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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento, atendendo o previsto no Contrato CECS Nº 019/2018, firmado   

entre o Consórcio Energético Cruzeiro do Sul (CECS) e a Fundação de Amparo 

à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), apresenta proposta de Plano 

Executivo Para Cumprimento do Projeto Básico Ambien tal – Componente 

Indígena (PBA-CI). O referido projeto decorre do processo de licenciamento 

ambiental do empreendimento Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet 

Junior - UHE GJC - Mauá), localizada no Estado do Paraná, detentor da Licença 

de Operação - LO 27.431, de 19/10/2012.  

Destaca-se que este documento é o resultado final do trabalho realizado com a 

consultoria da FAPEU de forma participativa que contempla as contribuições do 

CECS, da FUNAI e das Comunidades Indígenas e caracteriza-se como uma 

proposta de Plano Executivo que busca a convergência de entendimentos e 

expectativas, cuja execução está pautada nas premissas do PBA-CI, quais 

sejam, do permanente diálogo e de acordos necessários à sua implementação. 

Será apresentada em reunião do Comitê Gestor Geral, integrado pelos entes 

envolvidos diretamente na execução do PBA-CI: CECS, Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) e Comunidades Indígenas, com acompanhamento do Ministério 

Público Federal (MPF). 

    

2 HISTÓRICO 

O Plano Básico Ambiental Componente Indígena – PBA-CI – faz parte do 

licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior 

– UHE GJC. Trata-se especificamente da condicionante 41 da Licença de 

Operação 27.431 do empreendimento. 

O PBA-CI vem sendo executado pelas Comunidades Indígenas com a 

consultoria, fiscalização e recursos do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul - 

CECS desde 2012. Parte das ações previstas foi concluída durante o período de 

planejamento inicial de cinco anos que se encerrou em junho de 2017. Outras 
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ações definidas foram iniciadas, mas não foram concluídas. Outras, ainda, não 

foram iniciadas e devem ser iniciadas ou substituídas por ações de maior 

relevância aos interesses do programa. 

No PBA-CI estava previsto que ao final do quinto ano de sua execução haveria 

auditoria da FUNAI nos seguintes termos:  

“Ao final de 5 anos haverá auditoria realizada pela FUNAI em campo para avaliação do 

andamento das ações de cada Programa, de modo a definir se haverá continuidade ou 

não desses Programas.” 

A auditoria foi realizada no período de janeiro de 2017 a setembro de 2018 e seu 

resultado foi entregue ao CECS por meio da Informação Técnica 

131/2018/COMCA/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ em 19 de setembro de 2018. 

Antes mesmo da auditoria estar finalizada, a FUNAI posicionou-se, por 

intermédio do ofício 185/2017/CGLIC/DPDS/FUNAI, protocolado no CECS em 

17/07/2017, manifestando seu entendimento da 

“[...] necessidade de continuidade do PBA-CI em sua integralidade, durante todo o 

período de avaliação, mantendo-se o compromisso do Empreendimento no âmbito das 

atividades previstas”. 

O CECS manifestou-se sobre a continuidade do PBA-CI por meio da carta CE 

CECS 0485/2017 destacando que manteria a continuidade dos programas que 

estavam em andamento e que não caracterizavam controvérsias entre as partes. 

A Informação Técnica da FUNAI contempla 314 itens, sendo que vários deles 

com posicionamentos divergentes ao entendimento do CECS, consolidados na 

Nota Técnica 001/2018 e protocolada na FUNAI por intermédio da CE CECS 

0579/2018. A Nota Técnica contém, além das controvérsias de entendimento, 

complementações de informações e evidências de execuções de ações que não 

foram possíveis serem levantadas pela FUNAI. 
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Para que fosse dada celeridade a todo o processo de convergência dessas 

divergências, o CECS contratou, em 22 de outubro de 2018, consultoria 

especializada da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – 

FAPEU - instituição reconhecida e isenta, para elaboração de diagnóstico, 

prognóstico e proposta de plano executivo que pudessem orientar o CECS 

quanto à continuidade das ações. Os trabalhos desta consultoria fundamentaram 

a elaboração da proposta de Plano Executivo que será apresentado na reunião 

do Comitê Gestor Geral do PBA-CI no mês de agosto de 2019, momento em que 

a proposta de continuidade deverá ser aprovada pelas instâncias envolvidas – 

FUNAI, Terras Indígenas, Ministério Público Federal e CECS. 

Após a apresentação do Plano Executivo na reunião do CGG, o CECS iniciará 

os procedimentos para contratação da nova equipe de trabalho para execução 

do PBA-CI. 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A contratação da FAPEU para a realização de “Diagnóstico situacional em fase 

executiva e elaboração de plano executivo para cumprimento do PBA-CI da UHE 

GJC – Mauá”, ocorre num contexto onde os entes envolvidos diretamente com 

a implementação das medidas ambientais referentes a Componente Indígena, 

manifestam, com diferentes motivações, opiniões críticas em relação a situação 

da execução das atividades deste Projeto Básico. 

Assim, tendo-se como referência basilar o PBA-CI, A FAPEU começou a 

prestação dos serviços técnicos em outubro de 2018, com estudo da 

documentação disponibilizada pelo Consórcio para conhecimento preliminar da 

situação e elaboração de proposta de “Plano de Trabalho”. Este plano, com 

ciência do CECS, foi apresentado pela FAPEU ao Comitê Gestor Geral, em 

reunião realizada em Londrina/PR, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, na 

qual participaram todos os seus integrantes.  Após discussões e acolhimento de 

proposições e ponderações das Comunidades Indígenas, FUNAI e MPF, o plano 
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foi aprovado, sendo também autorizado o início das visitas às Terras Indígenas 

(TI’s), para realização do “Diagnóstico Situacional do PBA-CI em sua fase 

Executiva”. 

Conforme definido no Plano de Trabalho, o diagnóstico considerou os pontos de 

vistas: a) do Consórcio, obtido em reuniões com gerentes e técnicos 

responsáveis pela execução dos programas ambientais, relatórios anuais do 

PBA-CI e outros documentos disponibilizados; b) da FUNAI, mediante leitura de 

ofícios e documentos técnicos, principalmente, da avaliação realizada pela 

Fundação com os indígenas, expressa na Informação Técnica n. 

131/2018/COMCA/CGLIC/DPDS-FUNAI; e c) das Comunidades Indígenas, 

através de visitas/reuniões participativas efetivadas entre 14 de janeiro e 8 de 

fevereiro de 2019, nas TI’s Mococa, Queimadas, Apucaraninha, São Jerônimo, 

Barão de Antonina, Ywy Porã, Laranjinha e Pinhalzinho.   

Vale ressaltar que os trabalhos ocuparam dois dias por TI, exceto, em razão das 

suas especificidades, Apucaraninha e São Jerônimo, com 4 dias. O primeiro dia 

foi dedicado a diálogos e levantamento do posicionamento das comunidades 

quanto a execução das atividades e de pendências, a partir do que estava 

previsto no PBA-CI. O segundo dia foi utilizado para complementação da 

consulta iniciada no dia anterior e realização de visitas, guiadas pelas lideranças, 

aos locais de inserção das ações do PBA (áreas de plantios, pastos e criação de 

animais, quintais familiares, prédios, estradas, pontes, poços d’água, campos de 

futebol, salões de festas, entre outros), com o propósito de registrar as 

observações das comunidades sobre as ações e condições das obras 

executadas.  

Desta forma, foi possível construir um quadro comparativo, o qual permitiu uma 

avaliação integrada das visões do empreendedor, dos indígenas e da FUNAI, 

cada qual, indicando o status da execução de cada atividade especificada no 

PBA-CI, classificados, a maioria, em: realizado; realizado com substituição; 

realizado de forma insatisfatória; realizado em descompasso; não iniciado (ou 

não realizado).  
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Na sequência, seguindo o Plano de Trabalho, a FAPEU, para fins de 

“Prognóstico”, sintetizou os status em: realizad o (onde os três entes tiveram esta 

mesma posição); realizado parcialmente ; e não realizado . Tais avaliações 

implicaram em recomendações como: considerar a atividade concluída ; 

continuidade da execução da atividade iniciada; e iniciar a execução da 

atividade  não iniciada. Sugeriu-se, ainda, que em alguns casos, poderia haver 

adequações dentro do que prevê o PBA-CI e as orientações da FUNAI. 

O Prognóstico, com vistas a continuidade da execução do PBA-CI foi 

apresentado ao CECS e embasou a elaboração da proposta de Plano executivo 

para cumprimento do PBA-CI , objeto deste documento.  

Vale citar que toda a análise realizada teve como norte a identificação das 

atividades, e suas respectivas etapas de desenvolvimento, necessárias ao 

cumprimento integral do PBA-CI aprovado pela FUNAI e Comunidades 

Indígenas, considerando a execução promovida pelo CECS até o presente 

momento. 

 

4 INTRODUÇÃO  

Orientada pelo Plano de Trabalho, aprovado na reunião do Comitê Gestor Geral 

de dezembro de 2018, e com base em diagnóstico e prognóstico, a FAPEU 

produziu uma proposta preliminar de Plano executivo para cumprimento do PBA-

CI, a qual foi apresentada e discutida com o empreendedor e comunidades 

indígenas em reuniões ocorridas nos meses de abril e maio de 2019.    

Nestas reuniões foram recolhidas informações, contribuições e proposições, que 

possibilitaram a evolução do trabalho, chegando-se a presente versão, a ser 

levada para apreciação do Comitê Gestor Geral, visando subsidiar a 

continuidade da execução das atividades do PBA-CI, no rumo da sua conclusão. 
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5 OBJETIVO  

De acordo com o Plano de Trabalho, nesta etapa, o objetivo é apresentar um 

Plano Executivo, por programa/subprograma, para cumprimento das ações 

preconizadas no PBA-CI, contemplando as adequações e ajustes necessários, 

a partir das contribuições do empreendedor das oito comunidades indígenas e 

da FUNAI. 

Importante citar que o Plano Executivo não se confunde com o(s) Plano(s) de 

Trabalho a ser(em) elaborado(s) e submetidos à FUNAI para embasar a 

realização das atividades a partir do momento em que for retomada a execução.  

O presente documento se destina a apresentar as atividades originalmente 

previstas no PBA-CI que deverão ser executadas nos próximos períodos, 

estabelecendo um conjunto de etapas de desenvolvimento mínimas a serem 

realizadas com o objetivo de maximizar os resultados esperados. 

  

6 METODOLOGIA  

A elaboração do Plano executivo para cumprimento do PBA-CI da UHE GJC - 

MAUÁ, considerou todas as informações coletadas em fontes secundarias e 

levantadas em reuniões com o CECS e Comunidades, durante as etapas de 

diagnóstico e prognóstico, tendo como principal referência o Projeto Básico 

Ambiental – Componente Indígena, uma vez que este documento técnico foi 

aprovado pelas partes envolvidas diretamente na sua execução, pelo órgão 

licenciador (Instituto Ambiental do Paraná – IAP) e MPF. Destaca-se que o PBA-

CI foi considerado no seu todo, para uma melhor interpretação das suas 

proposições, evitando-se o foco fechado em um ou outro item especificamente. 

Também considerou as observações e recomendações da FUNAI expressas em 

sua Informação Técnica n. 131/2018/COMCA/CGLIC/DPDS-FUNAI.  

Além destas pesquisas e levantamentos, foram realizadas, em abril/2019, 

reuniões com o CECS e, no período entre 14 e 24 maio/2019, oficinas 



7 

 

participativas nas 8 Terras Indígenas, onde foram apresentados, por 

programa/subprograma e dentro destes por atividade, os resultados do 

diagnóstico realizado e as proposições de continuidade de execução das 

mesmas para conclusão do PBA-CI, recolhendo as opiniões e propostas das 

lideranças indígenas. Estas oficinas foram registradas em memória de 

reunião/lista de presenças (Anexo 1) e em fotografias. Os técnicos da FAPEU 

foram acompanhados por técnicos do CECS.  

Partindo-se deste acúmulo foi conformado o Plano Executivo, considerando-se 

os objetivos (geral e específicos) e as metas, associando-os as atividades 

preconizadas nos programas/subprogramas. Também foram detalhadas as 

“etapas de desenvolvimento” das ações e os produtos decorrentes que devem 

registrar e evidenciar as suas execuções. Para cada programa/subprograma é 

indicado técnico ou equipe técnica responsável por sua condução. 

Importante observar que no momento da retomada da continuidade das 

atividades do PBA-CI, alguns programas/subprogramas apresentarão status de 

execução diferentes nas TI’s. Neste sentido, irão demandar temporalidades 

diferentes para a continuidade de implantação, dependendo da realidade de 

cada comunidade. Por este motivo, e também pelas dinâmicas socioculturais e 

políticas das comunidades e dimensionamento das esquies técnicas, será 

necessário que todos os programas façam uma adequação dos seus 

cronogramas. 

Ressalta-se que as propostas de continuidade estão alicerçadas no PBA-CI, nas 

recomendações da FUNAI, na compreensão das Comunidades e no 

compromisso já expresso pelo CECS em concluir a execução do PBA-CI, porém 

em algumas situações serão necessários acordos, incluído os marcos temporais, 

a serem anuídos pela FUNAI e aprovados no CGG, com interveniência do MPF. 

Para uma visualização do conjunto e das correlações existentes em cada 

programa e subprograma, foram organizados quadros (denominados “Quadro 

executivo”) que apresentam por programa ou subprograma os objetivos 
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específicos, as atividades executivas, as etapas de desenvolvimento, os 

produtos a serem gerados e as metas correspondentes. 

Embora contenham alguma repetição e redundância, optou-se por reproduzir 

nos quadros os objetivos, as atividades e as metas conforme descritas no Projeto 

Básico dedicado a Componente Indígena, facilitando, assim, a verificação da 

coerência da proposta de Plano Executivo com o acordado entre as partes no 

PBA-CI. 

Depois disso as ações foram sistematizadas nos quadros de acompanhamento 

os quais tem o propósito de facilitar o planejamento, a execução e o 

acompanhamento das atividades, contendo os ajustes necessários para a 

continuidade da execução do PBA-CI visando a sua conclusão. Com o intuito de 

manter a coerência com o PBA-CI, foram repetidos nos quadros de 

acompanhamento os códigos de cada atividade que também são apresentados 

nos quadros executivos. 

Os quadros de acompanhamento definem as ações a serem executadas. Foram 

construídos de tal forma a eliminar redundâncias, dar maior clareza, melhor 

objetividade e propiciar melhoria da gestão e do acompanhamento. Estes 

quadros de acompanhamento serão a base para a gestão da execução do PBA-

CI a partir da aprovação do Plano Executivo. Os quadros executivos apresentam 

uma coluna denominada “quando” que tem por objetivo estimar o tempo 

necessário para a execução de cada atividade. O início e o fim de cada 

atividades serão melhor detalhados nos cronogramas de execução, levando-se 

em conta a possibilidade de paralelismo entre os diversos programas e as 

dependências entre cada atividade. 

Havendo divergência entre o PBA-CI, o Quadro Executivo e o Quadro de 

Acompanhamento, prevalecerá este último após. 

Este Plano Executivo foi apresentado e aprovado com duas ressalvas 

(compensação de perdas de safra e vigilância) na reunião do Comitê Gestor do 

PBA-CI realizada em Londrina nos dias 05 e 06 de novembro de 2019. 
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7 PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS, 

EXECUÇÃO, GESTÃO E MONITORAMENTO DO PBA-CI  

O programa em foco (Programa I) é fundamental para a execução dos demais 

programas do PBA-CI, uma vez que o mesmo prevê as principais atividades que 

possibilitam: a articulação das lideranças indígenas, garantindo a participação e 

o protagonismo das comunidades contempladas; a interação entre os entes 

envolvidos (Indígenas, CECS, FUNAI, MPF, outros); a execução integrada e 

articulada dos programas e subprogramas; e a gestão da execução das ações 

do PBA-CI, envolvendo diagnósticos, planejamento, procedimentos 

metodológicos, comunicação, monitoramento, replanejamento. 

Sendo assim, o Programa de Articulação de Lideranças Indígenas, Execução, 

Gestão e Monitoramento do PBA (Programa I) está vinculado a todos os demais 

programas/subprogramas e seu encerramento só ocorrerá quando for concluído 

o PBA-CI.  

7.1 OBJETIVO GERAL 

De acordo com o PBA-CI (maio/2012), o Programa I pretende “constituir um 

espaço de articulação Intra e Inter-aldeão, onde as ações dos demais 

programas implementados, sejam discutidas, avaliadas, monitoradas e 

gerenciadas”, tendo como objetivo “delegar a gestão das ações mitigatórias e 

compensatórias, que compõe o (...) Projeto Básico Ambiental, ao espaço 

aldeão, de forma que se fomente ampla participação comunitária e a interação 

direta e contínua entre os indígenas e equipe técnica”.   

Para atingir seu objetivo o Programa I foi subdividido em três subprogramas: 

• Subprograma de Gestão do PBA (Subprograma I A). 

• Subprograma de Articulação Inter-Aldeã e Interinstitucional do PBA 

(Subprograma I B). 

• Subprograma de Intercâmbio (Subprograma I C). 
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7.2 SUBPROGRAMA DE GESTÃO DO PBA 

O Subprograma de Gestão do PBA-CI (Subprograma I A) ocupa posição central 

no Projeto Básico Ambiental - Componente Indígena, prevendo os fóruns e 

instrumentos necessários para a promoção do diálogo, da circulação de 

informações, da comunicação, que garantam a Gestão participativa da sua 

execução de forma integrada e articulada. 

7.2.1 Objetivos  

Segundo o PBA-CI, o objetivo geral do Subprograma I A é “oportunizar a 

participação indígena em todas as etapas de implementação das ações 

vinculadas ao processo de gestão e execução dos Programas”.  

Quanto aos objetivos específicos, estes são apresentados no item “Quadro 

Executivo”. 

7.2.2 Diretrizes metodológicas 

As diretrizes aqui apresentadas, partem dos procedimentos metodológicos 

previstos no PBA-CI (p.94), com os ajustes necessários, considerando-se as 

informações e proposições emanadas das etapas de diagnóstico/prognóstico 

participativo.  

• Garantia da participação indígena no processo de planejamento, 

monitoramento e execução dos Programas através de espaços de diálogo, 

discussão, concertação, entre comunidades indígenas, empreendedor e 

órgãos públicos, estruturados em:  

Comissões aldeãs: Formadas em cada TI, com a composição das mesmas sob 

a responsabilidade das comunidades (lideranças, coordenadores indígenas do 

PBA e outros remunerados pelo PBA-CI), assegurando a participação ativa dos 

indígenas no processo de gestão.  

Comitês Gestores Locais (CGL): Formado em cada TI pelas Comissões aldeãs, 

representantes da FUNAI e técnicos a serviço do empreendedor, constituindo-
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se em um fórum de planejamento, execução e monitoramento das ações dos 

programas/subprogramas na respectiva TI, sendo responsável pela elaboração 

dos planos de trabalho anuais de execução compatibilizada das atividades. 

Como são 8 TIs o PBA-CI menciona 8 Comitês Gestores Locais, no entanto, 

desde o início da execução dos programas, o CECS trabalhou com 9 Comitês, 

atendendo a especificidade da TI São Jerônimo ocupada predominantemente 

por 2 etnias: kaingang e Guarani. 

Comitê Gestor Geral (CGG): Composto por: 2 representantes do CECS, 2 da 

FUNAI e 2 indígenas de cada TI (1 titular e 1 suplente), contando com o 

acompanhamento interveniente do MPF, sendo responsável por acompanhar a 

execução do PBA-CI nas 8 Terras Indígenas.  

• Constituição de uma coordenação geral do PBA-CI, formada por um 

coordenador geral, e definição de técnico ou equipe técnica especializada 

responsável pela execução de cada programa/subprograma, com 

experiência em gestão de execução de programas ambientais destinados a 

comunidades indígenas. 

O diagnóstico demostrou que o modelo de gestão do PBA-CI, calcado em dois 

coordenadores (um da área antropológica e outra da área agronômica), 

apresentou dissintonia e diluição de responsabilidades entre os coordenadores, 

dificultando a gestão integrada do PBA-CI, com prejuízos ao trabalho 

desenvolvido nas comunidades indígenas. Por outro lado, a utilização de uma 

equipe de campo (4 técnicos das ciências sociais e 4 da agronomia), com 

previsão de “consultores temporários”, não se mostrou efetiva. A equipe de 

campo passou a executar simultaneamente tarefas administrativas e técnicas 

variadas, acarretando sobrecarga de trabalho, com ausência de técnicos 

especializados para atuarem em diferentes áreas do conhecimento, como 

exigem as diversas atividades previstas nos programas/subprogramas, o que foi 

agravado pela baixa mobilização dos consultores.  

• Atendimento regionalizado das comunidades, conforme definido no PBA-CI. 

Considerando o grande número de famílias indígenas, a distância entre as 
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TI’s e a necessidade de acompanhamento técnico regular da execução das 

atividades de todos os programas/subprogramas, são mantidas 4 “regiões de 

gestão”.   

Região de gestão 1 - TI’s Mococa e Queimadas; 

Região de gestão 2 - TI Apucaraninha; 

Região de gestão 3 - TI’s Barão de Antonina e São Jerônimo; 

Região de gestão 4. TI’s Laranjinha, Ywy Porã e Pinhalzinho.    

• Realização de reuniões com representantes indígenas, equipe de campo, 

coordenadores do PBA e agências indigenistas para planejar e monitorar a 

execução das atividades, conforme especificado nos “Quadros executivos” 

dos programas/subprogramas. 

• Adequação na execução ou substituição de atividades do PBA-CI. 

Havendo a necessidade deste procedimento, este deve contemplar os 

interesses da comunidade, sendo vedado, como definido no PBA-CI, trocas de 

ações que visem interesses privados, bem como alteração e interferência no 

cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos nos 

programas/subprogramas.  

As adequações ou substituições devem seguir as determinações da FUNAI, 

sendo levadas ao conhecimento desta e, quando necessário, serem validadas 

previamente pela Fundação, responsável legal pelo componente indígena no 

processo de licenciamento ambiental. Para tanto, devem ser realizadas no 

âmbito dos CGLs oficinas participativas, nas quais serão reforçados os critérios 

definidos pela FUNAI e avaliados os orçamentos das atividades a serem 

substituídas, buscando-se equidade de valores, contemplando-se todas as 

necessidades da nova atividade. 

• Elaboração de relatório semestrais e anuais, conforme previsto no PBA-CI e 

especificado, adiante, nos quadros executivo e de acompanhamento.  
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Os relatórios semestrais e anuais, sob a coordenação do coordenador geral, 

serão elaborados pelos técnicos, seguindo um padrão, com os relatos 

organizados por programa/subprograma – atividades, indicando-se o status, 

detalhamento e evidências da execução das mesmas por Terra Indígena, de 

modo a visualizar a situação de execução de forma integrada, articulada, 

sintonizada dentro dos programas, entre os programas e no conjunto das 8 TI’s. 

 Estes documentos são instrumentos de acompanhamento e monitoramento da 

execução dos programas, tanto pelo empreendedor, como pelos órgãos 

competentes e comunidades indígenas. 

Para tanto, como preconizado no PBA-CI (p. 101), os relatórios semestrais serão 

apresentados as comunidades, como especificado no Quadro executivo, “de 

forma a garantir ampla compreensão e participação indígena no andamento do 

processo” e encaminhados a FUNAI pelo CECS. Os relatórios anuais serão 

compostos pela consolidação dos semestrais e também enviados a FUNAI. 
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7.2.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

7.2.3.1 Quadro Executivo - I-A - Gestão 

Quadro 1 – Objetivos específicos, atividades, etapa s de desenvolvimento, produtos e metas do Subprogra ma de Gestão do PBA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Criar um espaço dialógico entre órgãos públicos, empreendedor, equipe técnica e as comunidades indígenas. 
- Criar Comissão Indígena em cada Terra Indígena que irá compor o Comitê Gestor Local 
- Criar o Comitê Gestor Local de cada Terra Indígena 
- Criar Comitê Gestor Geral 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
I.A.1 – Composição de Comissão Aldeã 
em cada TI. 
I.A.2 – Constituição do CGL em cada TI. 
I.A.3 – Constituição do CGG.   

 
I.A.1.1 – Formalizar contrato de trabalho com os 2 coordenadores indígenas.   
I.A.2.1 – Retomar a realização das reuniões dos CGLs. 
I.A.3.1 – Retomar a realização de reuniões do CGG.  

2.1 - Atas de reunião dos CGLs. 
3.1 - Atas de reunião do CGG.  

• Criar Comitê Gestor Geral, 
Comitês Gestores Locais e 
Comissões Aldeãs. 

- Gerir os Programas Básicos Ambientais em nível local. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

I.A.4 – Reuniões dos CGLs. 

I.A.4.1 - Realização das reuniões regulares dos CGLs, para elaboração/acompanhamento 
dos Planos de Trabalho anuais das TI’s e discussão/proposição de ações referentes a 
execução do PBA-CI. 
I.A.4.2 - Subsidiar a operação dos escritórios sedes do PBA-CI nas TI’s, conforme o 
previsto no item 7.2 Recursos Materiais do Subprograma.     
    

2.1 - Atas das reuniões dos CGLs.  • Elaborar os Planos de 
Trabalho Anuais no âmbito do 
Comitê Gestor Local. 

• Monitorar o cumprimento dos 
Planos de Trabalho Anuais.  

4.1.a - Planos de Trabalhos Anuais.  

4.1.c - Instrumentos de monitoramento: 
atas de reuniões, relatórios semestrais, 
quadros de acompanhamento, outros. 

Informar as lideranças e organizações indígenas relacionadas a este processo do andamento detalhado do empreendimento e da execução das medidas mitigadoras e compensatórias dos programas correlatos. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

I.A.4 – Reuniões dos CGLs. 
I.A.6 – Reuniões do CGG. 
I.A.7 – Reuniões com representantes 
indígenas, e equipe técnica e agências 
indigenistas.   
I.A.9 - Elaboração de relatórios 
semestrais.    
I.A.10 - Elaboração de relatórios anuais. 

I.A.4.1 Realização das reuniões regulares dos CGLs  
I.A.6.1 – Organizar e realizar as reuniões do CGG, com periodicidade semestral, 
providenciando local adequado, serviços necessários durante as reuniões, transporte e 
estadia dos indígenas (alimentação, hospedagem).  
I.A.7.1 – Realizar reuniões semestrais com representantes indígenas, técnicos da equipe 
do Subprograma, coordenador geral do PBA-CI e agências indigenistas, para organizar e 
planejar as atividades dos Programas nas Terras Indígenas e apresentar os relatórios 
semestrais. 
I.A.9.2 – Elaboração dos relatórios semestrais.  
I.A.10.1 – Elaboração (consolidação) de relatórios anuais.  

2.1 – Atas das reuniões do CGLs.  
3.1 - Atas de reunião do CGG. 
7.1 – Atas das reuniões semestrais com 
representantes indígenas, técnicos da 
equipe do Subprograma, coordenador 
geral do PBA-CI e agências 
indigenistas. 
I0.2 – Relatórios semestrais.  
11.1 - Relatórios anuais. 

• Viabilizar participação dos 
integrantes indígenas em 
todas as reuniões do Comitê 
Gestor Geral; 

Possibilitar a adequação de ações dos programas propostos através de oficinas participativas, desde que estejam de acordo com as diretrizes acordadas; 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
I.A.12 - Realização de oficinas no 
âmbito dos CGLs. 

I.A.12.1- Realização de reuniões especificas dos CGLs, organizadas em forma de oficina, 
subsidiando os participantes com informações referentes aos objetivos do 

12.1 - Ata da reunião com proposta de 
substituição, a ser validada pela FUNAI.    
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Programa/Subprograma; diretrizes do PBA-CI para adequações (substituições); 
informações técnicas e econômicas. 

Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais necessários para a implementação e a execução dos programas de compensação, bem como dos programas de mitigação, referentes ao componente 
indígena; 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

I.A.4 – Reuniões dos CGLs (Planos de 
Trabalhos anuais, instrumentos de 
monitoramento) 
I.A.6 – Reuniões do CGG 
I.A.8 – Realização de diagnóstico 
preliminar nas TI’s.  
I.A.5 – Reuniões periódicas da equipe 
técnica e coordenação geral do PBA-CI.  
I.A.9 - Elaboração de relatórios 
semestrais. 
I.A.10 - Elaboração de relatórios anuais. 

I.A.4.1 - Realização das reuniões regulares dos CGLs. 
I.A.6.1 – Organizar e realizar reuniões do CGG, com periodicidade semestral. 
I.A.8.1 – Definição e mobilização da equipe para realização do diagnóstico preliminar por 
TI. 
I.A.8.2 – Definição de metodologia participativa e provimento dos meios para realização 
dos levantamentos, considerando: a) informações antropológicas, demografia, 
organização sócio-política, atividades produtivas, programas/ações desenvolvidas na TI, 
outras; b) interface com outros diagnósticos previstos nos demais 
Programas/Subprogramas.  
I.A.8.3 – Levantamentos de dados e informações, secundárias e de campo. 
I.A.8.4 – Elaboração do diagnóstico preliminar. 
I.A.8.5 – Apresentação e validação do diagnóstico nos CGLs. 
I.A.5.1 – Realização das Reuniões periódicas da equipe técnica e coordenação geral do 
PBA-CI.   
I.A.9.1 – Definição da estrutura e organização dos relatórios semestrais  
I.A.9.2 – Elaboração dos relatórios semestrais de cada Programa/Subprograma 
I.A.9.3 – Apresentação dos relatórios semestrais nas reuniões semestrais com 
representantes indígenas, técnicos da equipe do Subprograma, coordenador geral do 
PBA-CI e agências indigenistas.  
I.A.9.4 – Finalização dos relatórios semestrais.  
I.A.10.1 - Elaboração (consolidação) de relatórios anuais. 

 
2.1 – Atas das reuniões do CGLs.  
3.1 - Atas de reunião do CGG. 
8.5 – Um Diagnóstico preliminar por TI.  
9.1 – Memória de reunião da equipe 
técnica do subprograma e coordenação 
geral.  
I0.2 – Relatórios semestrais  
11.1 - Relatórios anuais  

 

 
Observações : 
1 – Os CGL são formados pelas Comissões aldeãs, representantes da FUNAI e técnicos a serviço do empreendedor. Como no diagnóstico foi 
detectado uma baixa frequência de participação da FUNAI (Coordenações Técnicas Locais - CTLs), acompanhando o proposto pelo CECS 
(minuta de Nota Técnica (NT) 001/2018 - versão de 19/12/2018) é recomendado que na retomada das reuniões a FUNAI seja convidada por 
ofício. 
2 – Entendendo pertinente a proposição das comunidades indígenas (oficinas de maio/2019) e também ao que consta no Relatório Anual Ano 
5 do CECS (setembro/2017, p. 92), recomenda-se a adoção de procedimentos administrativos que orientem o envio das atas dos CGLs ao 
CECS (ou instituição contratada por este para execução do PBA-CI), com prazo, a ser definido, para resposta referente ao conteúdo das 
mesmas.  
3 – As lideranças indígenas, durante as oficinas de maio/2019, solicitaram as reuniões das mesmas na véspera das reuniões do CGG, como o 
que vinha ocorrendo nos últimos encontros.     
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7.2.3.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas I-A - Gestão 

Quadro 2 – Acompanhamento das atividades executivas  I-A - Gestão  

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Ratificar ou recompor 
coordenadores indígenas • I.A.1.1 

• Coordenação 
• Consultoria Social 
• Indígenas 

indicados e 
lideranças de 
cada TI.  

• Coordenação e Consultoria Social contata lideranças indígenas para 
confirmar se os indígenas indicados continuam na função de 
coordenadores indígenas ou se há novas indicações. 

• Coordenação reune as lideranças indígenas e coordenadores 
indígenas contratados para reforçar o papel das Comissões Aldeãs 
na gestão do PBA-CI e as atribuições previstas para os 
coordenadores.       

• Logo após o 
início dos 
trabalhos 

• Escritório de 
Londrina e 
TIs.  

Realizar reuniões do CGG 
para apresentação do 
relatório semestral e 
aprovação do plano do 
próximo semestre 

• I.A.3.1 
• I.A.6.1 
• I.A.7.1 
• I.A.9.4 

• Organização:  
Coordenação; 

• Participação: 
Consultoria Social; 
CECS; FUNAI; 
MPF; Lideranças 
indígenas – 2 de 
cada TI 

• Periodicidade semestral; 
• Coordenação encaminhar convite prévio (2 semanas), por ofício, com 

pauta da reunião considerando a participação de 2 indígenas de cada 
TI; 

• Coordenação encaminha versão preliminar do relatório semestral aos 
participantes da reunião com uma semana de antecedência; 

• Coordenação planejar a reunião interaldeã prévia (dia anterior a do 
CGG – ver Subprograma 1B). 

• Administrativo providenciar logística (transporte, hospedagem e 
alimentação dos indígenas; local e serviços durante as reuniões, 
equipamentos necessários, listas de presença, etc.).   

• Administrativo elaborar ata da reunião, com devida leitura.   

• Mar e Ago de 
cada ano • Londrina 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Realizar encontros do CGL 
em formato de reunião ou 
oficina para elaboração / 
acompanhamento dos Planos 
de Trabalho semestrais, 
elaboração de relatórios 
semestrais das TI’s e 
discussão/proposição de 
ações referentes a execução 
do PBA-CI 

• I.A.2.1 
• I.A.4.1 
• I.A.11.1 

• Organização:  
Coordenador 
indígena; 

• Participação: 
Consultoria 
Social; FUNAI 
CTL; Lideranças 
indígenas 

• Coordenadores indígenas planejam e conduzem a reunião com apoio 
da Consultoria Social; 

• Coordenadores indígenas enviam convite antecipado (1 semana) à 
FUNAI local; 

• Coordenadores indígenas elaboram atas das reuniões, com listas de 
presenças assinadas; 

• Consultoria Social elabora parecer técnico das propostas de 
substituições de ações e encaminha à Coordenação. Deverão ser 
consideradas as orientações da FUNAI contidas no ofício 
251/2017/CGLIC/DPDS/-FUNAI  

• Sob demanda 
• Época da 

Elaboração do 
relatório 
semestral 

• Em cada TI 

Definir estrutura e 
organização dos relatórios 
semestrais 

• I.A.9.1 • Coordenação 

• Coordenação adota o preconizado no item ‘6.2.2 Diretrizes 
metodológicas (relatos organizados por programa/subprograma – 
atividades, indicando-se o status, detalhamento e evidências da 
execução das mesmas por Terra Indígena). 

• Logo após o 
início dos 
trabalhos 

• Escritório 

Preparar relatório semestral • I.A.9.2 
• Participantes de 

reunião de CGL 
específica 

• Participantes avaliam a situação de cada programa / subprograma; 
• No caso dos projetos, avaliar evolução; 
• Participantes avaliam execução das atividades em relação ao 

planejamento do semestre anterior; 
• Participantes elaboram propostas para execução no próximo período 

semestral; 
• Consultoria Social encaminha informações à Coordenação para 

formatação do relatório e plano semestrais. 

• Jan e Jun de 
cada ano • Em cada TI 

Elaborar e editar o relatório 
semestral •  • Coordenação 

• Coordenação reúne as informações provenientes dos CGLs por 
intermédio da Consultoria Social; 

• Coordenação edita e produz relatório semestral e proposta de plano 
semestral para apresentação no CGG 

• Fev e Jul de 
cada ano • Escritório 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Finalizar relatório e plano 
semestral 

• I.A.9.5 
• I.A.10.1 

• Coordenação 

• Coordenação atualiza relatório e plano semestrais com o que foi 
discutido na reunião do CGG; 

• Coordenação preparar versão para distribuição e as encaminha às 
TIs, FUNAI CECS e MPF 

• Após reunião 
do CGG • Escritório 

Subsidiar a operação dos 
escritórios sedes do PBA-CI 
nas TI’s, conforme o previsto 
no item 7.2 Recursos 
Materiais do Subprograma 

• I.A.4.2 
• Consultoria 

Social; 
• Administrativo. 

• Consultoria Social verifica as condições dos escritórios locais para a 
realização das reuniões dos CGLs e desenvolvimento de atividades 
de gestão do PBA-CI, referentes a energia elétrica, internet, materiais 
de escritório, equipamentos e outros aspectos; 

• Consultoria Social adota, com base nesta verificação, todas as 
providências para que os escritórios estejam nas condições 
adequadas; 

• Administrativo adquire e entrega insumos necessários; 
•  Consultoria Social, define com as lideranças e coordenadores 

indígenas as rotinas de limpeza e organização dos escritórios, guarda 
das chaves, acompanhamento dos pagamentos das contas de 
energia, internet, condições dos equipamentos, etc. 

• Permanente • Em cada TI 

Realizar reuniões periódicas 
da equipe técnica e 
coordenação geral do PBA-CI 

• I.A.5.1 

• CECS; 
• Coordenação; 
• Administrativo; 
• Consultoria 

Social. 

• Administrativo e CECS mantém estruturado escritório no município 
de Londrina/PR, para dar suporte a gestão do PBA-CI, dotado de toda 
a infraestrutura necessária (dependências adequadas, energia, água, 
telefonia, internet, etc.), bem como de computadores, impressoras, 
máquinas fotográficas, filmadoras, móveis de escritório, demais 
equipamentos necessários e material de consumo próprio para 
escritórios; 

• Coordenação e Administrativo organiza e realiza reuniões periódicas 
da equipe técnica e coordenação geral, para tratar da Gestão do 
PBA-CI de forma multidisciplinar e integrada. 

• Até o final do 
PBA-CI 

• Londrina 

Prover logística de 
deslocamentos •  

• CECS; 
• Administrativo. 

• CECS garante deslocamento para execução das ações do PBA-CI 
para equipe e coordenadores indígenas; 

• Administrativo provê logística de transporte de acordo com as 
demandas e ações a serem realizadas. 

• Até o final do 
PBA-CI 

• Londrina e 
TIs 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Fazer contabilidade das 
Associações / Comunidades •  

• Administrativo; 
• Associações / 

Comunidades; 
• Escritório de 

Contabilidade 
contratado 

• Cada Associação / Comunidade contrata um escritório de 
contabilidade com apoio do Administrativo; 

• CECS efetua repasses de recursos para pagamentos do escritório; 
• Escritório de contabilidade assume, além da contabilidade geral das 

Associações/Comunidades, também a folha de pagamento indígena. 

• Até o final do 
PBA-CI em 
cada TI 

• TIs 
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7.2.4 Recursos humanos 

O PBA-CI definiu para este subprograma 10 técnicos de nível superior: 2 

coordenadores (antropólogo e agrônomo); 4 técnicos das ciências sociais e 4 

agrônomos. Para a continuidade da execução das atividades do PBA-CI a 

FAPEU propôs para o Subprograma de Gestão a equipe técnica listada abaixo, 

com experiência em gestão de projetos/planos ambientais dedicados a 

comunidades indígenas. Os profissionais necessários à execução dos demais 

programas e subprogramas serão contratados na medida em que forem 

demandados para a plena execução de cada etapa. 

