, o cacique e coordenador Uanderson Jacinto informou que,
em reunião interna, convidou a todos da TI para participarem das reuniões do CGL da
TI Ywy Porã.
O espaço limitado e a situação jurídica atual da TI Ywy Porã se mostrou
questão fundamental na execução\planejamento do PBA e, tema recorrente nas
reuniões do CGL. A estes aspectos do território da TI se relacionam: as dificuldades
em encontrar prestadores de serviço para hora-máquina agrícola, assim como terra
mecanizável suficiente para agricultura prevista no PBA; instalação de energia trifásica
prevista para TI a partir do PBA; limitação de espaço para construção de campo de
futebol ( que por esta razão foi demando a substituição pela construção de uma
barracão de festividade) e demais construções previstas no PBA; insegurança jurídica
quanto à permanência no território e futura demarcação, aspecto que incide em
demandas específicas para aquisição territorial de 12 alqueires previsto no PBA( como
a demanda por aquisição de terra a partir do CNPJ da TI, e que esta terra possa estar
dentro do território previsto para demarcação); o tempo levado para compra dos 12
alqueires previstos no PBA também gera certo desconforto na TI. Em razão de alguns
desses aspectos que envolve o território da TI Ywy Porã as atividades agrícolas
tiveram de ser replanejadas, excluindo a mecanização das terras. Nas atividades
agrícolas manuais o que se observou foi que, apesar da Comissão Aldeã ter se
mobilizado para o plantio de feijão em área de manejo coletivo, houve dificuldade na
organização para realização do manejo(capina) na mesma área. Na única área familiar
em que foi realizado plantio a partir do PBA, o manejo de capina foi suficiente. Em
razão da limitação territorial a safra de grão de 2013-2014 será condicionada às
famílias que desejam plantar a partir das sementes e insumos restantes da última
safra – para a safra de grãos de 2013-2014 não serão adquiridos mais sementes e
insumos por decisão da Comissão Aldeã. Assim, destaca-se que, a gestão, o
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planejamento e a execução do PBA na TI Ywy Porã dependem em grande medida da
compra dos 12 alqueires previstos no PBA.
A organização das atividades dos contratados indígenas é dificultada por não
ter sido realizado até o momento a maior parte das aquisições necessárias para tais
atividades– em determinados momentos alguns acabam parcialmente ocupados em
atividades da TI ou em cursos (como os curso de CNH e de tratorista, por exemplo), e
em outros acaba gerando ociosidade entre parte dos contratados. Em atividades como
levantamento de documentação para curso de CNH, abertura de conta bancária do
CNPJ da TI, regularização de documentação em cartório, realização de consulta de
preço de festividade, elaboração e envio de carta sobre terra a ser comprada a partir
do PBA(Foto 2), houve efetiva participação de vários contratados indígenas. Estas
formas de atividade são fundamentais para que os indígenas participem de vários
processos em que o PBA é desenvolvido e ainda, em sua execução, se capacitem. O
interesse na capacitação para execução de atividades é evidenciado também na
demanda pelo cursos de informática. Principalmente os coordenadores desejam
realizar esse curso para que, quando seja adquirido os equipamentos previstos para
sede do PBA, estes possam ser melhor utilizados – o curso ainda está em processo
de agendamento junto ao IFPR – Jacarezinho\PR.
-A articulação junto à instituições outras como o IFPR e SENAR (para a TI Ywy
Porã poderíamos citar também articulação junto a EMATER e o programa CONAB
ASPTA) é uma das características pela qual é desenvolvido o PBA. Nas discussões do
CGL da TI Ywy Prã busca ser dado ênfase a essas articulações, não apenas por sua
importância atual na execução do PBA, mas em razão da possibilidade destas
permanecerem para além do término do PBA.
-A TI Ywy Porã enviou representantes para reunião inter-aldeã na TI Barão de
Antonina e para duas reuniões inter-aldeãs sobre Gestão (na TI QueimadasOritgueira\PR e na TI São Jerônimo-São Jerônimo da Serra \PR). A participação na
reunião na TI Barão de Antonina foi positiva para avaliação conjunta das atividades em
execução a partir do PBA e para a troca de experiências com outras TIs. As
discussões subsequente no CGL sobre “Gestão” possibilitaram o estímulo a reflexão
sobre o planejamento, responsabilidades dos agentes envolvidos e execução do PBA.
Houve também propostas de um dos coordenadores indígena para próximas reuniões
inter-aldeãs; foi sugerido que as falas dos participantes sejam mais objetivas, seguindo
pautas elaboradas.
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- Durante reunião do CGL da TI Ywy Porã foi lido e discutido de forma detida o
programa agrícola previsto no PBA para a TI
- Para finalização do diagnóstico falta ainda digitalização da genealogia;

Foto 1: Reunião do Comitê Gestor Local TI Ywy Porã

Foto 2: Análise do PBA e elaboração de carta para FUNAIDF sobre aquisição de terras

6.1.2. Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reunião Inter-aldeã: uma reunião na TI Barão de Antonina
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- Reuniões (oficinas) do Plano de Gestão: uma oficina na TI Queimadas e outra na TI
São Jerônimo.

6.1.3. Subprograma de intercâmbio
Não há atividades previstas para o período.

6.2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades

Indígenas
6.2.1. Subprograma de Agricultura
 Atividades Realizadas
Contratação e estruturação da equipe técnica de campo (agrônomos e antropólogos)
Diagnóstico rápido sobre informações de culturas apresentados no PBA - CI
Elaboração de especificação técnica e consulta de preços de matérias e insumos
Recebimento de sementes (milho e feijão) e insumos (adubos orgânicos)
Curso de Tratorista Polivalente Módulo Básico
Curso de Tratorista polivalente Modulo Intermediário
Plantio de feijão (área de plantio)
Entrega do trator MF 4283
Análise de Solo
Empresa DIMASA – entrega técnica do trator MF 4283
Revisão/Manutenção – Trator MF 4283



Análise Crítica

Para o início do PBA – CI, no Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias
das Comunidades Indígenas – Subprograma de Agricultura, realizou um diagnóstico
rápido para o levantamento de informações junto às famílias da comunidade indígena
Ywy Porã (Posto Velho), foi confirmado o interesse das culturas (milho, feijão) para
plantio e manejo coletivo.
A partir desta consulta a equipe técnica realizou a identificação das áreas
agricultáveis (área limitada) para então efetuar um diagnóstico técnico e as medições.
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Com os dados de campo coletados, iniciou-se o trabalho de especificação técnica das
sementes e insumos apropriados para cada área e sua compra.
As sementes (milho e feijão) e insumos (adubos orgânicos) foram entregues
(Foto 1) com atraso, mas mesmo assim ocorreu dentro do prazo determinado do
zoneamento agrícola de plantio das culturas. Embora tenha sido entregue as
sementes e insumos, o plantio não ocorreu conforme o previsto.
O prestador de serviço de hora máquina agrícola contrato para execução de
serviços TI Laranjinha, também foi contratado para realização de serviços de preparo
de solo, plantio e pulverização na aldeia Ywy Porã. No entanto com a rescisão de
contrato da aldeia Laranjinha, o prestador de serviço decidiu também pela rescisão de
contrato com a TI Ywy Porã – apesar das questões envolvidas na TI Laranjinha não
terem relação com as atividades na TI Ywy Porã. Demais prestadores de serviços de
hora máquina procurados pela equipe técnica para dar continuidade ao trabalho não
se interessaram pelos serviços.

Cultura

Feijão

Forma

de Área

em Área em hectares

produção

alqueires

familiar

0,24

0,6

0,24

0,6

TOTAL

As lideranças decidiram em não realizar o plantio de milho e optaram pelo
plantio de feijão, assim como pela realização de preparo de solo e plantio manual da
cultura – inicialmente o plantio manual estava previsto apenas para sementes
excedentes. Foram disponibilizados ferramentas para realização das atividades
agrícolas (foto) conforme acordado no PBA e ata do CGL. Para a realização do
manejo agrícola em áreas coletivas disponibilizadas para execução do PBA,
ocorreram dificuldades internas da TI para organização de distribuição da atividade de
capina manual, dificultando o controle de plantas invasoras (mato) (foto). Em plantios
em área familiar o controle foi satisfatório (foto).
Em avaliação técnica, constatou-se que em parte da áreas agrícola para o
plantio na aldeia Ywy Porã, havia a necessidade de realizar a destoca- para agricultura
mecanizada - e, em alguns pontos, drenagem devido ao encharcamento do solo em
períodos muito chuvosos.