Também serão contratados para atuarem nos programas/subprogramas os 

agentes indígenas, conforme determinado no PBA-CI.  

• 1 Coordenador geral.  

• 1 Assessor antropólogo. 

• 2 Profissionais de campo, responsáveis pela execução das atividades dos 

três subprogramas do Programa I e acompanhamento da execução dos 

demais programas/subprogramas. 

• 2 Coordenadores indígenas por TI.   

Além destes técnicos, seguindo o PBA-CI, é prevista a alocação no 

Subprograma dos seguintes profissionais, que darão suporte a gestão do PBA-

CI como um todo. 

• 2 Técnicos administrativos. 

 

7.2.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais 

Deverá ser estruturado um escritório, no município de Londrina/PR, para dar 

suporte a gestão do PBA-CI, dotado de toda a infraestrutura necessária 

(dependências adequadas, energia, água, telefonia, internet, etc.). Nesta 

unidade serão alocados veículos, computadores, impressoras, máquinas 
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fotográficas, filmadoras, móveis de escritório e demais equipamentos 

necessários, bem como provido de material de consumo próprio para escritórios. 

Por sua vez, aos escritórios do PBA nas TI’s já foram construídos. Quanto ao 

especificado no item “7.2 Recursos Materiais” (PBA-CI, p.96), os materiais do 

quadro “Material de Estruturação” (computadores, impressoras, filmadoras, 

móveis de escritório e veículos) já foram entregues pelo CECS, considerando-

se o compromisso concluído, porém no caso dos veículos do Subprograma I A, 

a FAPEU recomenda a continuidade do provimento da manutenção, impostos e 

combustível, uma vez que a mesma foi prevista para ocorrer “no PBA durante 

sua vigência”, ou a adoção de outra alternativa, em acordo com as comunidades, 

que atendam às necessidades de deslocamento do Subprograma dentro das 

TIs, entre TIs e entre municípios das TIs e Londrina. O CECS acatará a segunda 

sugestão, garantindo o deslocamento das lideranças sempre que houver 

atividade do PBA-CI que exija deslocamento. Quanto ao descrito no quadro 

“Despesas nas Sedes” subdivisão “Escritórios das TI’s (por TI/ano)”, referentes 

a “alimentação para as reuniões; papel sulfite; materiais de reposição; e 

despesas com transporte; recomenda-se a continuidade do provimento destas 

despesas, assim como das despesas com internet; energia elétrica e 

manutenção de equipamentos de informática e filmagens.  
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7.2.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

Com base no preconizado no PBA-CI, o monitoramento e a avaliação dos 

resultados alcançados durante e ao final da execução das atividades ocorrerá 

com base nos seguintes instrumentos: 

• Reuniões periódicas da coordenação geral do PBA-CI com equipe 

técnica; das Comissões Aldeãs, CGLs e CGG; e demais reuniões 

previstas no PBA, e respectivas atas; 

• Avaliações participativas com os indígenas envolvidos diretamente nas 

atividades;  

• Documentos técnicos da FUNAI de avaliação dos relatórios e avaliações 

(auditorias) periódicas da Fundação.   

 

7.2.7 Considerações das comunidades indígenas 

No geral as lideranças das 8 Terras Indígenas demostraram concordância com 

as propostas para compor o Plano executivo, sendo esclarecido pela equipe da 

FAPEU que para a viabilização de algumas atividades, haverá necessidade de 

acordos no âmbito do PBA-CI, com interveniência e anuência da FUNAI e MPF. 

Registra-se a seguir algumas considerações explicitadas pelas lideranças.    

TI Apucaraninha – Entendem que o diagnóstico preliminar é importante para 

atualizar informações da TI, informando que são atendidos por outros programas 

decorrentes de outros empreendimentos e que pretendem, na retomada da 

execução do PBA-CI, se dedicarem mais a este.    

TI Mococa – Consideram importante a participação da FUNAI nas reuniões do 

CGL, mas entendem que o técnico da CTL não pode se opor as substituições 

que estão dentro das “regras” já definidas pela FUNAI e se alguma decisão 

depender da FUNAI “de Brasília”, a resposta tem de ser rápida. Quanto a 

manutenção dos escritórios nas TI’s, são de opinião que, enquanto o PBA estiver 

em execução, o CECS tem de “continuar” o pagamento da internet, energia, 

imposto do veículo, combustível, reposição de materiais de escritório e consertos 

de equipamentos do escritório. 



23 

 

TI Queimadas – Solicitam a definição de uma data para a retomada da execução 

das ações do PBA-CI e a contratação dos funcionários indígenas. Questionaram 

como ficará a equipe técnica, sendo explicado pelos técnicos da FAPEU que o 

proposto é que cada programa/subprograma tenha um técnico ou equipe 

responsável e que esta será coordenada por 1 coordenador(a) geral do PBA-CI. 

Além da manutenção do escritório do PBA, lembram que deve haver 

continuidade do fornecimento das 1000 refeições/ano/por TI. Foi informado que 

estas refeições estão associadas a realização de atividades.  

TI Barão de Antonina - Também entendem que enquanto o PBA estiver em 

execução o CECS tem de subsidiar os escritórios do PBA nas TI’s, com 

pagamento da internet, energia, imposto do veículo, combustível, reposição de 

materiais de escritório e consertos de equipamentos do escritório. 

TI São Jerônimo – As lideranças Guarani e Kaingang entendem que deveria 

haver continuidade da manutenção, pagamento de impostos, combustível e 

outras despesas para que o veículo do programa de Gestão “pudesse rodar”, 

pois a gestão do PBA não parou, requerendo deslocamentos entre TI’s; até a 

cidade próxima e a Londrina. 

TI Laranjinha - Na abertura dos trabalhos o cacique manifestou seu 

entendimento de que a FUNAI deveria acompanhar a reunião, sendo informado 

pelo representante do CECS que foi enviado e-mail e trocadas mensagens por 

telefone com o agente local, informado da reunião.  

TI Ywy Porã - Foi registrado pelo CECS que em breve será instalada a internet 

por satélite, uma vez que as “barreiras técnicas foram superadas” e que há 

disponibilidade de sinal. As lideranças reivindicam um sistema de comunicação 

onde as atas com as demandas dos CGLs sejam enviadas ao CECS (ou 

responsável pela execução do PBA-CI) e que, dentro de um prazo combinado, 

haja uma resposta, para “não cair num vazio”. Também solicitam que a pauta 

das reuniões do CGC seja enviada ás comunidades com antecedência, para que 

as lideranças conheçam e se prepararem para a reunião e, se for o caso, 

proporem pontos de pauta. 
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TI Pinhalzinho – As lideranças ressaltaram que as reuniões do CGG devem 

seguir as normas no PBA-CI. Propõem a realização de oficinas sobre Gestão do 

PBA-CI destinadas aos coordenadores indígenas. 

 

7.2.8 Indicadores para propostas de acordos 

No geral, considerando que todas as atividades abordadas são previstas no 

PBA-CI e que as mesmas envolvem espaços, fóruns e condições necessárias 

para a gestão da execução das ações, é previsto um consenso entre as partes 

para o prosseguimento das mesmas. 

 

Será contratada equipe técnica proposta no item 6.2.4 - Recursos Humanos 

deste Subprograma, a qual coordenará a execução das demais ações o que 

inclui, quando necessário, a contratação de prestação de serviços específicos. 

Considerando que o objetivo do PBA-CI não é a contratação de profissionais, 

mas a execução das ações, serão contratados profissionais com as devidas 

especialidades de acordo com a necessidade de cada projeto. 

 

Propõe-se a realização de reuniões semestrais do Comitê Gestor Geral ao invés 

de anuais, o que permitirá um acompanhamento mais efetivo do 

desenvolvimento das atividades. 

 

Ressalta-se que a continuidade das reuniões Interaldeãs nas vésperas das 

reuniões do CGG, que o CECS estava viabilizando nos últimos fóruns, por não 

constar no PBA-CI, podem ser objeto de acordo.  

 

Também o CECS manifesta a possibilidade de estudar uma solução alternativa 

para as necessidades de deslocamentos para execução das atividades de 

Gestão do PBA-CI (dentro das TIs, entre TIs e entre municípios das TIs e 

Londrina). 

 

Propõe-se, além dos instrumentos de acompanhamento e gestão previstos, um 

novo processo de avaliação após dois anos de execução. 
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7.3 SUBPROGRAMA DE ARTICULAÇÃO INTER-ALDEÃ E 

INTERINSTITUCIONAL DO PBA-CI 

O Subprograma de Articulação Inter-Aldeã e Interinstitucional do PBA 

(Subprograma I B) proporciona a constituição de espaços de articulação das 

lideranças e comunidades das oito Terras Indígenas envolvidas na Gestão da 

execução do PBA-CI, possibilitando troca de experiência Inter-aldeã neste 

processo comum a todas as TI’s. Também visa promover a articulação 

interinstitucional de órgãos, notadamente dos que acompanham e fiscalizam o 

PBA, como FUNAI, MPF, Conselho Indígena do Paraná e outros.  

7.3.1 Objetivos  

Segundo o PBA-CI o objetivo geral do Subprograma IB é “criar um fórum de 

discussão Inter-aldeã para formulação e avaliação das ações implementadas 

nas oito Terras Indígenas no âmbito do PBA”. 

Quanto aos objetivos específicos, estes são apresentados no item “Quadro 

Executivo”. 

7.3.2 Diretrizes metodológicas 

As diretrizes aqui apresentadas, partem dos procedimentos metodológicos 

previstos no PBA-CI (p.104), com os ajustes necessários, considerando-se as 

informações e proposições emanadas das etapas de diagnóstico/prognóstico 

participativo. 

• Estabelecimento na primeira reunião semestral entre representantes dos 9 

CGLs, após a retomada da continuidade da execução das atividades, de um 

cronograma das reuniões “semestrais” para avaliação e monitoramento 

regular da implementação do PBA-CI. 

• Realização das reuniões com periodicidade semestrais entre os 

representantes dos 9 CGLs, como forma de fomentar a troca de experiências 

na execução do PBA-CI, com registros em atas. 
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7.3.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

No quadro a seguir são apresentados os objetivos específicos, as atividades 

executivas, as etapas de desenvolvimento, os produtos a serem gerados e as 

metas correspondentes, referentes ao Subprograma I B. 

Assim como no Subprograma I A as atividades e as metas são descritas 

conforme especificadas no PBA-CI, para a fácil verificação da coerência entre o 

previsto nessa peça técnica e a proposta de Plano Executivo. Os ajustes 

necessários para a continuidade da execução das atividades, visando a 

conclusão do Subprograma, são feitos na elaboração das etapas de 

desenvolvimento e produtos. 

Observa-se que o subprograma tem duas atividades fins: a realização das 

reuniões semestrais – executadas nesta primeira fase do PBA-CI, devendo 

terem continuidade. 

Propõe-se a realização de reuniões interaldeãs extraordinárias, além das 

semestrais, para tratar de assuntos emergentes com a participação ampliada 

com indígenas indicados da comunidades indígenas, mediante solicitação pelo 

Conselho Indígena, com antecedência, para aprovação e organização pelo 

CECS.    
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7.3.3.1 Quadro Executivo - I-B – Articulação Interaldeã 

Quadro 3  – Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvim., produtos e metas do Subprograma  de Articulação Inter-aldeã e Institucional do PBA- CI 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Criar um espaço dialógico entre órgãos públicos, empreendedor, equipe técnica e as comunidades indígenas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
Criar um espaço dialógico permanente entre órgãos públicos, empreendedor, equipe técnica e as comunidades indígenas. 

I.B.1 - Estabelecer cronograma de reuniões 
semestrais e de reuniões anuais de 
Avaliação e Monitoramento do PBA.  

I.B.1.1 – Definir a TI que vai sediar a primeira reunião entre representantes dos 9 CGLs, após 
a retomada da continuidade da execução das atividades.   
I.B.1.2 – Organizar a reunião considerando deslocamento dos representantes dos 9 CGLs, 
alimentação e pernoite (se for o caso).  
I.B.1.3 – Convidar representantes dos 9 CGLs, equipe técnica do Subprograma, FUNAI e 
Conselho Indígena do Norte do Paraná para participação na reunião.  

1.2 – Ata da reunião com 
cronograma das reuniões 
semestrais e anuais.   

• Mediação interinstitucional 
para permitir a participação 
das agências indigenistas no 
processo de discussão dos 
programas. 

Realizar reuniões Inter-aldeãs com a participação de lideranças das oito Terras Indígenas e com acompanhamento técnico.  
Criação de Fórum Inter-aldeão e Interinstitucional de Avaliação e Discussão das ações implementadas dentro do escopo do PBA com periodicidade anual 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

I.B.2 - Realização de reuniões semestrais 
entre representantes dos 9 CGL: uma em 
cada aldeia, em sistema de rodízio.  
I.B.3 - Elaboração de atas e memórias das 
reuniões semestrais do Fórum Inter-aldeão.  
I.B.4 – Realização de reuniões ampliadas, 
com periodicidade anual, entre 
representantes dos 8 CGLs e comunidades.   
I.B.5 – Elaboração de relatórios das oficinas 
e reuniões anuais.  

I.B.2.1 – Realizar reuniões semestrais em regime de rodízio entre as aldeias.  
I.B.3.1 – Redigir atas das reuniões semestrais e outros documentos que forem necessários, 
para posterior monitoramento das ações do Subprograma.  
I.B.4.1 – Realização das reuniões anuais. 
I.B.5.1 – Elaboração dos relatórios das reuniões anuais.  

3.1 - Atas das reuniões semestrais e 
outros documentos se necessários. 
5.1 - Relatórios das reuniões anuais. 

• Discutir diretrizes gerais 
para elaboração do Plano 
de Trabalho de cada 
Programa/Subprograma, 
para o ano subsequente. 

• Realizar reuniões anuais do 
Fórum Inter-Aldeão 
composto por 
representantes indígenas 
dos Comitês Gestores 
Locais. 

Fortalecer o Conselho Indígena do Norte do Paraná. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

Atividades I.B.2 e I.B.4. Etapas previstas para atividades I.B.2 e I.B.4. - 

•  Mediação interinstitucional 
para permitir a participação 
das agências indigenistas no 
processo de discussão dos 
programas. 

Informar as lideranças e organizações indígenas, relacionadas ao processo, do andamento detalhado do empreendimento e da execução das medidas mitigadoras e compensatórias dos programas correlatos. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
Atividades I.B.2 e I.B.4. Etapas previstas para atividades I.B.2 e I.B.4. Produtos previstos 3.1  e 5.1. - 
Viabilizar a troca de experiência entre comunidades indígenas vinculadas ao PBA. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
Atividades I.B.2 e I.B.4. Etapas previstas para atividades I.B.2 e I.B.4. Produtos previstos 3.1 e 5.1. - 
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7.3.3.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas I-B – Articulação Interaldeã 

Quadro 4 - acompanhamento das atividades executivas  I-B – Articulação Interaldeã. 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Realizar reunião ordinária 
Interaldeã semestral 

• I.B.1.1 
• I.B.1.2 
• I.B.1.3 
• I.B.4.1 
• I.B.5.1 

• Coordenação; 
• Administrativo; 
• Participação: 

lideranças 
indígenas, 
Conselho e 
FUNAI.  

• Como prévia da reunião do CGG; 
• Coordenação planeja a reunião; 
• Administrativo providencia logística (transporte, hospedagem e 

alimentação dos indígenas; local e serviços durante as reuniões, 
equipamentos necessários, listas de presença, etc.); 

• Coordenação encaminha, por ofício, convite aos representantes dos 9 
CGLs (2 indígenas de cada), FUNAI, e Conselho Indígena do Norte do 
Paraná; 

• Coordenadores Indígenas elaboram ata da reunião, com devida leitura 
e coleta de assinaturas na lista de presenças. 

• Mar e Ago de 
cada ano 

• Londrina 

Realizar reunião interaldeã 
extraordinária quando 
solicitada e aprovada 

•  

• Coordenação; 
• Administrativo; 
• Participação: 

lideranças 
indígenas, 
Conselho e 
FUNAI. 

• Conselho Indígena solicita reunião extraordinária informando sobre a 
necessidade de realiza-la; 

• A Coordenação avalia, junto com a FUNAI, os argumentos 
apresentados sobre a necessidade da reunião; 

• A Coordenação planeja a reunião; 
• O Administrativo providencia logística (transporte, hospedagem e 

alimentação dos indígenas; local e serviços durante as reuniões, 
equipamentos necessários, listas de presença, etc.); 

• A Coordenação encaminha, por ofício, convite aos representantes dos 
9 CGLs (2 indígenas de cada), FUNAI, e Conselho Indígena do Norte 
do Paraná; 

• Coordenadores Indígenas elaboram ata da reunião, com devida leitura 
e coleta de assinaturas na lista de presenças. 

• Quando 
solicitada e 
aprovada 

• Na TI indicada 
pela liderança 
indígena que 
solicitou a 
reunião. 

. 
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7.3.4 Recursos humanos 

A execução das atividades deste Subprograma será viabilizada com a mesma 

equipe técnica do Subprograma de Gestão do PBA-CI.  

7.3.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais 

A implantação deste Subprograma utilizará a infraestrutura, equipamentos e 

materiais previstos no Subprograma de Gestão do PBA-CI, sendo garantidos o 

transporte, alimentação, estadia e demais condições para a realização das 

reuniões Inter-aldeãs.     
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7.3.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

Como definido no PBA-CI, o monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados durante e ao final da execução das atividades ocorrerá 

com base nos mesmos instrumentos definidos para o Subprograma I A, listados abaixo:  

• Reuniões periódicas da coordenação geral do PBA-CI com equipe técnica; das Comissões Aldeãs, CGLs e CGG; e demais reuniões 

previstas no PBA, e respectivas atas; 

• Relatórios semestrais e anuais, encaminhados a FUNAI e demais órgãos públicos pertinentes; 

• Avaliações participativas com os indígenas envolvidos diretamente nas atividades;  

• Documentos técnicos da FUNAI de avaliação dos relatórios e avaliações (auditorias) periódicas da Fundação.   

Também serão utilizadas as atas das reuniões semestrais Inter-aldeãs dos representantes dos 9 CGLs e atas e relatórios das reuniões 

semestrais e extraordinárias com membros das comunidades.   

7.3.7 Considerações das comunidades indígenas 

As lideranças das 8 TI’s entendem que é fundamental manter as reuniões semestrais dos representantes dos 9 CGLs e consideram importantes 

as reuniões anuais ampliadas temáticas. Registra-se na sequência algumas considerações manifestadas pelas lideranças.    

TI Apucaraninha – Afirmam que devem ser mantidas as reuniões semestrais Inter-aldeãs, pois é um espaço de articulação dos indígenas e 

que deve ter a participação do Conselho Indígena do Norte do Paraná. 
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TI Mococa – Devem ser mantidas as reuniões semestrais Inter-aldeãs. As anuais podem até não ser realizadas, se tiverem muitas reuniões 

no período, mas é necessário que estejam previstas.  

TI Queimadas – Entendem que as reuniões devem ser mantidas e acham bom que as anuais tenham um tema definido. 

TI Barão de Antonina, TI São Jerônimo (Guarani e Ka ingang), TI Laranjinha, TI Ywy Porã e TI Pinhalzinh o - Também entendem que as 

reuniões semestrais e anuais devem ser mantidas. Em Laranjinha foi lembrado que nos fóruns semestrais é importante que os técnicos estejam 

presentes no início, para dar informações e esclarecimentos necessários, se retirando no momento em que as lideranças solicitarem. Em 

pinhalzinho foi ressaltado que as realizações das reuniões anuais temáticas não devem implicar em prejuízos ao apoio dado pelo CECS à 

“mostra cultural Guarani”, que ocorrem todos os anos, dentro do Programa de Fomento à Cultura e às Atividades de Lazer.  

 

7.3.8 Indicadores para propostas de acordos 

A princípio, como as reuniões semestrais Inter-aldeãs dos representantes dos 9 CGL são instrumentos da gestão participativa é previsto um 

consenso entre as partes para a continuidade das mesmas previamente às reuniões semestrais do CGG. Estas reuniões prévias, não previstas 

no PBA-CI, passaram a ocorrer nos últimos semestres e são consideradas importantes pelas lideranças. Quanto as reuniões anuais ampliadas, 

estas ainda não ocorreram e para cumprimento do PBA-CI, propõe-se a realização de reuniões extraordinárias quando forem demandadas 

para discussão de temas específicos, solicitadas pelo Conselho Indígena com antecedência para aprovação e organização pelo CECS.      
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7.4 SUBPROGRAMA DE INTERCÂMBIO 

O Subprograma de Intercâmbio (Subprograma I C) tem o sentido de incentivar a autonomia indígena e a sustentabilidade econômica e ambiental 

das oito TI’s. Para tanto, são previstas atividades que promovam o intercâmbio entre lideranças das comunidades contempladas no PBA-CI, 

“com organizações indígenas e indigenistas de reconhecida atuação no movimento indígena nacional e internacional” (PBA CI, maio/2012, p. 

110), possibilitando contatos com experiências indígenas exitosas de organização comunitária e gestão de recursos. 

7.4.1 Objetivos  

Segundo o PBA-CI o objetivo geral do Subprograma I C é viabilizar a troca de experiência entre as comunidades indígenas vinculadas ao PBA-

CI e comunidades indígenas com experiência de captação e gestão de recursos, gestão territorial, elaboração de materiais didáticos, 

comercialização de artesanato, cooperativismo, outras.  

Quanto aos objetivos específicos, estes são apresentados no item “Quadro Executivo”. 

7.4.2 Diretrizes metodológicas 

As diretrizes aqui apresentadas partem dos procedimentos metodológicos previstos no PBA-CI (p.111), os quais são coincidentes com as 

“atividades executivas”, realizando-se os ajustes necessários a partir das informações e proposições recolhidas nas etapas de 

diagnóstico/prognóstico participativo. Desta forma, as diretrizes foram agrupadas em três etapas: Planejamento da viagem, Realização da 

viagem e Pós viagem. 
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Planejamento 

• Realização de contatos com agências indigenistas, comunidades e associações indígenas que atendam os propósitos do Subprograma, 

verificando se as mesmas têm interesse em participar do intercâmbio. Com base nestes contatos elencar possibilidades de destinos e datas 

das viagens; 

• Em uma das reuniões semestrais Inter-aldeãs, apresentar as informações obtidas e definir o destino e datas das viagens, bem como o 

número de representantes por TI; 

• Realização de reuniões em cada TI (9 CGLs) para tratar dos propósitos do intercâmbio, características do local e da comunidade escolhida 

e para definição dos representantes indígenas de cada TI; 

• Organização da viagem: definição dos meios de transporte; orçamentos e aquisição de passagens ou fretamento; alimentação, 

hospedagem, seguros e demais providências necessárias; definição da programação (visitas, encontros, etc.) a ser realizada durante o 

intercâmbio. 

Realização da viagem  

• Realização da viagem de intercâmbio conforme programação definida.  

Pós viagem 

• Elaboração de versão preliminar do relatório de viagem, para apresentação nos 9 CGLs; 

• Realização de reuniões nos 9 CGLs, ampliadas com os representantes da TI no intercâmbio e outros membros da comunidade, para 

apresentação do relatório preliminar, avaliação e socialização da experiência vivida, informações obtidas e recolhimento de contribuições 

para conclusão do relatório de viagem; 

• Conclusão do relatório de viagem e disponibilização de cópias as TI’s. 
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• Com base no relatório, os representantes das TI’s, juntamente com os técnicos, devem desenvolver ações nas respectivas comunidades 

visando o melhor aproveitamento do aprendizado no intercâmbio.        

7.4.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

No quadro a seguir são apresentados os objetivos específicos, as atividades executivas, as etapas de desenvolvimento, os produtos a serem 

gerados e as metas correspondentes, referentes ao Subprograma I C. 

Como nos outros subprogramas, as atividades e as metas são descritas conforme especificadas no PBA-CI, para a fácil verificação da coerência 

entre o previsto nesta peça técnica e a proposta de Plano Executivo. Os ajustes necessários para a continuidade da execução das atividades, 

visando a conclusão do Subprograma, são feitos na elaboração das etapas de desenvolvimento e produtos. 

Importante salientar que a redação do Subprograma é confusa em relação ao quantitativo da viagem. Na apresentação das metas é dito: 

“Realizar duas viagens de intercâmbio entre as comunidades indígenas para 30 participantes com duração de 15 dias”; “Realizar atividade 

após efetivação das viagens”. Já nos indicadores é mencionado: “Efetiva realização da viagem de intercâmbio com participação de 

representantes das oito Terras Indígenas e equipe técnica”; e nos procedimentos metodológicos: “Realização da viagem de intercâmbio”. Por 

fim, nos elementos de custo as especificações se referem a uma viagem.  

Assim, e considerando: a) que o CECS já executou despesas neste Subprograma com as viagens as Terras Indígenas de Guarita (RS) e 

Renascer (SP) e no apoio a participação de indígenas das TI’s contempladas no PBA-CI no Acampamento Terra Livre – ATL (Brasília, 

abril/2017); b) que o Consórcio reconhece que ainda há recursos a serem investidos em intercâmbio; e C) que os propósitos definidos para o 

Subprograma não foram alcançados, é proposto no quadro operativo a realização de uma viagem de intercâmbio com povos indígenas da 

Região Amazônica. 
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7.4.3.1 Quadro Executivo - I-C - Intercâmbio 

Quadro 5 – Objetivos específicos, atividades, etapa s de desenvolvimento, produtos e metas do Subprogra ma de Intercâmbio 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Viabilizar a realização de Intercâmbio entre comunidades impactadas e o movimento indígena amazônico . 

ATIVIDADES EXECUTIVAS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTOS METAS 

I.C.1 - Contatos com agências indigenistas, comunidades e 
Associações Indígenas que atendam os propósitos do 
Subprograma e tenham interesse no intercâmbio. 
I.C.2 - Realização de reuniões em cada TI sobre os propósitos do 
intercâmbio: discussão sobre as características dos locais 
escolhidos e para definição dos representantes indígenas de cada 
TI. 
I.C.3 - Definição de logística: passagens, alimentação, transporte 
terrestre e fluvial, etc.: compra de passagens e demais atividades 
necessárias à viabilização da viagem. 
I.C.4 - Realização da viagem de intercâmbio e reuniões entre as 
lideranças Kaingang e Guarani envolvidas no PBA e comunidades 
indígenas visitadas sobre experiências em captação e gestão de 
recursos: Articulação entre diferentes povos indígenas e 
experiências diversas com captação e gestão de recursos, 
projetos, etc. 

I.C.1.1 – Realizar contatos com agências indigenistas, comunidades e 
associações indígenas da Região Amazônica que atendam os propósitos do 
Subprograma, verificando se têm interesse no intercâmbio. 
I.C.1.2 – Elencar, com base nos contatos, possibilidades de intercâmbio e 
alternativas de datas. 
I.C.1.3 – Em reunião semestral Inter-aldeã, definir o destino, as datas da 
viagem de intercâmbio e o número de representantes por TI. 
I.C.2.1 - Realizar reuniões em cada TI (9 CGLs) sobre os propósitos do 
intercâmbio, características dos locais escolhidos e para definição dos 
representantes indígenas de cada TI, sendo o total 30 participantes com 
duração de 15 dias.  
I.C.3.1 – Planejamento da viagem: a) definição dos meios de transporte (aéreo, 
terrestre, fluvial); b) orçamentos e compra/contratação de passagens ou 
fretamento; alimentação; hospedagem; seguros; e demais providências 
necessárias (vacinas, etc.); d) definição da programação (visitas, diálogos, 
vivências, etc.) a ser executada durante a viagem. 
I.C.4.1 - Realização da viagem de intercâmbio conforme planejamento 
elaborado. 

1.1 e 1.2 – Relatório referente 
as etapas I.C.1.1 e I.C.1.2, para 
apresentação na reunião 
semestral Inter-aldeã. 
1.3 – Ata da reunião semestral 
Inter-aldeã. 
2.1 – Atas das reuniões dos 9 
CGLs. 
3.1 – Documento com o 
planejamento detalhado da 
viagem. 
  

• “Realizar duas viagens de 
intercâmbio entre as 
comunidades indígenas 
para 30 participantes com 
duração de 15 dias ”. 

Realizar atividade, após efetivação das viagens, que reúna os participantes para avaliar coletivamente o intercâmbio realizado e pensar sobre potenciais desdobramentos desse nos programas do PBA. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTOS METAS 

I.C.5 - Produção dos relatórios de viagens 
I.C.6 - Reuniões de avaliação da experiência de intercâmbio: 
reunião entre os participantes do intercâmbio e entre estes e suas 
comunidades. 

I.C.5.1 – Elaboração de versão preliminar do relatório da viagem, para 
apresentação nos 9 CGLs. 
I.C.6.1 – Realização de reuniões dos 9 CGLs, ampliadas com os participantes 
do intercâmbio e membros da comunidade, para apresentação do relatório 
preliminar, avaliação e socialização da experiência vivida, recolhimento de 
contribuições para conclusão do relatório de viagem.  

5.1 – Relatório de viagem. 
6.1 – Atas das reuniões dos 9 
CGLs. 

• Realizar atividade após 
efetivação das viagens que 
reúna os participantes para 
avaliar coletivamente o 
intercâmbio realizado e 
pensar sobre potenciais 
desdobramentos desse 
nos programas do PBA. 
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Promover a troca de experiência entre povos indígenas a respeito de experiências de gestão de recursos. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTOS METAS 

Viabilizado com as atividades I.C.1; I.C.2, I.C.3; I.C.4; I.C.5; I.C.6. Etapas I. C.2.1; I.C.4.1; e I.C.6.1. 

5.1 – Relatório de viagem de 
intercâmbio. 
6.1 – Atas das reuniões dos 9 
CGLs. 

• Promover interação entre 
as comunidades indígenas 
envolvidas no processo do 
PBA e comunidades 
indígenas com experiência 
na captação, gestão e 
administração de recursos, 
com intuito de viabilizar 
troca de experiência entre 
as partes. 

Promover troca de experiências com agências financiadoras de projetos em Terras Indígenas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTOS METAS 

Viabilizado com as atividades I.C.1; I.C.2, I.C.3; I.C.4; I.C.5; I.C.6. Etapas I. C.2.1; I.C.4.1; e I.C.6.1. 

5.1 – Relatório de viagem de 
intercâmbio. 
6.1 – Atas das reuniões dos 9 
CGLs. 

• Promover interação entre 
as comunidades indígenas 
envolvidas no processo do 
PBA e comunidades 
indígenas com experiência 
na captação, gestão e 
administração de recursos, 
com intuito de viabilizar 
troca de experiência entre 
as partes. 

Promover troca de experiências no gerenciamento de projetos de caráter econômico  em Terras Indígenas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTOS METAS 

Viabilizado com as atividades I.C.1; I.C.2, I.C.3; I.C.4; I.C.5; I.C.6. Etapas I. C.2.1; I.C.4.1; e I.C.6.1. 

5.1 – Relatório de viagem de 
intercâmbio. 
6.1 – Atas das reuniões dos 9 
CGLs. 

• Promover interação entre 
as comunidades indígenas 
envolvidas no processo do 
PBA e comunidades 
indígenas com experiência 
na captação, gestão e 
administração de recursos, 
com intuito de viabilizar 
troca de experiência entre 
as partes. 

Promover troca de experiências na gestão territorial das áreas indígenas.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTOS METAS 

Viabilizado com as atividades I.C.1; I.C.2, I.C.3; I.C.4; I.C.5; I.C.6. Etapas I. C.2.1; I.C.4.1; e I.C.6.1. 

5.1 – Relatório de viagem de 
intercâmbio. 
6.1 – Atas das reuniões dos 9 
CGLs.  

• Promover interação entre 
as comunidades indígenas 
envolvidas no processo do 
PBA e comunidades 
indígenas com experiência 
na captação, gestão e 
administração de recursos, 
com intuito de viabilizar 
troca de experiência entre 
as partes. 
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Promover troca de experiência com organizações indígenas ou não indígenas, cujos projetos sejam na área de economia solidária.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO PRODUTOS METAS 

Viabilizado com as atividades I.C.1; I.C.2, I.C.3; I.C.4; I.C.5; I.C.6. Etapas I. C.2.1; I.C.4.1; e I.C.6.1. 

5.1 – Relatório de viagem de 
intercâmbio. 
6.1 – Atas das reuniões dos 9 
CGLs. 

• Promover interação entre 
as comunidades indígenas 
envolvidas no processo do 
PBA e comunidades 
indígenas com experiência 
na captação, gestão e 
administração de recursos, 
com intuito de viabilizar 
troca de experiência entre 
as partes. 
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7.4.3.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas I-C - Intercâmbio 

Quadro 6 - Acompanhamento das atividades executivas  I-C - Intercâmbio. 

Obs.: Para resolver o conflito existente no PBA-CI no que diz respeito ao quantitativo de um ou dois intercâmbios, foi acordado durante os diálogos da FAPEU 
com as comunidades que são dois intercâmbios. Um já concluído pelas viagens já viabilizadas pelo CECS, por exemplo, Evento Terra Livre em Brasilia. O 
outro será realizado conforme planejamento que segue:  
 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Definir interesses gerais no 
intercâmbio 

• I.C.1.1 
• I.C.2.1 

• Coordenação; 
• Participantes de 

reunião 
Interaldeã; 

• Consultoria 
Social. 

• Coordenação planeja reunião interaldeã extraordinária para este assunto; 
• Participantes debatem sobre possíveis destinos e possível data para a viagem 

de intercâmbio e interesses atuais que atendam aos propósitos previstos; 
• Coordenação orienta lideranças para promoverem debates em suas 

respectivas TIs sobre os propósitos do intercâmbio, locais e definição dos 30 
participantes. 

• Até 2 meses 
após 
contratação de 
nova equipe 

• Londrina 

Levantar alternativas e 
possibilidades para o 
intercâmbio 
Realizar contatos com 
agências indigenistas, 
comunidades e 
associações indígenas da 
Região proposta, 
verificando interesse no 
intercâmbio 

• I.C.1.1 
• I.C.1.2 

• Coordenação; 
• Consultoria social 

• Coordenação faz contato com agências indigenistas, comunidades e 
associações indígenas na região proposta e prospecta possibilidades de 
intercâmbio, incluindo as condições de recebimento e de acomodação dos 
participantes da viagem e alternativas de atividades; 

• Coordenação elabora propostas alternativas com base no interesse das 
lideranças indígenas e nos levantamentos efetuados; 

• Até 30 dias 
após reunião 

• Escritório 

Definir destino, data e 
participantes do 
intercâmbio 

• I.C.1.3 

• Coordenação e 
participantes de 
reunião 
interaldeã. 

• Coordenação planeja reunião interaldeã extraordinária para este assunto; 
• Participantes definem, com base nos levantamentos, destino, data e relação 

de participantes por critério definido pelas lideranças – 30 participantes; 

• Até 30 dias 
após 
levantamento 
de alternativas 

• Londrina 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Fazer planejamento 
detalhado da viagem • I.C.3.1 

• Coordenação e 
Administrativo 

• Coordenação define meios de transporte (aéreo, terrestre, fluvial); orçamento; 
compra de passagens e fretamentos; alimentação; hospedagem; seguros; 
demais providências necessárias; 

• Coordenação propõe programação (visitas, diálogos, vivências, etc.) a ser 
executada durante a viagem; 

• Cada aquisição acompanhada de 3 orçamentos; 
• Coordenação define dois técnicos que acompanharão a viagem e suas 

responsabilidades. 

• Até 60 dias 
após definição 
do destino 

• Escritório 

Fazer reunião preparatória 
com os participantes da 
viagem 

•  

• Coordenação; 
Consultoria 
Social; 
Administrativo e 
participantes da 
viagem. 

• Coordenação planeja reunião com os participantes; 
• Participantes debatem sobre objetivos, organização, meios de transporte, 

cuidados, segurança e o papel de cada participante; 
• Coordenação faz o registro da reunião com lista de presenças assinada. 

• Máximo 2 
semanas 
antes da 
viagem 

• Londrina 

Realizar viagem de 
intercâmbio conforme 
planejamento elaborado 

• I.C.4.1 
• Participantes do 

intercâmbio 
• Conforme planejamento. 
• Fazer registros fotográficos e escritos das experiências. 

• Data 
agendada 

• Local 
definido 

Elaborar versão preliminar 
do relatório da viagem para 
apresentação nos 8 CGLs 

• I.C.5.1 
• Técnicos que 

acompanharam a 
viagem 

• Organizar o conteúdo coletado; 
• Definir formado do relatório; 
• Redigir e editar o relatório; 

• Até 30 dias 
após a viagem • Escritório 

Realizar reuniões de CGLs 
ampliadas para apresentar 
relatório, avaliar a 
experiência vivida e 
recolher contribuições para 
conclusão do relatório. 

• I.C.6.1 

• CGLs ampliadas 
com participantes 
do intercâmbio e 
membros das 
comunidades; 

• Consultoria Social 

• Consultoria Social planeja reuniões dos CGLs; 
• Participantes fazer debate sobre o relatório e as experiências; 
• Consultoria Social faz registro em ata das contribuições adicionais ao relatório 

acompanhada da lista de presenças assinada. 

• Até 20 dias 
após versão 
preliminar do 
relatório 

• TIs 

Produzir versão final do 
relatório •  • Coordenação 

• Coordenação insere no relatório preliminar as contribuições coletadas nas 
reuniões dos CGLs; 

• Coordenação produz cópias do relatório para os 8 CGLs, FUNAI, MPF e 
CECS. 

• Até 10 dias 
após reuniões 
dos CGLs 

• Escritório 
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7.4.4 Recursos humanos 

A execução das atividades deste Subprograma será viabilizada com a mesma 

equipe técnica do Subprograma de Gestão do PBA-CI.  

7.4.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais 

A implantação deste Subprograma utilizará a infraestrutura, equipamentos e 

materiais previstos no Subprograma de Gestão do PBA-CI, sendo garantidos 

todos os elementos de custos necessários para a viagem de intercâmbio, 

conforme o PBA-CI.     



41 

 

7.4.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

Segundo o PBA-CI, devido as características do Subprograma, o seu monitoramento 

e avaliação terá como principal instrumento o relatório do intercâmbio, elaborado 

pela equipe técnica com participação das comunidades, a ser enviado a FUNAI, mas 

também ocorrerá com base nos instrumentos definidos no Subprograma I A, listados 

abaixo:  

• Reuniões periódicas da coordenação geral do PBA-CI com equipe técnica; 

das Comissões Aldeãs, CGLs e CGG; e demais reuniões previstas no PBA, e 

respectivas atas; 

• Relatórios semestrais e anuais, encaminhados a FUNAI e demais órgãos 

públicos pertinentes; 

• Avaliações participativas com os indígenas envolvidos diretamente nas 

atividades;  

• Documentos técnicos da FUNAI de avaliação dos relatórios e avaliações 

(auditorias) periódicas da Fundação.   

7.4.7 Considerações das comunidades indígenas 

Registra-se na sequência algumas considerações manifestadas pelas lideranças.    