Como recurso disponibilizado pelo PBA de hora máquina

não foi utilizado para as atividades agrícolas de preparo de solo, plantio e
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pulverização, buscou-se transferir o recurso para realização da atividade de hora
máquina com trator esteira para a destoca e limpeza da área e, retroescavadeira para
a drenagem. No entanto, os valores orçados ficariam muito acima do valor
disponibilizado pelo PBA, para realizar as atividades das operações agrícolas. Desta
forma, o plantio de feijão foi realizado em pequena área devido à limitação de área
agricultável de modo exclusivamente manual.
Devido a limitação da área agrícola, as lideranças decidiram em reunião do
CGL a suspensão do plantio da safra de cereais até a realização da compra de 12
alqueires previstos no PBA.
Foi ofertado a Terra Indígena curso de capacitação, entre estes: Curso de
Tratorista Polivalente Módulo Básico e o Módulo Intermediário (Foto 2), através
SENAR – PR.
Para capacitação, também foi proporcionado participação no Curso de
Sementes Crioulas na região de Palmeira – PR, etapas 1 em 20 de novembro de
2012, etapa 2 em 24 de janeiro de 2013 e etapa 3 em 13 de junho de 2013. O objetivo
deste curso foi realizar a capacitação no manejo, produção, conservação e
propagação de sementes crioulas, assim como fomentar a troca de experiências com
agricultores familiares que produzem sementes crioulas de milho e outras culturas de
acordo com o manejo orgânico.
Em cumprimento com o PBA – CI, foi entregue o trator MF 4283 neste período
(foto 8). E conforme acordo, foi realizada a entrega técnica objetivando informar e
explicar o uso correto e as manutenções básicas do maquinário (Foto 9).
Embora realizado a capacitação através do curso de tratorista e a entrega
técnica, ocorreu problema no motor do trator, o mesmo foi encaminhado para
manutenção e, no momento, estamos no aguardo da entrega de laudo técnico.
Destaca-se ainda que para plena realização do programa agrícola previsto no
PBA é necessário a compra dos 12 alqueires previsto. Até o momento foi realizado
uma reunião em 06 de março de 2013 para abordar exclusivamente o assunto. A
reunião envolveu representantes dos indígenas das TIs Ywy Porã, Mococa e São
Jerônimo, CECS, MPF, FUNAI-DF, e equipe técnica (PBA- CI).
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Foto 1: Entrega de Insumos na TI Ywy Porã
(Posto Velho)

Foto 2 : Entrega de ferramentas para
realização de plantio manual de culturas

Foto 3 : Área de plantio de feijão (pequena área)
– limitação da área agricultável

Foto 4 : Área de plantio de feijão TI Ywy
Porã (manejo familiar)

Foto 5 : Curso de Tratorista Polivalente Módulo
Básico

Foto 6: – Entrega do trator MF 4283 (novo)
– Lideranças da TI Ywy Porã .
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Foto 7: Entrega técnica do trator MF 4283 na TI Ywy Porã

6.2.2. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e
Criação de Marcas Indígenas
Não há atividades previstas para o período

6.3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial


ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Oficina do Plano de Gestão: uma realizada em Queimadas e outra em São Jerônimo
- Entrega de moto; entrega técnica de moto
- Curso para retirada CNH: em andamento
- Cartografia social: em andamento

A execução plena do programa de Gestão Territorial será limitada até que
ocorra a aquisição dos 12 alqueires a partir do PBA-CI e a demarcação do território
previsto. No bojo das articulações da TI Pinhalzinho para realização da Cartografia
Social, a TI Ywy Porã se interessou também na participação. Em setembro de dois mil
e doze, com o intuito de analisar a possível participação da TI Ywy Porã na cartografia
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social, foi feito uma reunião na TI com a participação de parte de seus moradores,
uma das lideranças da TI Pinhalzinho, um professor articulador então vinculado ao
IFPR-Telêmaco Borba, e um dos técnicos de campo do PBA. Na reunião a TI Ywy
Porã decidiu pela participação na Cartografia Social. A oficina\curso inicial será
realizado em Paranaguá-PR, dias 27 e 28 de junho, e contará com a participação de
três membros da TI.
Dentro da Gestão Territorial, e através da Cartografia Social, os membros da TI
poderão realizar mapeamento de território de forma a destacar a grande parte de
território que atualmente tem acesso restrito. Sobre este território poderão apresentar
o seu uso histórico anterior e suas atuais significações, os conflitos atuais e históricos
e as inter-relações das temporalidades de uso e significação.
Sobre os 12 alqueires a serem adquiridos a partir do PBA: através da elaboração
de Plano, determinados elementos previstos podem ser desde agora planejado para
efetivação nesse território a ser adquirido.
- As etapas para retirada de CNH estão sendo realizadas, até o momento apenas
o curso e prova de carteira C foi concluído. Houve reprovações em etapas variadas do
processo, o que atrasou na conclusão das etapas dos demais. Todavia, como já havia
contratado da TI com carteira A, não houve problemas na entrega da motocicleta 150
(Foto 2) - foi realizado também entrega técnica da mesma (foto 3). Um dos
coordenadores - habilitado com carteira A - utiliza o veículo até a retirada de carteira
pelo vigilante.
- Até o momento o diagnóstico na Terra Indígena foi realizado de maneira
informal e assistemática: informações sobre o histórico recente e anterior da presença
indígena na TI foram recolhidos; informações sobre as dificuldade iniciais de
estruturação da comunidade nos últimos oito anos assim como diversas formas de
conflito enfrentados em torno da territorialidade; o problema de agrotóxico nas minas
da TI; as limitações da área para realização de atividade agrícola.
- Representantes da TI participaram de duas reuniões sobre Gestão realizadas
na TI Queimadas em 23 e 24 de abril de 2013 e na TI São Jerônimo em 15 e 16 de
maio de 2012;
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Foto 1: TI Ywy Porã se localiza no vale arborizado. Ao redor da TI, em destaque, terras de
plantio de proprietário vizinho.

Foto 2: Entrega de moto na TI Ywy Porã
(coordenador e cacique Uanderson Jacinto
Camargo)

Foto 3: Entrega técnica de moto na TI Ywy
Porã

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


ANÁLISE CRÍTICA

- Até o momento foram levantados pela equipe técnica alguns cursos de capacitação
para as atividades deste programa.
- Tal como descrito no Programa 3 (Gestão Territorial) o diagnóstico do território foi
realizado de modo informal e assistemático, principalmente através de conversas com
moradores da TI. Através dessas conversas, o que se percebe como um dos principais
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desafios neste programa para a TI Ywy Porã é o de, estabelecer medidas que
minimizem a incidência de agrotóxico nas minas (nascentes) e demais áreas da TI.

6.5. Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer
6.5.1. Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais
Não há atividades previstas para o período.
6.5.2. Subprograma de apoio ao Artesanato
 ANÁLISE CRÍTICA
- Na TI Ywy Porã existe grande interesse na elaboração de artesanato, na troca de
experiências para elaboração de artesanato e capacitações diversas para este fim. Em
reunião do CGL foi pedido o pagamento de transporte e alimentação de casal de
guarani de outra aldeia para que ensinassem determinados tipos de artesanato; foi
também pedido a realização de curso de artesanato pelo SENAR. No momento estão
sendo avaliados os elementos necessários para realização do curso e em seguida
será verificado as possibilidades de agendamento.

Foto 1: Elaboração de artesanato TI Ywy
Porã.

Foto 2: Elaboração de artesanato TI Ywy
Porã.
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Foto 3: Artesanatos produzidos na TI Ywy Porã.

6.5.3. Subprograma de Fomento Às Atividades De Lazer


ATIVIDADES REALIZADAS

- Liberação do Fundo de festividades;


ANÁLISE CRÍTICA

- Foram realizadas três festividades na TI Ywy Porã a partir de verba prevista no PBA:
em 04 e 05 de agosto de 2012; 25 e 31 de dezembro de 2012 e 20 e 21 de abril. A
equipe indígena participou ativamente nos processos de consultas de preço para
realização das festividades.
- Devido a limitação do território atual os moradores da TI Ywy Porã pediram para que,
ao invés da construção de campo de futebol, seja construído barracão de festividade,
demanda que foi atendida, sendo a previsão de construção do campo de futebol
retirada da relação de benfeitorias licitadas em 12 de junho de 2013.

6.6. Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas
6.6.1. Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
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Não há atividades previstas para o período.
6.6.2. Subprograma de Melhoria de Qualidade da Água da Terra Indígena Ywy
Porã
 ANÁLISE CRITICA
A necessidade de melhoria da qualidade da água na TI Ywy Porã foi destacada
desde as primeiras reuniões realizadas no âmbito do PBA-CI, como uma das
prioridades para execução do PBA na TI. Os problemas enfrentados com as minas, de
onde retiram a água para consumo nas residências e escola são diversos: escassez
durante o período da seca (em diversas visitas da equipe técnica havia limitação de
água para consumo humano, banho e lavagem de vestuário e louças); lama e
agrotóxico carregado durante as chuvas para as minas. As informações sobre
agrotóxico nas minas foram repassada pelos indígenas, algo que pode ser certamente
evidenciado mesmo sem a realização de análise da água em laboratório –análise não
realizada até o momento.
A TI Ywy Porã, em suas dimensões atuais, se encontra restrita à um vale de
extensão máxima de 4 alqueires e, parcialmente circunscrita por áreas de declividade
onde são realizadas, por proprietário vizinho, plantações com uso de agrotóxico. Com
a posição geográfica da aldeia é provável que durante as chuvas e enxurradas parte
do agrotóxico aplicado nas plantações recaiam por sobre as minas de água da TI.
Haja vista essa situação o processo para implantação do poço artesiano a partir do
PBA foi iniciado em novembro e dezembro de dois mil e doze com a especificação
técnica e levantamento de empresa a realizar a perfuração do poço.
No final do mês de fevereiro de dois mil treze foi perfurado o poço artesiano
(Foto 2 e 3) com acompanhamento dos indígenas da TI Ywy Porã (Foto 1) - . A vasão
do poço artesiano foi aprovado pela comunidade, mesmo não chegando aos 70 mil
litros\hora previsto no PBA - a vazão média do poço perfurado é de aproximadamente
10 mil litros\hora. Dentro do prazo previsto no PBA, os demais suportes e construções
relacionadas ao poço artesiano estão ainda por serem instalados. Entre os meses de
maio e junho foi realizado pela equipe técnica de campo processo de consulta de
preço para consultoria sobre instalações suplementares para o poço artesiano.
Contudo, nenhuma empresa de engenharia enviou orçamento. Considerando estas
questões ficou acordado com a empresa responsável pela construção das benfeitorias
irá elaborar laudo técnico e orçamento a serem entregues no mês de junho de 2013.
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Um problema para o funcionamento satisfatório do poço artesiano diz respeito
ao estabelecimento da energia trifásica. Em reunião realizada junto a equipe técnica
(coordenador agrícola e eng. agrônomo), a coordenadora regional da COPEL afirmou
que juridicamente não poderia ser instalado energia trifásica na aldeia pois o território
não se encontrava plenamente regularizado. Atualmente estão sendo verificadas
medidas cabíveis para realização de tal instalação

Foto 1: Acompanhamento da perfuração do
poço por moradores da TI Ywy Porã.

Foto 2: Perfuração de poço na TI Ywy Porã

Foto 3: Perfuração de poço na TI Ywy Porã

Foto 4: Poço artesiano linstalado na TI Ywy
Porã
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7. TERRA INDÍGENA LARANJINHA

Responsáveis Técnicos
Paulo Roberto Homem de Góes
Gilberto Yudi Shingo
Rodrigo Souza Fontes de Salles Graça
Noberto Takumi Doi
Equipe Indígena
Erikon Lourenço
Márcio Lourenço
Giovani Wilson Alves
Nilson Norato
Anderson Lourenço Jacinto
Flavio Matias
Fabio Ferreira da Silva

Atribuição
Antropólogo – Coordenador Geral
Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia
Historiador – Equipe Local
Eng. Agrônomo – Equipe Local
Atribuição
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Supervisor Agrícola
Supervisor Agropecuário
Agente de Defesa Ambiental
Agente de Defesa Ambiental
Viveirista Florestal

7.1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA
7.1.1. Subprograma de Gestão do PBA


ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião dos Comitês Gestores Locais: Reuniões com elaboração de ata com
frequência média de duas reuniões mensais – Até a presente data foram realizadas 25
reuniões do CGL com ata
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reuniões da Equipe Técnica e coordenação
- Reunião com os coordenadores Paulo Góes e Gilberto Shingo.
- Constituição de CGL: participação dos contratados e lideranças.
- Constituição de Comissão Aldeã: participação dos contratados e lideranças
- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Participação do técnico de ciência humanas em reuniões com a Emater e outros
órgãos;
- Auxílio na abertura e\ou verificação de problemas de contas bancárias dos
contratados da TI; auxílio na providencia de documentos necessários para autoescola; auxílio no providencia de documentos para regularizações de CNPJ e outros;
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ANÁLISE CRÍTICA

A primeira reunião do Comitê Gestor Local foi realizada em julho de 2012. Desde
então foram realizadas 25 reuniões do CGL com registro em Ata. Recentemente foi
realizado

troca

dos

coordenadores

indígenas,

sendo

atualmente

um

dos

coordenadores o cacique da TI e o outro coordenador o vice-cacique. A maior parte
das reuniões do CGL contam com a presença da equipe indígena, um representante
da AMOPIL e um funcionário local da FUNAI – duas reuniões apresentaram
contingente maior da aldeia, a primeira reunião do CGL e uma reunião do CGL
realizada em setembro de 2012.
Temas debatidos e\ou deliberados no CGL: escolha dos membros da TI a serem
contratados no PBA; alteração da quantidade de culturas agrícolas previstas no PBA;
pedido de rescisão de contrato com prestador de serviço; pedido de transferência de
verba para contratação de hora-máquina; leitura e conversa sobre subprograma
agrícola previsto no PBA; além de outros temas. Em determinadas reuniões houve a
presença de coordenadores do PBA (coordenador geral e coordenador agrícola) , seja
para deliberar sobre a participação da AMOPIL nas atividades agrícolas, seja para
conversar sobre medidas a serem tomadas a respeito de plantios particulares em
áreas previstas e preparadas dentro do PBA -CI, seja para avaliar a possibilidade de
diminuição de quantidade gado prevista (PBA) em prol de outras aquisições para a TI.
Atualmente as reuniões do CGL estão marcadas para toda primeira terça-feira do
mês – não há restrição ao agendamento de mais reuniões. Após as reuniões do CGL
comumente é realizado atividades burocráticas como recolhimento de Termos e
Recibos de Quitação, recolhimento ou entrega de notas fiscais e outras.
- A maior parte da equipe indígena está sendo ocupada em atividades internas da TI e
externas ao PBA, quando não há atividade específica a ser executada a partir do PBA.
Em outros momentos os contratados indígenas participaram de cursos de capacitação.
Atualmente está sendo verificada a possibilidade de agendamento de curso de
informática em parceria com o Instituto Federal de Jacarezinho.
- Apesar de realizado convite para participação de oficinas sobre Gestão na TI
Queimadas e em na TI São Jerônimo, nenhum dos membros da TI participou. A
respeito da não participação em reunião na TI São Jerônimo foi alegado a
necessidade de paritipação em outra reunião. Mesmo não tendo participado de
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nenhuma das reuniões de Gestão lideranças da TI realizaram crítica ao formato da
reunião, principalmente envolvendo pessoas mais idosas das 08 TIs contempladas
pelo PBA. Segundo registrado em Ata do CGL, tais reuniõe acabariam levando
indígenas a realizar “críticas infundadas” às lideranças das TIs. Houve participação na
reunião inter-aldeã da TI Barão de Antonina.
- Em reuniões do CGL no mês de maio foi debatido de forma pontual o tema da
Gestão. Foi abordado a importância do planejamento e da participação dos
contratados indígenas como contratados da AMOPIL e da comunidade indígenas de
formas ampla. Foi pedido para que os contratados encaminhassem através dos
coordenadores sugestões e reflexões para pautas sobre Gestão a serem abordadas
em outras reuniões inter-aldeãs.
- Para conclusão de diagnóstico é necessário ainda o conferir os dados junto aos
moradores e digitalizar genealogia