TI Apucaraninha, TI Queimadas, TI Laranjinha, TI Yw y Porã e TI Pinhalzinho - 

As lideranças entendem que o intercâmbio é importante e manifestam sua 

concordância com a viagem para a Região Amazônica. 

TI Mococa – O Cacique concorda com o intercâmbio com povos da Região 

Amazônica, mas pondera que uma viagem para local mais próximo (conhecer 

produção de erva mate em SC ou RS) também pode ser útil. 

TI Barão de Antonina - O cacique informou que vão conversar (lideranças) para 

tirarem uma posição se participam da viagem para a Região Amazônica ou se 

substituem a participação da TI por outra atividade dentro dos propósitos do 

Subprograma. 
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TI São Jerônimo – As lideranças Kaingang, mantém o interesse na viagem de 

intercâmbio com povos da Amazônia. Por sua vez, as lideranças Guarani entendem 

que o intercâmbio entre comunidades Guarani da região ou Estado é mais 

importante, propondo que os custos da viagem com seus representantes sejam 

utilizados para intercâmbios na sua região. 

 

7.4.8 Indicadores para propostas de acordos 

Considerando os recursos já investidos pelo CECS no âmbito do Subprograma e o 

reconhecimento por parte do Consórcio de que ainda há recursos para realização do 

intercâmbio e que os propósitos previstos no PBA-CI ainda não foram atingidos, é 

previsto um consenso entre as partes visando a realização de uma viagem para a 

conclusão do Subprograma.  
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8 PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DAS  

COMUNIDADES INDÍGENAS  

Conforme o PBA-CI, o Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias das 

Comunidades Indígenas “tem o objetivo de coordenar a implantação do método 

orgânico de produção vegetal e animal, viabilizando a certificação da produção e dos 

produtos colhidos, com o desenvolvimento de uma marca ou rótulo nas embalagens, 

bem como promover a sua comercialização”. 

Para tanto, foram previstos dois subprogramas: 

• Subprograma de Agricultura. 

• Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação Orgânica e 

Criação de Marcas Indígenas. 
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8.1 SUBPROGRAMA AGRICULTURA 

Segundo o PBA-CI, o Subprograma de Agricultura se justifica pela necessidade de 

implementação de medidas mitigadoras que promovam alternativas de geração de 

renda e de produção de alimentos das populações indígenas. O presente 

Subprograma tem caráter compensatório, uma vez que as ações do PBA-CI foram 

identificadas a partir do conceito de impacto global e unidade cultural indígena na 

Bacia do Rio Tibagi.  

O Subprograma de Agricultura voltado para o desenvolvimento das práticas 

agropecuárias indígenas foi estruturado originalmente para apoiar a implantação 

do método orgânico de produção vegetal e animal, viabilizando a certificação da 

produção e dos produtos colhidos, com o desenvolvimento de uma marca ou rótulo 

nas embalagens, bem como promover a sua comercialização. 

A avaliação do Subprograma de Agricultura demonstrou que o mesmo foi 

parcialmente executado, apresentando diferentes situações nas 08 Terras Indígenas 

atendidas pelo PBA-CI. Em relação às atividades realizadas as maiores divergências 

entre os posicionamentos do CECS e das Comunidades é em relação às ações da 

área vegetal (safra) e de construção civil. Adicionados a esse posicionamento soma-

se a avaliação da FUNAI, que apontou o descompasso em relação: as capacitações 

previstas e necessárias; a aquisição de equipamentos e insumos; a entrega de 

sementes e execução das safras, o que, segundo a Fundação, contribuiu para o 

insucesso do Subprograma.  

Conforme destacado no Diagnóstico Situacional, alguns quantitativos do 

Subprograma de Agricultura não puderam ser computados por terem sido objeto de 

substituições que não foram suficientemente documentadas, ou por apresentarem 

incoerência ou contradições nos conteúdos consultados. 

Nesse sentido, a proposta de plano executivo para o cumprimento do Subprograma 

de Agricultura se estrutura em 03 linhas: 
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1- Realizar o diagnóstico das infraestruturas, dos equipamentos, das 

capacitações e da execução dos trabalhos da área animal e vegetal 

realizados pelo Subprograma;  

2- Realizar/executar ou substituir as ações/atividades e aquisições previstas no 

PBA-CI e não executadas; 

3- Pactuar acordos entre as partes (CECS, Funai e Comunidades Indígenas) 

para ações/atividades dadas como concluídas pelo CECS, que foram 

classificadas pelas comunidades/FUNAI como insatisfatória, ou em 

descompasso.  

8.1.1 Objetivos Gerais 

• Promover ações de melhoria na segurança alimentar, saúde e nutrição em 

conformidade com o método orgânico de produção;   

• Promover a adoção de técnicas agrícolas modernas de acordo com o 

Subprograma;  

• Promover a geração de material próprio de propagação de plantas (sementes 

e mudas);  

• Promover a geração de material genético próprio de perpetuação de espécies 

animais;  

• Promover a educação ambiental e capacitação indígena;  

• Adquirir terras agricultáveis para as comunidades de Mococa, São Jerônimo 

e Ywy Porã. 

8.1.2 Diretrizes metodológicas 

Segundo o PBA-CI o procedimento metodológico para a execução do 

Subprograma, inicia-se pela necessidade de técnicos especializados em 

agricultura orgânica, indígenas contratados para serviços gerais da produção 

vegetal e animal, contratação temporária de mão-de-obra indígena para as obras 

de construção civil e o técnico administrativo nas atividades de aquisição e 

distribuição de material, caracterizado por diretrizes metodológicas participativas e 

multidisciplinares.  
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Ainda considerando o PBA-CI o roteiro metodológico incluía o desenvolvimento das 

seguintes atividades/ações que deverão ser mantidas, uma vez que não foram 

realizadas em sua totalidade.  

• Contratação e estruturação da equipe técnica; 
• Elaboração de diagnóstico rápido; 
• Cotação de preços de material e insumos; 
• Cotação de preços de animais; 
• Aquisição de material e insumos; 
• Aquisição de animais; 
• Contratação para montagem da infraestrutura; 
• Capacitação indígena para diversas áreas.   

Como as ações/atividades mencionadas acima, provenientes dos procedimentos 

metodológicos do PBA-CI foram realizadas em descompassos na visão da FUNAI, 

além de algumas ações classificadas como insatisfatória pelas comunidades 

indígenas, a proposta de plano executivo define uma abordagem metodológica de 

modo a contemplar as lacunas da execução e o novo panorama estabelecido pelas 

pendências associadas ao Subprograma e a necessidade de ajustar, corrigir e 

cumprir integralmente o Subprograma de Agricultura do PBA-CI.  

Assim, as diretrizes metodológicas devem detalhar as linhas estruturais desse 

plano executivo, que será realizado nas próximas fases, a partir dos resultados do 

diagnóstico, dos acordos e das especificidades de cada Terra Indígena que vem 

pensando em substituições e adequações nas atividades:  

• Realizar o diagnóstico da infraestrutura, dos equipamentos, das 

capacitações e da execução dos trabalhos da área animal e vegetal 

realizados pelo Subprograma;  

• Realizar/executar ou substituir as ações/atividades e aquisições previstas no 

PBA-CI e não executadas; 

• A FAPEU recomenda pactuar acordos entre as partes (CECS, Funai e 

comunidades) para ações/atividades dadas como concluídas pelo CECS, 

que foram classificadas pelas comunidades/FUNAI como insatisfatória, ou 

em descompasso. Considerando que o CECS executou os quantitativos 

conforme previstos no PBA-CI e, sendo estes a medida justa para 
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cumprimento de suas obrigações, será necessário pontuar objetivamente as 

questões que eventualmente necessitariam de um acordo, acompanhadas 

da devida justificativa técnica; 

• O CECS propõe iniciar um diálogo em cada comunidade sobre a 

metodologia de produção orgânica por substituição de insumos adotada no 

PBA-CI, considerando alternativas de meios de produção, coordenado por 

um especialista na área, e realizar os remanescentes com base nos 

resultados deste diálogo.  

O Subprograma de Agricultura possui uma abordagem diferenciada no contexto 

geral deste plano executivo, dada a complexidade de encadeamento das suas ações 

e volume de recursos aportados. 

Por ser um subprograma com muitas métricas objetivas, seus principais indicadores 

são matemáticos, entretanto, devido ao padrão de registros das atividades adotado 

ao longo dos 7 anos de execução do PBA-CI, não foi possível determinar de forma 

conclusiva o cumprimento de grande parte das ações. 

Para subsidiar os elementos técnicos necessários do plano executivo das ações 

enquadradas nesta situação, a FAPEU recomenda que na retomada dos trabalhos 

sejam realizados diagnósticos intensivos, tanto de dados primários, quanto 

secundários. Elementos demográficos, de vocação da comunidade e aptidão das 

terras, além de uma avaliação de experiências com ciclos produtivos anteriores, 

reunião da documentação das atividades concluídas, devem criar um cenário mais 

propício para o planejamento. 

A FAPEU orienta que eventuais compensações por baixa produtividade decorrentes 

de descompassos ou contingências climáticas devem ser ajustadas em reunião do 

CGG, observando as recomendações apresentadas no quadro executivo. 

No que diz respeito às safras, principal item de controvérsias, o CECS já elaborou 

relatório com análise específica, Anexo 64.1 que acompanhou a Nota Técnica 

001/2018 em resposta à auditoria da FUNAI, na qual se propõe um repensar da 

metodologia de plantio de monocultura orgânica por substituição de insumos. Para 
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este caso, o CECS propõe a contratação de um Engenheiro Agrônomo com 

experiência em metodologias de produção alternativa para promover um diálogo e 

estabelecer acordos a partir dos remanescentes em cada TI. 

 

8.1.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

O quadro executivo do Subprograma de Agricultura é um formato de apresentação 

estruturada, onde as ações estão correlacionadas e organizadas de modo a 

contemplar os objetivos específicos, as atividades relacionadas a esses objetivos 

com o devido detalhamento das atividades, resultando em produtos, atendendo aos 

indicadores e metas previstas no PBA-CI.  
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8.1.3.1 Quadro Executivo - II-A - Agropecuário 

Quadro 7 – Subprograma de Agricultura - Objetivos e specíficos, atividades, etapas de desenvolvimento, produtos e metas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar o diagnóstico das áreas agrícolas existentes com descrição do tipo de culturas implementadas, técnicas tradicionais e modernas utilizadas, classificação de solo, métodos de produção, sistema de circulação 
de produtos, tamanho de área disponível e determinação das culturas vegetais e criações animais para a ocupação das áreas – após consulta e decisão junto às lideranças e comunidade.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 1- Realização de diagnóstico. 

Consulta dados secundários 
II-A. 1.1 - Caracterização do solo, zoneamento agrícola, hidrografia, 
análise cartográfica, etc. 

Obtenção de dados primários 
II-A. 1.4 - Definição dos dados a serem consultados, público alvo e 
interação com outros programas. 
II-A. 1.5 - Apresentação às lideranças para aprovação da consulta a ser 
realizada, com respectiva metodologia.  
II-A. 1.6 - Realizar a consulta discutida com as lideranças. 
II-A. 1.7 - Análise técnica e discussão dos resultados do diagnóstico junto 
à comunidade. 

1.4 - Proposta de consulta de dados. 
1.5 - Ata com deliberações sobre a consulta 
a ser realizada. 
1.7a - Relatório com análise dos resultados 
do diagnóstico. 
1.7b - Ata com a apresentação dos 
resultados. 

• Aprovar 9 consultas de dados primários junto 
às lideranças das Tis. 

• Produzir relatório de diagnóstico para as 9 
comunidades 

Realizar a correção/adubação do solo – de acordo com as culturas a serem adotadas exemplo: solo ácido para a cultura do arroz  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 2 – Correção do solo para culturas.  

II-A. 2.1 - Determinar as áreas de plantio 
II-A. 2.2 - Realizar análises do solo 
II-A. 8.5 - Assegurar que os insumos adquiridos serão entregues no 
tempo hábil estipulado 
II-A. 8.2 - Assegurar a operacionalidade das estruturas previstas para 
armazenagem 
II-A. 8.3 - Assegurar a operacionalidade dos equipamentos previstos 
II-A. 2.3 - Realizar correções necessárias 
II-A. 2.4 - Verificar necessidade de novas correções nos ciclos seguintes 

2.1 - Incorporação dos dados na ficha de 
acompanhamento de atividade produtiva 
vegetal. 
8.2 e 8.3 – Check list operacional. 
2.2 – Laudo das análises.  

• Tornar o solo das áreas de plantio propícios 
para o bom desenvolvimento das culturas 
adotadas no aspecto nutricional 

Realizar o condicionamento da área – locação sistemática de carreadores, determinação sistemática e racional de talhões, barreiras quebra-ventos e faixas abrigo  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
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II-A. 3 – Adoção de boas práticas para 
produção florestal 

II-A. 3.1 – Condicionamento da área de plantio 
II-A. 3.2 – Locação de carreadores 
II-A. 3.3 – Determinação de talhões 
II-A. 3.4 – Determinação de barreiras quebra-vento 
II-A. 3.5 – Determinação de faixas abrigo 

• Incorporação dos dados na ficha de 
acompanhamento de atividade 
produtiva vegetal 

• Incorporação dos resultados no 
relatório semestral 

• Plantio do quantitativo previsto para 
produção florestal, adotando as boas práticas 
de manejo 

Determinar a capacidade de uso do solo – adoção de culturas e criação animal conforme o relevo do terreno e nível de fertilidade  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 4 – Dimensionar a capacidade de carga 
do solo e formas de manejo 

II-A. 4.1 – Determinar a área necessária para comportar o número de 
animais previstos, incluindo opções para manejo 
II-A. 4.2 – Realizar análises do solo 
II-A. 4.3 – Realizar correções necessárias 

• Incorporação dos dados na ficha de 
acompanhamento de atividade 
produtiva animal/ vegetal 

• Incorporação dos resultados no 
relatório semestral 

• Determinar a capacidade de uso do solo das 
áreas designadas para a produção animal e 
vegetal 

Promover práticas conservacionistas do solo – adoção de práticas de preparo e cultivo do solo que favoreçam a preservação e o bom desenvolvimento cultural Exemplo: escarificação do solo, adubação verde 
(implantação gradual a partir de pequenas áreas), terraceamento e tráfego controlado de máquinas  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 5 - promover práticas conservacionistas 
do solo 

II-A. 5.1 – Enfatizar as práticas conservacionistas do solo no Curso de 
Informações básicas sobre agricultura orgânica 
II-A. 5.2 – Durante as vistorias de assistência técnica realizar 
apontamentos sobre a adoção das práticas recomendadas 
II-A. 5.3 – Realizar orientações pontuais ao público que não assimilou as 
recomendações 

• Certificados dos cursos realizados 
• Incorporação dos dados na ficha de 

acompanhamento de atividade 
produtiva vegetal 

• Incorporação dos resultados no 
relatório semestral 

• Ofertar os cursos previstos para promover 
práticas conservacionistas do solo 

• Atingir 80% de conformidade nas práticas 
conservacionistas ao realizar vistorias 
técnicas 

Elaborar um cronograma de uso e escalonamento de culturas – para uma boa visualização do programa no período e fornecimento contínuo de alimentos à Reserva Indígena  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 6 – Propor cronograma de uso e 
escalonamento de culturas 

II-A. 6.1 – Averiguar a demanda de consumo das culturas previstas no 
programa 
II-A. 6.2 – Planejar no CGL os quantitativos de plantio de culturas de 
acordo com o calendário indígena, priorizando a diversidade 
conseguinte aos períodos de colheitas 

Cronograma de atividades  

• Suprir o fornecimento de alimentos 
diversificados às comunidades, consoante a 
demanda verificada, a partir dos quantitativos 
previstos no programa, incentivando a 
autogestão assente a dois últimos ciclos 
produtivos. 

Fomentar um diálogo continuo com os conhecimentos indígenas e a participação da comunidade, no que se referem a técnicas de manejo, plantio, adubação, criação animal e respeito às formas locais de organização 
social do trabalho  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 7 – Estímulo de diálogos sobre os 
conhecimentos indígenas 

Lincar atividades intercâmbio 
Lincar atividade programa de cultura 
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Promover a implantação das culturas, com monitoramento do ciclo da planta, produtividade alcançada e seleção de sementes e mudas para futuros plantios  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 8 – Execução das atividades produtivas 
vegetais 

II-A. 8.1 – Realizar os Cursos previstos para as atividades agrícolas, de 
acordo com o público alvo indicado 
II-A. 2.3 – Realizar correções de solo necessárias 
II-A. 8.2 – Assegurar a operacionalidade das estruturas previstas 
II-A. 8.3 - Assegurar a operacionalidade dos equipamentos previstos 
II-A. 8.4 – Assegurar a disponibilidade de recursos humanos necessários 
II-A. 8.5 – Assegurar que os insumos adquiridos serão entregues no 
tempo hábil estipulado 
II-A. 8.6 – Prestar assistência técnica adequada de forma educativa com 
os agricultores indígenas, reforçando as práticas conservacionistas do 
solo e de preservação do meio ambiente 
II-A. 8.7 – Quando necessário, indicar e acompanhar instrutivamente o 
combate de pragas 
II-A. 8.8 – Acompanhar atividades de colheita, advertindo sobre o 
montante de sementes que devem ser reservadas para o novo ciclo 
II-A. 8.9 – Monetizar o potencial de excedentes gerados, advertindo 
sobre os valores que devem ser reservados para autogestão do novo 
ciclo  

8.1 - Certificados dos cursos realizados 
8.2 a 8.5 – Check list operacional 
8.6 a 8.9 - Incorporação dos dados na ficha 
de acompanhamento de atividade produtiva 
vegetal 
• Incorporação dos resultados no 

relatório semestral 

• fornecimento de material de propagação 
(sementes e mudas) pelo subprograma até o 
3º ano, incentivando a autossuficiência a 
partir do 4º ano; através de técnicas 
agronômicas e de conhecimento tradicional 
de produção e seleção de materiais; 
determinando a quantidade junto à 
comunidade 

• produção coletiva a ser realizada 100% em 
regime de mutirão sendo imprescindível a 
participação efetiva e continuada das 
comunidades; definindo a produção vegetal e 
animal para esta modalidade, conforme os 
resultados das oficinas de cada T.I., 
respeitando a organização local de cada 
etnia no que tange a qualificação e 
distribuição dos afazeres, conforme a 
hierarquia familiar, gênero e faixa etária; 

Adotar práticas agrícolas que não agridam o meio ambiente, com o manejo do solo integrado a práticas de nutrição de plantas e de controle de pragas e doenças, conforme a agricultura orgânica    

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 9 - Promover práticas agrícolas que não 
agridam o meio ambiente 

II-A. 9.1 - Enfatizar as práticas agrícolas que não agridem o meio 
ambiente no Curso de Informações básicas sobre agricultura orgânica 
II-A. 9.2 - Vistoriar áreas cultivadas observando a adoção das práticas 
recomendadas 
II-A. 9.3 - Realizar orientações pontuais ao público que não assimilou as 
recomendações 

9.1 - Certificados dos cursos realizados 
9.2 e 3 - Incorporação dos dados na ficha de 
acompanhamento de atividade produtiva 
vegetal 
• Incorporação dos resultados no 

relatório semestral 

• Ofertar os cursos previstos para promover 
práticas que não agridam o meio ambiente 

• Atingir 80% de conformidade nas práticas 
adotadas para preservação ambiental ao 
realizar vistorias técnicas 
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Fomentar a criação tradicional de animais para subsistência e fins comerciais, fornecendo inicialmente exemplares das espécies de raças caipira e/ou rústicas, insumos alimentares, medicamentos e instalações 
apropriadas em determinados casos este fomento deve objetivar também a perpetuação de espécies animais, através de monitoramento técnico constante  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 10 - Execução das atividades 
produtivas animais 

II-A. 10.1 - Realizar previamente os Cursos previstos para as criações, 
de acordo com o público alvo indicado 
II-A. 10.2 - Assegurar a operacionalidade das estruturas previstas 
II-A. 10.3 - Assegurar a operacionalidade dos equipamentos previstos 
II-A. 10.4 - Assegurar a disponibilidade de recursos humanos 
necessários 
II-A. 10.5 - Assegurar que os insumos adquiridos serão entregues no 
tempo hábil estipulado 
II-A. 10.6 - Prestar assistência técnica adequada de forma educativa com 
os indígenas 
II-A. 10.7 - Quando necessário, indicar e acompanhar instrutivamente o 
controle de parasitas e doenças 
II-A. 10.8 - Acompanhar a comercialização dos produtos de origem 
animal, orientando a seleção adequada de matrizes para novos ciclos 
II-A. 10.9 - Monetizar o potencial de excedentes gerados, advertindo 
sobre os valores que devem ser reservados para autogestão do novo 
ciclo 

10.1 - Certificados dos cursos realizados 
10.3 a 5 - Check list operacional 
10.6 a 9 - Incorporação dos dados na ficha 
de acompanhamento de atividade produtiva 
vegetal 
• Incorporação dos resultados no 

relatório semestral 

• Fornecimento de espécies animais no 1º ano 
do subprograma, incentivando a auto-
suficiência a partir do 2º ano, através de 
técnicas específicas de desenvolvimento de 
rebanho e população; determinando a 
quantidade junto à comunidade 

• Seleção anual dos melhores indivíduos 
animais para perpetuação de espécies, a 
partir do momento em que o primeiro lote 
gerado atinja a idade reprodutiva e/ou 
manifeste as boas características 
reprodutivas, conforme critérios zootécnicos 

Adotar a alimentação e controle de parasitas de animais conforme o método de agricultura orgânica  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 11 – Adotar as práticas orgânicas e 
insumos previsto no PBA-CI para a nutrição 
e controle de parasitas. 

II-A. 10.1 – Realizar os Cursos previstos para as criações, de acordo 
com o público alvo indicado 
II-A. 10.6 – Durante as vistorias de assistência técnica realizar 
apontamentos sobre a adoção das práticas recomendadas 
II-A. 10.7 – Quando necessário, indicar e acompanhar instrutivamente o 
controle de parasitas e doenças 

10.1 - Certificados dos cursos realizados 
10.6 e 10.7 - Incorporação dos dados na 
ficha de acompanhamento de atividade 
produtiva animal 
• Incorporação dos resultados no 

relatório semestral 

• Ofertar os cursos previstos para adoção de 
práticas orgânicas na nutrição e controle de 
parasitas 

• Atingir 80% de conformidade nas práticas 
adotadas para preservação ambiental ao 
realizar vistorias técnicas 

Fomentar o estudo de mercado e destinação de atividades específicas para viabilização de renda (UFBA, ONG Capina) (programa de aquisição de alimentos)   

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 12 - Lincar atividades do programa II-B     
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Promover cursos práticos de capacitação na área vegetal e animal, utilização de máquinas, implementos e equipamentos e industrialização de produtos agropecuários. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 13 – Realizar Capacitações na área vegetal 
e animal, bem como das suas atividades meio, 
de acordo com o público alvo 

II-A. 1.7 Análise técnica e discussão dos resultados do diagnóstico 
junto à comunidade sobre necessidade de capacitações 
II-A. 13.1 – Realizar as capacitações necessárias 

1.7 - Atas com deliberações sobre 
capacitações 
13.1 - Certificados dos cursos realizados 

• Realizar as capacitações previstas e as 
aprovadas nos fóruns deliberativos 

• Obter no mínimo 75% de aprovação do 
público alvo previsto 

Identificar as áreas agricultáveis apontadas pelas comunidades indígenas contempladas neste PBA  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 14 – Mapeamento das áreas agricultáveis 
de interesse indígena 

II-A. 1.7 Análise técnica e discussão dos resultados do diagnóstico 
junto à comunidade sobre áreas de produção agrícola, por tipologia 
(mecanizável ou não), por arranjo social (coletiva; familiar, quintais; 
parcerias) e por vocação para culturas 

Mapa do zoneamento agrícola das T.I., 
contemplando as terras adquiridas 

• Realização das atividades agrícolas dentro 
da área diagnosticada como de uso para 
este fim, ou seja, no máximo 100% durante 
a vigência deste subprograma, de forma a 
evitar a derrubada de matas; de acordo 
com o diagnóstico do PBA 

Criar um banco de sementes de milho, feijão e arroz, com armazenagem do material obtido nas casas dos agricultores indígenas, bem como utilizar o viveiro de mudas (em interface com o Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes) para este fim  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 15 – Incentivar a criação de bancos de 
sementes 

II-A. 8.1 – Realizar previamente os Cursos para as atividades 
agrícolas, enfatizando a importância da reserva de sementes para 
propagação e formas de armazenamento 
II-A. 10.2 – Assegurar a operacionalidade das estruturas previstas para 
armazenamento de insumos coletivos e de embalagens 
II-A. 8.8 – Acompanhar atividades de colheita, advertindo sobre o 
montante de sementes que devem ser reservadas para o novo ciclo 
II-A. 15.1 – Realizar diligências junto aos produtores familiares para 
apuração amostral de quantia de sementes reservadas  
II-A. 15.2 – Troca de sementes através de intercâmbios 

8.1 – Certificados dos cursos realizados 
10.2 – Laudo de vistoria anterior aos ciclos 
produtivos, a ser incorporado no relatório 
semestral 
8.8. – Incorporação dos dados na ficha de 
acompanhamento de atividade produtiva 
vegetal 

8.1 – Cumprir a carga horária dos cursos 
voltados para atividades agrícolas antes do 
início de cada ciclo produtivo 
10.2 – Vistoriar as estruturas de armazenamento 
de insumos e realizar manutenções necessárias 
8.8 – Apurar a quantidade de semente para 
propagação reservada para produção coletiva 
5.1 – Apurar a quantidade de semente para 
propagação reservada em uma amostra de 20% 
dos agricultores familiares 
• destinação de 5 a 10% da produção de 

sementes de cereais e vegetais 
propagados por mudas para perpetuação 
da safra seguinte; 
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Conhecer áreas próximas às TIs de Mococa e Ywy Porã, inteirando das características físicas, químicas e biológicas, relacionando com a demanda indígena constante no PBA indígena.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II-A. 16 – Visitação de áreas de interesse 
indígena para aquisição 

II-A. 16.1 – Visitação de áreas de interesse para aquisição de terras 
da T.I. Mococa (concluído) 
II-A. 16.2 – Visitação de áreas de interesse para aquisição de terras 
da T.I. Ywy Porã 
II-A. 16.3 – Visitação de áreas de interesse para aquisição de terras 
da T.I. São Jerônimo 

• Ata do CGL com a solicitação de 
visita 

• Relatório de visita à área de interesse 

• Agendar visita à área de interesse em até 3 
meses da solicitação formalizada em CGL 

• Compra de áreas previamente estudadas 
dentro dos parâmetros indicados pela 
FUNAI, sendo aproximadamente 40 
alqueires paulistas (96,8 ha) para a T.I. 
Mococa, 40 e aproximadamente alqueires 
paulistas (96,8 ha) para a T.I. São Jerônimo 
e aproximadamente 12 alqueires paulistas 
(29,04 ha) para a T.I. Ywy Porã.   
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8.1.3.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas II-A - Agropecuário 

Quadro 8 - Acompanhamento das atividades executivas  II-A - Agropecuário. 
Recomenda-se que antes de recomeçar as atividades do programa agropecuário, que sejam realizadas as primeiras atividades do Subprograma 2B até o estudo 
de viabilidade da certificação orgânica. Com isso, tem-se, para cada TI, a identificação de um produto passível de comercialização e o conhecimento da 
possibilidade de certificação ou não, para que o programa agropecuário possa dar foco neste produto específico. 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

PISCICULTURA:  
Contratar consultoria 
especializada em 
psicultura - CEP 

•  
• Coordenação; 
• Administrativo; 

• Coordenador elabora termo de referência para contratar consultoria; 
• Administrativo pesquisa instituições/empresas em condições de atender ao 

termo de referência; 
• Administrativo faz 3 orçamentos para contratações; 
• Administrativo Contrata instituições / empresas / profissionais 

especializado; 

• Até 30 dias 
após 
contratação da 
equipe 

• Escritório 

PISCICULTURA: Elaborar 
diagnóstico técnico da 
viabilidade da piscicultura 
em cada TI 

•  
• CEP; 
• Consultoria 

Social. 

• Levantar possibilidade de local, disponibilidade de água, possibilidade de 
descarte da água, etc; 

• Levantar necessidade de estruturas; 
• Fazer orçamentos; 

• Até 30 dias 
após 
contratação do 
CEP 

• TIs e escritório 

PISCICULTURA : Definir 
implantar ou substituir •  

• CEP; 
• Consultoria 

Social; 
• Coordenadores 

Indígenas; 
• Lideranças 

Indígenas; 
• Indígenas 

interessados. 

• CEP apresenta a possibilidade técnica de implantação; 
• Consultoria Social coordena a discussão sobre a viabilidade técnica e, se 

esta se apresentar favorável, sobre o processo operacional de cultivo de 
peixes; 

• CEP e Consultoria Social viabilizam visitas a Laranjinha e a outros 
criadores de peixes com os interessados para avaliar o processo 
operacional na prática; 

• Avaliar interesse de implantar a piscicultura ou substituir por outras ações; 
• Consolidar acordos; 

• Até 60 dias 
após 
diagnóstico 
técnico 

• TIs e criadouros 
de peixes 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Contratar coordenador do 
projeto agropecuário – 
CPA – especialista em 
comunidades tradicionais e 
meios alternativos de 
produção 

•  
• Coordenação; 
• Administravivo; 
• CECS. 

• Coordenação pesquisa indicações no mercado, investiga instituições 
como, por exemplo, CPRA e elabora termo de referência; 

• Administrativo contrata profissional que atenda as especificações técnicas 
(experiência em coordenação de projetos; formação em Agronomia; 
experiência com comunidades tradicionais; experiência em meios 
alternativos de produção); 

• Até 10 dias 
após a 
definição da 
implantação 
da piscicultura 
e da definição 
do produto a 
ser 
comercializado 
em cada TI 
(Subprogr. 2B) 

• Escritório 

Realizar ciclo de oficinas 
do CGL sobre alternativas 
de produção 

• II.A.5.1 
• II.A.6.2 
• II.A.9.1 
• II.A.10.1 
• II.A.10.8 
• II.A.1.7 

• CPA; 
• Consultoria 

Social; 
• Coordenadores 

Indígenas; 
• Participantes 

indígenas do 
CGL; 

• FUNAI Local. 

• CPA realiza duas oficinas do CGL de um dia por TI sobre alternativas de 
produção sinérgicas ao modo de vida, à cultura indígena e às 
peculiaridades de cada TI (considerar agrofloresta, agricultura familiar, 
conhecimentos tradicionais indígenas); 

• Levar em consideração o produto para comercialização definido em cada 
TI; 

• Levar em consideração os remanescentes do Programa Agropecuário 
como um todo e a definição de implantação ou não da piscicultura; 

• Até 30 dias 
após 
contratação do 
especialista 

• TIs 

Planejar implantação dos 
remanescentes (safra, 
animais, perenes, outros 
cultivos, piscicultura) – 
Produto: propostas de 
projetos. 

• II.A.1.1 
• II.A.1.4 
• II.A.1.6 
• II.A.2.1 
• II.A.3.1 
• II.A.3.2 
• II.A.3.3 
• II.A.3.4 
• II.A.3.5 
• II.A.4.1 
• II.A.6.1 
• II.A.8.9 
• II.A.9.1 
• II.A.10.8 

• CPA; 
• Administrativo; 
• CECS. 

• CPA, com apoio do Administrativo, com base nos resultados das oficinas 
e nos quantitativos remanescentes, elabora planejamento (projeto) de 
cada frente do Subprograma 1A, definindo recursos e pessoal necessário, 
orçamento, etc; 

• Levar em consideração o produto para comercialização definido em cada 
TI e se o produto será certificado ou terá selo indígena (ver programa II.B); 
considerar melhorias no sistema de produção visando certificação / 
comercialização do produto selecionado no Subprograma II.B; 

• CPA prevê capacitações necessárias conforme cada tipo de projeto; 
• CPA faz consultas às lideranças e visitas às TIs quando necessário para 

levantamento de dados; 
• CPA discute propostas com a Coordenação e o CECS; 

• Até 60 dias 
após 
finalização das 
oficinas 

• Escritório 
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• II.A.10.9 
• II.A.13.1 
• II.B.3.7 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Aprovar projetos do 
Subprograma 1A 

• II.A.1.5 
• II.A.1.7 

• CPA; 
• Consultoria 

Social. 

• Consultoria Social planeja oficinas dos CGL para: apresentar propostas de 
projetos; discutir detalhes; incorporar ajustes; aprovar projetos. 

• Consultoria Social elabora ata da reunião com as decisões e coleta 
assinaturas na lista de presenças; 

• Até 30 dias 
após 
propostas de 
projetos 

• TIs 

Finalizar e aprovar projetos •  
• CPA; 
• CECS. 

• CPA incorpora nos projetos as sugestões das Comunidades; 
• Especialista discute versão final e detalhes com o CECS; 

• Até 20 dias 
após 
aprovação dos 
projetos 

• Escritório 

Contratar instituição 
executora dos projetos 
elaborados (safra, animais, 
outros cultivos, perenes, 
piscicultura) 

•  
• Coordenação; 
• Administrativo; 
• CECS. 

• Coordenador elabora termos de referência para as contratações com base 
nos projetos elaborados; 

• Administrativo pesquisa instituições/empresas em condições de realizar 
cada projeto; 

• Administrativo faz 3 orçamentos para contratações; 
• Administrativo Contrata instituições / empresas / profissionais; 

• Até 60 dias 
após 
finalização dos 
projetos 

• Escritório 

Fazer detalhamento 
técnico do projeto de cada 
frente de ação (safra, 
animais, perenes, outros 
cultivos, piscicultura) 

•  
• Instituição 

executora 

• Instituição executora define especificações técnicas para implantação de 
cada projeto; 

• Administrativo elabora orçamentos de equipamentos / insumos; 

• Até 60 dias 
após 
contratação da 
instituição 
executora 

• Escritório 

Implantar projeto de cada 
frente de ação 

• II.A.2.2 
• II.A.2.3 
• II.A.2.4 
• II.A.4.2 
• II.A.4.3 
• II.A.5.2 
• II.A.5.3 
• II.A.8.1 
• II.A.8.4 
• II.A.8.5 
• II.A.8.6 
• II.A.8.7 

• Instituição 
executora; 

• Administrativo; 
• Consultoria 

Social. 

• Administrativo adquire equipamentos e insumos, quando necessário; 
• Instituição executora executa o projeto considerando os cursos de 

capacitação necessários para que a ação seja internalizada pelas 
comunidades indígenas; 

• Levar em consideração o produto definido para comercialização e a 
definição de certificação orgânica ou selo indígena; 

• Consultoria Social fiscaliza a execução do projeto; 

• Conforme 
plano de cada 
projeto 

• TIs 
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• II.A.8.8 
• II.A.9.2 
• II.A.9.3 
• II.A.10.1 
• II.A.10.4 
• II.A.10.5 
• II.A.10.6 
• II.A.10.8 
• II.A.13.1 
• II.B.4.1 
• II.B.6.3 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Elaborar relatório de 
finalização de cada frente 
de ação 

•  • Coordenação 

• Coordenação elabora relatório final de cada frente de ação com base nos 
relatos de fiscalização da Consultoria Social; 

• Coordenação encaminha relatório final para o CECS e as TIs onde o 
projeto foi implantado; 

• CECS encaminha relatório final para FUNAI e MPF. 

• Até 10 dias 
após a 
finalização de 
cada projeto 

• Escritório 

Prestar apoio à Feira anual 
de Sementes coordenada 
pela TI Pinhalzinho 

• II.A.15.1 
• II.A.15.2 

• Consultoria 
Social 

• Consultoria Social identifica junto à organização do evento a necessidade 
de apoio e encaminha à coordenação; 

• Coordenação avalia apoio junto ao CECS; 
• Administrativo viabiliza o apoio aprovado 

• Anualmente, 
durante 3 anos 

• TIs 

Adquirir as áreas previstas 
para Ywy Porã e São 
Jerônimo 

• II.A.16.1 
• II.A.16.2 
• II.A.16.3 

• Coordenação; 
• Consultoria 

Social; 
• Administrativo; 
• CECS. 

• Coordenação fomenta a definição das áreas a serem adquiridas, 
considerando os interesses das comunidades e o preço de mercado; 

• Administrativo contrata elaboração de laudos técnicos de avaliação; 
• Consultoria Social articular com as lideranças a definição do uso de solo; 
• Administrativo e CECS consolidam instrumentos jurídicos para a compra 

da terra; 

• Até 1 ano após 
a contratação 
da equipe 
técnica 

• Escritório e TIs 
envolvidas 
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8.1.4 Recursos humanos 

A equipe técnica a ser definida, vai depender dos resultados dos acordos e do 

diagnóstico da execução com a definição das ações/atividades a serem inseridas 

no plano executivo considerando a necessidade de refazer, e/ou substituir as 

ações acordadas.  

Visando prever minimamente a equipe técnica necessária, e, de acordo com a 

recomendação do PBA-CI para regionalização das atividades técnicas, 

reproduzidas no Subprograma de Gestão do PBA-CI, a configuração das 

equipes que atuam diretamente, ou em conjunto com dos demais programas e 

o Subprograma de Agricultura pode ser da seguinte forma: 

• 1 Engenheiro Agrônomo com especialização e experiência em 

comunidades tradicionais e meios alternativos de produção; 

• 1 Engenheiro Agrônomo ou Zootecnista especializado em piscicultura;  

Também se faz necessária para a execução das ações previstas no presente 

PBA consultores temporários das áreas de:  

• Zootecnia – com experiência nas áreas de produção animal, 

gerenciamento de resíduos rurais e licenciamento ambiental. Programa 

de Agricultura e Programa de Melhoria de Infraestrutura das Terras 

Indígenas;  

A mão-de-obra indígena prevista, a ser contratada na retomada dos trabalhos 

atenderá ao previsto no PBA-CI e será contratada para execução das atividades 

de acordo com os planejamentos elaborados em cada frente de ações. Como 

ainda há um volume expressivo de atividades agrícolas, recomenda-se manter 

os indígenas contratados para esta atividade. 
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8.1.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais 

De acordo com o levantamento realizado pela equipe da FAPEU, atualizado até 

o mês de fevereiro de 2019, a Infraestrutura, os equipamentos e materiais 

auferidos não puderam ser conclusivos, uma vez que existem muitas 

divergências entre os dados apresentados nos relatórios e a contabilização 

interna do CECS, assim como a falta de consenso de entre comunidades e o 

empreendedor. 