Foto 1: Reunião do CGL por ocasião da
entrega de veículos

Foto 2: Visita domiciliar na TI Laranjinha para
elaboração de diagnóstico

7.1.2 Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA

ATIVIDADES REALIZADAS
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reunião Inter-aldeã: uma reunião na TI Barão de Antonina
- Reuniões (oficinas) do Plano de Gestão: uma oficina na TI Queimadas e outra na TI
São Jerônimo.
7.1.2. Subprograma de intercâmbio
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Não há atividades previstas para o período.

7.2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades

Indígenas
7.2.1. Subprograma de Agricultura
 Atividades Realizadas
Contratação e estruturação da equipe técnica de campo (agrônomos e antropólogos)
Diagnóstico rápido sobre informações de quais culturas (milho, feijão e arroz)
apresentados no PBA – CI, as famílias interessariam para o plantio
Elaboração de especificação técnica e consulta de preços de matérias e insumos
Recebimento de sementes e insumos
Preparo de solo e início do plantio de milho
Curso de Tratorista Polivalente Módulo Básico
Curso de tratorista polivalente modulo intermediário
Entrega do trator New Holland TL 75 ( reformado) e entrega técnica pelo mecânico da
empresa MECANICA WALDECIR SANGUINI
Conserto do trator VALMET 68 (conserto do sistema de embreagem)
Monitoramento do preparo de solo da área e plantio de milho orgânico
Entrega do trator MF 4283
Monitoramento do preparo de solo da área e plantio de milho orgânico
Análise de solo
Empresa DIMASA – entrega técnica do trator MF 4283
Plantio de feijão
Monitoramento da área de feijão
Monitoramento da área de feijão


Análise Crítica

Para o início do PBA – CI, no Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias
das Comunidades Indígenas – Subprograma de Agricultura, realizou um diagnóstico
rápido para o levantamento de informações junto às famílias da comunidade indígena
Laranjinha, foi confirmado o interesse das culturas (milho, feijão e arroz) para plantio.
A partir desta consulta a equipe técnica realizou a identificação das áreas agricultáveis
para então efetuar um diagnóstico técnico e as medições.Com os dados de campo
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coletados, iniciou-se o trabalho de especificação técnica das sementes e insumos
apropriados para cada área e sua compra.
As sementes (milho e feijão) e insumos (adubos orgânicos) foram entregues
(foto 1) com atraso, mas ocorreu dentro do prazo determinado pelo zoneamento
agrícola para o plantio das culturas.
As áreas programadas de plantio da cultura de milho eram de 10,37 alqueires
milho e o de feijão eram de 2 alqueires. Foram executados 2,56 alqueires e 1,6
alqueires respectivamente. Durante o período de plantio das culturas ocorreu
imprevistos como a rescisão de contrato com o prestador de serviços de hora máquina
agrícola. Depois da rescisão de contrato com prestador de serviço a AMOPIL assumiu
a totalidade de execução das atividades agrícolas previstas no PBA; no entanto,
devido as limitações de maquinário, foi requisitado pela Comissão da TI a realização
de nova contratação de hora-máquina externa para realização das atividades de
plantio.
O andamento das atividades agrícolas foram ainda prejudicados devido a
ocorrência de fortes chuvas e de plantio particular em áreas em que havia executado
hora-máquina custeadas a partir do PBA. Em decorrência das chuvas, muitas áreas
apresentaram encharcamento do solo não dando condições adequadas para o plantio
(foto 2), enquanto em determinadas áreas agrícolas que foram utilizados hora máquina
agrícola disponibilizados pelo PBA, ocorreram plantios particulares de indígenas da
aldeia Laranjinha (ATA – Reunião Aldeã – 29/11/2012).
O plantio da safra 2012/2013 foi suspenso devido à ocorrência de divergência
ao método de manejo agrícola aplicado, como o acordado no PBA – CI que tem como
objetivo promover ações e técnicas agrícolas em conformidade com o método de
produção orgânica.

Cultura

Forma de produção

Área em alqueires

Área em hectares

Milho

coletivo

2,56

6,21

2,56

6,21

TOTAL

Foi ofertado à Terra Indígena curso de capacitação entre estes Curso de
Tratorista Polivalente Módulo Básico e Intermediário - SENAR – PR (Foto 3) e oficina
sobre manejo orgânico pelo técnico responsável de campo (ATA 25/07/2012) – este
último não foi realizado em razão da ausência dos indígenas.
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Para capacitação, também foi proporcionado participação no Curso de
Sementes Crioulas na região de Palmeira – PR. Teve como objetivo, troca de
experiências e sementes com agricultores familiares que produzem sementes crioulas
de milho e outras culturas, de acordo com o manejo orgânico. As sementes
tradicionais produzidas pelos produtores desta região, foram disponibilizados às
famílias da aldeia.
Com o objetivo de trocas de experiências e sementes foi disponibilizado um
micro – ônibus para que os indígenas interessados pudessem participar da Feira de
Sementes realizado na TI Pinhalzinho
Em cumprimento com o PBA – CI, foi entregue o trator MF 4283 (foto 4) neste
período e o trator New Holland TL 75 (foto 5). E conforme acordo, foi realizada a
entrega técnica objetivando informar e explicar o uso correto e as manutenções
básicas do maquinário (Foto 6 e 7 ).
Conforme acordo em Reunião do Comitê Gestor Geral (22/11/2012) foi
realizado a manutenção do maquinário (trator VALMET 88) (Foto 8) e implementos
agrícolas da TI para a realização das operações agrícolas de preparo de solo e plantio
da safra 2012/2013.
Para maiores detalhamentos das atividades de gestão e agricultura na TI
Laranjinha consultar o Comitê Geral Agricultura da TI Laranjinha e datado de 09 de
maio de 2013, quando foi solicitada a paralização das atividades do Programa de
Apoio às Atividades Agropecuárias desta Terra Indígena. Tal paralização foi
chancelada por representantes da Funai/DF através de mensagem eletrônica datada
de 16 de maio de 2013. Atualmente as atividades continuam paralisadas até que seja
realizada reunião das instituições envolvidas, lideranças indígenas e equipe técnica.

ANEXOS:
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Foto 1- Recebimento de Sementes e Insumos

Foto

2

–

Encharcamento

do

solo

em

decorrência de fortes chuvas, prejudicando a
atividade de plantio

Foto 3 – Curso de Tratorista – SENAR – PR

Foto 4 – Entrega do Trator MF 4283 (Novo) –
Cacique Marcio Lourenço, Jucelio Aparecido
da Silva ( Presidente da AMOPIL)

e

lideranças.

Foto 5 – Entrega Técnica do Trator MF 4283

Foto 6 – Entrega do Trato New Holland TL 75
( Reformado) – Cacique Marcio Lourenço,
Jucelio Aparecido da Silva (Presidente da
AMOPIL) e Eloy Jacinto
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Foto 7 – Entrega Técnica do Trator New

Foto 8 – Conserto do sistema de embreagem

Holland TL 75

do Trator VALMET 88

Foto 9 – Preparo de solo – Área de plantio de

Foto 10 – Plantio de Milho – Aldeia Laranjinha

milho – Aldeia Laranjinha

Foto 11 – Monitoramento da área de milho –

Foto 12 – Preparo de solo para o plantio de

12 dias de plantio

feijão
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Foto 13 – Plantio de feijão – Abastecimento

Foto 14 – Monitoramento da área de feijão –

do rervatório de sementes da plantadeira

Aldeia Laranjinha

7.2.2. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e
Criação de Marcas Indígenas
Não atividades previstas para o período.