Ainda que esta compilação dos resultados não seja conclusiva, dado seu caráter 

de diagnóstico e não em nível de auditoria, dá ideia da situação geral do 

subprograma no que diz respeito aos desafios de encontrar consenso nas 

divergências. O gráfico a seguir ilustra este cenário considerando as seguintes 

situações: 

• Atividades/ ações que apresentam consenso de status “realizado” ou “em 

andamento”, tanto pelas Comunidades, quanto pelo CECS, podendo 

estes sofrerem revisões; 

• Atividades/ ações que apresentam consenso de status “não realizado/ 

iniciado”, tanto pelas Comunidades, quanto pelo CECS, devendo estes 

serem entregues/ concluídos pelo Empreendedor na forma como foi 

previsto, ou por meio de substituições, quando solicitada; 

• Atividades/ ações que não apresentam consenso de status entre 

Comunidades e o CECS, devendo estas serem acordadas pelas partes 

envolvidas. 
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Figura 1 – Gráfico de status da situação de execuçã o das atividades sob ponto de vista 
do CECS e Comunidades Indígenas. 

 
 

Ressaltamos que durante as entrevistas nas Comunidades a FAPEU desonerou 

os indígenas de qualquer compromisso ou possível repreensão resultante de 

eventuais lapsos de memória em suas manifestações, dada a complexidade e 

volume de ações do subprograma (que totalizam quase 2000 atividades) por um 

período de 7 anos. Todas dinâmicas transcorreram sem apoio de documentação 

por parte das comunidades, a exceção da Terra Indígena Pinhalzinho, a qual o 

Coordenador Indígena Reginaldo portava o PBA-CI com os seus apontamentos. 

É preciso enfatizar que também houve inúmeras mudanças de lideranças e 

funcionários indígenas, o que eventualmente dificultou remontar os cenários 

passados da execução do subprograma. 



62 

 

A Infraestrutura, equipamentos e materiais comprovadamente desembolsados 

financeiramente pelo empreendedor, inclusive com termos de recebimento das 

comunidades, mas que de fato não produziram resultados aceitáveis, na visão 

das comunidades indígenas, poderão ser objeto de apuração das causas de 

insucesso em Reunião de Conciliação do CGG, no qual devem ser buscados 

critérios de consenso. 

A FAPEU apresenta suas recomendações de acordos para o presente 

Subprograma no capítulo 8.1.8, podendo estes ser acatados ou não pelos 

interessados, os quais podem fundamentar suas próprias propostas, que, caso 

não sejam aceitas mutuamente, devem ser mediadas pela FUNAI e Ministério 

Público Federal. 

É preciso ressaltar que os percentuais calculados pela FAPEU e que resultaram 

no gráfico anterior, se baseiam em quantitativos unitários que eventualmente não 

mantém entre si correspondência de importância ou de resultados. Por exemplo, 

a aquisição de 30 cabeças de gado pode ter sido considerada como uma ação 

no mesmo nível da aquisição de uma ferramenta de oficina. Por este motivo, os 

percentuais apresentados não representam medida precisa da evolução das 

ações deste Subprograma.
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8.1.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no Plano Executivo se desenvolverá a partir da avaliação 

de processo e dos produtos, indicando a observação das partes envolvidas, a 

partir de formulários de desempenho. Também deve ser mantida a previsão de 

relatórios mensais, semestrais e anuais pelos quais será possível acompanhar 

a evolução e o alcance da execução do subprograma. 
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8.1.7 Considerações das comunidades indígenas 

TI. Apucaraninha -  Antes do início das atividades o Cacique Natalino conversou 

com a equipe, explicando que, como tem eleição dia 01/06/2019 e ele está em 

campanha, não pode participar das tratativas. Essa questão limitou de certa 

forma algumas deliberações normalmente centradas no Cacique. 

As lideranças presentes questionaram a contratação de empreiteiro para 

preparar a terra (safra) em função da disponibilidade restrita dos serviços 

prestados. Carlos do CECS explicou que para Apucaraninha não foi previsto 

compra de trator, pois já tinham do projeto Venkar. Mesmo não previsto PBA-CI 

o CECS passou a dar manutenção dos tratores. Depois houve o entendimento 

que esta ação não deveria continuar e a alternativa foi contratar o serviço de 

preparo da terra. 

Algumas lideranças acham que a safra poderia ser substituída por agricultura 

familiar, produção familiar e estão de acordo com as propostas do plano 

executivo.  

As observações sobre a qualidade das capacitações realizadas e das 

construções civis associadas ao subprograma são classificadas como 

insatisfatórias.  

TI. Barão de Antonina –  Assim como nas demais TIs, os participantes da 

comunidade, compreendem que é preciso fazer um levantamento detalhado da 

situação de execução das atividades na retomada dos trabalhos, visando uma 

boa execução do PBA-CI.  

A comunidade está de acordo com as propostas do plano executivo para o 

Subprograma de Agricultura e vão estudar as possibilidades de ajustes ou 

substituições necessárias para os equipamentos pendentes.  

TI. Laranjinha -  Argumentam que quando foi elaborado o PBA-CI e definiram 

por criação de gado, entenderam que seria natural que junto com a aquisição de 
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gado, seriam construídas cercas, formado pasto e construído curral. Perguntam: 

como pode ser pensado criar gado sem a estrutura necessária? 

Os participantes concordaram com as propostas do plano executivo, mas 

solicitam que as observações sobre a atividade de aquisição de gado sejam 

submetidas a avaliação.  

Sobre a safra, informaram que vão pensar em alternativas ou na manutenção 

das ações como previstas no PBA, mas devido as áreas de plantio estarem 

próximas as divisas e como uso de agrotóxicos nas lavouras vizinhas afetam, 

“queimam” as mesmas, TALVEZ uma alternativa seja substituir por roças 

familiares. 

TI. Mococa -  Estão fazendo acordos com o CECS e, agora, com a compra da 

nova área é que vão intensificar as ações do subprograma. 

Assim como as demais T.I.s, compreendem que é preciso fazer um 

levantamento detalhado da situação de execução das atividades na retomada 

dos trabalhos, visando uma boa execução do PBA-CI. 

TI. Pinhalzinho -  Quanto a safra, entende que no primeiro ano a 

responsabilidade de quebra é dos índios, no ano da chuvarada foi o clima, mas 

nos outros anos a responsabilidade é do CECS (descompassos). 

Os recursos para safra, inclusive a que deve ser refeita, concordam em destinar 

para produção familiar (cada família). 

Quanto ao secador de grãos querem trocar por reforma do galpão onde ocorre 

a mostra de sementes, guarda e troca de sementes Guarani. 

TI. Queimadas -  A reunião na TI não contou com a presença do Cacique no 

turno da tarde, que esteve reunido com a equipe do projeto Klabin (celulose). 

No âmbito das substituições, irão pensar em alternativas para o crédito do 

secador de grãos e da retroescavadeira. Uma ideia é trocar a retroescavadeira 
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por van, camioneta e caixas para produção de mel (projeto de mel). Situação a 

ser confirmada com o Cacique e lideranças. 

TI. São Jerônimo - Guarani - Entendem que a compra da terra (20 alqueires) 

deveria ter ocorrido num prazo de 2,5 anos. Depois deste tempo contabilizam 

prejuízos, deixaram de ganhar por uns 3 anos sem a terra. As lideranças Guarani 

calculam que cada etnia (Guarani e Kaingang) perderam R$ 200.000,00/ano – 

para cada 20 alqueire, estimando a produção de soja e milho, das fazendas do 

entorno. 

Entre os itens a serem entregues, o secador de grãos foi citado como uma 

possível troca por um projeto de gado leiteiro. Alertamos que as discussões das 

trocas devem ser realizadas nos CGLs – com oficinas que abordem as 

orientações da FUNAI – trocas dentro do mesmo programa/objetivo; orçamentos 

para substituições equânimes; e implicações resultantes da substituição: 

Exemplo: gado leiteiro, vai necessitar de curral, ração, ordenhadeira, etc. Ou 

seja, recomenda-se que o recurso orçado tenha que contemplar toda atividade. 

TI. São Jerônimo - Kaingang  - Foi reiterado pelos participantes que o trator 

adquirido pelo subprograma é insuficiente, teria que ter um novo ou ser 

“turbinado” o trator atual, uma vez que devido as condições de solo da região o 

trator não consegue atender a demanda.  

Os participantes concordam com a proposta do plano executivo e informaram 

que desejam manter a piscicultura e quantitativos de safra na retomada. 

Quanto ao secador de grãos, foi previsto somente para os Guarani, mas 

entendem que a ideia era utilizarem juntos. Então, vão conversar com os 

Guarani, para ver se acertam repartir o recurso a ser investido ou resolvem esta 

questão no CGG. 

TI. Ywy Porã -  Os participantes concordam com a proposta do plano executivo 

para o Subprograma de Agricultura que indica as seguintes ações:  
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• Atividades que não foram realizadas (iniciadas) – realizar, sendo possível 

realizar de forma diferente ou substituídas. 

• As que foram iniciadas e ainda não terminaram, trabalhar para terminar. 

• Insucessos da Safra (clima, descompassos): dividir responsabilidades, acordar 

um percentual para refazer, ou o valor do percentual investir em outro tipo de 

produção (agrofloresta, agricultura familiar, etc.). 

• Recursos pendentes para safra: fazer ou investir em outro tipo de produção 

(agrofloresta, agricultura familiar, etc.). 

Na reunião para elaboração do plano executivo, foi informado pelo representante 

do CECS (Carlos) que até final de maio/início de junho, deverá ser realizada 

reunião no MPF, como comunidade, CECS, FUNAI e MPF, para tratar da compra 

da terra.  

A comunidade ainda alertou sobre os problemas estruturais apresentados nos 

galpões e sobre a compra de equipamentos e tratores que estão depreciando, 

visto o descompasso entre a safra, a compra da terra e a entrega de insumos 

sem um planejamento integrado.  

8.1.8 Indicadores para propostas de acordos 

Uma das pautas mais recorrentes nas declarações dos indígenas, também da 

Informação Técnica da FUNAI, é o descompasso entre atividades dependentes. 

A situação é parcialmente reconhecida pelo CECS, assim como alguns 

indígenas admitem ter pressionado a Coordenação Técnica a iniciar plantios fora 

do calendário agrícola da região no início da execução do PBA-CI. Somam-se a 

esses fatores de insucesso contingências climáticas, que se apresentaram fora 

das medianas periódicas, tanto com excesso de chuva, quando com períodos 

de seca, principalmente no 3º e 4º ano. 

Para essas situações, a FAPEU recomendou que sejam realizados acordos em 

reunião do CGG entre o CECS e os beneficiários, sendo estes mediados pela 

FUNAI e MP.  
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Resumo executivo dos indicadores para acordo.  

Considerando que a maioria das comunidades indígenas indicaram a intenção 

de substituir os remanescentes de safra por outros tipos de cultivo (agroflorestal, 

hortas familiares): 

1. Promover diálogo em cada TI coordenado por um Ag rônomo especialista 

em comunidades tradicionais e meios alternativos de  produção sobre a 

metodologia de plantio em monocultura por substitui ção de insumos e 

propor acordos de substituição dos remanescentes de  safra e de outras 

frentes de ações do Subprograma: 

• Definir substituições; 
• Elaborar projetos conforme as mudanças previstas pelas comunidades;   
• Executar os projetos provenientes do acordo da retomada das safras;  
• Avaliar a execução e os resultados.  

2. Corrigir problemas construtivos: * dialogar com a vistoria prevista pela Funai, 

conforme indicado na nota técnica.  

• Realizar laudo técnico nas obras com indicação de problemas 
construtivos pelos indígenas; 

• Caso seja diagnosticado problema construtivo, acionar o responsável 
técnico para correção. 
 

3. Avaliar as queixas sobre equipamentos e tratores  adquiridos:  

• Avaliar cada caso. 
 

4. Realizar adequações nas atividades educativas e formativas (cursos e 

capacitações) previstas e já realizadas:  

• Definir, no âmbito de cada projeto a ser realizado, cursos e capacitações 
necessárias;  

• Definir conteúdo e metodologia de cada cursos/capacitação; 
• Realizar os cursos/capacitações; 
• Avaliação participativa das atividades.  

 

5. Continuar prestando apoio à Feira de Sementes de  Pinhalzinho, ação não 

prevista no PBA-CI mas que apresenta excelentes res ultados. 
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8.2 SUBPROGRAMA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS, 

CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA E CRIAÇÃO DE MARCAS INDÍGENAS. 

Segundo o PBA-CI, o Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação 

Orgânica e Criação de Marcas Indígenas foi estruturado para promover 

alternativas de geração de renda e de sustentabilidade alimentar das populações 

indígenas da área de abrangência geral, contribuindo para a diminuição dos 

impactos sobre os meios produtivos e extrativistas indígenas.  

A avaliação do subprograma demonstrou que o mesmo não foi executado e nem 

iniciado na maioria das Terras Indígenas. O posicionamento da Funai, do CECS 

e das comunidades indígenas apresentou consenso sobre a não execução da 

totalidade das atividades previstas. 

O presente plano indica os caminhos para cumprimento do subprograma em 

questão, contemplando acordos necessários para que seja possível beneficiar 

produtos, certificar a produção e elaborar marcas indígenas.  

O Plano Executivo contemplou em sua estruturação a manutenção dos objetivos 

e metas do PBA, as recomendações da FUNAI, as medidas corretivas ou a 

retomada de atividades realizadas, porém, de modo insatisfatório - 

contemplando o posicionamento das comunidades e ainda considerou as ações 

e atividades realizadas pelo CECS.  

8.2.1 Objetivo  

• Incentivar o desenvolvimento de marcas e submarcas indígenas e o 

beneficiamento de produtos agrícolas e extrativistas;  

• Realizar estudo de mercado e apoiar a comercialização da produção;  

• Incentivar o desenvolvimento de certificação da produção orgânica e da 

sua industrialização.  

8.2.2 Diretrizes metodológicas  

O desenvolvimento do subprograma deve, obrigatoriamente, passar por um 

diagnóstico das principais atividades produtivas de interesse das comunidades 
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e que tenha potencial de mercado. O diagnóstico vai identificar em cada uma 

das Terras Indígenas quais produtos podem ser beneficiados. Nesse sentido, a 

recomendação é que o dimensionamento da quantidade e do tipo de 

processamento só poderá ser definido após o diagnóstico e tratativas junto às 

comunidades.  

Do resultado do diagnóstico, com a indicação das atividades produtivas 

(agrícolas e/ou extrativista) com potencial de mercado, será escolhido um 

produto para o qual se definirá os procedimentos, os insumos, tipos de 

embalagens, equipamentos e infraestrutura para o seu beneficiamento. 

Com a definição do produtos a ser beneficiado, deverá ser providenciado o 

estudo de viabilidade para a certificação orgânica, em que a análise deve focar 

se as atividades produtivas selecionadas estão contaminadas por agrotóxico e, 

nesse caso, se há a possibilidade de se fazer a transição para o método orgânico 

ou não. 

Caso as atividades produtivas sejam passíveis de certificação orgânica, deve-se 

contratar empresa certificadora para elaboração do planejamento detalhado do 

processo de certificação para cada TI. Nos casos em que houver viabilidade e 

interesse, a FAPEU recomenta que o empreendedor deve custear o processo 

de certificação e a manutenção do selo orgânico pelo período de 05 anos, 

conforme determinação do PBA-CI. Caso a certificação orgânica não se mostre 

viável, a equipe de técnicos contratados pode apresentar e trabalhar para a 

obtenção de certificação de origem, com autodeclaração e adesão ao selo 

“Indígenas do Brasil”, em conjunto com o subprograma de artesanato. 

Para as atividades educativas e formativas do subprograma, está previsto no 

PBA-CI a realização de capacitação em método orgânico, onde a metodologia, 

conteúdo e o plano de aula deve ser elaborado a partir de cada atividade 

produtiva definida no diagnóstico. Compondo a metodologia para ações 

educativas, está previsto no PBA-CI a realização de visitas a propriedades que 

produzem orgânicos, como forma de disseminar experiências práticas entre as 

comunidades indígenas. 
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Para a criação de rótulos para produtos in natura e processados, deve-se realizar 

oficinas participativas para o desenvolvimento e definições das embalagens 

identificadas na fase de levantamento das atividades produtivas, com potencial 

para comercialização. 

Após elaboração e aprovação das artes e das embalagens e rótulos para cada 

TI, deverá ser providenciada a impressão e produção de embalagens e rótulos 

para dois ciclos completos de produção/comercialização (as quantidades serão 

definidas a partir do potencial produtivo de cada produto, por TI). 

Para o armazenamento das embalagens e para realização do envase e 

beneficiamento dos produtos, é necessário um local com mesas, prateleiras e 

equipamentos como embaladora e outros, necessários para o beneficiamento 

dos produtos. Esse local deve ter suas características definidas a partir do 

diagnóstico e devem estar de acordo com as exigências fitossanitárias. No 

entanto, vale lembrar que no PBA-CI não se previu para a maioria das TIs a 

infraestrutura para o beneficiamento de produtos, com exceção de 

Apucaraninha.  

Nesse sentido, a construção de mini usinas de processamento de produtos ou, 

quando isso não for possível, a terceirização do processamento e/ou envase dos 

produtos deve ser discutida e avaliada a possibilidade de implantação por 

substituição. A FAPEU recomenda que o empreendedor disponibilize recursos 

por dois ciclos completos de produção e comercialização e fomente mecanismos 

que deem origem ao fundo coletivo para continuidade do processamento dos 

produtos.  

Para as ações de comercialização, o PBA-CI previu a realização de pesquisa de 

mercado e a elaboração e aprovação de um Plano de Marketing para cada TI, 

segundo o produto identificado. Como o estudo de mercado e o plano de 

marketing por si só não garante a comercialização da produção, é necessário o 

desenvolvimento de estratégias de relacionamento com o mercado, e apoio para 

o escoamento da produção, com acesso a demandas regulares e justa 

remuneração da produção indígena.  
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Por fim, é previsto como forma de garantir a manutenção das ações e possibilitar 

no horizonte a médio prazo, a sustentabilidade do beneficiamento e a 

comercialização da produção de cada TI, a criação de mecanismos em diálogo 

com as comunidades que fomente a formação de um fundo coletivo para a 

manutenção de máquinas, implementos, equipamentos, insumos e certificação 

orgânica. A FAPEU recomenda que o empreendedor fomente as discussões no 

horizonte de 24 meses, para a criação de fundos coletivos com as finalidades de 

interesse das TIs.  
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8.2.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

O presente quadro apresenta a estrutura do subprograma, em que as ações estão correlacionadas e organizadas de modo a contemplar os 

objetivos específicos, as atividades relacionadas a esses objetivos com o devido detalhamento das atividades, resultando em produtos e 

atendendo aos indicadores e metas previstas no PBA-CI. 

8.2.3.1 Quadro Executivo - II-B – Beneficiamento 

Quadro 9 - Objetivos específicos, atividades, etapa s de desenvolvimento, produtos e metas do subprogra ma de Beneficiamento de Produtos, Certificação 
Orgânica e Criação de Marcas Indígenas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

• Incentivo a adoção de práticas agrícolas orgânicas tradicionais e modernas para preparo do solo, cultivo, criação animal, nutrição e controle de pragas.  
• Pesquisar certificadoras para a certificação das áreas, entre as modalidades auditada e participativa 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II.B.2 – Busca da 
sustentabilidade  

II.B.2.1 - Levantamento das atividades produtivas com potencial comercial e da viabilidade da produção de 
excedentes. 
II.B.2.3 - Realizar análise de viabilidade de certificação orgânica para os produtos de interesse de cada TI. 
II.B.2.4 – Discutir a criação de cooperativas de produtores para certificação e/ou comercialização. 

2.1 - Relatório da análise de 
viabilidade.   

�      Incentivar a obtenção do 
certificado orgânico (e/ou 
autodeclaração de origem). 

�      Incentivar a comercialização 

II.B.3 – Certificação orgânica 
das TI’s 

II.B.3.1– Apresentar a possibilidade de certificação de origem com autodeclaração e adesão ao selo 
“Indígenas do Brasil”. 
II.B.3.2 - Contratação de certificadora oficial. 
II.B.3.3 – Realização das auditorias de certificação. 
II.B.3.4 – Avaliação da viabilidade das certificações a partir dos relatórios de auditoria e decisão por parte 
de cada aldeia sobre a busca de certificação orgânica ou adesão ao selo Indígenas do Brasil.  
II.B.3.5 – Elaboração de planejamento detalhado do processo de certificação para cada TI, nos casos em 
que houver viabilidade e interesse, de modo que as mesmas possam buscar, seja por meio de 
cooperativas ou não, parcerias para continuidade do processo. 
II.B.3.4 - Fomento e desenvolvimento das áreas e das atividades produtivas a serem certificadas. 

3.1 - Relatórios de auditorias 
de certificação das TI’s que 
manifestarem interesse 
3.2 - Planejamento do 
processo de certificação, 
caso o resultado da análise 
de viabilidade seja positivo. 
 

�      Incentivar a obtenção do 
certificado orgânico (e/ou 
autodeclaração de origem). 

• Ações de capacitação dos agricultores indígenas para se adequarem ao método orgânico; 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
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II.B.4 – Realizar capacitação 
em método orgânico. 

II.B.4.1 - Realizar, de acordo com a viabilidade produtiva de cada TI, os cursos de capacitação em 
agricultura orgânica previstos no Subprograma de Agricultura, item 6.8, quadro 6.8.2 do CI-PBA. 
II.B.4.2 - Visitas a propriedades certificadas (conforme definido no PBA). 

4.1 e 4.2 - Plano de cursos e 
relatório de realização das 
atividades educativas 
necessárias.  

�      Realizar capacitação em 
método orgânico.   

Buscar parceria para a criação da logomarca, desenvolvimento de embalagem e marketing rural 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II.B.5 - Criação de rótulos 
para produtos in natura e 
processados. 

II. B. 5.1 – Mobilizar profissional de marketing de produtos rurais e designer para desenvolvimento de 
logomarca, rótulos e embalagens para os produtos com potencial para comercialização em cada TI. 
II.B.5.2 - Realizar oficinas participativas para o desenvolvimento dos rótulos e definições das embalagens 
identificadas na fase de levantamento das atividades produtivas com potencial para comercialização.   
II.B.5.3 - Elaborar arte das embalagens e rótulos para cada TI.  
II.B.5.4 - Impressão e produção de embalagens e rótulos, para dois ciclos completos de 
produção/comercialização (as quantidades serão definidas a partir do potencial produtivo de cada produto 
por TI).  
II.B.5.5 - Construção de local, estrutura, maquinário, embaladoras e embalagens, para realização do 
beneficiamento, rotulagem e envase dos produtos. (depende de acordo entre as partes) 

5.1 – Arte de logomarca, 
rótulos e embalagens 
definidas por cada TI.  
5.2 – Produção de rótulos e 
embalagens para dois ciclos 
completos de produção. 

�      Incentivar a 
comercialização.� 

�      Criação de rótulos para 
produtos in natura e processados. 

II.B.6 - Criação de 
logomarca, desenvolvimento 
de embalagem e marketing 
rural. 

II. B. 6.1 – Contatar a EMATER para cadastramento/adesão dos produtores das TI’s ao programa Fábrica 
do Agricultor com vistas a buscar incentivos do programa no campo do marketing e comercialização. 
 

6.1 - Produtores cadastrados.  

�      Elaboração de estratégias de 
propaganda e marketing dos produtos 
agropecuários.  

 
Pesquisar canais de comercialização;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II.B.7 - Realizar pesquisa de 
mercado. 

II. B. 7.1 - Identificação e mobilização de profissional habilitado. 
II. B. 7.2 – Elaboração de estudo de mercado para os produtos previamente identificados na etapa II.B.2.1 7.1 - Estudo de mercado. 

�      Realizar pesquisa de 
mercado.   

�      Incentivar a comercialização 
Desenvolvimento de embalagens e elaboração de um plano de marketing rural.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

II.B.7 - Elaboração de 
estratégias de propaganda e 
marketing dos produtos 
agropecuários. 

II.B.7.1 - Elaboração e aprovação de um Plano de Marketing para cada TI segundo os produtos 
identificados na etapa II.B.2.1 em parceria com o programa Fábrica do Agricultor.   

7.1 - Plano de Marketing e 
relacionamento com o 
mercado. 

�      Criação de rótulos para 
produtos in natura e processados.  

�      Elaboração de estratégias de 
propaganda e marketing dos produtos 
agropecuários. 

Busca da sustentabilidade. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
II.B.8 - Criar um mecanismo 
em diálogo com a 
comunidade que fomente a 
criação de um fundo coletivo 
para a manutenção de 
máquinas, implementos, 
equipamentos, insumos e 
certificação orgânica. 

II.B.8.1 - Fomentar as discussões no horizonte de 24 meses, para criação de fundo coletivo com as 
finalidades de interesse das TI’s.  

8.1 - Relatório dos resultados 
dos diálogos em cada TI. e 
Relatório de atividades de 
acesso aos mercados e 
comercialização da produção. 

�      Criar um mecanismo em 
diálogo com a comunidade que 
fomente a criação de um fundo coletivo 
para a manutenção de máquinas, 
implementos, equipamentos, insumos e 
certificação orgânica.   
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8.2.3.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas II-B – Beneficiamento de Produtos 

Quadro 10 - Acompanhamento das atividades executivas II-B – B eneficiamento de Produtos  

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 
Contratar Coordenador 
Especialista em 
Alternativas Econômicas 
Sustentáveis 

• II.B.2.1 
• Coordenação; 
• Administrativo.  

• Coordenação especifica perfil profissional e elabora Termo de Referência; 
• Coordenação faz contato prévio com possíveis candidatos;  
• Administrativo faz 3 orçamentos e contrata profissional / empresa. 

• Até 60 dias da 
contratação da 
equipe 

• Escritório 

Levantar atividades 
produtivas / produtos com 
potencial comercial e 
viabilidade da produção 
de excedentes – 
Diagnóstico 

• II.B.2.2 

• Especialista 
contratado; 

• Coordenadores 
Indígenas; 

• Participantes 
indígenas 
indicados; 

• Consultoria 
Social. 

• Especialista define Plano de trabalho e elaborar roteiro do diagnóstico para 
o levantamento de produtos passíveis de beneficiamento e comercialização.  

• Especialista coordena a realização do levantamento nas oito TIs - análise de 
viabilidade do cenário interno (organização do grupo, produção) e do cenário 
externo (canais de comercialização existentes e necessários para os 
produtos passiveis de beneficiamento e comercialização); 

• Especialista faz estudo do potencial de comercialização de cada produto; 
• Especialista sistematiza relatórios com resultados e encaminha para a 

Coordenação; 

• Até 60 dias após 
contratação do 
especialista 

• Escritório e 
TIs 

Definir produto para 
comercialização •  

• Especialista 
contratado; 

• Coordenadores 
Indígenas; 

• Participantes 
indígenas 
indicados; 

• Consultoria 
Social. 

• Consultoria Social agenda reunião de CGL em cada TI; 
• Especialista coordena reunião do CGL apresentando o relatório do 

diagnóstico, as possibilidades de comercialização e indicando tecnicamente 
qual produto entende viável para ser trabalhado, expondo seus motivos; 

• Participantes discutem o que foi apresentado e decidem pelo produto 
desejado para ser trabalhado para comercialização; 

• Consultor Social registra o que foi discutido em ata com assinaturas na lista 
de presenças. 

• Até 30 dias após 
encerramento do 
diagnóstico 

• TIs 

Fazer estudo de 
viabilidade de certificação 
orgânica para o produto 
selecionado de cada TI 

• II.B.3.1 
• II.B.3.2 

• Coordenação; 
• Especialista 

contratado; 
• Administrativo; 
• Auditor; 

• Coordenação elabora especificação técnica com perfil de profissional auditor 
em certificação orgânica; 

• Administrativo Auditor; 
• Auditor faz estudo de viabilidade de certificação orgânica para o produto 

selecionado em cada TI e apresenta resultado em relatório à Coordenação. 

• Até 30 dias após 
a definição dos 
produtos. 

• Esritório e 
TIs 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Avaliar a viabilidade das 
certificações a partir dos 
relatórios de auditoria e 
decisão por parte de cada 
aldeia sobre a busca de 
certificação orgânica ou 
adesão ao selo Indígenas 
do Brasil 

• II.B.3.3 
• II.B.3.6 

• Especialista 
contratado; 

• Coordenadores 
Indígenas; 

• Participantes 
indígenas 
indicados; 

• Consultoria 
Social. 

• Consultoria Social agenda reunião de CGL em cada TI; 
• Especialista coordena reunião do CGL apresentando o resultado da auditoria 

da certificação orgânica; 
• Participantes discutem viabilidade técnica e interesse de cada TI por 

certificação orgânica ou selo indígena e decidem por um caminho ou outro; 
• Consultor Social registra o que foi discutido em ata com assinaturas na lista 

de presenças. 

• Até 30 dias após 
estudo de 
viabilidade 
certificação 

• TIs 

Contratar profissional de 
marketing de produtos 
rurais e designer – 
PMPRD - para 
desenvolvimento de 
logomarca, rótulos e 
embalagens para o 
produto com potencial 
para comercialização em 
cada TI 

• II.B.5.1 
• II.B.7.1 

• Coordenação; 
• Administrativo; 

• Coordenação especifica perfil profissional e elabora Termo de Referência; 
• Coordenação faz contato prévio com possíveis candidatos;  
• Administrativo faz 3 orçamentos e contrata profissional / empresa. 

• Até 30 dias após 
estudo de 
viabilidade 
certificação 

• Escritório 

Elaborar proposta de 
Plano de Marketing para o 
produto escolhido por 
cada TI 

• II.B.7.2 
• II.B.8.1 

• PMPRD; 
• Coordenação; 
• CECS. 

• PBPRD faz pesquisa de mercado focada no produto selecionado e define 
estratégia para comercialização; 

• PMPRD elabora proposta de Plano de marketing e define estratégias de 
relacionamento com o mercado. 

• PMPRD discute e aprimora as propostas junto à  Coordenação e o CECS; 

• Até 30 dias após 
definição de 
certificação 
orgânica ou selo 

•  

Aprovar Plano de 
Marketing para o produto 
escolhido por cada TI 

• II.b.8.1 

• PMPRD; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas 

indicados; 
• Consultoria 

Social. 

• Consultoria Social agenda oficina de CGL em cada TI; 
• PMPRD coordena discussão e valida Plano de marketing com participação 

das comunidades; 
• Consultoria Social faz registro em ata das definições e coleta assinaturas na 

lista de presenças; 
• PBPRD consolida o Plano de marketing e apresenta à Coordenação. 

• Até 30 dias após 
elaboração das 
propostas de PM 

•  

      



77 

 

      

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Definir embalagem e 
desenvolver rótulo para o 
produto selecionado em 
cada TI 

• II.B.5.2 

• PMPRD; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas 

indicados; 
• Consultoria 

Social. 

• Consultoria Social agenda oficina de CGL em cada TI; 
• PMPRD coordena reunião do CGL com objetivo de definir embalagem e 

rótulo para o produto selecionado conforme as características do produto; 
• Consultor Social registra o que foi discutido em ata com assinaturas na lista 

de presenças. 

• Até 30 dias após 
aprovação do 
plano de 
marketing 

• TIs 

Elaborar arte das 
embalagens e rótulos 
para cada TI.  
 

• II.B.6.1 • PMPRD. • A partir dos resultados da oficina, criar arte final para aprovação das 
comunidades.  

• Aprovação das artes, logos, rótulos e embalagens.   

• Até 30 dias após 
definição das 
embalagens 

•  

Obter certificação 
orgânica para os produtos 
que apresentarem tal 
viabilidade e intenção das 
respectivas lideranças 

• II.B.3.4 
• II.B.4.2 
• II.B.3.5 

• PMPRD; 
• Administrativo; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas 

indicados; 
• Consultoria 

Social. 

• PMPRD elabora planejamento detalhado do processo de certificação; 
• PMPRD elabora termo de referência para a contratação ou acordo com 

cooperativa; 
• Administrativo contrata empresa de certificação ou firma acordo com 

cooperativa; 
• PMPRD realiza tratativas e visitas técnicas para condução do processo de 

certificação; 
• PMPRD promove diálogo com as comunidades que terão produtos 

certificados e que necessitarão da emissão de notas fiscais e da gestão do 
beneficiamento, armazenamento, escoamento e comercialização para 
viabilizar soluções – cooperativa, associação, etc. 

• Início logo após a 
definição do 
caminho: 
certificação ou 
selo indígena – 
duração depende 
do processo de 
certificação 

• Escritório e 
TIs 

Obter registro de selo 
indígena nos casos de 
produtos que não 
receberão certificação 
orgânica 

•  • PMPRD • PMPRD faz planejamento da obtenção do selo indígena; 
• PMPRD efetua tratativas para obtenção do selo indígena; 

• Início logo após a 
definição do 
caminho: 
certificação ou 
selo indígena – 
duração depende 
do processo de 
certificação 

• Escritório 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Produzir embalagens e 
imprimir rótulos para dois 
ciclos completos de 
produção/comercialização 
(as quantidades serão 
definidas a partir do 
potencial produtivo de 
cada produto por TI) 

• II.B.6.2 • PMPRD; 
• Administrativo; 

• PMPRD elabora especificação técnica para produção de embalagens e 
rótulos; 

• Administrativo contrata empresas para produção; 
• PMPRD fiscaliza produção e entrega dos materiais; 
• PMPRD elabora relatório e encaminha para Coordenação. 

• Até 120 dias após 
definição das 
embalagens, dos 
rótulos e da 
obtenção do selo / 
certificação 
orgânica 

• Escritório 

Prestar consultoria para 
manutenção do processo 
de produção e 
comercialização  

• II.B.9.1 • PMPRD; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas 

indicados; 
• Consultoria 

Social. 

• PMPRD promove diálogo junto aos participantes sobre criação de fundo 
financeiro para manutenção do processo; 

• PMPRD realiza oficinas de gestão de processo produtivo e gestão financeira. 
 

 

• Durante 24 
meses • TIs 
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8.2.4 Recursos humanos 

Segundo o PBA-CI, o Subprograma de Beneficiamento de Produtos, Certificação 

Orgânica e Criação de Marcas Indígenas, previa a necessidade de profissionais 

especializados em organização e comercialização de produção, prospecção de 

mercados para produtos orgânicos e de caráter étnico. 

E para o caso de não efetivação de parcerias com órgãos públicos para 

realização das atividades previstas, o empreendedor garantiria a contratação de 

equipe necessária e demais elementos de custo.  

A sugestão e indicação desse plano executivo é que seja contratada equipe 

independente para execução do subprograma, que trabalhem em interface com 

a equipe de agricultura, sendo necessários os seguintes profissionais:  

• 01. Coordenador Especialista em Alternativas Econômicas Sustentáveis;  

• 01. Profissional de marketing de produtos rurais e designer;  

A FAPEU sugere que a coordenação do subprograma seja realizada por um 

técnico especialista que deverá conduzir, capacitar e treinar duas equipes que 

atenderão as 08 TI em dois blocos, otimizando a execução e garantindo 

celeridade no processo. A viabilidade desta sugestão será avaliada pelo CECS 

em conjunto com a nova equipe de coordenação contratada. 

 

8.2.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais 

Os Infraestrutura, equipamentos e materiais do subprograma serão definidos a 

partir do diagnóstico previsto para o levantamento das atividades produtivas a 

serem beneficiadas.  
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8.2.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no plano executivo se desenvolverá a partir da avaliação de processo e dos produtos, indicando a observação 

das partes envolvidas a partir de formulários de desempenho, conforme estruturado no quadro a seguir. Também deve ser mantida 

a previsão de relatórios semestrais e anuais pelos quais será possível acompanhar a evolução e o alcance da execução do 

subprograma.  

PRODUTO  AVALIAÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

AVALIAÇÃO DA 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DO 
CECS 

Contratos de trabalho. 

Fichas de avaliação, 
entrevistas, relatórios 

participativos. 
Atas e listas de 

presença  

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Plano de trabalho.  
Diagnóstico do mercado e dos produtos com objetivos comerciais.  
Relatório da análise de viabilidade da certificação orgânica   
Planejamento do processo de certificação, caso o resultado da análise de 
viabilidade seja positivo. 
Plano de cursos e relatório de realização das atividades educativas necessárias 
Arte de logomarca, rótulos e embalagens definidas por cada TI.  
Produção de rótulos e embalagens para dois ciclos completos de produção – 
realização do beneficiamento dos produtos. 
Estudo de mercado. 
Plano de Marketing e relacionamento com o mercado. 
Relatório dos resultados dos diálogos em cada TI. e Relatório de atividades de 
acesso aos mercados e comercialização da produção. 
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8.2.7 Considerações das comunidades indígenas 

TI Apucaraninha - Está previsto no PBA a construção de uma agroindústria para 

o beneficiamento de Palmito Pupunha. A comunidade deseja que a unidade seja 

utilizada para o beneficiamento de outros produtos identificados no presente 

subprograma. E, neste sentido, indica que o local deve, além de atender as 

exigências fitossanitárias, ter estrutura para armazenar embalagens como 

prateleiras, local para o beneficiamento com mesas e uma sala para a gestão da 

produção, vendas, emissão de notas fiscais e outros processos administrativos. 

Dessa forma, deve ser trabalhado junto à TI a organização e gestão da produção 

e dos produtores, além do apoio para o relacionamento com o mercado e 

promoção dos produtos da comunidade. 

TI Mococa - A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo, reforça a necessidade de incluir a estrutura para o beneficiamento, a 

importância da certificação orgânica e solicitou atenção ao comércio dos 

produtos, pois nada adiantará ter um produto e não conseguir vendê-lo. 

TI Queimadas - A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo e reforça a necessidade de incluir a estrutura para o beneficiamento 

de produtos.  

TI Barão de antonina - Foi informado pelos participantes que é necessário mais 

esclarecimento para definir o posicionamento da comunidade. As atividades 

podem ser iniciadas como está na proposta do Plano Executivo, mas é 

necessário incluir o local para o beneficiamento da produção, visto que ficou 

claro que no PBA está previsto o beneficiamento. 

TI São Jerônimo - Para o beneficiamento, o diagnóstico deverá identificar 

produtos a serem beneficiados para cada um dos três grupos étnicos que vivem 

na TI e deve ser previsto um local para o processamento dos produtos, 

considerando os dois grupos no qual a TI está organizada.  
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TI Laranjinha - A comunidade está de acordo com as propostas do Plano 

Executivo, mas reforça a necessidade de incluir no subprograma a estrutura e o 

local para o beneficiamento. E questiona: se o programa fala em beneficiamento, 

como não tem a estrutura para fazer o beneficiamento?  

TI Ywy Porã - A comunidade teme que a situação fundiária prejudique o 

andamento do subprograma, mas estão em acordo com a proposta do Plano 

Executivo e, assim como as demais comunidades, reforça a necessidade de se 

pensar na estrutura e no local para o beneficiamento da produção.  

TI Pinhalzinho - A comunidade concorda com as propostas do Plano Executivo 

e tem interesse na certificação orgânica e no acesso aos mercados que pagam 

melhor preço para a produção orgânica.  

 

8.2.8 Indicadores para propostas de acordos 

• Fomento e desenvolvimento de produto com potencial comercial em cada 

TI por dois anos. 

• Construção de local, estrutura, maquinário, embaladoras e embalagens, 

para realização do beneficiamento, rotulagem e envase dos produtos. 

Caso não tenham sido previstas no PBA-CI, discutir a viabilização por 

substituição.   
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9 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E GESTÃO TERRITORIAL  

Considerando que o presente programa foi executado parcialmente em todas as 

Terras Indígenas, e considerando ainda o posicionamento da Funai, que apontou 

o descompasso no desenvolvimento das ações e chama a atenção para 

insuficiência das atividades de monitoramento das Terras Indígenas e da 

ausência de ações coordenadas e estruturadas para garantir ações eficazes de 

vigilância e registros de ocorrências. Informou o descompasso da contratação 

dos indígenas, com a falta de capacitações e oferecimento de condições para 

que as atividades de vigilância fossem mais efetivas. 

Considerando também os esforços do Consórcio para a realização de parte das 

ações de vigilância, como: entrega de equipamentos; realização de manutenção; 

entrega de veículos; realização de cursos para habilitação de condutores e a 

realização de algumas incursões dos agentes contratados para o monitoramento 

e vigilância das TI’s.  

Considerando ainda o posicionamento das comunidades, que entendem que os 

objetivos do programa não foram atingidos no que diz respeito a estabelecer e 

fortalecer estratégias de vigilância e gestão territorial. 

Diante do não avanço do Plano de Vigilância e Gestão Territorial, a contratação 

dos indígenas, aquisição de veículos e a realização dos cursos de capacitação 

desconectados da prática, tornaram-se ineficazes. Diante deste cenário, é 

necessário para a retomada da execução com vistas à conclusão do CI-PBA, 

que tal sintonia de ações seja garantida, com os insumos e instrumentos 

previstos em pleno funcionamento. 

O presente plano, indica os caminhos para o cumprimento do programa em 

questão, contemplando acordos necessários para que seja possível elaborar os 

planos, diagnósticos e mapas, realizar as capacitações e fomentar a execução 

do Plano de Vigilância e Gestão Territorial.  



84 

 

9.1 Objetivo  

• Promover conjunto de ações necessárias à vigilância e gestão das TI’s e 

fomentar a elaboração e execução de planos de vigilância e gestão 

territorial em cada uma das 8 áreas.  

9.2 Diretrizes metodológicas  

O detalhamento da metodologia deve ser realizado na construção do plano de 

trabalho a ser elaborado pela equipe mobilizada para a execução do programa de 

vigilância e gestão territorial.  

As diretrizes metodológicas para a execução do programa devem conter 

metodologias participativas e preveem as etapas e atividades relacionadas 

abaixo:  

• Mobilização técnica e das comunidades - a proposta metodológica para 

essa etapa dos trabalhos envolve pesquisas de fundamentação, análise de 

informações secundárias, levantamento de informações sobre a 

territorialidade e mobilidade, definição de roteiros, a elaboração do plano 

de trabalho com as etapas necessárias e o ajuste do cronograma. Ainda 

prevê como recursos metodológicos a realização de oficinas técnicas e 

preparatórias para os integrantes da equipe técnica (coordenador, 

moderadores e cartógrafo). Essas reuniões têm a função de capacitar o 

grupo para as especificidades do trabalho com a fiscalização e a gestão 

territorial.  

• Diagnóstico e elaboração de mapas de vulnerabilidade – pode combinar 

uma série de métodos, conceitos e ferramentas. Entre as possíveis, se 

destacam: a metodologia de mapeamento cultural participativo da ACT; a 

metodologia de levantamentos etnoecológicos do PPTAL/FUNAI e as 

metodologias e ferramentas do DRP, com enfoque no mapa falado.  

• Elaboração do Plano de Vigilância e Gestão Territorial- O processo 

metodológico para elaboração dos Planos de Vigilância e Gestão Territorial 

utiliza todas as informações construídas, levantadas, sistematizadas e 
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socializadas nas fases de diagnóstico e mapeamento das áreas de pressão 

e de vulnerabilidade.  

A seguir, repete-se os procedimentos metodológicos previstos no PBA-CI, que 

podem servir com referência e guia para o detalhamento da metodologia a ser 

seguida pela equipe mobilizada para a execução do programa. 

• Constituição da coordenação do Programa; 

• Realização de diagnóstico das Terras Indígenas, com objetivo de contribuir 

com dados para elaboração do plano de vigilância e gestão territorial;   

• Elaboração, a partir do diagnóstico, de um mapa detalhado das pressões e 

ameaças de cada TI;  

• Realização de oficinas e cursos com representantes das comunidades 

sobre Gestão e Vigilância Territorial, considerando que as TIs Barão de 

Antonina, Mococa e Apucaraninha possuem divisa com o rio Tibagi e serão 

alvo de ênfase especial nas atividades de Vigilância;  

• Elaboração de material bilíngue com número de exemplares condizentes 

ao público das Terras Indígenas;  

• Disponibilização de veículos e equipamentos necessários à execução das 

ações do Programa;  

• Elaboração de um Plano de Vigilância e Gestão Territorial bilíngue, em 

cada Terra Indígena;  

• Execução do Plano de Vigilância e Gestão Territorial deverá viabilizar a 

participação indígena em cursos de capacitação e treinamento sobre 

controle de queimadas e invasores com órgãos competentes; 

• Execução continuada das ações apontadas no Plano de Vigilância e 

Gestão Territorial;  

• Produção de relatórios de monitoramento e avaliação das ações do 

Programa.  
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9.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

O presente quadro apresenta a estrutura do subprograma, em que as ações estão correlacionadas e organizadas de modo a contemplar os 

objetivos específicos, as atividades relacionadas a esses objetivos com o devido detalhamento das atividades, resultando em produtos e 

atendendo aos indicadores e metas previstas no PBA-CI.  

9.3.1.1 Quadro Executivo - III – Vigilância e Gestão Territorial 

Quadro 11 - Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvimento, produtos e metas do Programa  de Vigilância e Gestão Territorial 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

• Averiguar o risco de invasão física, o uso irregular de agrotóxicos em rios, lavouras e áreas de proteção ambiental, garimpos e controle de queimadas nas Terras Indígenas. 
• Valorizar a história da presença indígena na bacia do rio Tibagi a partir da discussão de sua territorialidade 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

III.2 - Realização de diagnóstico das Terras 
Indígenas. 

III.2.1 - Levantamento de dados e mapeamento de áreas potencialmente 
vulneráveis e/ou de relevância nas Terras Indígenas. 
III.2.2 – Realização de diagnóstico do histórico de ocupação e territorialidade na 
Bacia do rio Tibagi.  

2.1 - Diagnóstico das Terras 
Indígenas.   

• Promover mecanismos de 
combate a incêndios e controle de 
garimpo nas TI's.  

III.3 – Elaboração, a partir do diagnóstico, 
de um mapa detalhado das pressões e 
ameaças em cada TI 

III.2.2 - Elaboração, a partir do diagnóstico, de um mapa detalhado das pressões 
e ameaças de cada TI.  

2.2 - Mapa de vulnerabilidades com a 
devida caracterização dos riscos e 
vulnerabilidade.  
 

• Promover mecanismos de 
combate a incêndios e controle de 
garimpo nas TI's. 

Realizar oficinas e capacitações entre as comunidades indígenas sobre vigilância e gestão territorial.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

III.4 - Realização de oficinas e cursos, com 
representantes das comunidades, sobre 
Gestão e Vigilância Territorial. 

III.4.1 – Realização de 01 oficina de 20h junto aos vigilantes indígenas abordando 
os seguintes temas: legislação indigenista, legislação ambiental e economia 
ambiental. 
III..2 – Realização de 01 curso de 40h, em dois módulos, junto aos vigilantes 
indígenas abordando os seguintes temas: controle de focos quentes, gestão do 
meio ambiente, ameaças de invasão e garimpo nas Terras Indígenas. 

4.1 - Plano de cursos e relatório de 
realização das atividades educativas 
necessárias.  

• Promover ações de educação 
ambiental relacionadas aos usos do 
território.  

• Promover mecanismos de combate a 
incêndios e controle de garimpo nas 
TI's. 

• Realizar oficinas sobre Vigilância e 
Gestão Territorial.  

• Realizar curso de capacitação em 
vigilância de Terras Indígenas, 
subdividido em etapas referentes às 
especificidades de cada aldeia.  
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Elaborar planos de vigilância e gestão territorial. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

III.5 – Elaboração e execução do Plano de 
Vigilância e Gestão Territorial das Terras 
Indígenas 

III.5.1 - Realização de 02 oficinas participativas para elaboração do Plano de 
Vigilância e Gestão Territorial em cada TI, a partir dos mapas de vulnerabilidade. 
III.5.3 - Realizar 01 oficina de validação do Plano de Vigilância e Gestão 
Territorial por TI.  
III.5.4 - Impressão de Plano de Vigilância e Gestão Territorial por Terra Indígena. 
III.5.5 – Realização de revisão e manutenção dos veículos já adquiridos, 
disponibilização de cotas de combustível e aquisição de rádios de comunicação 
(ou similar). Cada TI deverá ter, no mínimo, o conjunto de motocicletas previsto 
no CI-PBA para realização das incursões de monitoramento e vigilância. 
III.5.6 – Realização de incursões de monitoramento e vigilância.  

5.1, 5.2, 5.3 - Relatórios das 
atividades realizadas.  
5.4 - Plano de Vigilância e Gestão 
Territorial das Terras Indígenas 

• Criar um planejamento articulado de 
vigilância das Terras Indígenas 

• .Elaborar material bilíngue para 
divulgação do Plano de Vigilância e 
Gestão Territorial de cada Terra 
Indígena. 

Promover conjunto de ações necessárias à vigilância e gestão das TI’s.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

III.6 – Revisão de veículos, cotas de 
combustível, reposição de uniformes, 
impressão de cartilhas, impressão dos 
planos de vigilância e gestão territorial, 
aquisição de rádios e barracas. 

III.6.1 - Promover verificação sobre o estado dos itens já adquiridos a fim de 
deixá-los aptos ao uso. 
III.6.2 – Realizar a impressão dos Planos e das Cartilhas. 
III.6.3 – Adquirir rádios e barracas. 

6.3 - Relatórios semestrais da 
execução com avaliação e, se 
necessário, com indicação de 
medidas de ajustes e correções.  

• Instituir planos de vigilância e gestão 
territorial para as Terras Indígenas. 

• Promover ações integradas com os 
Programas de Recuperação de Áreas 
Degradas e Proteção de Nascente e 
Programa de Fomento à Cultura, através 
de atividades de educação ambiental em 
suas relações com a cultura local, 
território e história.  
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9.3.1.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas III – Vigilância e Gestão Territorial 

Quadro 12 - Acompanhamento das atividades executiva s III – Vigilância e Gestão Territorial. 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 
Viabilizar a execução 
das ações 
formalizando contrato 
ou termo de parceria 
com ExecutorGT 

• III.1.1 
• Coordenação; 
• Administrativo.  

• Coordenação identifica e contrata ou faz parceria com instituição 
com competência na elaboração de Gestão Territorial – levar em 
conta a experiência bem sucedida nas TIs Guaranis; 

• Até 30 dias 
da 
contratação 
da equipe 

• Escritório 

Elaborar proposta de 
oficinas de Gestão 
Territorial – Exceto nas 
três Guaranis 

•  • ExecutorGT 

• Executor verifica processo e resultados dos trabalhos realizados 
nas TIs Guaranis do PBA-CI; 

• Executor elabora proposta similar propondo melhorias, 
considerando os aspecto de vulnerabilidade dos territórios 
indígenas, considerando 6 oficinas de 2 dias em cada TI; 

• Até 20 dias 
da definição 
de qual é o 
Executor 

• Escritório 
com 
visitas às 
TIs 
Guaranis 

Aprovar a proposta de 
oficinas – exceto nas 
três Guaranis 

•  

• ExecutorGT; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas indicados; 
• Consultoria Social 

• Consultoria Social agenda reunião de CGL; 
• Executor apresenta proposta e coordena diálogo; 
• Executor incorpora melhorias na proposta; 
• Executor edita, finaliza e encaminha proposta à Coordenação; 

• Até 20 dias 
após a 
elaboração 
da proposta 

• TIs 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Realizar oficinas de 
Gestão Territorial – 
exceto nas três 
Guaranis 

• III.2.1 
• III.2.2 
• III.3.1 
• IV.7.2 

• ExecutorGT; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas indicados; 
• Consultoria Social 

• Consultoria Social agenda oficinas considerando a possibilidade 
do executor e dos participantes indígenas – 6 oficinas de 2 dias 
em cada TI; 

• Executor apresenta locais previstos no Programa 4 – 
Recuperação de Áreas Degradadas e promove reflexões 
referentes aos cuidados com estas áreas, procurando incorporá-
las no Plano de Gestão Territorial; 

• Executor coordena realização de diagnóstico histórico e de 
ocupação e territorialidade na Bacia do Tibagi; 

• Executor coordena levantamento participativo de dados e 
mapeamento de áreas potencialmente vulneráveis e demais 
áreas do território indígena; 

• Executor coordena mapeamento participativo; 
• Executor sistematiza mapas temáticos detalhados e os apresenta 

aos participantes para aprovação; 
• Executor junto com indígenas elabora cartilha de vigilância; 
• Executor elabora relatório das atividades realizadas; 
• Consultoria Social assegura registro das oficinas e assinaturas 

em listas de presença. 

• 210 dias 
após a 
aprovação da 
proposta 

• TIs 

Imprimir Plano de 
Vigilância e Gestão 
Territorial e cartilhas 
de vigilância para cada 
TI 

• III.5.3 
• III.6.2 

• ExecutorGT; 
• Gráfica; 
• Consultoria Social. 

• ExecutorGT prepara o material e encaminha para o 
Administrativo; 

• Administrativo contrata gráfica para impressão do material; 
• Consultoria Social encaminha os Planos Impressos para as TIs; 

• Até 15 dias 
após 
finalização 
das oficinas 

•  
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Viabilizar a 
capacitação e 
execução da vigilância 
– ExecutorVG 

• III.1.1 
• Coordenação; 
• Administrativo. 

• Coordenação identifica e contrata ou faz parceria com instituição 
com competência em vigilância territorial; 

• Ter finalizado 
quando 
encerrarem 
as oficinas de 
GT 

• Escritório 

Indicar indígenas para 
a função de vigilante • III.1.1 • Consultoria Social 

• Consultoria Social agenda reunião de CGL para diálogo e 
definição de quem atuará na função de vigilante territorial; 

• Consultoria Social assegura registro em ata das definições e 
assinaturas em lista de presenças. 

• Até 20 dias 
após 
finalização 
das oficinas 
de GT 

• TIs 

Realizar oficinas de 
vigilância com base no 
plano de Gestão 
Territorial e áreas 
potencialmente 
vulneráveis 

• III.4.1 
• III.4.2 
• III.5.4 

• Consultor em 
fiscalização; 

• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Participantes das 

oficinas. 

• Coordenação elabora termo de referência para contratação de 
Consultor em Fiscalização; 

• Administrativo faz orçamentos e contrata Consultor; 
• Consultoria Social agenda 2 oficinas de um dia em cada TI; 
• ExecutorVG prepara oficinas com base no Plano de Gestão 

Territorial recebido das TIs – Temas: legislação indigenista; 
legislação ambiental; economia ambiental; controle de focos 
quentes; gestão do meio ambiente; ameaças de invasão e 
garimpo nas Terras Indígenas; 

• ExecutorVG ministra oficinas sobre vigilância; 

• Até 30 dias 
após 
finalização 
das oficinas 
de GT 

• TIs 

Promover evento de 
finalização de cursos 
de Gestão Territorial e 
Vigilância 

•  

• Coordenação; 
• Administrativo; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 

• Coordenação planeja evento em cada TI; 
• Consultoria Social agenda evento junto aos Coordenadores 

Indígenas; 
• Administrativo provê logística para realização dos eventos; 
• Participantes realizarm evento. 

• Até 30 dias 
após fim das 
oficinas de 
vigilância 

• TIs 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Disponibilizar veículos 
e demais 
equipamentos 

• III.5.5 
• III.6.1 

• Administrativo; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena. 

• Consultoria Social junto aos Coordenadores indígenas, com 
apoio do Administrativo encaminham motos para oficinas para 
revisão geral, regularização documental e seguro; 

• Consultoria Social junto com Coordenação Indígena avalia a 
necessidade e estabelecem eventuais justificativas para a 
aquisição de rádios e barracas conforme Plano de Vigilância; 

• Caso justificadamente necessário, Administrativo adquire 
equipamentos adicionais. 

•  •  

Realizar treinamento 
prático de vigilância • III.5.6 

• Consultor em 
fiscalização; 

• Vigilantes indicados; 
• Consultoria Social. 

• Vigilantes realizam rotina de vigilância conforme estabelecido no 
plano de vigilância e abordado nas oficinas de vigilância; 

• Vigilantes elaboram relatórios da rotina de vigilância; 
• ExecutorVG realiza oficina mensal para acompanhamento e 

melhoria do processo de vigilância; 
• Administrativo provê repasse mensal de fundo financeiro para: 

combustível (40l/moto – Apucaraninha 50l/moto); diárias no valor 
oficial definido pela FUNAI, correspondentes à quantidade de 
dias úteis no mês, por moto; valor equivalente ao combustível 
para manutenção e cobertura de taxas das motos.  

• Após término 
da 
capacitação 
e da 
liberação dos 
veículos; 

• Durante 90 
dias 

• TIs 

Executar Plano de 
Vigilância •  

• Vigilantes Indígenas; 
• Administrativo. 

• Administrativo garante repasse mensal de fundo financeiro para: 
combustível (40l/moto – Apucaraninha 50l/moto); 4 diárias por 
mês no valor oficial definido pela FUNAI, por moto; valor 
equivalente ao combustível para manutenção e cobertura de 
taxas das motos. 

• Durante 1 
ano após 
término do 
treinamento 
prático 

• TIs 
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9.4 Recursos humanos 

Segundo o PBA-CI, o Programa de Fiscalização e Gestão Territorial previa a 

coordenação com os antropólogos do programa e um profissional especialista 

em geoprocessamento.  

No entanto, a sugestão e indicação desse plano executivo é que seja contratada 

equipe independente para execução do programa, sendo necessários os 

seguintes profissionais e mais a equipe de indígenas conforme indicado no PBA.  

• 01. Especialista em Gestão Territorial – Coordenação.  

• 02. Técnicos especialistas conforme necessidade.  

• 01. Cartógrafo conforme necessidade.  

• 01. Consultor em fiscalização, monitoramento e vigilância. 

• Indígenas contratados conforme proposto no Quadro de 

Acompanhamento. 

9.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais  

Os materiais e insumos do programa serão definidos a partir do diagnóstico 

previsto e da elaboração do plano de trabalho, para realização das oficinas 

educativas e do plano de fiscalização e gestão territorial.  

Os veículos já foram disponibilizados às comunidades. A recomendação do 

Plano Executivo é que sejam realizadas manutenções e melhorias nos veículos 

e que sejam disponibilizados às comunidades em condições de uso, incluindo 

as cotas de combustível.  

Nesse sentido, fazem parte do escopo de materiais, equipamentos e insumos: 

revisão dos veículos; cotas de combustível; reposição de uniformes; impressão 

de cartilhas; impressão dos planos de vigilância e gestão territorial e aquisição 

de rádios e barracas. 
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9.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no Plano Executivo se desenvolverá a partir da avaliação de processo e dos produtos, indicando a observação 

das partes envolvidas a partir de formulários de desempenho, conforme estruturado no quadro a seguir. Também deve ser mantido 

a previsão de relatórios semestrais e anuais pelos quais será possível acompanhar a evolução e o alcance da execução do 

subprograma.  

PRODUTO  AVALIAÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

AVALIAÇÃO DA 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DO 
CECS 

Contratos de trabalho. 

Fichas de avaliação, 
entrevistas, relatórios 

participativos. 
Atas e listas de 

presença  

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Plano de trabalho.  
Realização de diagnóstico das Terras Indígenas. 
Elaboração, a partir do diagnóstico, de um mapa detalhado das pressões e 
ameaças em cada TI. 
Realização de oficinas e cursos, com representantes das comunidades, sobre 
Gestão e Vigilância Territorial. 
Elaboração do Plano de Vigilância e Gestão Territorial das Terras Indígenas. 
Execução do Plano de Vigilância e Gestão Territorial das Terras Indígenas. 
Revisão de veículos, cotas de combustível, reposição de uniformes, impressão 
de cartilhas, impressão dos planos de vigilância e gestão territorial, aquisição de 
rádios e barracas. 
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9.7 Considerações das comunidades indígenas 

TI Apucaraninha – A comunidade deseja que o programa seja retomado como 

previsto no PBA, que os agentes indígenas sejam recontratados e que sejam 

disponibilizadas motos em condições de uso.  

TI Mococa - Retomar conforme o PBA, mas as motos têm de estar em condições 

de uso ou talvez comprar novas. Como sofrem o impacto direto, nesta e em 

outras compensações, entendem que deveria haver uma diferenciação em 

relação às TIs que estão mais longe e que o impacto é indireto. A vigilância em 

Mococa deveria ser permanente. 

TI Queimadas - A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo para o programa.  

TI Barão de Antonina - Retomar conforme o PBA, mas as motos têm de estar 

em condições de uso ou talvez comprar novas, pois as atuais não valem a pena 

recuperar. 

TI São Jerônimo – Quanto as motos, as lideranças entendem que o “tipo” não 

é adequado para transitar em caminhos, trilhas pedregosas, declivosos, sendo 

necessário considerar essa realidade da TI (exemplo: motos com pneus que 

rodem melhor neste tipo de terreno). 

TI Laranjinha – A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo para o programa. 

TI Ywy porã – Como o Programa de Vigilância e Gestão do PBA foi elaborado 

antes do PNGATI, o Plano de Gestão ficou limitado, parcial, focado na vigilância 

do território. Solicitam adequar ao PNGATI Embora estejam numa área pequena 

hoje, a perspectiva é adquirir os 12 hectares de terra e também proteger o 

território em processo final para usofruto da comunidade. Então, como a principal 

ameaça vem do rio, pesca por não índios, invasão pelo Rio Laranjinha, corte de 

mata, além da moto, reivindicam um barco, para vigiar o Rio. 
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TI Pinhalzinho - A FUNAI poderia “corrigir” a inversão que tem no Programa de 

Vigilância e Gestão Territorial, pois a vigilância está dentro da Gestão. O PBA-

CI deveria ser atualizado conforme a PNGATI 
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9.8 Indicadores para propostas de acordos  

• Incluir capacitação para os agentes de fiscalização que trate da 

abordagem de intrusores, registros das ocorrências e encaminhamento 

aos órgãos responsáveis;  

• Dialogar com as partes envolvidas sobre o plano de gestão territorial em 

andamento nas três terras Guarani que possuem parceria com o Instituto 

Federal e que, nesse caso, estão em acordo com a PNGATI; 

• Efetivar a contratação de vigilantes para realização do treinamento prático 

integral por três meses e execução do plano de vigilância em quatro dias 

por mês durante um ano.    
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10 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E 

PROTEÇÃO DE NASCENTES  

De acordo com o PBA-CI o Programa em tela (Programa IV), é justificado por 

compensar as comunidades no que se refere ao aproveitamento dos recursos 

hídricos, constituintes da territorialidade indígena, associado a aspectos 

ambientais, históricos e simbólicos. 

Para uma adequada compreensão das ações a serem desenvolvidas no 

Programa IV é necessário considerar o que foi previsto em todos os seus itens.  

Desta forma, já na “justificativa” (PBA-CI, maio/2012, p. 253) são explicitadas as 

seguintes situações: a) Cada área indígena possui suas especificidades 

ambientais, sendo que “as ações organizadas neste Programa são pertinentes 

a todas as áreas, desde que planejadas e executadas considerando tais 

especificidades”; b) “Terras indígenas como Apucaraninha, Ywy Porã, 

Laranjinha, São Jerônimo e Pinhalzinho, não obstante, terem sido alvos de 

levantamentos preliminares relativos às áreas de recuperação, possivelmente 

necessitarão de um diagnóstico rápido que aponte quantitativamente a extensão 

de áreas a serem recuperadas”; c) “Terras indígenas tais como Mococa e 

Queimadas que aparentemente possuem mais do que a porcentagem de matas 

protegidas do que exigido por lei, podem ter ações mais restritas a um 

diagnóstico rápido que aponte se tal necessidade de recuperação existe ou não”; 

d) Na “Terra indígena de Barão de Antonina, por conta de um processo 

indenizatório referente aos passivos ambientais da Linha de Transmissão 

Apucarana – Figueira, que corta a TI, a Copel está elaborando um diagnóstico 

referente às áreas necessárias à recuperação, o que pode ser aproveitado em 

um sentido de parcerias com o CECS dentro do escopo do presente Programa”.  

Na “metodologia” e nas “metas” é informado que, por decisão das próprias 

comunidades nas TI’s Mococa e São Jerônimo não serão construídos viveiros 

de mudas e nem haverá a contratação do agente agroambiental.  

Nas “metas” e nos itens “espécies florestais definidas para implantação pelo 

programa” e “espécies citadas pelas comunidades para o programa” são 

apresentados, com base em levantamentos do momento da elaboração do PBA, 
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quantitativos de áreas e tipos de espécies a serem utilizadas no artesanato e na 

recuperação, o que, segundo a FAPEU, é contraditório com já registrado acima, 

onde o PBA-CI indica, acertadamente, “um diagnóstico rápido que aponte 

quantitativamente a extensão de áreas a serem recuperadas”. 

Durante o quinto ano de execução do PBA-CI o CECS passou a organizar alguns 

programas, subprogramas ou atividades em formatos de “projetos”, compondo 

um “portfólio de projetos”, incluindo o programa em tela. Assim, conforme versão 

de 11/5/2018, foi elaborado o Projeto denominado “Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas”, com o objetivo de “implantar as ações de recuperação 

de áreas degradas do Programa 4, previstas para as Terras Indígenas de 

Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, São Jerônimo, Laranjinha, Ywy 

Porã e Pinhalzinho ...”, não incluindo, como previsto no PBA-CI, a TI Mococa.  

Este projeto assume os objetivos geral e específicos do Programa, inclusive o 

de “realizar diagnóstico etnoambiental das Terras Indígenas com vistas a 

embasar as ações de recuperação de áreas”, porém também assume os 

quantitativos e grupos de espécies explicitados no PBA-CI. Por fim, estabelece 

fases de desenvolvimento do projeto, as quais são abordadas, adiante, no item, 

Diretrizes metodológicas. Cabe ressaltar que os projetos de recuperação de 

áreas degradadas, citados pela FAPEU, foram amplamente discutidos com as 

comunidades indígenas, contaram com a consultoria especializada de 

Engenheiro Florestal e foram aprovados. 

10.1 Objetivos  

Segundo o PBA-CI o objetivo geral do Programa é recuperar áreas degradadas 

e matas ciliares nas Terras Indígenas impactadas pelo empreendimento  

Quanto aos objetivos específicos, estes são apresentados no item “Quadro 

executivo”. 
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10.2 Diretrizes metodológicas 

Para este Programa há um item dedicado a “Metodologia”, no qual são 

apresentadas, de um modo geral, as seguintes orientações: 

• A condução das atividades do programa, envolverá técnicos especializados 

das ciências sociais, biológicas e agrárias e indígenas contratados para 

serviços de silvicultura e temporários; 

• Quanto a capacitação indígena, os cursos deverão ser realizados nas 

comunidades indígenas e o seu conteúdo e forma, deverão ser adaptados à 

realidade das comunidades, com acompanhamento integral dos técnicos 

responsáveis.  

• Elaboração de diagnóstico rápido, para obtenção de um quadro atual da 

situação das áreas degradadas com necessidade de recuperação e proteção 

de nascentes, com a participação de membros da comunidade indígena – 

ressalta-se que este diagnóstico foi realizado e resultou nos planos dos 

projetos discutidos e aprovados pelas comunidades indígenas; 

• Elaboração de relatórios periódicos contendo as realizações do período; 

• Capacitação Indígena, possibilitando o acesso das comunidades aos 

métodos de reflorestamento e silvicultura em geral, conciliando com os 

saberes indígenas;  

• Contratação do agente agroambiental (“viveirista”) indígena assalariado para 

os serviços gerais, indicado pelo CGL de cada TI;  

• Promoção da interação entre agentes indígenas das TI’s de forma a 

incentivar a troca de saberes entre os mesmos;  

• Contratação de equipe técnica responsável pela execução do Programa; 

• Desenvolvimento de todos os procedimentos para a construção/montagem 

das estruturas previstas, dentre estas um viveiro para “abrigar mudas doadas 

pela Copel, produzir mudas nativas, olerícolas e plantas medicinais”. É 

registrado (p. 260) que “as TI’s Mococa e São Jerônimo decidiram não ter a 

construção de viveiro de mudas como forma de compensação nem a 

contratação do agente agroambiental”, decisão esta que é reafirmada no item 

“metas”.  



100 

 

• Recomendação de realizar recuperação das áreas degradadas e proteção 

de nascentes, com o plantio de espécies nativas da região, recompondo as 

espécies endêmicas e de espécies utilizadas como matéria prima no 

artesanato e medicinais.  

Além destas diretrizes destacamos as etapas descritas no “projeto” (“portfólio de 

projetos”), dedicado ao “Programa de Recuperação de Áreas Degradadas”, que 

passaram também a orientar a execução deste nas TI’s: 

• ETAPA 1 – Definição participativa das áreas a serem recuperadas, 

mediante um levantamento/diagnóstico rápido (CONCLUÍDO). 

• ETAPA 2 – Definição participativa do conjunto de espécies arbóreas 

nativas a serem plantadas (CONCLUÍDO). 

• ETAPA 3 – Elaboração dos projetos de recuperação de áreas pela equipe 

técnica, com base em definições e informações obtidas de forma 

participativa (CONCLUÍDO). 

• ETAPA 4 – Encomenda das mudas das espécies nativas e aquisição dos 

insumos com fornecedores. 

• ETAPA 5 – Implementação e monitoramento da recuperação de áreas 

degradadas, com previsão de “controle das plantas invasoras e de pragas 

por 2 anos”. 

A previsão de implantação ficou em 2 anos para as 7 TI’s, limitada – 

independente do diagnóstico – ao dimensionamento de áreas para cada TI já 

apresentado no PBA-CI (maio/2012), no momento da sua elaboração. Para 

Apucaraninha e feita uma observação: “Os 2,6 alqueires de diferença serão 

executados por meio de fornecimento de sementes de Palmito Juçara” (Euterpe 

edulis) – página 5 do Projeto do CECS.       

Registra-se que o projeto não contempla a construção do viveiro e produção de 

mudas no mesmo, preconizada no PBA-CI. No item “recursos mobilizados”, 

menciona a contratação do viveirista, capacitação dos indígenas e o 

fornecimento de mudas pelo CECS; e no item “contratações” serviços de 

consultoria para levantamentos florísticos e indicação de espécies e modelos de 

plantio para recuperação de áreas, não se referindo a contratação de mão-de-
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obra para execução dos plantios, manutenções e tratos culturais. No entanto, 

menciona que “após a finalização dos projetos será necessário a construção do 

acordo de implementação da ação entre as partes (indígenas e CECS) definindo 

as funções e responsabilidades de cada parte no trabalho”.   

10.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

No quadro executivo, com base no PBA-CI, são apresentados os objetivos 

específicos, as atividades executivas, as etapas de desenvolvimento, os 

produtos a serem gerados e as metas, com a visualização das correlações entre 

todos estes elementos.  

As atividades, os objetivos e as metas são descritos conforme o Projeto Básico 

dedicado a Componente Indígena, facilitando, assim, a verificação da coerência 

da proposta de Plano Executivo com o acordado entre as partes no PBA-CI. Já 

nas etapas de desenvolvimento e produtos, foram feitos os ajustes necessários 

para a continuidade da execução do PBA-CI visando a sua conclusão. 

Levando em conta as informações recolhidas nas fases de diagnóstico e 

prognóstico, atualizadas durante as oficinas realizadas nas TI’s em março/2019, 

temos as seguintes situações: 

- Para as TI’s Queimadas, Laranjinha e Pinhalzinho os projetos de recuperação 

de áreas degradadas já estão prontos, contando com a participação indígena e 

discutidos nos CGLs. Registra-se que, como foi previsto no “projeto tipo” 

(portfólios de projetos) do CECS, ainda é necessário a construção de acordos 

para a execução dos projetos de cada uma das TI’s, envolvendo aspectos como 

mão de obra e tempo de implantação dos mesmos (o que envolve dimensões 

das áreas e esforço de implantação por/alqueire/ano).  

Para Apucaraninha, o projeto foi parcialmente elaborado e aprovado no CGL 

com o plantio de Palmito-juçara ((Euterpe edulis), faltando (considerando 

quantitativos já expressos no PBA-CI) elaborar projeto para 2,6 alqueires. 

Registra-se que o plantio de palmito, estipulado para 5 anos, já começou (2017 

e 2018, com previsão de continuidade em 2019).   
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Para Ywy Porã, São Jerônimo e Barão de Antonina, ainda não foram elaborados 

projetos, restando iniciar o programa nestas TI’s.   

Quanto aos viveiros de produção de mudas, a implantação destes está em 

andamento nas TI’s onde já foram elaborados os projetos: Queimadas, 

Laranjinha e Pinhalzinho. Em Apucaraninha, como já há um viveiro construído 

por outro Programa Ambiental, a ideia é substituir esta atividade, o que será 

discutido durante a elaboração do projeto referente ao quantitativo de 2,6, 

alqueires. Falta elaborar e implantar projeto de viveiro em Ywy Porã. Para São 

Jerônimo não é previsto este equipamento produtivo.     
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10.3.1.1 Quadro Executivo - IV – Recuperação de Áreas Degradadas 

Quadro 13 – Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvimento, produtos e metas do Programa  de Recuperação de Áreas Degradadas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
Realizar diagnóstico etnoambiental das Terras Indígenas com vista a embasar as ações de recuperação de áreas degradadas;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

IV.1 – Mobilização de equipe técnica do 
Programa. 
IV.2 - Diagnóstico rápido das áreas. 
IV.7 – Incentivo aos indígenas para a 
Gestão Ambiental. 
  
  

IV.1.1 – Contratação da equipe técnica do programa. 
IV.2.1 – Contratação dos indígenas para a função de “viveirista florestal” (TI’s 
Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, Laranjinha, Ywy Porã e Pinhalzinho), 
como especificado no PBA-CI, a partir da etapa de diagnóstico até a conclusão da 
implantação dos PRADs.   
IV.2.2 – Realização do diagnóstico nas TI’s onde ainda faltam elaborar projetos (Barão 
de Antonina, São Jerônimo, Ywy Porã e Apucaraninha - Parcial), incluindo Levantamento 
das espécies exóticas invasoras nas TI’s e seu entorno. Adotar a metodologia que já vem 
sendo executada neste Programa.      
IV.2.3 - Reuniões dos CGLs para apresentação, discussão e validação dos diagnósticos.  

2.2 – Relatórios com apresentação dos 
diagnósticos, por TI 
2.3 – Atas dos CGLs com validação dos 
diagnósticos. 

• Implementar ações de 
etnodiagnóstico, orientação 
técnica, fornecimento de 
mudas e materiais com vistas a 
recuperação de áreas 
degradadas apontadas pelas 
comunidades das 8 aldeias 
envolvidas e nas áreas a 
serem adquiridas ao longo do 
período de implantação do 
PBA. 

Fornecer meios de capacitação de agentes comunitários para o fomento, debates e criação de políticas Intra-aldeãs e Inter-aldeãs de recuperação e preservação ambiental;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

IV.3 - Capacitação indígena.  
IV.7 – Incentivo dos indígenas para a 
Gestão Ambiental. 

IV.3.1 – Participação dos indígenas contratados (viveiristas florestais) nas etapas de 
diagnóstico, elaboração e execução de projetos e ações de educação ambiental, na 
perspectiva de capacitação de multiplicadores do conhecimento na área de recuperação 
e conservação ambiental.      
IV.3.2 – Planejamento do curso de capacitação em silvicultura (produção e plantio de 
mudas; tratos culturais e proteção de plantios florestais) e conservação ambiental, com 
referência no item 6.2.4.1 do PBA-CI. 
IV.3.3 - Reunião dos GGLs para apresentação dos planos e definição de calendários de 
execução dos cursos. 
IV.3.4 – Realização dos cursos de capacitação, nas TI’s. 

3.1 - Formulários de avalição/auto avaliação 
sobre a capacitação dos indígenas 
contratados, mediante participação nas 
etapas do projeto. 
3.2 - Planos do curso de capacitação em 
silvicultura, com adequações para cada TI. 
3.3 – Atas das reuniões dos GGLs para 
apresentação dos planos e definição de 
calendários de execução dos cursos. 
3.4 - Relatório da execução dos cursos, com 
listas de presença e fichas de avaliação 
individual dos participantes. 

 

Levantar qualitativa e quantitativamente as espécies “problemas” (espécies introduzidas - exóticas fauna e flora) nas TI’s e seu entorno, realizando o seu manejo (controle e erradicação) condicionado ao resultado do 
diagnóstico previsto neste programa;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
IV.2 - Diagnóstico rápido das áreas. 
IV.7 – Incentivo aos indígenas para a 
Gestão Ambiental. 

Etapas IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3. Produto 2.2 e 2.3  
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-Promover ações de preservação e recuperação da vegetação de Mata Atlântica, bem como produzir mudas e plantar (em áreas de vegetação secundária) espécies vegetais nativas desta e de outras florestas do local 
e de uso indígena 
- Promover ações que visem aumentar o volume de água de boa qualidade e, consequentemente, a população de peixes nos córregos, através da recuperação de matas ciliares;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

IV.6 – Implantação de espécies vegetais 
nativas de uso indígena. 
IV.7 – Incentivo aos indígenas para a 
Gestão Ambiental. 
IV.8 – Recuperação ambiental das TI’s 
contempladas.  

IV.6.1 e IV.8.1 – Elaboração dos projetos para as TI’s Barão de Antonina, São Jerônimo, 
Ywy Porã e Apucaraninha - Parcial, atendendo os objetivos específicos e metas, bem 
como contemplando os projetos executivos para construções e implantação de 
infraestrutura, conforme previsto no PBA-CI. 
IV.6.2 e IV.8.2 – Reunião dos GGLs para apresentação e validação dos projetos de 
recuperação de áreas degradadas proteção de nascentes/matas ciliares (TI’s Barão de 
Antonina, São Jerônimo, Ywy Porã e Apucaraninha). 
IV.6.3 e IV.8.3 - Execução dos projetos de recuperação de áreas degradadas proteção 
de nascentes/matas ciliares nas 7 TI’s contempladas. 
IV.6.4 e IV.8.4 – Seleção e contratação de educador ambiental para desenvolver ações 
educativas. 
IV.6.5 e IV.8.5 – Desenvolvimento de ações de educação ambiental que promovam o 
sentimento de pertencimento/proteção dos plantios e sensibilize para a adoção de 
comportamentos e práticas conservacionistas.  
Etapas IV.3.1 e IV.3.4. 