7.3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial


ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: não foi iniciado
- Oficina do Plano de Gestão: uma realizada em Queimadas e outra em São Jerônimo
- Entrega de veículos
- Curso para retirada CNH: em andamento
- Cartografia social: em andamento


ANÁLISE CRÍTICA

- Membros da TI realizam curso de CNH em Bandeirantes-PR. São seis carteiras na
TI: duas A, três B e uma C.. Para todas as etapas do cursos para retirada das três
carteiras está sendo pago deslocamento dos indígenas a partir de verba do PBA. Até o
momento apenas a retirada da carteira C foi conclúida.
- Quando da entrega de veículos( Moto Cross 150 e Caminhonete L200) um dos
contratados apresentava carteria A e B. Atualmente, com a troca de coordenadores,
mais um dos contraados apresenta carteira A e B.
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- Em carta foi pedido por memebros da TI a participação na Cartografia Social. O
convite para a primeira oficina a ser realzada em Paranaguá\PR nos dias 27 e 28 de
junho de 2013, foi repassado pela equipe técnica.
- Apesar de realizado convite para participação de oficinas sobre Gestão na TI
Queimadas e em na TI São Jerônimo, nenhum dos membros da TI participou. A
respeito da não participação em reunião na TI São Jerônimo foi alegado a
necessidade de paritipação em outra reunião. Mesmo não tendo participado de
nenhuma das reuniões de Gestão lideranças da TI realizaram crítica ao formato da
reunião, principalmente envolvendo pessoas mais idosas das 08 TIs contempladas
pelo PBA. Foi registrado em Ata do CGL, que tais reuniões acabariam levando
indígenas a realizar “críticas infundadas” às lideranças das TIs.

Foto 1: Entrega de veículos na TI Laranjinha

7.4. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de
Nascentes
Não há atividades em andamento.

7.5. Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer
7.5.1. Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais
Não há atividades previstas para o período
7.5.2. Subprograma de apoio ao Artesanato
Não há atividades previstas para o período
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7.5.3. Subprograma de Fomento Às Atividades De Lazer


ATIVIDADES REALIZADAS

- Liberação do Fundo de festividades
- Transferência parcial de fundo de festividades para pagamento de prestador de
serviço
- CFAA – Centro de Formação de Atletas Auinã


ANÁLISE CRÍTICA

-Até o momento foram realizadas três festividades na TI Laranjinha a partir de verba
disponibilizada no PBA: 03, 04 e 05 de agosto de 2012; 25 e 31 de dezembro de 2012;
19, 20 e 21 de abril de 2013. A Comissão Aldeã participou ativamente das consultas
de preço realizadas para as festividades.
- Foi requisitado pelos indígenas em Ata do CGL valor parcia de verba de
festividade para pagamento de hora-máquina de plantio(PBA) que a AMOPIL havia
assumido executar. Os indígenas alegaram limitação de trataro para utilização de
plantadeira. A transferência de valor e a contratação de hora-máquina foi autorizada.
o

CFAA – Centro de Formação Atlética Auinã

O CFAA(Centro Formação Atlética Auinã) foi criado em 2010 na TI Laranjinha,
visando formar atletas e cidadão a partir de modelo disseminável para as

terras

indígenas do Norte do Paraná – tal como consta em sua ata de fundação. O nome do
Centro advém da jogadora Auinã Viegas, indígena criada na TI Laranjinha, que jogou
na seleção brasileira de futebol feminino.

Seguindo seu projeto, as atividades do

CFAA estão sendo desenvolvidas inicialmente na TI Laranjinha desde 2010 a partir de
apoios diversos.
De acordo com o PBA-CI está para previsto para o CFAA repasse mensal de
verba desde o primeiro ano de execução do PBA.

Todavia, os repasses até o

momento não foram iniciados. Desde as primeiras reuniões do CGL da TI Laranjinha,
foi requisitado pelo presidente do CFAA o repasse das verbas para compra de
uniformes e equipamentos técnicos. Em finais do mês de setembro, em reunião da
equipe técnica junto ao CECS, foi repassado à equipe técnica de campo a
necessidade de elaboração de projeto simples para o início dos repasses de verba
para o Centro. No dia 23 de outubro de 2012 a equipe técnica de campo encaminhou
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o Projeto ao CECS. Ao final do mês de novembro de 2012 o coordenador do PBA
informou à equipe técnica de campo e ao presidente do CFAA que o CECS
demandava projeto contendo mais informações sobre o CFAA, sua formação e sua
proposta. Este projeto foi elaborado pela equipe técnica de campo junto aos indígenas
e foi entregue em março de 2013. Em junho de 2013 acenou-se para a possibilidade
do início de repasses.

Foto 1 – 27/02/2013 – Treino do CFAA no Club de Campo Alvorada (Santa
Amélia/PR).
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Ata de fundação do CFAA

7.6. Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas
7.6.1. Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Não há atividades previstas para o período
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8. TERRA INDÍGENA PINHALZINHO

Responsáveis Técnicos
Paulo Roberto Homem de Góes
Gilberto Yudi Shingo
Rodrigo Souza Fontes de Salles Graça
Noberto Takumi Doi
Equipe Indígena
Reginaldo Aparecido Alves
Taniana Alves
Euclides Ribeiro
Marcito João de Paula
Oscalino Albino Gabriel
Bento Albino Gabriel Filho
Leandro Ribeiro
Lourival Lourenço Junior
Marcelo Damasio

Atribuição
Antropólogo – Coordenador Geral
Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia
Historiador – Equipe Local
Eng. Agrônomo – Equipe Local
Atribuição
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais
Supervisor Agrícola
Supervisor Agropecuário
Supervisor Agropecuário
Supervisor Agropecuário
Agente de Defesa Ambiental
Agente de Defesa Ambiental
Viveirista Florestal

8.1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, Gestão e
Monitoramento do PBA
8.1.1. Subprograma de Gestão do PBA


ATIVIDADES REALIZADAS

- Reunião dos Comitês Gestores Locais: Reuniões com elaboração de ata com
frequência média mensal – Até a presente data foram realizadas 14 reuniões do CGL
com ata
- Reunião com FUNAI: reunião com Luis Alan (FUNAI/Cornélio Procópio).
- Reuniões do Comitê Gestor Geral: duas reuniões em Londrina
- Reuniões da Equipe Técnica e coordenação
- Reunião com os coordenadores Paulo Góes e Gilberto Shingo.
- Constituição de CGL: participação dos contratados e lideranças.
- Constituição de Comissão Aldeã: participação dos contratados e lideranças
- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Participação do técnico de ciência humanas de reuniões com a Emater e outros
órgãos;
- Auxílio na abertura de contas bancárias de contratados e de CNPJ da TI ; auxílio na
providencia de documentos necessários para auto-escola


ANÁLISE CRÍTICA
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Como nos demais Comitê Gestores Local, o CGL da TI Pinhalzinho se
constituiu como espaço de planejamento, discussão, organização, consulta e – dentro
de suas limitações – deliberação das atividades previstas a partir do PBA. Esta
estrutura se intercruza à organização interna da TI. No caso da TI Pinhalzinho a
estruturação do CGL acompanha a centralidade do cacique e, complementarmente,
das lideranças organizadas a partir das áreas Sede, Meio e Cinza.

Os nove

contratatados indígenas no âmbito do PBA foram escolhidos pelos próprios indígenas,
os quais mesmo dispondo de Associação regularizada, optaram pela contratação a
partir do CNPJ da TI (recém aberto).

As reuniões do CGL com Ata ocorrem em

média uma vez por mês, não havendo todavia, nenhuma restrição quanto ao
agendamento de maior quantidade de reuniões. Tal como consta no PBA, os
participantes das reuniões do CGL são escolhidos pela aldeia; mormente participam o
cacique, os contratados, algumas lideranças e a equipe técnica.