6.1 e 8.1 - Projetos elaborados, versão final 
impressa e gravada em CDs. 
6.2 e 8.2 – Atas das reuniões dos CGLs 
tratando dos projetos de recuperação de 
áreas degradadas proteção de 
nascentes/matas ciliares. 
6.3 e 8.3 – Relatórios mensais expeditos 
específicos da execução dos projetos.  
6.5 e 8.5 – Relatórios bimensais das ações 
de educação ambiental. 

• Incremento do volume de água 
e população de peixes nos 
afluentes do rio ao final de 5 
anos 

Evitar erosão do solo e assoreamento das vertentes de água;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

IV.6 – Implantação de espécies vegetais 
nativas de uso indígena. 
IV.7 – Incentivo aos indígenas para a 
Gestão Ambiental. 
IV.8 - Recuperação ambiental das TI’s 
contempladas.  

IV.6.3 e IV.8.3 - Execução dos projetos de recuperação de áreas degradadas proteção 
de nascentes/matas ciliares nas 7 TI’s contempladas. 
  
Etapas IV.3.1, IV.3.4 e IV.8.5. 

- 

• - Recuperação, preservação, 
ampliação, plantio e 
monitoramento de espécies 
vegetais nas áreas definidas 
por este programa, no período 
de execução do PBA, sendo a 
implantação de espécies 
nativas e para artesanato nas 
T.I.s, com 15,122 ha de bambu 
e 129,833 ha de espécies 
nativas. 

Manter articulação com Programa de Vigilância e Gestão Territorial para combate aos incêndios;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

IV.7 – Incentivo aos indígenas para a 
Gestão Ambiental. 

IV.7.1 - Reunião entre técnicos responsáveis e participantes dos Programas de 
Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes e de Vigilância e Gestão 
Territorial, para planejar a articulação das ações destes, considerando a realidade de 
cada TI. 
IV.7.2 – Reuniões nos GCLs para discutir e planejar a articulação de ações dos dois 
programas. 
Demais etapas já associadas a esta Atividade. 

7.1 – Memória de reunião com proposição 
de ações articuladas entre os dois 
subprogramas para cada TI.  
7. 2 – Atas das reuniões dos CGLs para 
tratar das ações articuladas entre os dois 
programas 
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Recuperar as margens do reservatório mais próximas à aldeia, de modo a garantir o fluxo gênico da fauna e da flora da região;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

IV.8 – Recuperação ambiental das TI’s 
contempladas. 

IV.8.1 – Reunião entre coordenação da execução do PBA (geral do empreendimento) e 
coordenação do PBA-CI e técnico responsável pelo Programa, para verificar 
interfaces/articulações entre as ações dos Programa de Conservação da Flora e 
Fauna/Subprograma de Recuperação e Formação da Faixa de Proteção Ciliar  e do 
Programa de Gestão do Reservatório do PBA, com ações correlatas do Programa IV. 

IV.8.1.1 - Memória de reunião entre 
coordenadores do PBA geral do 
empreendimento e PBA-CI 

  

Contratar, preferencialmente, mão-de-obra indígena das comunidades de Mococa e Queimadas para plantio da APP do lago da UHE Mauá e nos trabalhos do horto florestal;  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

- - Quando da contratação do plantio, inserir nos termos de contratação (edital) previsão 
da contratação de mão-de-obra indígena.      

-   

• Participação de indígenas das 
T.I. Mococa e Queimadas na 
equipe de reflorestamento do 
entorno do reservatório da 
UHE Mauá e nos trabalhos do 
Horto Florestal, compondo 
30% desta e com previsão de 
variação no número de 
pessoas conforme a 
capacidade de adaptação. 

Apoiar a recuperação das áreas de preservação permanente nas faixas ciliares dentro da Terra Indígena (fornecer mudas e treinamento aos indígenas, para a produção das mudas) e incentivo ao desenvolvimento de 
matas em estágio médio e avançado.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

IV.8 – Recuperação ambiental das TI’s 
contempladas. 
IV.4. Cotação de preços de materiais e 
insumos. 
IV.5. Aquisição de material e insumos. 
IV.9. Montagem de infraestrutura na TI’s, 
para execução das atividades de 
recuperação de áreas degradadas. 

Etapas IV.3.1e IV.3.4. 
IV.4.1 – Cotação de preços de materiais e insumos (considerando aquisição de mudas 
e produção de mudas), conforme especificado nos projetos já elaborados e nos projetos 
a serem elaborados. 
IV.5.1 – Adoção dos procedimentos adequados para aquisição de materiais e insumos. 
IV.9.1 – Entrega dos materiais e insumos necessários. 
IV.9.2 – Executar a montagem, construção, implantação de infraestrutura conforme 
especificado nos projetos elaborados.             

4.1 – Orçamentos, em números 
necessários, de acordo com a modalidade 
de compra/contratação.   
5.1 – Relatório sobre aquisição de materiais 
e insumos. 
9.1 – Termo de entrega de materiais e 
insumos.  
9.2 - Termo de entrega de execução de 
construção e implantação de infraestrutura. 

• Construir 6 viveiros de mudas 
para armazenagem e 
produção, e também para o 
cultivo de plantas medicinais, 
com plena participação dos 
indígenas na sua condução; 01 
por terra indígena, com 
exceções das T.I. Mococa e 
São Jerônimo que tomaram a 
decisão de não ter o viveiro. 
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10.3.1.2 Quadro de acomp. das ativid. executivas IV – Recuperação de Áreas Degradadas 

Quadro 14 - acompanhamento das atividades executiva s IV – Recuperação de Áreas Degradadas       

Obs.: Este programa já possui um plano de implantação elaborado, discutido nas TIs e aprovado. 
Neste plano já consta o levantamento das áreas e das espécies a serem plantadas (diagnóstico participativo), bem como das técnicas de recuperação em 
cada caso; 
Por este motivo, as seguintes atividades do Prognóstico já encontram-se concluídas: IV.2.1; IV.2.2; IV.2.3; IV.3.1; IV.3.2; IV.3.3; IV.3.4; IV.6.1; IV.8.1; 
IV.9.1; IV.9.2 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Contratar consultoria 
técnica para coordenar 
o projeto 

• IV.1.1 
• Coordenação; 
• Administrativo.  

• Coordenação elabora especificação técnica para contratação e faz contato 
com profissionais em condições de executar a tarefa prevista; 

• Administrativo contrata consultoria; 

• Até 30 dias da 
contratação da 
equipe 

• Escritório 

Reunião dos CGLs para 
apresentação e 
validação dos projetos 
de recuperação de 
áreas degradadas 

• IV.6.2 
• IV.8.2 

• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social; 

• Consultoria Técnica avalia projetos elaborados e propõe eventuais 
melhorias; 

• Consultoria Social agenda uma oficina de um dia de CGL em cada TI; 
• Consultoria Técnica apresenta a mão-de-obra necessária para a execução 

de cada ciclo de recuperação, identificando o início e o fim de cada período; 
• Participantes acertam agenda de trabalho; 
• Consultoria Social assegura registros em ata e assinaturas na lista de 

presenças; 

• 20 dias a partir 
da contratação 
da consultoria 
técnica 

• Escritório 
e TIs 

Viabilizar o 
fornecimento de mudas 

• IV.6.3 
• IV.8.3 

• Consultoria Técnica; 
• Administrativo. 

• Consultoria técnica avalia necessidade d aquisição de mudas ou se o viveiro 
implantado está em condições de suprir a demanda do primeiro ciclo de 
recuperação; 

• Consultoria Técnica identifica fornecedores de mudas e elabora termo de 
referência para contrtação; 

• Administrativo realiza aquisição conforme termo de referência. 

• 20 dias 
concomitantes 
com a atividade 
anterior 

• Escritório 
e TIs 

Elaborar projeto de 
recuperação de área 
degradada de São 
Jerônimo 

• IV.6.1 
• IV.8.1 

• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social 

• Consultoria Social agenda reunião do CGL em São Jerônimo; 
• Consultoria Técnica coordena diálogo sobre o plantio de 0,051 ha de bambu; 
• Consultoria Técnica elabora e aprova projeto junto à TI; 
• Consultoria Social assegura registros em ata e assinaturas na lista de 

presença. 

• Até 30 dias após 
contratação da 
consultoria 
técnica. 

• TI São 
jerônimo 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Definir substituição 
para o projeto de 
recuperação em Barão 
de Antonina 

• . 
• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social 

• Consultoria Social agenda reunião do CGL em Barão de Antonina; 
• Consultoria Técnica coordena diálogo sobre a substituição; 
• Consultoria Social assegura registros em ata e assinaturas na lista de 

presença. 
• Consultoria Técnica encaminha proposta de substituição para a 

Coordenação. 
• Se necessário, Coordenação encaminha proposta de substituição para 

aprovação da FUNAI. 

• Até 30 dias após 
contratação da 
Consultoria 
Técnica 

• TI Barão 
de 
Antonina 

Executar o PRIMEIRO 
CICLO de recuperação 

• IV.6.3 
• IV.8.3 
• IV.6.5 
• IV.8.5 

• Consultoria Técnica; 
• Indígenas 

Contratados. 

• Consultoria Técnica prioriza trabalho com mão-de-obra indígena contratada 
com pagamento por diária oficial definida pela FUNAI; 

• Consultoria Técnica realiza fiscalização do trabalho realizado, buscando 
cumprimento com o que foi planejado, registros fotográficos e registros de 
dados dos plantios; 

• Consultoria Técnica provê treinamentos necessários para execução correta 
das atividades conforme planejamento e realiza ações de educação 
ambiental que promovam o sentimento de pertencimento / proteção dos 
plantios e sensibilize para a adoção de comportamentos e práticas 
conservacionistas – prever no mínimo 2 oficinas de um dia em cada TI por 
ciclo. 

• Consultoria Técnica elabora relatório com resultados e registros fotográficos 
e encaminha à Coordenação. 

• Depende do 
planejamento 

• TIs 

Executar o SEGUNDO 
CICLO de recuperação •  

• Consultoria Técnica; 
• Indígenas 

Contratados. 

• Consultoria Técnica prioriza trabalho com mão-de-obra indígena contratada 
com pagamento por diária oficial definida pela FUNAI; 

• Consultoria Técnica realiza fiscalização do trabalho realizado, buscando 
cumprimento com o que foi planejado, registros fotográficos e registros de 
dados dos plantios; 

• Consultoria Técnica provê treinamentos necessários para execução correta 
das atividades conforme planejamento e realiza ações de educação 
ambiental que promovam o sentimento de pertencimento / proteção dos 
plantios e sensibilize para a adoção de comportamentos e práticas 
conservacionistas – prever no mínimo 2 oficinas de um dia em cada TI por 
ciclo. 

• Consultoria Técnica elabora relatório com resultados e registros fotográficos 
e encaminha à Coordenação. 

• Depende do 
planejamento • TIs 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Realizar reunião de 
alinhamento entre os 
programas 3 e 4 

• IV.7.1 

• Coordenação; 
• Consultoria Técnica; 
• ExecutorGT 

(Programa 3) 
• Consultoria Social; 

• Coordenação realiza reunião entre técnicos responsáveis e participantes 
dos Programas 3 – Gestão Territorial - e 4 – Recuperação de Áreas – para 
planejar a articulação das ações destes, considerando a realidade de cada 
TI. O objetivo é incorporar na Gestão Territorial as áreas que serão 
recuperadas e que já estão previstas e confirmadas no Programa 4; 
 

• Antes de 
iniciarem as 
oficinas de 
Gestão 
Territorial 

•  
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10.4 Recursos humanos 

O PBA-CI definiu para este Programa um quadro técnico formado por: 1 

Engenheiro florestal (coordenação do programa); agrônomos e técnicos das 

ciências sociais (compartilhados com o Subprograma de Gestão do PBA-CI); 

biólogo (para identificação e definição de espécies vegetais a serem utilizadas); 

educador ambiental (compartilhado com o Subprograma de Gestão de 

Resíduos). 

Um Engenheiro Florestal e um botânico participaram das fases de elaboração 

dos projetos, de diagnóstico, da construção dos viveiros e das capacitações, 

contratados para a prestação de serviços necessários em cada projeto. 

Considerando a proposição de um novo arranjo para composição de 

coordenação geral e equipe técnica do PBA-CI, abordado no Subprograma I A, 

a FAPEU prevê para execução do Programa a seguinte equipe técnica:         

• 1 Engenheiro florestal ou técnico habilitado em planos ou projetos de 

recuperação de áreas degradas, como responsável técnico do Programa; 

• 1 Biólogo ou técnico habilitado em identificação de espécies vegetais, 

como consultor temporário; 

• 1 Educador ambiental, compartilhado com o Subprograma de Gestão de 

Resíduos. 

Estes perfis serão avaliados e os técnicos serão contratados no âmbito da 

prestação de serviços de cada projeto de acordo com a previsão de esforço de 

trabalho necessário em cada caso. A equipe de coordenação deverá trabalhar 

em articulação com os técnicos das equipes dos Subprogramas de Gestão do 

PBA-CI, de Apoio ao Artesanato e Programas de Vigilância e Gestão Territorial 

e de Apoio à Agricultura, em razão da interação entre os mesmos. 

Ainda, são previstos (PBA-CI, maio/2012, p. 262) para cada Terra Indígena onde 

serão construídos viveiros florestais (Queimadas, Apucaraninha, Barão de 
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Antonina, Laranjinha, Ywy Porã e Pinhalzinho), 1 “agente agroambiental” 

(viveirista), indicado pelo respectivo CGL. 

Quanto a execução dos planos ou projetos de recuperação de áreas degradas e 

proteção de nascentes, será necessária mão-de-obra para as operações de 

plantio de mudas, manutenção, tratos culturais e outras necessária para 

conduzirem os plantios até o momento de continuidade do seu desenvolvimento 

sem auxílio ou subsídios adicionais, aspectos estes a serem definidos em cada 

plano ou projeto de recuperação de áreas degradadas.  

10.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais 

Além do suporte a ser dado pelos escritórios do PBA-CI em Londrina/PR e nas 

TI’s, o programa necessitará de equipamentos, uniformes e EPIs (Equipamento 

de Proteção Individual), materiais e insumos que serão especificados e 

quantificados nos planos ou projetos de recuperação de áreas degradadas, 

incluindo a construção dos viveiros e produção de mudas nestas estruturas, 

conforme a realidade de cada TI.   
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10.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

O monitoramento e a avaliação do presente Programa terão por base os 

documentos: 

• Relatórios com apresentação dos diagnósticos, por TI;  

• Formulários de avalição/auto avaliação sobre a capacitação dos indígenas 

contratados, mediante participação nas etapas do projeto;  

• Relatório da execução dos cursos, com listas de presença e fichas de 

avaliação individual dos participantes;  

• Relatórios mensais expeditos específicos da execução dos projetos;  

• Relatórios bimensais das ações de educação ambiental. 

 Além destes instrumentos específicos, o monitoramento, acompanhamento e 

avaliação ocorrerá com base nos meios previstos para os programas em geral, 

listados abaixo: 

• Reuniões periódicas da coordenação geral do PBA-CI com equipe técnica; 

reuniões das Comissões Aldeãs, CGLs e CGG; e demais reuniões previstas 

no PBA-CI e respectivas atas; 

• Relatórios semestrais e anuais, encaminhados a FUNAI e demais órgãos 

públicos pertinentes; 

• Documentos técnicos da FUNAI de avaliação dos relatórios e avaliações 

(auditorias) periódicas da Fundação.   

10.7 Considerações das comunidades indígenas 

Registra-se a seguir algumas considerações explicitadas pelas lideranças.    

TI Apucaraninha – Reivindicam que nos novos plantios (dispersão de 

sementes) de Palmito-juçara, sejam contratados indígenas (foram realizados 2 

anos e faltam 3). Para a recuperação de 2,6 alqueires falta o diagnóstico e 

sugerem que tenha a previsão do plantio de pinheiro (Araucária), pois poderiam 

colher pinhão  
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TI Mococa – Não foi prevista recuperação de áreas degradadas nesta TI. 

TI Queimadas – Querem iniciar a execução do projeto já elaborado, porém ainda 

não sabem como ficará o pagamento da mão de obra, que entendem deve ser 

indígena. 

TI Barão de Antonina – Seguindo a linha indicada no PBA-CI, de 

aproveitamento do diagnóstico para identificar áreas degradas para 

recuperação, decorrente de processo indenizatório da implantação da Linha de 

Transmissão Apucarana – Figueira (COPEL), que corta a TI, querem também 

aproveitar o projeto e a execução dos plantios decorrentes. Assim, já aprovaram 

no CGL a substituição desta atividade por recuperação/construção de cercas 

para isolamento de pastagens de criação comunitária de gado bovino. Estão 

cientes que é uma troca fora do programa, mas reivindicam autorização da 

FUNAI para a mesma. Neste sentido, já enviaram ata da reunião do CGL ao 

CECS para que este trate do assunto com a Fundação. 

 

TI São Jerônimo – As lideranças Guarani e Kaingang entendem que deve ser 

iniciado o Programa, com o diagnóstico e querem rever a previsão de plantio de 

bambu.  

TI Laranjinha – Tem informação de que o projeto foi elaborado, mas querem 

discutir mais, principalmente como será a contratação da mão de obra.  

TI Ywy Porã – Dependem da aquisição da nova área para evoluírem na 

discussão do Programa. 

TI Pinhalzinho – O projeto está elaborado e aprovado pela comunidade, no 

entanto ainda tem que acertar com o CECS como ficará a remuneração da mão 

de obra e o tempo de implantação. As lideranças preveem um esforço possível 

de implantação e manutenção de plantios de 2 alqueires/ano, como são 22 

alqueires, o tempo total de implantação ficará em 11 anos. 
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10.8 Indicadores para propostas de acordos 

No projeto tipo do CECS para recuperação de áreas degradadas nas TI’s 

contempladas, já há um indicativo para a construção de acordos para a 

execução dos projetos de cada uma das Terras Indígenas, envolvendo, dentre 

outros aspectos, a remuneração de mão de obra e o tempo de implantação dos 

mesmos (envolvendo dimensões das áreas e esforço de implantação 

por/alqueire/ano).  

No caso de Barão de Antonina a substituição proposta, envolvendo substituição 

por recuperação/construção de cercas para isolamento de pastagens de criação 

comunitária de gado bovino, será necessária expressa anuência da FUNAI e 

estudos prévios para verificar se o projeto da COPEL atende os objetivos do 

Programa.  
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11 PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E FOMENTO ÀS 

ATIVIDADES DE LAZER  

Segundo o PBA, o programa em questão foi estruturado com a justificativa de 

incentivar as já existentes iniciativas indígenas de fortalecimento cultural, 

reforçando ações de valorização de saberes tradicionais associados à 

biodiversidade, ao artesanato e aos seus patrimônios históricos, material e 

imaterial.  

O programa é composto por atividades culturais e de lazer e foi subdivido em 

três subprogramas complementares, conforme segue:  

• Subprograma de Revitalização de Conhecimentos e Atividades Indígenas 

tradicionais;  

• Subprograma de Apoio ao Artesanato;  

• Subprograma de Fomento às Atividades de Lazer.  

 As características fundamentais deste programa são: (1) atividades de baixo 

impacto ambiental; (2) atividades que agregam diferentes gerações e de ambos 

os gêneros; (3) atividades que favorecem a vitalização das linhas de transmissão 

de conhecimento; (4) atividades que criam alternativas econômicas sustentáveis; 

(5) atividades que criam novos espaços de sociabilização; (6) atividades que 

estimulam a capacitação de especialistas indígenas em produções audiovisuais. 
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11.1 SUBPROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS E 

ATIVIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS  

Este subprograma justifica-se por ser voltado ao fortalecimento de aspectos da 

“cultura indígena” através de atividades ligadas à educação, à transmissão e 

divulgação de conhecimentos tradicionais e à revitalização de eventos festivos e 

cerimoniais. Todas as atividades deste subprograma procuram dar visibilidade e 

a devida valorização a esses conhecimentos e práticas indígenas. Além disso, 

as atividades a serem geridas buscam reforçar linhas de transmissão de 

conhecimentos entre diferentes gerações, abarcando ambos os gêneros. 

Segundo o CECS, as ações previstas para o Subprograma, apenas aquelas 

associadas ao audiovisual avançaram. Neste sentido o consórcio ao término dos 

5 anos, reformulou a sua atuação e elaborou dois projetos para o Subprograma 

de Revitalização de Conhecimentos e Atividades Indígenas Tradicionais.  

Os projetos: material didático e capacitação em audiovisual foram iniciados 

considerando o novo cronograma previsto e as ações de audiovisual 

apresentaram avanços, concluindo o documentário na TI Apucaraninha, Mococa 

e Queimadas e já em fase avançada na TI Laranjinha.  

A FUNAI não apresentou recomendações para a execução do subprograma, 

mas mencionou a realização das atividades informadas nos relatórios da 

execução apresentados pelo consórcio e apontou, segundo a FAPEU, que as 

atividades do programa não foram realizadas por equipe técnica especializada 

contratada como previa o PBA-CI. Trata-se de evidente equívoco, uma vez que 

foram contratadas empresas especializadas para a capacitação indígena na 

produção, filmagem e edição do material. A FUNAI  apontou ainda as pendências 

nas ações do material didático e do audiovisual, apontando que apenas na TI. 

Apucaraninha os trabalhos estavam adiantados. Ressalta-se que esta última 

afirmação refere-se à situação em 2017, sendo que atualmente os trabalhos já 

foram concluídos em Apucaraninha, Mococa e Queimadas e encontram-se em 

andamento em Laranjinha, Pinhalzinho e Ywy Porã.  
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11.1.1 Objetivo  

• Fortalecer e dar visibilidade a práticas culturais e incentivar a circulação 

de conhecimentos indígenas tradicionais.  

11.1.2 Diretrizes metodológicas  

O PBA indicou procedimentos metodológicos satisfatórios e o consórcio 

elaborou novos projetos com diretrizes metodológicas próprias, que incluíam os 

procedimentos previstos no PBA. 

A recomendação é que o consórcio faça a execução dos projetos elaborados 

seguindo a metodologia definida nos projetos, incluindo critérios de avaliação 

que considerem o posicionamento das comunidades sobre os resultados e 

aproveitamento das oficinas. Algumas comunidades indicaram a necessidade de 

realizar novas oficinas para as Terras Indígenas, onde o processo de produção 

do vídeo já foi finalizado. Tal necessidade está alicerçada no objetivo previsto no 

PBA-CI, que indica que a formação de especialistas indígenas resulte na 

autonomia para elaboração de vídeos/ filmes subsequentes. 

Uma vez realizadas todas as oficinas originalmente previstas no PBA-CI, o uso 

e prática dos conhecimentos sobre produção audiovisual, podem ser fomentados 

na execução das demais atividades pendentes do PBA-CI pela equipe de gestão 

geral do programa. 

Será oferecido curso básico de informática para os indígenas que participaram 

da capacitação em edição de vídeo, com objetivo de melhorar o processo de 

edição, caso se verifique a necessidade de tal demanda. 
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11.1.3 Quadros executivo e de acompanhamento  

Esse subprograma deve ser finalizado pelo processo já em curso conduzido pelo CECS, a partir dos projetos elaborados. 

11.1.3.1 Quadro Executivo - V.A – Revitaliz.de Conhecimentos e Atividades Tradicionais 

Quadro 15 - Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvimento, produtos e metas do subprogr ama de revitalização de conhecimentos e atividades 
indígenas tradicionais 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Produzir registros fílmicos com a participação direta dos indígenas sobre temática a ser decidida. 

Formação de especialistas indígenas com autonomia para elaboração de vídeos/ filmes subsequentes. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.A. 1 – Executar o projeto elaborado no 
âmbito das atividades de reformulação do 
consórcio – Portfólios de projetos. 

V.A. 1.1 - Execução e avaliação Projeto de Capacitação Audiovisual do 
PBA-CI elaborado pelo CECS. 

�      Relatórios das oficinas. 
�      Planos dos cursos. 
�      Listas de presença.   
�      Vídeo finalizado. 
�      Gravação em DVD. 

�      Todas as metas 
previstas.   

Produção de material didático específico para educação indígena, com a participação direta de professores indígenas, alunos e outros integrantes das aldeias. 

Formação de professores indígenas capacitados para a realização de pesquisa documental e produção de material didático.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.A. 2 - Executar o projeto elaborado no 
âmbito das atividades de reformulação do 
consórcio – Portfólios de projetos. 

V.A. 2.1 - Execução e avaliação do Projeto Material Didático do PBA-CI 
elaborado pelo CECS. 

�      Relatórios das oficinas. 
�      Planos das oficinas de produção dos 

materiais didáticos. 
�      Listas de presença.   
�      Material didático finalizado. 
�      Impressão do material didático. 

�      Todas as metas 
previstas.   
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11.1.3.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas V.A – Revitaliz.de Conhecimentos e Atividades Tradicionais 

Quadro 16 - Acompanhamento das atividades executiva s V.A – Revitaliz.de Conhecimentos e Atividades Tra dicionais. 

Obs.: O Projeto AUDIOVISUAL já está finalizado em 6 Terras Indígenas, restando apenas Barão de Antonina e São Jerônimo. 
O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

MATERIAL 
PARADIDÁTICO : 
Contratar Consultoria 
Técnica 

•  
• Coordenação; 
• Administrativo.  

• Coordenação especifica perfil da consultoria,  
faz prospecção de mercado e elabora termo de referência para a 
contratação; 

• Administrativo contrata Consultoria Técnica; 

• Até 60 dias da 
contratação da 
equipe 

• Escritório 

MATERIAL 
PARADIDÁTICO : 
Realizar oficinas 

•  
• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social. 

• Consultoria Técnica avalia projeto de Material Paradidático existente, 
propõe melhorias e solicita aprovação; 

• Consultoria Social faz agendamento das oficinas conforme 
planejamento; 

• Realizar 10 oficinas de 1 dia por TI, 1 oficina por mês, 8 TIs por mês 
(10 meses total) 
5 oficinas p/ material base 
3 oficinas p/ versão prelim. 
2 oficinas p/ versão final 

• Em São Jerônimo, os materiais poderão ser produzidos na língua das 
duas principais etnias: Kaigang e Guarani, em oficinas integradas; 

• 300 dias – 10 
meses • TIs 

MATERIAL 
PARADIDÁTICO : 
Preparar boneco para 
aprovação FUNAI 

•  
• Consultoria Técnica; 
• Coordenação; 
• CECS; 

• Consultoria Técnica elabora uma edição do boneco para aprovação 
da FUNAI; 

• Consultoria Técnica encaminha boneco aprovado para Coordenação; 
• Coordenação prepara minuta de encaminhamento à FUNAI e 

encaminha ao CECS; 
• CECS envia carta de solicitação de aprovação do material à FUNAI; 

• 30 dias para 
todas as TIs • Escritório 

MATERIAL 
PARADIDÁTICO : 
Aprovar material na 
FUNAI 

•  • FUNAI • Aguardar aprovação 

• Prever período 
de espera no 
contrato da 
Consultoria 
Técnica 

• Brasilia 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

MATERIAL 
PARADIDÁTICO : 
Contratar gráfica 

•  
• Consultoria Técnica; 
• Administrativo. 

• Consultoria Técnica elabora Termo de Referência para contratação 
da gráfica; 

• Administrativo faz orçamentos e contrata a gráfica. 

• Até 30 dias da 
aprovação do 
material 

• Escritório  

MATERIAL 
PARADIDÁTICO : 
Produzir materiais 

•  
• Consultoria Técnica; 
• Gráfica. 

• Gráfica produz materiais conforme quantitativos previstos no projeto 
de cada TI; 

• Consultoria Técnica fiscaliza os resultados entregues; 

• Até 30 dias da 
contratação da 
gráfica 

• Gráfica 

MATERIAL 
PARADIDÁTICO : 
Realizar oficina de 
entrega de materiais 

•  

• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas particip. 

das oficinas; 
• Indígenas 

convidados; 

• Consultoria Social agenda oficina de CGL em cada TI para 
apresentação dos materiais; 

• Consultoria técnica coordena apresentação e discussões sobre o 
material entregue; 

• Consultoria Social assegura registro em ata e assinaturas nas listas 
de presença. 

• Até 15 dias da 
entrega dos 
materiais pela 
gráfica 

• TIs 

AUDIOVISUAL : 
Contratar Consultoria 
Técnica 

•  
• Coordenação; 
• Administrativo. 

• Coordenação define perfil e elabora especificação técnica para 
contratação do coordenador do projeto; 

• Administrativo efetua orçamentos e contrata consultoria. 
•  •  

AUDIOVISUAL : 
Elaborar projeto São 
Jerônimo e Barão 

•  • Consultoria Técnica 
• Consultoria Técnica elabora projeto com base nos demais projetos já 

executados 

• Até 20 dias da 
contratação da 
Consult.Técnica 

• Escritório 

AUDIOVISUAL : 
Contratar empresa 
executora 

•  
• Consultoria Técnica; 
• Administrativo. 

• Consultoria técnica elabora Termos de Referência para contratação 
com base nos demais projetos já executados; 

• Administrativo efetua orçamentos e contrata empresa(s) 

• Até 30 dias após 
projetos 
elaborados 

• Escritório 

AUDIOVISUAL : 
Realizar oficina de 
apresentação e 
aprovação do projeto 

•  
• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social; 

• Consultoria Social agenda uma oficina de meio período em S. 
Jerônimo e outra em Barão; 

• Consultoria Técnica coordena oficina de apresentação e aprovação 
do projeto; 

• Em São Jerônimo, os materiais poderão ser produzidos na língua das 
duas principais etnias: Kaigang e Guarani, em oficinas integradas; 

• Consultoria social assegura registro em ata e assinaturas na lista de 
presenças. 

• Até 10 dias dos 
projetos 
elaborados, 
concomitante 
com a 
contratação da 
empresa 

• TIs SJ e BA 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

AUDIOVISUAL : 
Realizar oficinas 

•  
• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social; 
• Empresa contratada. 

• Consultoria Social agenda 6 oficinas (módulos), uma por mês em cada 
TI; 

• Empresa contratada coordena a realização das oficinas; 
• Consultoria Técnica fiscaliza execução do projeto pela empresa 

contratada; 
• Consultoria social assegura registros em ata e assinaturas em lista de 

presenças. 

• Até 180 dias da 
contratação da 
empresa 

• TIs SJ e BA 

AUDIOVISUAL : 
Preparar DVD para 
aprovação 

•  
• Consultoria Técnica; 
• Empresa contratada. 

• Empresa contratada edita o filme e prepara o DVD; 
• Até 20 dias da 

finalização das 
oficinas 

• Escritório 

AUDIOVISUAL : 
Aprovar DVD nas TIs 

•  
• Empresa contratada; 
• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social. 

• Consultoria Social agenda oficina de CGL de meio período para 
apresentação e aprovação do DVD; 

• Consultoria técnica coordena oficina para assistir, debater o filme e 
propor eventuais sugestões de melhorias; 

• Empresa contratada incorpora sugestões; 
• CGL aprova DVD; 

• 20 dias após 
preparação do 
DVD. 

• TIs 

AUDIOVISUAL : 
Aprovar DVD na FUNAI 

•  
• Coordenação; 
• CECS; 
• FUNAI. 

• Coordenação elabora minuta de encaminhamento do DVD à FUNAI 
para aprovação; 

• CECS envia carta para aprovação da FUNAI. 
• Aguardar aprovação. 

• Prever períodos 
de espera nos 
contratos da 
Consultoria 
Técnica e da 
empresa 

• Brasilia 

AUDIOVISUAL : 
Produzir DVD •  

• Empresa contratada; 
• Consultoria técnica. 

• Empresa contratada produz DVD na quantidade prevista no projeto; 
• Consultoria Técnica fiscaliza execução e elabora relatório final do 

projeto e encaminha para a Coordenação; 

• Até 30 dias da 
aprovação 

• Escritório 

AUDIOVISUAL : 
Realizar oficina de 
entrega do DVD 

•  

• Consultoria Técnica; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Comunidade 

Indígena 

• Consultoria Social agenda oficina de entrega de DVD; 
• Consultoria Técnica apresenta DVD à comunidade; 
• Consultoria Social assegura registro em ata e assinaturas em lista de 

presenças. 
• Participantes fazem discussão de avaliação do processo; 
• Consultoria Técnica elabora relatório final e encaminha à 

Coordenação. 

• Até 15 dias da 
produção do 
DVD 

• TIs SJ e BA 



121 

 

11.1.4 Recursos humanos 

Os recursos humanos previstos nos projetos elaborados pelo consórcio são 

diferentes dos previstos inicialmente no PBA-CI. Nesse sentido, a recomendação 

é que o consórcio faça avaliação juntamente com as partes envolvidas, 

analisando se a equipe atual utilizada no projeto audiovisual atende à 

necessidade do programa. E para o caso das atividades vinculadas à produção 

de material didático, sugere-se que o consórcio faça uso de equipe prevista no 

PBA.  

11.1.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais  

A maior parte dos equipamentos e materiais necessários como computadores, 

impressora, câmeras fotográficas, microfones, tripés e outros, já foram 

disponibilizados às comunidades.  

Na retomada dos trabalhos, sugere-se a elaboração de um plano de trabalho 

detalhando as oficinas e os materiais e insumos necessários para o projeto 

audiovisual, o qual ainda não foi possível avançar, e para o projeto de produção 

de material didático pendente em todas as Terras Indígenas.  
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11.1.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no Plano Executivo se desenvolverá a partir da avaliação de processo e dos produtos, indicando a observação 

das partes envolvidas, a partir de formulários de desempenho, conforme estruturado no quadro a seguir. Também deve ser mantida 

a previsão de relatórios semestrais e anuais pelos quais será possível acompanhar a evolução e o alcance da execução do 

subprograma.  

PRODUTO  AVALIAÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

AVALIAÇÃO DA 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DO 
CECS 

Contratos de trabalho. 
Fichas de avaliação, 
entrevistas, relatórios 

participativos. 
Atas e listas de 

presença  

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Plano de trabalho.  
Oficinas de capacitação e desenvolvimento das fases dos projetos elaborados  
Vídeo produzido e disponibilizados as Terras Indígenas  
Oficinas para produção do Material didático  
Entrega do material didático  

 
 



123 

 

11.1.7 Considerações das comunidades indígenas 

TI Apucaraninha – Os participantes informaram que o DVD está terminado, mas 

querem avaliar com os indígenas que participaram se realmente aprenderam 

tudo. Informaram que na TI existe outro projeto de vídeo e também de material 

didático através do Venkar. Porém, querem manter o material didático do CECS. 

TI Mococa – Os participantes informaram que o projeto de audiovisual foi 

executado, mas um dos indígenas capacitados informou que precisa de mais 

capacitações, pois ainda não conseguem editar os vídeos. Quanto ao projeto do 

material didático, pedem o início.  

TI Queimadas –  O projeto foi finalizado pelo consórcio, mas avaliam que o 

tempo foi curto e que não estão capacitados o suficiente. Aprenderam o básico, 

mas não sabem editar. Gostariam que as capacitações continuassem. 

TI TI Barão de Antonina – A comunidade disse que tem conhecimento dos 

projetos elaborados pelo consórcio, mas cobram o início e a execução total dos 

projetos que acreditam estar em acordo com o PBA.  

TI São Jerônimo – Os participantes informaram que foram feitas algumas 

atividades, mas o projeto vai ter que recomeçar do zero. Entendem que as 

oficinas e os equipamentos compartilhados não funcionaram bem. A filmadora 

entregue este ano (fevereiro) só vai dar para atender a um grupo. A proposta de 

fazer oficinas separadas Guarani e Kaingang/Xetá com três produtos, com um 

vídeo dedicado a cada uma das três etnias. Para o projeto de material didático, 

pedem que seja iniciado, conforme o PBA, aproveitando o projeto do CECS, na 

mesma lógica de oficinas e produtos do audiovisual, considerando os três grupos 

étnicos. Nesse programa, para todas as TIs é importante a avaliação do 

processo (capacitar para autonomia) e o produto final (vídeo e livro). 

TI Laranjinha – Os participantes registram que o projeto está em andamento, 

mas avaliam que a previsão do CECS é de terminar em julho/2019. Na visão da 

comunidade é pouco tempo, pois tiveram 5 anos para iniciar e agora não pode 
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correr. Ao final do programa, há a necessidade de avaliar se as oficinas e as 

práticas serviram para que os participantes realmente aprendessem e se estarão 

autônomos para produzir novos vídeos, como previsto no PBA. Assim, sinalizam 

que deve ser necessário refazer algumas oficinas de capacitação. Quanto ao 

projeto de material didático, pedem que seja iniciado.  

TI Ywy porã – Registram que não foram capacitados e, portanto, não sabem 

editar e finalizar o vídeo, o que é previsto nas oficinas 6 e 7 do PBA. Para isto, é 

necessário (pré-requisito) curso de informática. 

TI Pinhalzinho –  Os participantes informaram que estão iniciando o projeto de 

audiovisual. Entendem que o CECS está correndo com o processo, pois em 3 

meses (maio, junho e julho) não vai dar tempo de aprender tudo de forma 

adequada. No final, vão avaliar o vídeo e se realmente conseguiram aprender. 

Talvez tenham que refazer as oficinas. A empresa que está trabalhando foi 

indicada pela TI, mas o tempo que o CECS deu é pouco. A falta de curso de 

informática vai atrapalhar o aprendizado. A comunidade pede apoio para cursos 

de informática, informou que a capacidade do computador é pouca e que não 

tem o programa para edição.  
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11.1.8 Indicadores para propostas de acordos  

No que diz respeito a todas as atividades “realizadas”, em que além da 

realização das oficinas inclui o produto final que trata de vídeo gravado em DVD, 

aprovado pela Funai e pelas comunidades, vale destacar que o posicionamento 

das Terras Indígenas reside na manutenção, continuidade e reforço em tais 

ações, de modo que o Subprograma possa avançar para as etapas futuras.  

 A FAPEU recomenda que as ações de capacitação tenham caráter permanente, 

além da realização das oficinas, tendo em vista que, na grande maioria dos 

casos, apenas a realização da oficina por si só não garante a absorção de 

conceitos e a prática que o tema audiovisual demanda, em todas suas etapas, 

especialmente aquelas voltadas à edição e finalização de filmes. Nesse sentido 

a recomendação apontada é uma vez realizadas todas as oficinas originalmente 

previstas no PBA-CI, o uso e prática dos conhecimentos sobre produção 

audiovisual, podem ser fomentados na execução das demais atividades 

pendentes do PBA-CI pela equipe de gestão geral do programa. Tal fomento foi 

considerado possível pelo CECS. 

Para a TI São Jerônimo a FAPEU sugeriu que a produção de vídeos e materiais 

didáticos devem considerar os três grupos étnicos que habitam a TI, adequando 

as oficinas e a produção do material com tiragem adequadas ao número de 

famílias e a finalidade dos materiais produzidos. O CECS entende que o material 

poderá ser produzido na língua das duas principais etnias  - Kaigang e Guarani, 

mas sua produção deverá ser realizada nas mesmas oficinas, como previsto no 

PBA-CI. 