Desde março de

2013 ficou acordado no CGL que a realização de reunião ocorrerá toda primeira
quinta-feira do mês; e, para viabilizar maior participação dos demais membros da
comunidade, a elaboração mensal de relatório por coordenadores indígenas – com
complemento da equipe técnica - para encaminhamento à cada área que compõe a TI
(Cinzas, Meio e Sede).
Lideranças e contratados pelo PBA de cada área da TI auxiliariam nas
discussões do relatório encaminhado pelos coordenadores e enviariam um contrarelatório de cada área para ser debatido no CGL. Esse método de organização do
CGL foi proposto pelos contratados indígenas e será iniciado assim que possível
visando corrigir determinadas insuficiências diagnosticadas pelos indígenas. Tais
encaminhamentos apresentados destacam característica marcante na organização do
CGL na TI Pinhalzinho: criatividade na criação de metodologias de organização de
reuniões e, muitas vezes, a explícita preocupação em não sobrepor a voz de alguns
dos participantes.
Como consta nas Atas de reunião do CGL da TI Pinhalzinho temas variados
foram debatidos, deliberados e\ou propostos: prioridades de atividades e estruturas a
serem viabilizados a partir do PBA; alteração nas quantidades de culturas agrícolas
previstas na safra 2012; organização de ações a serem desenvolvidas pelos
contratados; questão de horas extras a serem realizadas pelos contratados; demanda
dos indígenas por alteração no subprograma da área animal previsto no PBA;
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agendamento de cursos e demanda de reuniões; avaliação da execução do PBA;
apresentação de Termos de Compromisso e manual de veículos; e outros. Nos dias
de reunião também são realizadas as atividades de cunho burocrático como repasse
de holerites dos contratados e termos e recibos de quitação de aquisições e notas
fiscais – ou cópias. Pode-se avaliar que o CGL na TI Pinhalzinho foi apropriado como
estrutura legitima para as atividades elencadas. De todo modo reuniões internas da TI
são também realizadas abordando determinados aspectos da execução do PBA.
Recentemente os debate do CGL abordaram a importância da organização da
gestão do PBA, a organização burocrática que se estrutura o PBA\CECS, as
responsabilidades dos indígenas contratado e da equipe técnica e o planejamento das
atividades em geral e das atividades do contratados. Sobre estas questões debatidas
algumas dificuldades são encontradas na execução do PBA.
O fato de não ter sido realizado até o momento as aquisições necessárias para
as atividades previstas no PBA contribui para dificultar a organização das atividades
dos contratados indígenas – nesse contexto alguns foram parcialmente incorporados a
determinadas atividades da TI e no caso de outros gerou-se muitas vezes ociosidadeo que não pode ser tomado como fator exclusivo; tal como consta em ata, em situação
importante como visita de técnico responsável para avaliação de problema no trator
Massey Ferguson (adquirido a partir do PBA), o contratado indígena responsável pelo
trator estava ausente. Outra situação relacionada ao planejamento e\ou organização
diz respeito a demanda inicial de replantio de feijão realizado pela TI Pinhalzinho:
após

o

encaminhamento

dos

elementos

necessários

para

sua

realização

(encaminhamento de demanda, justificativa técnica, aprovação do CECS, realização
de aditivo de hora-máquina com prestador de serviço, negociação com TI Mococa
para fornecimento de sementes, transporte de sementes e visita de avaliação de
prestador de serviço) o replantio foi cancelada pela comunidade. Questões como o
problema no trator Masser Ferguson e o cancelamento do replantio de feijão foram
destacados em reunião do CGL para abordar a importância do envolvimento e
responsabilidade da Comissão Aldeã na execução do PBA. Foi destacado ainda a
necessidade de avaliar os esforços e gastos que muitas vezes são realizados na
execução do PBA para que estes sejam levados em consideração na hora de assumir
determinada decisão ou planejamento. Entende-se que está forma de abordagem - no
CGL- de problemas ocorridos na execução do PBA faz parte da própria prática e
discussão da Gestão, aspecto de suma importância no desenvolvimento do PBA e
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posterior continuidade de atividades na TI Pinhalzinho sem apoio constante de
recursos externos. A realização de atividades como a abertura de contas bancárias,
fornecimento de documentos para auto-escola ou consultas de preço, quando
necessitam do auxílio da equipe técnica de campo, buscam ser realizados com a
presença dos coordenadores indígenas (e outros contratados quando possível), para
que estes se envolvam, se responsabilizem e também se capacitem nas diversas
etapas de execução do PBA. A Gestão é desenvolvida como apropriação pelos
indígenas de diversos processos de execução do PBA.

Problema de planejamento

tiveram lugar também nas atividades de aquisição de bovino e equinos: a demora do
CECS na contratação de zootecnista responsável; demora na aprovação ou
desaprovação de pedido de alteração da parte de bovinos e quinos realizado pela TI
Pinhalzinho; expectativa gerada na TI após início da consulta de preço junto a equipe
técnica. Tais problemas poderiam ter sido evitados com o melhor planejamento das
atividades entre equipe de técnica de campo, coordenadores da equipe técnica, CECS
e Comissão Aldeã.

Problemas relacionados a animais de pequeno porte foram

solucionados em reuniões do CGL.
- Reunião com o técnico da FUNAI Luis Alan foi realizada no dia 08-01-2013 por
solicitação de um dos contratados indígenas para avaliação da execução do PBA. A
avaliação da execução do PBA na TI Pinhalzinho foi destacada como positiva por
todos os participantes da reunião com participação do coordenador do PBA.
-Participação da TI Pinhalzinho em reunião inter-aldeã em Barão de Antonina se deu
com a presença de um dos coordernadores indígenas e do aux. de produção vegetal,
contribuindo para avaliação conjunta das atividades em execução a partir do PBA. As
reuniões do Comitê Gestor Geral (2012 e 2013) contaram com a presença de
contratados e lideranças indígenas da TI e, é reconhecido pelas lideranças da TI como
instância legitima de deliberação.
- As reuniões inter-aldeãs sobre Gestão realizadas até o momento nas TIs Queimadas
e São Jerônimo envolveram participação parcial da TI Pinhalzinho. Na primeira
reunião estiveram presentes três contratados indígenas e um ancião. A segunda
reunião não contou com a presença de nenhum dos membros da TI - alegaram ter de
participar em outra reunião.

As informações sobre a primeira reunião foram

repassadas na aldeia a partir de um dos coordenadores do CGL, e a da segunda
foram repassadas pela equipe técnica na forma de debate direto sobre a noção de
Gestão. Nota-se a importância das inter-aldeãs para TI Pinhalzinho no sentido de
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estimular a troca de experiência com outras TIs e o desenvolvimento conjunto de
reflexão e planejamento das atividades previstas no PBA.
-A realização de diagnóstico socioeconômico e genealógico não foi concluído até o
momento pela equipe técnica em razão das demandas de execução de outras
atividades do PBA.
- A participação do técnico de Ciências Humanas em reuniões com a Emater-PR em
Curitiba-PR foram de suma importância para aprendizagem com outras experiências
de trabalho com populações indígenas realizadas no sul do Brasil.

8.1.2. Subprograma de Articulação Inter-aldeã e Interinstitucional do PBA


ATIVIDADES REALIZADAS:

- Reuniões do CGG: duas reuniões em Londrina
- Reunião Inter-aldeã: uma reunião na TI Barão de Antonina
- Reuniões (oficinas) do Plano de Gestão: uma oficina na TI Queimadas e outra na TI
São Jerônimo.