Por fim, a FAPEU sugere ainda a inclusão de curso básico de informática, para 

possibilitar melhor rendimento no processo de edição de vídeos em todas as TIs. 

Tal curso já foi ministrado na maioria das TIs, mas serão avaliadas pelo CECS 

situações específicas que o demandem.  
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11.2 SUBPROGRAMA DE APOIO AO ARTESANATO  

Segundo o PBA-CI, o subprograma se justifica por apoiar e fortalecer as 

atividades produtivas dos artesãos, estimulando a criação de redes e de locais 

para a comercialização de seus produtos. As ações previstas neste 

subprograma, em interface com outros programas do presente PBA, estimulam 

práticas econômica e ambientalmente sustentáveis a serem desenvolvidas no 

interior de cada TI, criando alternativas para a melhoria socioeconômica dos 

indígenas, aumentando a possibilidade de permanência de jovens em suas 

comunidades.  

A análise da execução relacionada com o empreendedor, aponta que o 

Subprograma de Apoio ao Artesanato foi parcialmente executado, apresentando 

diversas atividades não iniciadas, ou iniciadas e depois descontinuadas. 

De acordo com os relatórios apresentados pelo CECS, pode se entender que 

diversas atividades foram executadas, como a compra dos ônibus, e a realização 

de oficinas de produção e desenvolvimento de novas habilidades produtivas.  

A FUNAI solicitou dados que demonstrassem como as comunidades estão 

sendo atendidas pelas atividades educativas (cursos e oficinas) e quais os 

impactos dessas capacitações estruturadas em resultados concretos. E solicitou 

justificativas relacionadas a não conclusão do material de divulgação referente 

ao artesanato, bem como o estabelecimento de prazo para que o mesmo seja 

finalizado.  

As comunidades mencionaram que somente as atividades educativas como 

oficinas e cursos foram realizadas sem atender o que estava previsto no PBA-

CI, mas relataram satisfação com as atividades apesar de apontar a insuficiência 

das mesmas (desejam continuidade). Também foi informado que os ônibus 

foram comprados e usados em diversas atividades associadas a produção 

artesanal e a sua comercialização.  
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As considerações técnicas apontam que o subprograma em questão não 

apresentou o planejamento adequado e integrado, com o objetivo de apoiar, 

desenvolver e fomentar atividades que contribuíssem com o fortalecimento da 

produção artesanal, a ponto de contribuir com a construção de demandas 

regulares para o artesanato, ampliando as ações de comercialização e 

resultando na geração e distribuição de renda entre os produtores indígenas.  

Ficou demonstrado também que atividades centrais como diagnóstico, a 

estruturação de um site e a produção de materiais de divulgação do artesanato 

não foram concluídas.  

A proposta do plano executivo é reiniciar o Subprograma de Apoio ao Artesanato 

de modo a contemplar todas as ações e atividades pendentes. Aquelas 

realizadas de modo insatisfatório serão realizadas novamente como as oficinas 

e atividades educativas que foram estruturadas para desenvolver todas as 

etapas da cadeia produtiva da produção artesanal das comunidades.  

11.2.1 Objetivo  

• Incentivar e apoiar as atividades de produção e de comercialização de 

artesanato indígena.  

11.2.2 Diretrizes metodológicas 

As ações previstas para o subprograma de apoio ao artesanato serão 

desenvolvidas a partir de metodologias participativas, unidas a técnicas de 

diálogos, moderação e facilitação para construção e socialização de 

informações, conceitos e planos de ações que possam contribuir para o 

planejamento, estruturação e manutenção de todos os projetos que serão 

desenvolvidos a partir do Subprograma.  

As metodologias específicas deverão ser detalhadas a partir da elaboração de 

um plano de trabalho, que indicará as atividades listadas abaixo e a metodologia 

para a sua execução, considerando as especificidades de cada terra indígena e 

de cada grupo étnico.  
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1. DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO  

• Elaboração do plano de trabalho e roteiro para o diagnóstico.  

• Diagnóstico sobre a cadeia produtiva do artesanato indígenas - acesso e 

disponibilidade das matérias-primas utilizadas - Alternativas e meios de 

produção, organização dos grupos e comercialização, identificando os 

atuais locais de comércio e as principais limitações e obstáculos.  

2. DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES 

• Oficina sobre manejo de matéria-prima 

• Oficina sobre alternativas e meios de produção 

• Oficina sobre organização de grupos e comercialização  

• Oficina sobre qualificação da produção artesanal. 

3. ESTRUTURA E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO  

• Criação e manutenção de site na internet, com objetivo de divulgar o 

artesanato e outros produtos indígenas. 

• Definição dos materiais a serem produzidos em cada terra indígena - 

folders, catálogo, etiquetas, sacolas para a produção artesanal.  

4. ACESSO AO MERCADO E ESTÍMULO À AUTONOMIA  

• Fomentar a participação em feiras para realização da comercialização.  

• Fomentar o acesso a projetos para manutenção das atividades 

econômicas associadas à produção das artes e do artesanato das 

comunidades.  
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11.2.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

11.2.3.1 Quadro Executivo - V.B - Apoio ao Artesanato 

Quadro 17 - Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvimento, produtos e metas do Subprogr ama de Apoio ao Artesanato   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Incentivar e apoiar as atividades de produção e de comercialização de artesanato indígena. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.B.1 - Realização de reuniões 
entre indígenas e não indígenas. 

V.B.1.3 - Ajuste das atividades e do cronograma.  
V.B.1.4 - Início da mobilização das comunidades. 

1.4 - Atas de reuniões de 
mobilização das comunidades.  

�      Fortalecimento da produção artesanal e 
aumento da renda gerada.   

Garantir matéria-prima para a confecção de artesanato em parceria com o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.B.2. Elaboração de diagnóstico  

V.B.2.1 - Diagnóstico sobre a cadeia produtiva do artesanato indígenas - acesso e 
disponibilidade das matérias-primas utilizadas - Alternativas e meios de produção, 
organização dos grupos e comercialização, identificando os atuais locais de comércio 
e as principais limitações e obstáculos.  
V.B.2.2 - Realização de oficina sobre manejo de matéria-prima e desenvolver 
processos de propagação de espécies vegetais de uso na produção artesanal em 
parceria com o programa de recuperação de áreas degradadas e nascentes.  

2.1 - Diagnóstico.   
2.2 - Oficina de manejo de 
matéria-prima.  

�      Disponibilização de matéria-prima e uso 
sustentável dos recursos naturais e produtivos.  

• Promover oficinas para melhoria da qualidade e variedade do artesanato indígena praticado nas TI’s  
• Valorizar técnicas de artesanato e atividades extrativistas correlacionadas. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.B.3 - Realização de oficinas  

V.B.3.1 – Realizar em cada TI: 01 oficina (16h) sobre alternativas e meios de 
produção; 01 oficina (16h) sobre organização de grupos e comercialização e 01 
oficina (16h) sobre qualificação da produção artesanal. 
V.B.3.2 - Fomentar a participação em feiras para realização da comercialização.  
V.B.3.3 - Fomentar o acesso a projetos para manutenção das atividades econômicas 
associadas à produção das artes e do artesanato das comunidades  

3.1, 3.2 - Plano das oficinas e 
relatório de realização das 
atividades educativas 
necessárias.  

• Realizar oficinas referentes a técnicas de artesanato 
indígena, matérias-primas, com carga horária mínima 
de 50hs nas TI’s. 

• Contratar artesãos indígenas para ministrar oficinas. 
• Promover o interesse dos mais jovens nestas 

técnicas através da valorização e do apoio a 
atividades relacionadas ao artesanato.  

• Fomentar a elaboração de ações e projetos ligados 
ao artesanato entre os indígenas que independam do 
PBA. 

• Incentivar a comercialização. 
• Propiciar mecanismos de circulação, valorização e venda dos produtos artesanais 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.B.4 - Criação e manutenção de 
site na internet, com objetivo de 
divulgar o artesanato e outros 
produtos indígenas. 

V.B.4.1 - Elaborar conteúdo a partir do diagnóstico realizado.  
V.B.4.2 - Realizar registros fotográficos nas oficinas realizadas. 
V.B.4.3 - Contratar empresa especializada para programação do site.  
V.B.4.4 - Contratar serviços de domínio e de hospedagem do site.  

4.1 - Plano de conteúdo do site.  
4.2, 4.3, 4.4 - Relatório de 
atividades. 

•  Criar e manter site na internet para divulgação do 
artesanato e outros produtos comercializados pelos 
indígenas, assim como para disponibilização de 
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V.B.4.4 - Realizar manutenção do site e ofertar capacitações para gestão da página 
por parte dos indígenas e fomentar a manutenção da página e das despesas 
associadas pelo período de 5 anos.   

4.4 - Relatório de avaliação do 
funcionamento do site. 

informações a respeito das comunidades indígenas, 
seus territórios e tradições.  

    
Viabilizar veículos para transporte e comercialização de artesanato nas TI’s Barão de Antonina, Queimadas e Apucaraninha.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.B.5 - Adquirir veículos 
previstos.  

V.B.5.1 - Atividade já realizada e com relatos positivos por parte das comunidades 
atendidas. 

6.1 - Veículos adquiridos, 
atividade finalizada.   •  Apoio ao escoamento da produção artesanal.  

Propiciar mecanismos de circulação, valorização e venda dos produtos artesanais.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.B.6 - Elaboração de material de 
divulgação.  

V.B.6.1 – Definir materiais a serem produzidos como folders, catálogo, etiquetas, p. 
produção artesanal 
V.B.7.2 – Realizar oficinas para produzir, validar e aprovar os materiais previstos.  
V.B.7.3 – Realizar diagramação dos materiais e tipo de papel, e número de tiragem 
por cada aldeia.  
V.B.7.4 – Realizar a impressão e entrega dos materiais produzidos para as 
comunidades.  
V.B.7.5 – Realizar oficina de demonstração de uso dos materiais produzidos e 
orientar a criação de um fundo comunitário para manutenção dos materiais.  

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 -Relatório 
de atividades.  

• Elaborar material de divulgação a partir de 
levantamentos sobre as matérias-primas, técnicas e 
significados dos artefatos produzidos pelos 
indígenas, em até 04 anos após o início da execução 
do PBA. 

Viabilizar espaço físico de comercialização para a comunidade indígena de Mococa, em Telêmaco Borba.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.B.8 – Constr.de centro cultural.  V.B.8.1 - Discutir as substituições pensadas pela comunidade. 
8.1 - Procedimento de 
substituição e a sua 
formalização.  

�      Apoio ao escoamento da produção artesanal. 
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11.2.3.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas V.B - Apoio ao Artesanato 

Quadro 18 - Acompanhamento das atividades executiva s V.B - Apoio ao Artesanato. 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 
Contratar Especialista 
em Alternativas 
Econômicas 
Sustentáveis associadas 
à produção artesanal de 
comunidades indígenas 
para coordenar o 
projeto. 

• V.B.1.1 
• Coordenação; 
• Administrativo.  

• Coordenação define o perfil profissional e identifica candidatos e elabora termo de 
referência; 

• Administrativo efetua orçamentos e contrata serviço de consultoria; 

• Até 30 dias 
da 
contratação 
da equipe 

• Escritório 

Elaborar e aprovar plano 
de trabalho 

• V.B.1.2 
• V.B.1.3 

• Especialista; 
• Consultoria 

Social; 

• Definir e elaborar plano de trabalho para os projetos (arte indígena) de cada TI e definir 
cronograma de atividades; 

• Consultoria Social agenda uma oficina de CGL de meio período em cada TI para 
apresentação e discussão do plano de trabalho; 

• Especialista coordena oficina e incorpora sugestões ao plano de trabalho. 

• Até 30 dias 
da 
contratação 
do 
Especialista 

• Escritório 
e TIs 

Elaborar diagnóstico • V.B.2.1 

• Especialista; 
• Coordenadores 

Indígenas; 
• Indígenas 

indicados pelas 
comunidades; 

• Consultoria 
Social. 

• Especialista elabora roteiro do diagnóstico sobre a cadeia produtiva do artesanato 
indígena; 

• Consultoria Social agenda uma oficina de CGL de um dia em cada TI para 
levantamento em campo com mestres e mestras artesãs; 

• Especialista coordena oficina procurando avaliar: a cadeia produtiva do artesanato 
indígena, o acesso e disponibilidade das matérias-primas, alternativas e meios de 
produção, organização dos grupos e comercialização existente, identificação dos 
atuais locais de comércio e principais limitações e obstáculos; 

• Especialista sistematiza relatórios e avalia resultados. 

• Até 60 dias 
da aprovação 
do plano de 
trabalho 

• TIs 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Realizar oficinas  
temáticas 
 

• V.B.2.2 
• V.B.3.1 
• V.B.4.2 
 

• Especialista; 
• Coordenadores 

Indígenas; 
• Indígenas 

indicados pelas 
comunidades; 

• Consultoria 
Social. 

• Especialista prepara oficinas com base nos dados e informações levantados no 
diagnóstico; 

• Consultoria Social agenda oficinas de CGL de 8 horas em cada TI para cada tema; 
• Especialista coordena oficinas de cada tema: 
• TEMA 1: Manejo de matéria-prima, desenvolvimento de processos de propagação de 

espécies vegetais de uso na produção artesanal; 
• TEMA 2: Alternativas e meios de produção; 
• TEMA 3: Organização de grupos e comercialização; 
• TEMA 4: Qualificação da produção artesanal; 
• TEMA 5: Técnicas de fotografia; 
• TEMA 6: Elaboração projetos de produção artesanal para viabilização de recursos. 
• Indígenas que participarem do tema 5 fazem registro fotográfico das oficinas para uso 

no site e nos relatórios; 
• Especialista sistematiza relatórios com fotos das oficinas e encaminha à 

Coordenação. 

• Até 240 dias 
da 
elaboração 
do 
diagnóstico 

• TIs 

Fomentar a participação 
em feiras para 
realização da 
comercialização 

• V.B.3.2 
• V.B.5.6 

• Especialista; 
• Coordenadores 

Indígenas; 
• Indígenas 

indicados pelas 
comunidades; 

• Consultoria 
Social. 

• Especialista elabora lista de feiras existentes; 
• Especialista relacionar as feiras de interesse de cada TI. 
• Especialista junto com indígenas realiza o planejamento de participação em duas 

feiras anuais por dois anos, buscando cooperação entre as TIs para fortalecimento da 
participação com diversificação de produtos. 

• Administrativo adquire os espaços em parcerias ou pagos. 
• Administrativo apoia a logística de participação;  
• Especialista sistematiza relatório de participação e resultados financeiros. 

• Conforme 
datas das 
feiras em até 
2 anos 

• Conforme 
seleção 
das feiras 

Fomentar o acesso a 
projetos para 
manutenção das 
atividades econômicas 
associadas à produção 
das artes e do 
artesanato das 
comunidades 

• V.B.3.3 

• Especialista; 
• Coordenadores 

Indígenas; 
• Indígenas 

indicados pelas 
comunidades; 

• Consultoria 
Social. 

• Consultoria Social agenda uma oficina de CGL em cada TI de 2 dias; 
• Especialista coordena oficina de elaboração e gestão de projetos econômicos 

associados a produção artesanal; 
• Especialista ensina como acessar editais que fomentam a produção artesanal de 

comunidades indígenas;  
• Especialista sistematiza relatórios de avaliação das atividades; 
• Consultoria Social assegura registros em ata e assinaturas na lista de presenças. 

• Até 60 dias 
da 
elaboração 
do 
diagnóstico 

• TIs 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Contratar empresa 
especializada para 
construção do site 

• V.B.4.3 
• Coordenação; 
• Administrativo 

• Coordenação elabora termo de referência para a construção do site; prever construção 
do site com ferramenta de fácil edição, que não necessite programação e que possa 
ser atualizado pelos próprios indígenas sem conhecimento de programação; verificar 
participativamente a alternativa de um único site com áreas exclusivas, com 
gerenciamento exclusivo, para cada TI, considerando que um site único pode 
fortalecer o movimento indígena e a divulgação dos produtos; 

• Administrativo faz orçamentos e contrata empresa; 

• Até 90 dias 
após 
diagnóstico 

• Escritório 

Contratar serviços de 
domínio e de 
hospedagem do site 

• V.B.4.4 • Administrativo 
• Administrativo verifica empresas existentes no mercado, faz orçamentos e realizar a 

contratação dos serviços 

• Até 90 dias 
após o 
diagnóstico 

• Escritório 

Contratar Designer 
Gráfico para auxiliar na 
produção do site e dos 
materiais impressos 

• V.B.1.1 
• Coordenação; 
• Administrativo 

• Coordenação define o perfil profissional e identifica candidatos e elabora termo de 
referência; 

• Administrativo efetua orçamentos e contrata serviço de consultoria; 

• Até 30 dias 
após o 
diangóstico 

•  

Construir o site Internet •  

• Especialista; 
• Designer; 
• Empresa 

Contratada. 

• Especialista sistematiza material a ser divulgado, estabelece as diretrizes para 
divulgação; 

• Designer propõe layout e elabora projeto visual; 
• Empresa contratada cria a estrutura do site deixando-a pronta para receber o 

conteúdo. 

• Até 60 dias 
após 
contratação 
da empresa e 
do disigner 

• Escritório 

Fazer oficina de 
alimentação do 
conteúdo do site 

• V.B.4.5 

• Especialista; 
• Empresa 

Contratada; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas indic 
• Cons.Social. 

• A Consultoria Social agenda oficina de CGL de um dia em cada TI para edição do 
conteúdo do site e outra oficina após 30 dias em cada TI para avaliar conteúdo e 
propor melhorias; 

• Empresa contratada coordena realização da oficina com monitoramento do 
Especialista e da Consultoria Social; 

• Indígenas indicados iniciam a alimentação do site com o conteúdo elaborado na oficina 
TEMA 5 e com as fotos registradas; 

• Até 60 dias 
após 
construir o 
site. 

• TIs 

Definir materiais a serem 
produzidos para a 
produção artesanal 

• V.B.5.1 

• Especialista; 
• Designer 

Gráfico; 
• Consultoria 

Social; 
• Indígenas 

indicados. 

• Consultoria Social agenda uma oficina de CGL de meio dia em cada TI; 
• Participantes, com orientação do Especialista e do Designer, sistematizam e registram 

as propostas, observando os quantitativos para cada TI: 
• 1.000 catálogos; 
• 10.000 etiquetas; 
• 10.000 folders; 
• 3.000 sacolas 
• Designer gráfico elabora proposta de materiais; 

• Até 60 dias 
após oficinas 
temáticas 

• Escritório 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Realizar oficinas para 
validar e aprovar os 
materiais previstos 

• V.B.5.2 

• Especialista; 
• Designer 

Gráfico; 
• Consultoria 

Social; 
• Indígenas 

indicados. 

• Consultoria Social agenda uma oficina de CGL de meio período em cada TI; 
• Designer coordena oficina para apresentar e discutir o material incorporando 

melhorias sugeridas; 
• Participantes aprovam materiais. 

• Até 30 dias 
após 
definição do 
material 

• TIs 

Realizar diagramação 
dos materiais, definir tipo 
de papel. 

• V.B.5.3 • Designer • Designer faz diagramação do material final. 

• Até 30 dias 
após 
validação do 
material 

• Escritório 

Aprovar materiais na 
FUNAI •  • FUNAI 

• Coordenador prepara minutas de encaminhamento à FUNAI; 
• Aguardar aprovação. 

• Prever tempo 
de aprovação 
na 
contratação 
dos 
consultores 

• Brasilia 

Realizar a impressão e 
entrega dos materiais 
produzidos para as 
comunidades 

• V.B.5.4 

• Coordenação; 
• Administrativo; 
• Gráfica; 
• Especialista; 

• Coordenador especifica contratação; 
• Administrativo faz orçamentos e contrata gráfica; 
• Gráfica produz materiais; 
• Especialista entrega materiais às comunidades 

• Até 30 dias 
após 
aprovação da 
FUNAI 

• Escritório 
e TIs 

Realizar oficina de 
demonstração de uso 
dos materiais 
produzidos e orientar a 
criação de um fundo 
comunitário para 
manutenção dos 
materiais 

• V.B.5.5 

• Especialista; 
• Consultoria 

Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas 

participantes 

• Consultoria Social agenda oficina de CGL de meio período em cada TI; 
• Especialista apresenta materiais; 
• Participantes discutem e avaliam o processo. 
• Consultoria Social assegura registro em ata e assinaturas na lista de presenças; 

• Até 20 dias 
após 
impressão do 
material 

• TIs 

Viabilizar espaço físico 
de comercialização para 
a comunidade indígena 
de Mococa, em 
Telêmaco Borba 

• V.B.7.1 

• Coordenação; 
• Administrativo; 
• Consultoria 

Social; 
• Coordenação 

Indígena 

• Discutir as substituições pensadas pela comunidade 

• Até 60 dias 
após 
contratação 
da equipe 

• TI 
Mococa 
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11.2.4 Recursos humanos 

Os recursos humanos previstos inicialmente no PBA eram insuficientes para a 

execução de um programa com a meta de apoiar a produção e a comercialização do 

artesanato das comunidades. Nesse sentido, de forma a atender a todas as metas e 

objetivos previstos no subprograma, a FAPEU recomenda a equipe a seguir:  

• 01. Especialista em Alternativas Econômicas Sustentáveis associadas à 
produção artesanal de comunidades indígenas – Coordenação.  

• 02. Técnicos especialistas em projetos de apoio à produção artesanal.   
• 01. Designer (em conjunto com o subprograma de beneficiamento de produtos, 

certificação orgânica e criação de marcas indígenas).  
• 01. Consultor para o relacionamento com o mercado e criação de demandas 

regulares.  

O CECS está de acordo com a contratação do Especialista em Alternativas 

Econômicas Sustentáveis e com o Designer, entretanto, a necessidade dos técnicos 

e do consultor será avaliada no âmbito específico deste projeto em momento 

oportuno. Além disso, será necessária a contratação de empresa para construção do 

site e de gráfica para produção do material impresso. 

11.2.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais  

Os ônibus previstos foram adquiridos e disponibilizados para as comunidades. 

A comunidade indígena de Mococa estuda a possibilidade de substituir a: construção 

ou aquisição de um (01) local de referência para se tornar um centro cultural dos 

Kaingang da T.I. Mococa em Telêmaco Borba, medindo 150m2, com estrutura 

administrativa e de hospedagem, contendo: cozinha, banheiros e quartos – Com apoio 

na gestão e manutenção da casa de artesanato através do pagamento de impostos, 

contas de luz e água.  

Para as ações de estrutura de comunicação e divulgação do artesanato, a estimativa 

abaixo serve como indicadores para a definição de quantitativos a serem observados. 

É importante a adequação de acordo com os tamanhos e especificidades de cada TI, 

como São Jerônimo, Apucaraninha e Mococa. Esses quantitativos devem ser 

ajustados a partir dos resultados do diagnóstico.  
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• 01 mil - Catálogos para cada TI, considerando as recomendações da TI são 
Jerônimo.  

• 10 mil - Etiquetas para cada TI;  
• 10 mil - Folders para cada TI;  
• 3 mil - Sacolas para cada TI;  
• 01 - Site para cada TI ou um site único com espaços exclusivos para cada TI – 

solução a ser estudada participativamente;  
• 02 - Participação em feiras e eventos comerciais anual por 2 anos.  
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11.2.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no Plano Executivo se desenvolverá a partir da avaliação de processo e dos produtos, indicando a observação 

das partes envolvidas a partir de formulários de desempenho, conforme estruturado no quadro a seguir. Também deve ser mantida 

a previsão de relatórios semestrais e anuais, pelos quais será possível acompanhar a evolução e o alcance da execução do 

subprograma.  

PRODUTO  AVALIAÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

AVALIAÇÃO DA 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DO 
CECS 

Contratos de trabalho. 

Fichas de avaliação, 
entrevistas, relatórios 

participativos. 
Atas e listas de 

presença  

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Plano de trabalho.  
Atas de reuniões de mobilização das comunidades. 
Diagnóstico da cadeia produtiva da produção artesanal.   
Oficina de manejo de matéria-prima 
Plano das oficinas e relatório de realização das atividades educativas 
necessárias. 
Plano de conteúdo do site.  
Relatório de atividades de elaboração do site e de outras ações de 
comercialização.  
Relatório de avaliação do funcionamento do site. 
Relatório de atividades da Elaboração de material de divulgação e do acesso a 
comercialização.  
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11.2.7 Considerações das comunidades indígenas 

TI Apucaraninha – Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo.  

TI Mococa – Os participantes informaram que estão de acordo com as propostas do 

Plano Executivo. A intenção é substituir o local de venda, por um ônibus. 

TI Queimadas –  Os participantes informaram que estão de acordo com as propostas 

do Plano Executivo. Relatam problemas de preconceito e de questionamentos sobre 

a presença das crianças junto às mães, quando estão vendendo o artesanato nas 

cidades. Informaram que as prefeituras não dão apoio para a venda, que dificultam e 

proíbem a comercialização. Solicitam que o programa possa realizar diálogos com as 

prefeituras.  

TI Barão de Antonina – Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo.  

TI São Jerônimo – Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo e reforçam a necessidade de que as ações sejam 

adaptadas à existência dos três grupos étnicos (incluindo material de divulgação, 

etiquetas, catálogos, site e outros).  

TI Laranjinha – Os participantes informaram que estão de acordo com as propostas 

do Plano Executivo.  

TI Ywy porã – Os participantes informaram que estão de acordo com as propostas do 

Plano Executivo.  

TI Pinhalzinho –  Os participantes informaram que estão de acordo com as propostas 

do Plano Executivo e entendem que o CECS deveria prover meios para os indígenas 

participarem de feiras e auxiliar na comercialização do artesanato.  
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11.2.8 Indicadores para propostas de acordos  

• Fomentar a participação em feiras, eventos comerciais e acesso e 

relacionamento com o mercado por dois anos.  

• Fomentar o acesso a projetos para manutenção das atividades 

econômicas associadas à produção das artes e do artesanato das 

comunidades.  

• Desenvolver as atividades na TI – São Jerônimo considerando a 

necessidade de que as ações sejam adaptadas à existência de dois 

grupos étnicos principais – Kaigang e Guarani (incluindo material de 

divulgação, etiquetas, catálogos, site e outros).  
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11.3 SUBPROGRAMA DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER 

Segundo o PBA-CI, este subprograma leva em consideração os impactos 

cumulativos e potenciais, efetivados pelo avanço continuado da exploração dos 

recursos naturais nas territorialidades tradicionais Kaingang e Guarani 

impactadas pela UHE Mauá, que neste caso, se revela pela perda gradativa de 

espaços e contextos de socialização, principalmente ligados aos rios presentes 

nas TI’s. 

A análise da execução a partir das informações apresentadas nos relatórios e 

relacionados com o empreendedor aponta que o Subprograma de Fomento às 

Atividades de Lazer foi quase que totalmente realizado, apresentando 

pendências apenas nas atividades de construções previstas, que apresentou a 

seguinte situação:  

• Na TI. Barão de Antonina: Falta construir o centro cultural em formato de 

animal previsto no PBA.  

• Na TI. Apucaraninha: Segundo os indígenas, o campo de futebol e o 

vestiário deverão ser finalizados para entrega das chaves à comunidade. 

O CECS informa que estas obras já foram concluídas.   

• Na TI. Ywy Porã: Houve substituição do campo por um salão de festas 

que apresentou problemas na visão da comunidade.  

• Na TI. São Jerônimo: Houve a construção do centro cultural, mas 

apresentou falhas nos banheiros e necessita de manutenção no 

exaustor/ventilador de teto que foi danificado.   

Na visão das comunidades as obras realizadas apresentaram problemas que se 

iniciaram na falta de um planejamento participativo com os representantes 

indígenas, na execução por empreiteiras que apresentaram atrasos, no 

acabamento e funcionamento dos salões e nos campos e vestiários que 

apresentaram problemas, conforme apresentado no diagnóstico de cada TI.  
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A FUNAI apontou a partir da leitura do relatório do Consórcio, o problema da 

perda do poder de compra do valor do fundo de festividades frente a inflação e 

a não atualização dos valores ao longo dos anos. E chamou atenção para o 

atraso das obras, que segundo o PBA deveriam estar concluídas após o 

segundo ano do início da execução do Projeto Básico Ambiental. 

O subprograma em questão alcançou parcialmente o objetivo de viabilizar 

estruturas físicas necessárias para promoção da interação recreativa e esportiva 

de famílias indígenas, mas executou em sua totalidade a criação e a destinação 

de um fundo para realização das festividades em todas as Terras Indígenas.  

Visto que a natureza das medidas é compensatória, uma vez que as 

comunidades foram impactadas pela perda de ambientes de lazer, mudanças na 

paisagem, perdas de referência espacial e com a gradativa diminuição de 

espaços de socialização induzidas pelo novo regime hídrico do rio Tibagi, as 

medidas previstas e realizadas no subprograma colaboraram para a viabilização 

de festividades e a estruturação de práticas etnoesportivas.  

Apesar da disponibilização dos recursos do fundo para realização das 

festividades compensar temporariamente as comunidades pelos impactos 

associados, a medida contribui para o aumento da dependência econômica para 

a realização das festividades.  

A conclusão, integrando a visão das comunidades, da FUNAI e do 

empreendedor diverge quanto à qualidade das obras realizadas, o que vai 

necessitar de uma visita técnica da FUNAI com profissional habilitado para 

avaliar e validar as informações apresentadas pelo CECS.  

A proposta da FAPEU para o Plano Executivo é realizar vistoria técnica em todas 

as obras executadas e, a partir do relatório de avaliação, realizar as adequações 

das estruturas implantadas insatisfatoriamente. Além disso, é propõe a 

manutenção e atualização do fundo de festividades, o que vai depender de 

acordo entre as partes. As comunidades Guarani solicitaram a continuidade do 

apoio à Mostra Cultural Guarani, que apesar de não previsto no PBA, foi apoiado 
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durante cinco anos pelo CECS. O presente plano indica os caminhos para 

cumprimento do subprograma em questão, contemplando sugestões de ações e 

atividades para acordos necessários, que deverão ser discutidos na reunião do 

Comitê Gestor Geral para a sua aprovação.  

11.3.1 Objetivo  

• Viabilizar estruturas físicas necessárias para promoção da interação 

recreativa e esportiva de famílias indígenas e fundo para realização de 

festividades.  

11.3.2 Diretrizes metodológicas  

Os procedimentos metodológicos para avaliação e realização de adequações 

necessárias deverão ser detalhados pelo profissional habilitado a ser mobilizado 

para essa ação. 

A elaboração do projeto executivo para o centro cultural em formato de animal 

previsto para a TI. Barão de Antonina deve ser realizada participativamente em 

diálogos com a comunidade indígena. O CECS informa que um projeto já havia 

sido discutido na comunidade, sob orientação do técnico social e que poderá ser 

resgatado. 

A constituição e disponibilização do fundo de festividades depende de acordo 

entre as partes e deve ser elaborado um roteiro de uso e prestação de contas 

com apoio de técnicos do PBA-CI, caso a proposta tenha consenso entre as 

partes envolvidas.  
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11.3.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

11.3.3.1 Quadro Executivo - V.C - Fomento às Atividades de Lazer 

Quadro 19 - Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvimento, produtos e metas do Subprogr ama de Fomento às Atividades de Lazer 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Viabilizar estruturas físicas necessárias para promoção da interação recreativa e esportiva de famílias indígenas.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

Promover apoio à interação recreativa, esportiva e cultural de famílias indígenas Kaingang e Guarani nas comunidades impactadas.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.C.2 - Elaboração dos projetos 
executivos para cada ação. 

V.C.2.1 - Deverá ser realizada adequação das estruturas implantadas 
insatisfatoriamente 

2.1 - Projeto executivo para reparo e 
adequações nas obras. 

 Construir e promover espaços de 
sociabilização e convivência cultural. 

Promover espaços indígenas de sociabilização nas comunidades impactadas.  

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.C.3 - Construção civil - 
Construção dos salões para 
eventos nas comunidades 
contempladas. 

V.C.3.1 - Deverá ser realizada adequação das estruturas implantadas 
insatisfatoriamente; 
V.C.3.2 – Deverá ser realizada na TI Barão de Antonina a construção do centro 
cultural em formato de animal conforme previsto no PBA-CI.   

3.1 - Relatórios das adequações realizadas.  Construir e promover espaços de 
sociabilização e convivência cultural. 

Promover espaços indígenas de sociabilização nas comunidades impactadas. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.C.4 - Construção/ reforma de 
campos de futebol nas 
comunidades contempladas. 

V.C.4.1 - Deverá ser realizada adequação das estruturas implantadas 
insatisfatoriamente. 4.1 - Relatórios das adequações realizadas. 

Construir e promover espaços de 
sociabilização e convivência cultural. 

Aquisição de veículo 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.C.5 - Aquisição de veículo - Van 
para transporte de universitários da 
TI Barão de Antonina. 

Atividade concluída.     

Promover apoio à interação recreativa. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
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V.C.6 - Salão para eventos com 
150m² e churrasqueira na TI 
Mococa.  

Atividade concluída.      

Viabilizar fundo anual para realização de festividades em todas as TI’s impactadas pela UHE Mauá. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

V.C.7 - Criação de fundo anual - 
Fundo para festividades no valor de 
R$10.000,00 anuais para cada TI, 
com exceção da TI Apucaraninha, 
cujo valor anual será de 
R$15.000,00. 

Atividade concluída. 

7.1 – Fundo disponibilizado anualmente.  

Para todas as TI’s está prevista a criação 
de fundos para apoio às festividades. Tal 
fundo será depositado anualmente e terá o 
período de 05 anos. 

V.C.7.1 - Considerando o prazo decorrido desde o início do CI-PBA, realizar 
atualização monetária dos recursos originalmente previstos para o fundo de 
festividades destinado a cada TI, por índice oficial, estendendo o fornecimento do 
Fundo pelo prazo de 4 anos. 
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11.3.3.2 Quadro de acompanham. das ativid. executivas V.C - Fomento às Atividades de Lazer 

Quadro 20 - Acompanhamento das atividades executiva s V.C - Fomento às Atividades de Lazer. 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Definir substituição para 
o Centro Cultural em 
formato animal 

• V.C.2.2 

• Coordenação; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação Indígena; 
• Participantes indígenas 

indicados. 

• Consultoria Social agenda reunião de CGL para dar continuidade à 
discussão sobre a substituição do Centro Cultural (projeto arquitetônico 
já analisado – resgatá-lo); 

• Coordenação contrata Eng. Civil para estimar o valor financeiro da 
construção que define o limite para a substituição; 

• Participantes do CGL definem substituição; 
• Consultoria Social elabora parecer técnico conforme orientação da 

FUNAI; 
• Coordenação, se necessário, encaminha substituição para aprovação 

da FUNAI. 

• Até 60 dias da 
contratação da 
equipe técnica 

• TI Barão 
de 
Antonina 

Contratar coordenador 
para o projeto de 
substituição 

•  
• Coordenação; 
• Administrativo. 

• Coordenação define o perfil e elabora o termo de referência para a 
contratação, dependendo de qual seja a substituição solicitada; 

• Administrativo contrata prestação de serviço de coordenação do projeto. 

• Até 20 dias 
após definição 
da 
substituição. 

• Escritório 

Elaborar planejamento da 
substituição •  

• Coordenador do projeto; 
• Coordenação Indígena; 
• Participantes indicados. 

• Coordenador do projeto elabora planejamento participativo junto ao 
CGL 

• Até 60 dias da 
contratação • RI BA 

Executar o projeto •  
• Coordenador do projeto; 
• Administrativo; 
• Coordenação Indígena. 

• Coordenador do projeto coordena sua execução; 
• Administrativo contrata serviços e produtos necessários. 

• Depende do 
planejamento 

• TI BA 

Prestar apoio à Mostra 
Cultural Guarani •  

• Coordenação; 
• Administrativo; 
• Consultoria Social. 

• Consultoria Social dialoga sobre apoio do CECS com a produção de 
materiais de divulgação para a Mostra Cultural anual; 

• Administrativo viabiliza a realização das ações planejadas. 
• Por 2 anos • TIs 
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11.3.4 Recursos humanos 

O PBA-CI, inicialmente, previu para a execução do subprograma a participação 

e coordenação de engenheiro civil e antropólogos de campo. O Plano Executivo 

sugere a composição de técnicos não indígenas com a função de apoiar a 

articulação das TIs e de apoiar as associações no planejamento, execução e 

prestação de contas do uso dos recursos, caso seja aprovada a atualização e 

continuidade do fundo de festividades.  

Equipe sugerida pela FAPEU; 

• 01 - Engenheiro civil.  

• 01 - Técnico de articulação.  

• 01 - Antropólogo (em conjunto com o programa de articulação de lideranças). 

  

11.3.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais  

Os materiais e insumos serão detalhados com base nos resultados da avaliação 

das obras já realizadas. E com base no detalhamento do projeto de construção 

do centro cultural previsto para a TI Barão de Antonina.  
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11.3.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no Plano Executivo se desenvolverá a partir da avaliação de processo e dos produtos, indicando a observação 

das partes envolvidas, a partir de formulários de desempenho, conforme estruturado no quadro a seguir. Também deve ser mantida 

a previsão de relatórios semestrais e anuais pelos quais será possível acompanhar a evolução e o alcance da execução do 

subprograma.  

PRODUTO  AVALIAÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

AVALIAÇÃO DA 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DO 
CECS 

Contratos de trabalho. 

Fichas de avaliação, 
entrevistas, relatórios 

participativos. 
Atas e listas de 

presença  

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Diagnóstico e Avaliação das obras realizadas.  
Projeto executivo para reparo e adequações nas obras insatisfatórias.  
Projeto executivo para a realização da obra pendente na TI. Barão de Antonina. 
Construção civil - Construção do centro cultural da TI. Barão de Antonina.  
Construção civil - Adequação das estruturas implantadas insatisfatoriamente. 
Atualização monetária dos recursos originalmente previstos para o fundo de 
festividades destinado a cada TI, por índice oficial, estendendo o fornecimento do 
Fundo pelo prazo de 4 anos. 
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11.3.7 Considerações das comunidades indígenas 

TI Apucaraninha – Na visão da TI Apucaraninha os campos de futebol e 

vestiários ainda não foram entregues e já apresentaram problemas na cerca dos 

campos de futebol, nas traves e nos vestiários que já estão, na visão da 

comunidade, sendo deteriorados antes de serem usados.  

TI Mococa – Os participantes informaram que estão de acordo com as propostas 

do Plano Executivo.  

TI Queimadas –  Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo.  

TI Barão de antonina – Os participantes informaram que estão de acordo com 

as propostas do Plano Executivo e que aguardam o início do planejamento e da 

construção do Centro Cultural e que desejam manter o formato de animal para 

a construção. Também solicitam apoio para manutenção do veículo adquirido no 

âmbito das ações desse subprograma.  

TI São Jerônimo – Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo, mas pedem que na retomada do fundo de 

festividades sejam considerados os três grupos étnicos e as duas festas 

realizadas pelos 2 grupos no qual a TI está organizada.  