8.1.3. Subprograma de intercâmbio
Não há atividades previstas para o período.

8.2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das Comunidades
Indígenas
8.2.1. Subprograma de Agricultura


Atividades Realizadas

Contratação e estruturação da equipe técnica de campo (agrônomos e antropólogos)
Diagnóstico rápido sobre informações de culturas apresentados no PBA - CI
Elaboração de especificação técnica e consulta de preços de matérias e insumos
Recebimento de sementes e insumos
Preparo de solo e início do plantio de milho
Distribuição de sementes crioulas
Monitoramento da área de plantio de milho
Curso de tratorista polivalente modulo intermediário
Monitoramento da área de milho orgânico
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Plantio de feijão
Organização, Planejamento e preparo de solo para o replantio de feijão
Entrega do trator MF 4283
Análise de Solo
Curso de horticultura orgânica
Empresa DIMASA – entrega técnica do trator MF 4283
Consulta de preços de animais


Análise Crítica

Para o início do PBA – CI, no Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias
das Comunidades Indígenas – Subprograma de Agricultura, realizou um diagnóstico
rápido para o levantamento de informações junto às famílias da comunidade indígena
do Pinhalzinho, foi confirmado o interesse das culturas (milho, feijão e arroz) para
plantio.
A partir desta consulta a equipe técnica realizou a identificação das áreas
agricultáveis para então efetuar um diagnóstico técnico e as medições (foto 5).Com os
dados de campo coletados, iniciou-se o trabalho de especificação técnica das
sementes e insumos apropriados para cada área e sua compra.
As sementes (milho e feijão) e insumos (adubos orgânicos) foram entregues
com atraso, mas ainda assim o preparo de solo (foto 6) e o plantio (foto 7) ocorreram
dentro do prazo determinado pelo zoneamento agrícola. Em razão dos contratempos a
produção de milho deve chegar a 40 toneladas (fotos 8 e 9), o preterido era em torno
de 80 toneladas. A queda pela metade pode ser justificada pela estiagem durante o
desenvolvimento das plantas e por não havido correção de solo. Para a próxima safra
estes fatores tendem a ser contornados pelo planejamento antecipado e pela
correção do solo a ser em breve realizada. Outra questão foi enfrentada na área da
Sede, onde determinados lotes de manejo coletivo não tiveram controle de mato
realizado de forma suficiente pelos indígenas. Na área Sede a divisão das culturas
seria realizado através de ficha, no entanto, em razão da limitação da quantidade de
milho previsto e a ausência de documento que determinasse quais famílias, na área
da Sede, havia pedido milho durante as oficinas ( de construção do PBA),as lideranças
decidiram pela não divisão através desta modalidade. Esta safra 2013-2014 com a
possibilidade de que, se acaso necessário, a quantidade de milho seja ampliada, as
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quantidades de cultura e delimitação de lote de plantio já estão sendo levantados
através de ficha. (Foto 10)

Cultura

Forma

de Área em alqueires

Área em hectares

produção
Milho

coletivo

6,58

15,94

Feijão

coletivo

3,59

8,71

10,18

24,65

TOTAL

A produção de feijão teve como agravante fortes chuvas ocorridas
impossibilitando o manejo de controle de pragas e doenças. Para sanar o problema
ocorrido, foi realizado organização, planejamento e preparo de solo para o replantio da
cultura do feijão, todavia, a Comissão Aldeã decidiu pelo não replantio da área de
feijão. A realização da safra 2012-2013 foi positiva para a inserção da equipe técnica,
para organização das atividades junto aos contratados indígenas e principalmente pela
satisfação dos agricultores com o consumo do milho verde e estimativa de uso do grão
para alimentação de animais. Antes e durante a execução da safra 2012-1013 foram
também realizados visitas familiares, levantando não somente as preferenciais por
cultura, mas também formas de plantio e manejo tradicionais, formas anteriores de
organização das atividades agrícolas a partir da FUNAI e levantamento de sementes
crioulas utilizadas. Dentre as sementes crioulas de gerações anteriores utilizadas até
hoje se encontram o “feijão rosinha” e o “feijão roxo” (Foto - 11).
O estimulo a agricultura com uso de sementes crioulas e sem uso de
agrotóxico se deu também através do fornecimento de apoio logístico à II Feira de
Sementes da TI Pinhalzinho realizada em 2012. As equipes técnicas de campo foram
responsáveis pela organização do transporte e mobilização de indígenas de sete
terras indígenas contempladas no PBA-CI. Foram ao todos disponibilizados um ônibus
e dois micro-ônibus para indígenas das sete TIs – verba para transporte foi
disponibilizada a partir do PBA.(Foto 12). As equipe técnicas auxiliaram também na
divulgação da II Feira de Sementes. Para a III Feira de Sementes( a ser realizada em
agosto de 2013) a equipe técnica que trabalha na TI Pinhalzinho realizou revisão de
documentos, participou de reunião de organização e, junto às demais equipes técnicas
de campo, auxiliará na divulgação e mobilização de indígenas das outras setes TIs
contempladas no PBA.
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Foi ofertado a Terra Indígena cursos de capacitação. Dentre estes cursos se
encontram: Curso de Tratorista Polivalente Módulo Intermediário (Foto 13) e Curso de
Horticultura Orgânica, ambos realizados através SENAR – PR. A segunda etapa do
curso de Horticultura orgânica fornecido pelo SENAR-PR já está agendado para os
dias 17 e 18 de junho de dois mil e treze, e complementarmente, foi agendado visita a
produtor orgânico da região para o dia 18 junho.
Para capacitação, também foi proporcionado participação no Curso de
Sementes Crioulas na região de Palmeira - PR, para a troca de experiências e
sementes com agricultores familiares que produzem sementes crioulas de milho e
outras culturas de acordo com o manejo orgânico (foto 14 e 15)
Em cumprimento com o PBA – CI, foi entregue o trator MF 4283 neste período
(foto 16). E conforme acordo, foi realizada a entrega técnica objetivando informar e
explicar o uso correto e as manutenções básicas do maquinário (Foto 17). Apesar da
entrega técnica e a realização a capacitação através do curso de tratorista, ocorreram
problema no motor do trator. Segundo laudo técnico, o combustível utilizado era
irregular (Anexo – Laudo técnico).
Em período recente foi contratado zootecnista para coordenar a produção
animal, enquanto, paralelamente, a equipe técnica de campo, vinha realizando
consulta de preços para aquisição de animais.

8.2.2. Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação orgânica e
Criação de Marcas Indígenas

Não atividades previstas para o período.

8.3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial


ATIVIDADES REALIZADAS

- Elaboração de diagnóstico: em andamento
- Oficina do Plano de Gestão: uma realizada em Queimadas e outra em São Jerônimo
- Entrega de veículos
- Curso para retirada CNH: em andamento
- Cartografia social: em andamento

220

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – COMPONENTE INDÍGENA – UHE MAUÁ
15 de julho de 2013
- No mês de março foram entregues uma caminhonete L200 e uma moto Cross 150
mediante leitura de termo de compromisso, entrega de manuais e destaque dos limites
de atribuições e responsabilidade do CECs e da equipe técnica em relação aos
mesmos. Até o presente momento, sobretudo, a caminhonete tem sido utilizada em
compatibilização com o programa de Gestão. Os cursos para retirada de carteira A e B
está em atraso em razão da demora na entrega de documentação necessária pela
auto-escola. Tais problemas foram solucionados recentemente e em breve os cursos
terão início. Para carteira C, houve também problemas similares em relação a autoescola que fornece o curso, todavia, os problemas já estão sendo solucionados. Como
os dois vigilantes contratados possuem carteira B e um deles possui carteira A não
houve problemas quanto ao uso do veículo entregues a partir do PBA
- Quando foi iniciado a execução do PBA, as lideranças da TI Pinhalzinho se
encontravam em articulação com outros agentes visando a elaboração do programa
de Cartografia Social na TI. Como a execução da Cartografia Social contempla
parcialmente os objetivos previstos no Programa de Gestão Territorial, foi decidido
pelo apoio do PBA a tais atividades. Oficinas de uso de GPS, gravador digital,
máquina digital e outros estão agendadas para serem realizadas nos dia 27 e 28 de
junho de 2013 em Paranaguá\PR com participação de três membros da TI. As formas
contribuição do PBA e da equipe técnica na Cartografia Social ainda estão sendo
estudadas pelas partes envolvidas. Cabe ressaltar que a possibilidade do Programa
de Gestão Territorial se desenvolver de forma muito satisfatório na TI se deve a este
explícito interesse e articulação prévia em torno do tema na TI Pinhalzinho.
- Em reuniões na TI Pinhalzinho foram levantados problemas relacionados à erosão e
desmatamento em torno de minas de água da TI, assoreamento do rio das Cinzas e
uso de agrotóxico por proprietários vizinhos em áreas que atinge o rio das Cinzas.
Estes problemas até o momento foram parcialmente abordados a partir de conversas
com membros da TI e registro fotográfico. O registro fotográfico das minas foi iniciado,
e marcação dos pontos com GPS e avaliação das necessidades de reflorestamento se
desenvolverão em breve. Os diagnósticos das áreas estão sendo desenvolvidos a
partir dessas atividades.
- A longo prazo as reuniões\oficinas inter-aldeãs de Gestão visam abordar a Gestão
Territorial como um dos seus eixo principais.
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8.4. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de
Nascentes


ATIVIDADES REALIZADAS

- Levantamento fotográfico parcial de nascentes(minas): em andamento
- Conversa com moradores da TI sobre problemas com nascentes e áreas
degradadas: em andamento.


ANÁLISE CRÍTICA

- Compreende-se este programa em estreita relação àquele de Gestão Territorial
(Programa 3- PBA). Nesse sentido determinadas atividades realizadas a partir do PBA
na TI Pinhalzinho são compatíveis a ambos. A Gestão Territorial deva levar em conta
a presença nascentes e áreas degradadas no Território Indígena e áreas vizinha,
tendo ainda em destaque a importância da inserção destes no Etnomapeamento e\ou
Cartografia Social. Desta forma, tal como destacado no programa anterior, foi
diagnosticado problemas com nascentes na TI Pinhalzinho através de conversa com
moradores da TI e foi iniciado registro fotográfico de nascentes(minas) na TI para
subsequente avaliação da necessidade de reflorestamento.
- De forma independente do PBA, lideranças da TI buscaram com caminhonete L200
diversas mudas de arvores para reflorestamento no IAP de Jacarezinho\PR. Iniciativas
como estas demonstram interesse das lideranças em atividades que se relacionam ao
programa.

8.5. Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer
8.5.1. Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas
tradicionais
Não estavam previstas atividades para o período.

8.5.2. Subprograma de apoio ao Artesanato
Não estavam previstas atividades para o período.

8.5.3. Subprograma de Fomento Às Atividades De Lazer


ATIVIDADES REALIZADAS
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- Liberação do Fundo de festividades
- Transferência parcial de fundo de festividades para reforma de barracão de festas


ANÁLISE CRÍTICA

- Foram realizadas duas festividades na TI Pinhalzinho a partir de verba prevista no
PBA: 23 e 24 de novembro de dois mil e doze; 26, 27 e 28 de abril de dois mil e treze.
Houve certos problemas nos processos de consulta de preço para festividades em
razão da falta de clareza dos modelos e procedimentos burocráticos autorizados pelo
CECS e, na primeira festividade, pela falta de experiência da equipe técnica de campo
e indígenas nesse procedimento.
- A partir de requisição da Comissão Aldeã da TI Pinhalzinho, valor parcial de verba de
festividade foi destinada à reforma de barracão de festas.

8.6. Programa de Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas
8.6.1. Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos

Não estavam previstas atividades para o período.
ANEXOS:

Foto 1: Visita domiciliar, TI Pinhalzinho

Foto 2: Reunião do Comitê Gestor Local,
TI Pinhalzinho
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Foto

3:

avaliação

Digitalização,
parcial

de

apresentação
genealogia

na

e

Foto 4: Em reunião do Comitê Gestor Local

TI

aplicação de metodologia de avaliação do

Pinhalzinho.

PBA apresentadas por lideranças da TI
Pinhalzinho.

Foto 5 – Medição das áreas - TI Pinhalzinho.

Foto 6 – Preparo de solo – Ärea de plantio de
milho – Aldeia Pinhalzinho.

Foto 7 – Plantio de milho

Foto 8 – Milho com 10 dias de plantio
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Foto 9 – Milho com 70 dias de plantio

Foto 10 – Levantamento das culturas (milho,
feijão e arroz) através de fichas para a safra
2013/2014.

Foto 11 - Feijão roxinho

Foto 12 – 2ª Feira de Sementes TI Pinhalzinho

Foto 13 – Curso de Tratorista Polivalente

Foto 14 – Milho crioulo plantado na área

Modulo Intermediário – SENAR

Cinzas a partir de semente proveniente da
região de Palmeira-PR
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Foto 15 – Famílias da Aldeia Pinhalzinho –

Foto 16 - Entrega do Trator MF 4283 –

Entrega de sementes crioulas provenientes

Cacique Sebastião Mario Alves, Reginaldo

do Curso de Sementes Crioulas.

Alves

e

Taniana

Alves

(coordenadores

indígenas – PBA) e lideranças.

Foto 17 – Entrega Técnica do trator MF 4283

Foto 18 – Entrega da moto BROZ 150 –
Reginaldo Alves (coordenador indígena) e
Marcito de Paula (auxiliar de produção animal)

Foto – 19 Revisão e Manutenção da moto
BROZ 150 na TI Pinhalzinho,

Foto 20: Nascente (mina) – 04-02-2013
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Foto 21: Assoreamento Rio das Cinzas

Foto 22: Reforma de barracão de festa na TI
Pinhalzinho

Foto 23: Festividade na TI Pinhalzinho (24 e 25 de novembro de dois mil e treze), com
apresentação do conjunto musical “Dê-lhe-Gaita”.
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9. Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Tibagi.

As amostragens e análises deste programa tem sido realizadas pela empresa
LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento como parte do Projeto
Básico Ambiental da UHE Mauá. Atualmente existe um ponto de coleta à jusante da
usina nas imediações do Ribeirão das Antas, próximo à TI Mococa. Os relatórios
referentes à estas análises podem ser consultados no site da UHE Mauá:
http://www.usinamaua.com.br/upload/tiny_mce/arquivos/meio_ambiente/Qualidade_da
_agua/Relatorio_Fase_Reservatorio_-_Trimestral_2_-_Final.pdf

Está sendo elaborado edital para licitação referente a contratação de equipes que
realizaram o monitoramento da qualidade da água nos pontos descritos no PBA- CI.
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10. Programa de Monitoramento da Fauna.
10.1.Subprograma Efeitos sobre a Fauna de Vertebrados Terrestre
Até o momento foram realizadas três campanhas de monitoramento de fauna
terrestre na terra indígena Mococa. Tais campanhas foram realizadas pela empresa
Hori Consultoria Ambiental, através do Contrato CCC-Copel N° 43311/2009, celebrado
entre a Copel Geração e Transmissão S.A. e a Urben- Filho e Straube Consultores
S/S Ltda (Hori Consultoria Ambiental). Os relatórios parciais de monitoramento de
fauna podem ser cnsultados nos links:


http://www.usinamaua.com.br/upload/tiny_mce/arquivos/comunidades_indigenas
/Meio_Ambiente/Monitoramento_Fauna_TI_Mococa_-_Relatorio_13.pdf



http://www.usinamaua.com.br/upload/tiny_mce/arquivos/comunidades_indigenas
/Meio_Ambiente/Monitoramento_Fauna_TI_Mococa_-_Relatorio_14.pdf



http://www.usinamaua.com.br/upload/tiny_mce/arquivos/comunidades_indigenas
/Meio_Ambiente/Monitoramento_Fauna_TI_Mococa_-_Relatorio_15.pdf

10.2 Subprograma de inventário, monitoramento e manejo da ictiofauna
Está sendo realizado monitoramento de ictiofauna a jusante da usina próximo a TI
de Mococa pela empresa LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento
como parte do Projeto Básico Ambiental da UHE Mauá. A contratação para os
restantes das campanhas em pontos especificados no PBA-CI será licitada nos dias
19 e 20 de junho de 2013.
Em outubro de 2012 foi finalizada a especificação técnica realização de licitação
para contratação de empresa especializada para realizar as coletas amostrais nos
pontos determinados no Programa.
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