TI Laranjinha – Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo e solicitaram a continuidade do apoio à Mostra 

Cultural Guarani, que apesar de não previsto no PBA, foi apoiado durante cinco 

anos pelo CECS. 

TI Ywy porã – Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo e solicitaram a continuidade do apoio à Mostra 

Cultural Guarani que apesar de não previsto no PBA, foi apoiado durante cinco 

anos pelo CECS. A comunidade solicita que a análise do salão de festas seja 

feita por outro engenheiro civil e não pelo que já fez os projetos e acompanhou 

as obras. 
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TI Pinhalzinho –  Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo e solicitaram a continuidade do apoio à Mostra 

Cultural Guarani, que apesar de não previsto no PBA, foi apoiado durante cinco 

anos pelo CECS. 

 

11.3.8 Indicadores para propostas de acordos  

• Dialogar sobre o centro cultural de Barão de Antonina resgatando o 

projeto já discutido na comunidade. Efetivar a construção os substituir por 

outra iniciativa. 

• As comunidades Guarani solicitaram a continuidade do apoio à Mostra 

Cultural Guarani, que apesar de não previsto no PBA, foi apoiado durante 

cinco anos pelo CECS. O CECS poderá contribuir com materiais de 

divulgação do evento por dois anos. 
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12 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS TERRA S 

INDÍGENAS  

Segundo o PBA-CI, o presente programa é composto por ações que visam 

melhorar a infraestrutura das Terras Indígenas envolvidas no processo de 

licenciamento da UHE Mauá, as quais estão organizadas em três subprogramas:  

• Melhoria de Estradas das TI’s. Mococa, Apucaraninha e Barão de 

Antonina;  

• Gestão de Resíduos Sólidos;   

• Melhoria da Qualidade da Água da Terra Indígena Ywy Porã/ Posto Velho. 

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; 

assim como a situação socioeconômica destas famílias indígenas, os seguintes 

itens serão implementados exclusivamente na TI Mococa:  

• Criação de um fundo destinado às famílias da TI Mococa, o qual terá a 

vigência de 12 meses, sendo iniciado no 1º mês de implementação das 

ações do PBA. As condições e valores a serem repassados serão alvo de 

um termo específico, firmado entre CECS e comunidade indígena e 

supervisionado pela FUNAI;  

• Aquisição de 01 veículo equipado com maca e instrumentos para 

atendimento emergencial para a TI Mococa.  
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12.1 SUBPROGRAMA DE MELHORIA DE TRECHOS DE ESTRADAS: 

TERRAS INDÍGENAS MOCOCA, APUCARANINHA E BARÃO DE 

ANTONINA.  

De acordo com os relatórios apresentados pelo consórcio e com a atualização 

em campo, pode-se concluir que nas três Terras Indígenas onde estava previsto 

a reforma e melhoria de estradas/trechos, as obras foram concluídas. Além disso 

houve a criação e destinação do fundo destinado as famílias da TI Mococa, 

assim como houve a aquisição e entrega do veículo equipado com maca e 

instrumentos para atendimento emergencial também previsto para a TI Mococa.  

Na TI. Apucaraninha a reforma da estrada inicialmente prevista no PBA-CI, foi 

substituída pela construção de uma ponte de acesso na estrada principal que 

corta a TI. A obra foi concluída pelo consórcio, que após apresentar problemas 

em sua estrutura, foi realizado reparo e entregue a comunidade. Na avaliação 

da comunidade a obra apresenta indícios de que a vida útil da mesma pode ser 

prejudicada, pois, as manilhas apresentam rachaduras e na época de chuva a 

quantidade de água represada é elevada, além do fluxo de água na parte de 

cima da ponte, que no entendimento da comunidade pode a longo prazo 

desgastar a estrutura.  

Na TI. Mococa, a obra foi finalizada com a construção de ponte e término de 

trecho de estrada. Na avaliação da comunidade existe a necessidade de 

entendimento a respeito do tamanho da estrada a ser reformada, visto que parte 

do quantitativo foi substituído pelo consórcio e acordado com a comunidade para 

a construção da ponte, mas a comunidade informa que no projeto já deveria 

estar a previsão da ponte, junto com a melhoria da estrada. 

Na avaliação da FUNAI, três pontos são abordados com solicitações ao 

consórcio:  

• Vulnerabilidade das obras já realizadas - As atividades foram 

realizadas sem a inclusão de ações que pudessem efetivamente 

solucionar os problemas relatados pelos indígenas, como a dificuldade 
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de utilização das estradas, por exemplo, na época das chuvas, 

gerando interrupções e novas intervenções. Não foram feitos, por 

exemplo, sistemas de contenção como muros de arrimo, também 

necessários em alguns dos trechos visitados, sendo visíveis a 

existência de rachaduras. Esses problemas podem levar a 

rompimentos, nos locais onde foram colocadas as manilhas.  

• Falta de encaminhamento à FUNAI dos diagnósticos técnicos e do 

planejamento executivo das obras.  

• Avaliação da articulação entre esse Subprograma e o Programa de 

Vigilância e Gestão Territorial, o qual condiciona a implementação 

adequada de suas ações, à melhoria das estradas e acesso aos 

trechos previstos.  

A FUNAI informa que uma vistoria técnica específica deverá ser realizada 

posteriormente por profissional competente da fundação, para que sejam 

consolidados laudo e relatório quanto à qualidade das obras implementadas. 

Outras considerações possíveis, conforme apontado no diagnóstico, residem na 

não realização de diálogos e intervenção do consórcio junto às prefeituras de 

Tamarana e Ortigueira, para as melhorias de estradas e outros acessos às 

Terras Indígenas, além dos trechos previstos no subprograma de melhorias de 

estradas e trechos do PBA-CI. 

Não foram encontrados registros das atividades de educação ambiental 

previstas para os trabalhadores das obras – que deveria abordar os códigos de 

condutas necessários para a realização dos trabalhos no interior das TIs., 

visando respeito aos territórios e povos indígenas, bem como as orientações 

para os procedimentos e normas ambientais, de forma a evitar ocorrência de não 

conformidades.  

Ainda chama a atenção o uso do cascalho no interior das TI’s, o que estava 

proibido de acordo com o PBA-CI. Deve ser acordado entre as partes envolvidas 

ações para compensar esse uso, como recuperação das áreas degradas em 

função da utilização ou o pagamento pelo cascalho utilizado.  
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A conclusão integrando a visão das comunidades, da FUNAI e do empreendedor 

diverge quanto à qualidade das obras realizadas e no caso da TI. Mococa quanto 

ao quantitativo da estrada a ser reformada.  

Nesse sentido, a proposta da FAPEU para o Plano executivo é realizar o 

diagnóstico para subsidiar os projetos faltantes e para subsidiar a avaliação 

situacional das obras já realizadas - Realizar as correções e adequações 

indicadas no diagnóstico e na avaliação das obras realizadas e por fim, definir 

um cronograma de articulação com as prefeituras para a melhoria de estradas e 

outros acessos às Terras Indígenas, além dos trechos previstos no subprograma 

de melhorias de estradas e trechos do PBA-CI 

12.1.1 Objetivo  

• Promover melhoria de trechos de estradas internas às Terras Indígenas 

Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina conforme discriminado no 

programa.  

12.1.2 Diretrizes metodológicas  

Considerando que todas as obras foram finalizadas e contam com relatório 

técnico elaborado por engenheiro responsável e ART, o CECS propõe: 

• Articulação com as prefeituras para a melhoria de estradas e outros 

acessos às Terras Indígenas, além dos trechos previstos no subprograma 

de melhorias de estradas e trechos do PBA-CI. Cabe ressaltar que estes 

acordos dependerão da possibilidade legal das Prefeituras Municipais 

realizarem obras dentro de territórios da União.   
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12.1.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

12.1.3.1 Quadro Executivo - VI.A - Melhoria de Trechos de Estradas 

Quadro 21 - Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvimento, produtos e metas do Subprogr ama de Melhoria de Trechos de Estradas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Promover melhoria de trechos de estradas internas às Terras Indígenas.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
Propiciar maior controle por parte dos indígenas de seus territórios. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
VI.A.2 - Elaboração de 
diagnóstico rápido (medição, 
declividade, etc.) dos trechos de 
estradas a serem reformados. 

VI.A.2.1 - Realizar o diagnóstico para subsidiar os projetos faltantes e para 
subsidiar a avaliação situacional das obras já realizadas. 
VI.A.2.2 - Levantamento de dados e mapeamento in loco de áreas potencialmente 
vulneráveis e/ou de relevância nas Terras Indígenas. 

2.1 - Diagnóstico.  

�     Estabelecimento e realização de 
diagnóstico (medição, declividade, etc.) dos 
trechos de estradas a serem reformados, a 
fim de direcionar as obras. 

Promover melhoria de trechos de estradas internas às Terras Indígenas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.A.3 - Elaboração de projeto 
executivo das obras, a ser 
aprovado pelas comunidades. 

VI.A.3.1 - Elaborar projetos faltantes com a submissão aos CGL e FUNAI 
anteriormente à contratação das obras. 3.1 - Projetos executivos.  �     Melhoria de trechos de estradas 

internas às Terras Indígenas. 

Promover melhoria de trechos de estradas internas às Terras Indígenas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.A.4 - Aquisição de materiais 
necessários. 

VI.A.4.1 - Conforme previsto no PBA-CI e redimensionado de acordo com as 
necessidades encontradas. 

4.1 - Realizar acordos e compensações 
pelo uso indevido do cascalho presente 
dentro das TI’s. 

�     Melhoria de trechos de estradas 
internas às Terras Indígenas. 

Promover melhoria de trechos de estradas internas às Terras Indígenas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.A.5 - Realização de oficinas de 
educação ambiental com os 
trabalhadores da obra. 

VI.A.5.1 - Deverá abordar os códigos de condutas necessários para a realização 
dos trabalhos no interior das TI’s, visando respeito aos territórios e povos 
indígenas, bem como as orientações para os procedimentos e normas. ambientais, 
de forma a evitar ocorrência de não conformidades. 

5.1 - Relatório de atividades. �     Melhoria de trechos de estradas 
internas às Terras Indígenas. 

• Através da melhoria de trechos de estradas internas às Terras Indígenas, facilitar acesso às áreas agricultáveis e o trânsito de fiscais indígenas.  
• Evitar desmatamento desordenado para abertura de novas vias de acesso. 

• Garantir acessos às áreas sem a necessidade da utilização de estradas fora das Terras Indígenas. 
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• Facilitar trânsito de fiscais indígenas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.A.6 - Execução das obras. VI.A.6.1 - Realizar as correções e adequações indicadas no diagnóstico e na 
avaliação das obras realizadas.  6.1 - Relatório de atividades.  �     Evitar a abertura de vias clandestinas. 

Promover melhoria de trechos de estradas internas às Terras Indígenas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.A.7 - Diálogos e intervenção 
do consórcio junto às prefeituras. 

VI.A.7.1 - Definir um cronograma de articulação com as prefeituras para a melhoria 
de estradas e outros acessos às Terras Indígenas, além dos trechos previstos no 
subprograma de melhorias de estradas e trechos do PBA-CI. 

7.1 - Relatório de atividades. 
�     Diminuir o trânsito dos indígenas nas 

propriedades vizinhas.  
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12.1.3.2 Quadro de acompanham. das ativid. executivas VI.A - Melhoria de Trechos de Estradas 

Quadro 22 - Acompanhamento das atividades executiva s VI.A - Melhoria de Trechos de Estradas. 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Estabelecer termo de 
acordo entre as Prefeituras 
e as TIs para manutenção 
das estradas, se possível 

• VI.A.6.1 

• Coordenação; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 

• Coordenação define um cronograma de articulação com as prefeituras 
para a melhoria de estradas e outros acessos às Terras Indígenas, além 
dos trechos previstos no subprograma de melhorias de estradas e 
trechos do PBA-CI; 

• Coordenação, junto às PMs, verifica atribuição legal para atuação das 
prefeituras dentro de área pertencente à União; verificar possibilidade 
de acordo de serviço com a FUNAI; 

• Até 90 dias da 
contratação da 
equipe técnica 

• TIs 

Apresentar resultados •  
• Coordenação; 
• Consultoria Social. 

• Elaborar relatório contendo os acordos eventualmente firmados e a 
concordância das lideranças; 

• Preparar minutas de encaminhamento à FUNAI. 

• Até 30 dias após 
estabelecimento 
de termos de 
acordo 

• Escritório 
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12.1.4 Recursos humanos 

Os acordos com as Prefeituras Municipais para manutenção das estradas 

poderão ser tratados pela equipe técnica que será contratada, com o 

envolvimento da coordenação e da consultoria social. 

  

12.1.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais  

Os Infraestrutura, equipamentos e materiais serão detalhados com base nos 

resultados do diagnóstico e da avaliação das obras já realizadas.  

 
 



159 

 

12.1.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no plano executivo se desenvolverá a partir da avaliação de processo e dos produtos, indicando a observação 

das partes envolvidas a partir de formulários de desempenho, conforme estruturado no quadro a seguir. Também deve ser mantido 

a previsão de relatórios semestrais e anuais pelos quais será possível acompanhar a evolução e o alcance da execução do 

subprograma.  

PRODUTO  AVALIAÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

AVALIAÇÃO DA 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DO 
CECS 

Contratação de profissionais capacitados para elaboração de diagnóstico.  

Fichas de avaliação, 
entrevistas, relatórios 

participativos. 
Atas e listas de 

presença  

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Realização do diagnóstico para subsidiar os projetos faltantes e para subsidiar a 
avaliação situacional das obras já realizadas. 
Elaborar projetos faltantes com a submissão aos CGL e FUNAI anteriormente à 
contratação das obras. 
Licitação e contratação de empresa para realização das obras necessárias 
identificadas no diagnóstico e na avaliação situacional das obras já realizadas.  
Realização de oficinas de educação ambiental com os trabalhadores da obra. 
Execução das obras - Realizar as correções e adequações indicadas no 
diagnóstico e na avaliação das obras realizadas.  
Articulação com as prefeituras para a melhoria de estradas e outros acessos às 
Terras Indígenas, além dos trechos previstos no subprograma de melhorias de 
estradas e trechos do PBA-CI 
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12.1.7 Considerações das comunidades indígenas 

TI Apucaraninha – Os participantes informaram que estão de acordo com as 

propostas do Plano Executivo e aguardam a avaliação da obra realizada por 

profissionais da FUNAI.  

TI Barão de Antonina – Os participantes informaram que estão de acordo com 

as propostas do Plano Executivo e reforçam a necessidade de a avaliação ser 

realizada por profissionais que não estiveram ligados à execução das obras.  

TI Mococa – Os participantes informaram que estão de acordo com as propostas 

do Plano Executivo e que precisam entrar em acordo com o consórcio sobre o 

quantitativo da estrada que deveria ser melhorada, visto que uma parte foi 

subtraída devido à troca para construção de ponte sobre curso d’água. 
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12.1.8 Indicadores para propostas de acordos  

• Estabelecer termos de acordos entre as Prefeituras Municipais e as TIs 

para manutenção das estradas, considerando a possibilidade legal das 

prefeituras efetuarem obras dentro de áreas da União. 
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12.2 SUBPROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Segundo o PBA-CI, o Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos se justifica, 

porque a disposição incorreta dos resíduos, além de poluir o meio ambiente, 

adequa-se como abrigo para vetores de doenças e animais peçonhentos. Serve 

também como reservatório para reprodução de organismos maléficos à saúde, 

como o mosquito da dengue.   

É importante ressaltar que a produção de resíduos, apesar de inevitável, pode 

ser minimizada. Um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

deve, portanto, contemplar uma estratégia de redução de impacto na produção 

de resíduos, diminuindo também o impacto quanto à segregação e disposição 

final dos mesmos. 

A análise do Subprograma na fase de diagnóstico mostrou que 100% das 

atividades previstas não foram realizadas. Este posicionamento é convergente 

com o entendimento do consórcio, das comunidades indígenas e da FUNAI.  

A proposta do Plano Executivo é a realização das ações inicialmente previstas 

com ajustes e/ou substituições na execução, de acordo com a realidade e 

especificidade de cada TI. Nesse sentido, o diagnóstico previsto no 

subprograma, além de identificar a problemática da disposição do lixo nas TIs, 

vai auxiliar os diálogos de modo a esclarecer para lideranças e representantes 

das comunidades a importância, a estrutura e as práticas necessárias para se 

trabalhar a gestão do lixo nas Terras Indígenas.  

12.2.1 Objetivo  

• Promover conscientização sobre origens, destinação e impactos dos 

resíduos sólidos nas TI's, assim como diretrizes gerenciais relativas a 

esses resíduos.  
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12.2.2 Diretrizes metodológicas  

A sugestão metodológica para o Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos 

deve privilegiar o uso das ferramentas participativas, como: mapa falado; 

calendário sazonal ou ecológico; diagrama de fluxo e outras ferramentas de 

planejamento. Além do uso das ferramentas de diálogos participativos, durante 

as oficinas de educação ambiental e aquelas destinadas aos agentes 

recicladores e aos agentes indígenas de saúde e de saneamento, o 

Subprograma deverá fazer uso de metodologias de pesquisa, ação, 

questionários semiestruturados e uso de tecnologias, como vídeo, PowerPoint e 

data show, de modo que possa permitir a todos os participantes das oficinas um 

pleno entendimento e participação das atividades de educação e gestão do lixo.  

Essas são apenas algumas diretrizes metodológicas possíveis, no entanto, a 

metodologia do subprograma deve ser estruturada na construção do plano de 

trabalho, de modo a subsidiar o planejamento adequado da execução das ações 

de gestão do lixo que são várias, conforme a lista organizada no PBA e 

apresentada abaixo. Vale lembrar que para cada ação prevista a seguir, existem 

diferentes métodos de realização.   

Procedimentos metodológicos apresentados no PBA-CI, que podem ser 

entendidos como uma lista de atividades que necessitarão de uma breve 

descrição metodológica a ser definida na retomada dos trabalhos.   

 
• Contratação de profissionais capacitados;  

• Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos nas 08 Terras Indígenas;  

• Aquisição de materiais necessários;  

• Construção ou substituição de estrutura de triagem e reciclagem de 

resíduos sólidos;   

• Estudo sobre a viabilidade da comercialização dos resíduos; 

• Implementação de ações designadas no Plano, de acordo com cada 

Terra Indígena:  

• Elaboração do diagnóstico da situação atual;  
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• Produção de material bilíngue sobre resíduos sólidos e educação 

ambiental;   

• Realização de oficinas sobre educação ambiental;  

• Realização de oficinas e cursos para capacitação de agentes 

recicladores de resíduos sólidos;  

• Elaboração de proposta de manejo dos resíduos;  

• Elaboração de Plano de Monitoramento;   

• Promoção do diálogo entre Secretaria de Educação e produtores 

indígenas de gêneros alimentícios. 
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12.2.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

O presente quadro apresenta a estrutura do subprograma em que as ações estão correlacionadas e organizadas, de modo a contemplar os 

objetivos específicos e as atividades relacionadas a esses objetivos com o devido detalhamento das atividades, resultando em produtos e 

atendendo aos indicadores e metas previstas no PBA-CI. 

12.2.3.1 Quadro Executivo - VI.B - Resíduos Sólidos 

Quadro 23 - Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvimento, produtos e metas do Subprogr ama de Gestão de Resíduos Sólidos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Incentivar destinação correta de resíduos; 
Diminuir os resíduos enviados para aterro sanitário  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
Executar diagnóstico rápido e participativo sobre a destinação de resíduos sólidos nas áreas indígenas impactadas. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.B.2 - Realizar o diagnóstico sobre a 
problemática do Lixo em cada TI. 

VI.B.2.1 - Definição do roteiro do diagnóstico da problemática do lixo em cada TI.   

2.1, 2.2 - Diagnóstico. 
�      Realizar Diagnóstico Rápido 

Participativo sobre origens e destinação de 
resíduos sólidos nas TI’s. 

VI.B.2.2 - Realização do diagnóstico participativo: fontes de resíduos, locais e 
modo de disposição, registro fotográfico dos abrigos e estrutura existentes, 
identificação da disposição final.  

Incentivar destinação correta de resíduos 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
VI.B.3 - Elaboração de Plano de Gestão de 
Resíduos nas oito Terras Indígenas – 
Elaboração de proposta de manejo dos 
resíduos. 

VI.B.3.1 - Realização de oficinas participativas para definição das diretrizes do 
plano de resíduos e posteriormente oficina de validação e aprovação do plano 
elaborado. 

3.1 - Plano de gestão de 
resíduos. 

�      Elaborar e implantar um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Adequar a gestão de resíduos sólidos nas Terras Indígenas à Lei Estadual Nº 12493 – 22/01/1999 (Publicado no Diário Oficial Nº 5430 de 05/02/1999). 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.B.4 - Aquisição de materiais necessários 
– estrutura para acondicionamento, 
separação e destino dos resíduos. 

VI.B.4.1 - Adquirir Infraestrutura, equipamentos e materiais conforme previsto no 
PBA-CI e redimensionado de acordo com as necessidades encontradas, ou de 
acordo com as substituições e propostas de adequações de cada comunidade.  

4.1 - Relatório de atividades.  

�      Implantar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

�      Construir estrutura de triagem e 
reciclagem de resíduos sólidos; 
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Oficinas realizadas com as comunidades indígenas sobre educação ambiental e gerenciamento dos resíduos. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.B.5 - Realização de oficinas sobre 
educação ambiental. 

VI.B.5.1 - Elaboração das oficinas e definição de grade curricular e planos de aula 
para os temas definidos e necessários. 

5.1 - Plano das oficinas e 
relatório de realização das 
atividades educativas.  

�      Realizar oficinas com as 
comunidades indígenas sobre educação 
ambiental e gerenciamento dos resíduos; 

Realizar oficinas sobre reciclagem de resíduos sólidos. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.B.6 - Realização de oficinas e cursos 
para capacitação de agentes recicladores 
de resíduos sólidos. 

VI.B.6.1 - Formação de educadores ambientais indígenas, recicladores e 
fortalecimento do AIS e AISAN.  

6.1 - Plano das oficinas e 
relatório de realização das 
atividades educativas.  

�      Capacitação de agentes 
recicladores de resíduos sólidos. 

Implementação do Plano de Resíduos Sólidos nas aldeias. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.B.7 - Construção de estrutura de triagem 
e reciclagem de resíduos sólidos em 
espaços designados pelas comunidades. 

VI.B.7.1 - Definir projeto em conjunto com as comunidades. 
VI.B.7.2 - Realizar a substituição ou adequação de acordo com as demandas de 
cada TI.  
VI.B.7.3 - Escolha dos locais de construção ou instalação de estrutura de triagem e 
reciclagem. 
VI.B.7.4 - Construção e/ou disponibilização das estruturas previstas e necessárias.  
VI.B.7.5 - Aquisição ou substituição - coletores específicos, mesa para segregação 
dos resíduos, prensa e outros previstos no PBA.  

7.1 - Projeto da construção da 
estrutura de triagem (para as 
comunidades que mantiverem o 
galpão de reciclagem) - Barracão 
para separar, limpar e armazenar 
os resíduos sólidos, contendo 
100m². 
7.2 - Relatório de atividades. 

�      Elaborar e implantar um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

�      Promover práticas de 
desenvolvimento sustentável que não poluam 
o meio ambiente; 

�      Construir estrutura de triagem e 
reciclagem de resíduos sólidos. 

Promover articulação com a secretaria de educação para que a compra dos gêneros alimentícios da merenda escolar seja preferencialmente realizada nas TI’s, em lugar do envio de produtos industrializados. 
Incentivar a aquisição de produtos alimentícios produzidos na TI como merenda escolar, como forma de diminuir produção de resíduos e aumentar geração de renda localmente. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.B.8 - Implementação de ações 
designadas no Plano, de acordo com cada 
Terra Indígena  

VI.B.8.1- A coordenação do programa, juntamente com lideranças e representantes 
das comunidades, deve elaborar um plano de articulação e tratativas com a SESAI, 
secretarias de educação e prefeituras para as articulações previstas para 
continuidade das ações de gestão de resíduos e acesso ao programa de aquisição 
de alimentos.  
  
VI.B.8.2- Articulação de lideranças indígenas e municípios para a coleta do lixo; 
VI.B.8.3 - Articulação com a secretaria de educação para análise de viabilidade de 
adesão ao PAA.  
VI.B.8.4 - Articulação com a SESAI para assumir as responsabilidades pelo 
saneamento ambiental dentro das TI’s. 

8.1 - Relatório de atividades.  

�      Diminuir produção de resíduos 
sólidos e destiná-los adequadamente; 

�      Diminuir a produção de resíduos 
através da maior aquisição de alimentação 
escolar de produtos das TI’s.   

�      Implantação de um Plano de 
Resíduos Sólidos nas aldeias; 

�      Doenças e propagação de agentes 
patogênicos diminuídas. 
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Diminuir produção de resíduos. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.B.9 - Produção de material bilíngue 
sobre resíduos sólidos e educação 
ambiental. 

VI.B.9.1 - Realizar oficinas para produzir, validar e aprovar as cartilhas sobre 
resíduos sólidos e educação ambiental.  
VI.B.9.2 - Imprimir cartilha e distribuir nas oficinas e nas comunidades – a cartilha 
pode ser produzida logo após o processo de diagnóstico, se configurando em 
material para os processos de capacitação.  

9.1, 9.2 - Cartilha e relatório de 
atividades.  

�      Distribuição de material didático 
bilíngue sobre produção, separação, 
destinação e reciclagem de resíduos sólidos. 

Diminuir produção de resíduos e aumentar a geração de renda localmente. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

VI.B.10 - Realizar análise de viabilidade de 
comercialização dos resíduos gerados e 
classificados nas comunidades.  

VI.B.10.1 - Realizar levantamento da quantidade de lixo gerado nas comunidades, 
levantar a existência de cooperativas de catadores de resíduos nos municípios, 
identificar empresas de compra de resíduos, levantar os valores praticados para 
compra de lixo de acordo com a classificação dos resíduos.  

10.1 - Relatório de atividades 
com análise de viabilidade.  

�      Estudar a viabilidade da 
comercialização dos resíduos sólidos 
reciclável com centros urbanos. 
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12.2.3.2 Quadro de acompanhamento das atividades executivas VI.B - Resíduos Sólidos  

Quadro 24 - Acompanhamento das atividades executiva s VI.B - Resíduos Sólidos. 

 
O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Contratar consultoria 
técnica para coordenar o 
projeto. 

• VI.B.1.1 
• Coordenação; 
• Administrativo; 

• Coordenação define perfil profissional e elabora Termo de Referência para 
a contratação; 

• Administrativo contrata prestação de serviço de coordenação técnica do 
projeto; 

• Até 60 dias da 
contratação da 
equipe técnica 

• Escritório 

Definir roteiro do 
diagnóstico da 
problemática do lixo em 
cada TI. 

• VI.B.1.2 

• Coordenação; 
• Consultoria 

Técnica; 
• Consultoria Social. 

• Definir Plano de trabalho e elaborar roteiro do diagnóstico;  
• Mobilizar e comunicar as comunidades;  
• Ajustar cronograma e aprovar início dos trabalhos. 

• Até 10 dias 
após 
contratação 
Consultoria 
Técnica. 

• Escritório e 
TIs 

Realizar diagnóstico 
participativo: fontes de 
resíduos, locais e modo 
de disposição, registro 
fotográfico dos abrigos e 
estrutura existentes, 
identificação da 
disposição final. 

• VI.B.1.3 
• VI.B.10.1 

• Consultoria 
Técnica; 

• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas 

indicados. 

• Consultoria Social agenda trabalhos de diagnóstico nas TIs conforme roteiro 
definido – oficinas de 1 dia em cada TI; 

• Participantes realizam levantamentos participativos – quantidade de lixo 
gerado; existência de cooperativas de catadores de resíduos nos 
municípios; empresas de compra de resíduos; valores praticados para 
compra de lixo de acordo com a classificação dos resíduos; 

• Consultoria Técnica sistematiza relatórios e apresentar resultados do 
diagnóstico para as comunidades e para a Coordenação. 

• Até 60 dias 
após 
elaboração do 
roteiro. 

• TIs 

Elaborar estudo de 
viabilidade da reciclagem 
de resíduos 

• VI.B.10.1 
• Consultoria 

Técnica. 

• Consultoria Técnica elabora revisão bibliográfica sobre a viabilidade de 
estruturas de reciclagem e comercialização de resíduos na literatura 
especializada e na ABNT; 

• Com base no diagnóstico e na revisão bibliográfica, elabora parecer técnico 
sobre a implantação do que está proposto no PBA-CI; 

• Calcula o valor do projeto original com base em estruturas mínimas de 
reciclagem capazes de atender o volume de resíduos gerados por cada TI. 

• Até 20 dias a 
partir da 
realização do 
diagnóstico 

• Escritório 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Realizar oficinas 
participativas para 
definição das diretrizes 
do PGRS. 

• VI.B.2.1 

• Consultoria 
Técnica; 

• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas 

indicados. 

• Consultoria Social agenda oficinas de CGL de 1 dia em cada TI para tratar 
das diretrizes do PGRS; 

• Participantes elaboram diretrizes para construção do PGRS culturalmente 
adequados à realidade de cada TI e Grupo Étnico; 

• Importante considerar o interesse das comunidades em realizar a 
comercialização de resíduos e avaliar a necessidade de estudos de 
viabilidade da comercialização. 

• Até 20 dias 
após Estudo 
de viabilidade 

• TIs 

Elaborar propostas de 
PGRS. • VI.B.2.1 

• Consultoria 
Técnica. 

 
• Consultoria Técnica elabora proposta de PGRS com base no diagnóstico e 

na ABNT, com implantação limitado ao valor do projeto original, verificando 
possibilidades de contribuições da SESAE; 

• Até 10 dias a 
partir do 
estudo de 
viabilidade. 

• Escritório 

Realizar oficinas 
participativas para 
validação e aprovação do 
PGRS. 

• VI.B.2.1 

• Consultoria 
Técnica; 

• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Lideranças 

indígenas. 

• Consultoria Social agenda oficinas de CGL de um dia em cada TI para tratar 
discutir e aprovar o PGRS; 

• Participantes discutem e aprovam o PGRS; 
• Consultoria Técnica sistematiza PGRS e encaminha à Coordenação. 

• Até 30 dias 
após 
elaboração 
das propostas. 

• TIs 

Redimensionar 
infraestrutura, 
equipamentos e materiais 
conforme previsto no 
PBA-CI adaptando-as ao 
que foi proposto no 
PGRS de cada 
comunidade. 

• VI.B.3.1 
• Consultoria 

Técnica. 
• Administrativo. 

• Consultoria Técnica, com base na previsão inicial e no PGRS, elabora plano 
de implantação de infraestruturas e equipamentos; 

• Consultoria Técnica observa os itens especificados no PBA-CI e adequa 
quantidade e lista de Infraestrutura, equipamentos e materiais ao que for 
proposto no PGRS. 

• Consultoria Técnica elabora termos de referência para as contratações; 
• Administrativo elabora orçamentos e realiza aquisições; 
• Consultoria Técnica disponibiliza aquisições às comunidades com as 

devidas orientações de uso. 

• Até 20 dias da 
aprovação do 
PGRS 
(aquisições 
fora deste 
prazo – 
conforme 
PGRS) 

• Escritório 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Elaborar projetos de 
implantação de 
infraestrutura e 
equipamentos quando for 
o caso 

• VI.B.6.1 

• Consultoria 
Técnica; 

• Coordenação 
Indígena; 

• Administrativo; 
• Empresas 

Projetistas; 

• Consultoria Técnica elabora termos de referência para os serviços a serem 
contratados; 

• Administrativo contrata a prestação de serviços; 
• Empresas Projetistas elaboram projetos específicos e termos de referência 

para a contratação da execução; 
• Consultoria Técnica assegura elaboração participativa dos projetos; 

• De acordo com 
o PGRS 

• Escritório e 
TIs 

Executar a implantação 
dos projetos de 
infraestrutura e 
equipamentos 

• VI.B.6.2 
• VI.B.6.3 
• VI.B.6.4 
• VI.B.6.5 

• Consultoria 
Técnica; 

• Coordenação 
Indígena; 

• Administrativo; 
• Empresas 

Executoras; 

• Administrativo faz orçamentos e contrata empresas executoras; 
• Empresas executoras implantam projetos aprovados pelas comunidades; 
• Consultoria Técnica fiscaliza a execução dos serviços e elabora relatórios a 

serem encaminhados à Coordenação; 

• De acordo com 
o PGRS 

• Escritório e 
TIs 

Elaborar um plano de 
articulação e tratativas 
com a SESAI, 
Secretarias de Educação 
e Prefeituras para as 
articulações previstas 
para continuidade das 
ações de gestão de 
resíduos e acesso ao 
programa de aquisição 
de alimentos; 

• VI.B.7.1 
• VI.B.7.2 
• VI.B.7.3 
• VI.B.7.4 

• Coordenação; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Instituições 

envolvidas. 

• Elaborar plano de articulação e tratativas com a SESAI, secretarias de 
educação e prefeituras;  

• Realizar visitas técnicas e dialogar/apresentar o PGRS de cada TI; 
• Realizar tratativas para acordo, apoio e cooperação entre as TIs. SESAI, 

secretárias e prefeituras para apoio à execução do PGRS de cada TI e coleta 
de lixo; 

• Até 90 dias 
após 
aprovação do 
PGRS 

• TIs 

Contratar educador 
ambiental • VI.B.1.1 

• Coordenação; 
• Administrativo. 

• Coordenação define perfil e elabora termo de referência para a contratação; 
• Administrativo elabora orçamentos e contrata prestação de serviços. 

• Até 30 dias 
após 
implantação 
das 
infraestrururas. 

• Escritório 
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O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Elaborar cartilhas sobre 
resíduos sólidos e 
educação ambiental 

• VI.B.8.1 

• Coordenação 
Técnica; 

• Educador; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Indígenas 

tradutores. 

• Consultoria Técnica e Educador, juntamente com Coordenadores Indígenas 
definem temas com base no diagnóstico e no PGRS de cada TI – considerar 
temas como os 3 Rs da Sustentabilidade – Reduzir, Reutilizar, Reciclar 

• Consultoria Social agenda oficinas de CGL de um dia em cada TI para tratar 
da cartilha de educação ambiental; 

• Educador elabora proposta de cartilha a partir do PGRS de cada TI;  
• Participantes da oficina complementam e aprovam participativamente as 

cartilhas sobre resíduos sólidos e educação ambiental; 
• Indígenas traduzem a cartilha para a língua das etnias em cada TI; 
• Educador realiza diagramação das cartilhas;  
• Em reunião do CGL participantes aprovam diagramação das cartilhas; 

• Até 60 dias 
após 
implantação 
das 
infraestruturas 

• TIs e 
escritório 

Imprimir cartilha e 
distribuir nas oficinas e 
nas comunidades – a 
cartilha pode ser 
produzida logo após o 
processo de diagnóstico, 
se configurando em 
material para os 
processos de 
capacitação 

• VI.B.8.2 
• Coordenação; 
• Administrativo; 

• Coordenação elabora termo de referência para contratação do serviço de 
diagramação; 

• Administrativo faz orçamentos e contrata serviço; 
• Observar o cronograma dos itens VI.B.5.1 - VI.B.6.1, pois as cartilhas podem 

ser produzidas logo após o processo de diagnóstico, se configurando em 
material para os processos de capacitação 

• Até 30 dias 
após a 
elaboração 
das cartilhas 

• Empresa 
contratada 

Realizar oficinas sobre 
educação ambiental e 
gerenciamento de 
resíduos sólidos 
(reciclagem quando for o 
caso) 

• VI.B.5.1 
• VI.B.6.1 

• Consultoria 
Técnica; 

• Educador; 
• Consultoria Social; 
• Coordenação 

Indígena; 
• Participantes 

indicados. 

• Consultoria Social agenda oficinas de CGL – 1 oficina de 2 dias em cada TI 
para educação ambiental; 

• Educador coordena a realização das oficinas com base nas cartilhas 
entregues; 

• Consultoria Técnica elabora relatório das oficinas e encaminha à 
Coordenação. 

• Até 60 dias 
após entrega 
das cartilhas 

• TIs 
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12.2.4 Recursos humanos 

Os recursos humanos previstos inicialmente no PBA para o subprograma de 

gestão do lixo, e mantidos no Plano Executivo, são:  

• 01 - Especialista em educação ambiental, com ênfase em gestão do lixo 

em comunidades indígenas – coordenador.  

• 01 - Educador ambiental (técnico). 

• 01 - Engenheiro ambiental ou profissional com experiência em gestão de 

resíduos.  

A equipe de trabalho terá coordenação única de uma Consultoria Técnica 

contratada para esta finalidade. Os demais profissionais previstos no PBA-CI 

serão contratados conforme previsão dos projetos e poderão ser contratados no 

âmbito da prestação dos serviços das empresas executoras. Poderá ser 

pensada a criação de duas equipes de trabalho que atenderão a dois blocos de 

comunidades indígenas, definidos pela distribuição geográfica.  

Os profissionais envolvidos na construção civil prevista no subprograma deverão 

ser contratados no modelo de execução de obras já utilizadas pelo consórcio – 

licitação para empreitada.  

 

12.2.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais  

Embora já estivesse previsto no PBA-CI a indicação de alguns materiais e 

insumos, verificou-se que parte desses materiais indicados são insuficientes 

para atender adequadamente as 08 Terras Indígenas e, nesse sentido, a 

recomendação desse plano é que os materiais sejam redimensionados com 

base nos resultados do diagnóstico - PGRS, que apresentará a quantidade de 

lixeiras/seletores de resíduos que serão necessários e sejam adquiridos com 

recursos provenientes da substituição das estruturas não implantadas.  

Além disso, o PBA não deixou claro a previsão de sacos de lixo, luvas, botas e 

outros EPIs necessários para mutirões e ações educativas coletivas com foco 
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na conscientização e ação para mobilizar, capacitar e equipar as comunidades 

para continuidade dos trabalhos de gestão do lixo gerado.  

Segue a relação de materiais previstos no PBA-CI e que precisarão ser 

caracterizados e redimensionados a partir do diagnóstico e do PGRS a serem 

elaborados, em que serão indicadas pelas comunidades as necessidades de 

adequações e substituições, mencionadas nas fases de diagnóstico e 

elaboração desse Plano Executivo.  

• Coletores específicos  (definir melhor modelo e a quantidade de acordo 

com as especificidades de cada TI);  

• Mesa de segregação dos resíduos  (definir e optar por modelo que 

atenda ao volume de resíduo indicado no diagnóstico);  

• Prensa  (a maioria das comunidades pensou na substituição desse 

equipamento. Mas, algumas TI entenderam a utilidade da prensa para 

elaboração de fardos de materiais recicláveis). A ser avaliado na 

elaboração do PGRS; 

• Materiais necessários para as oficinas  (para oficina de educação 

ambiental que combina teoria e prática, pode ser inserido nesse item os 

insumos necessários como: saco de lixo, EPIs, luvas, botas e outros a 

serem definidos no diagnóstico e no PGRS); 

• Materiais necessários para a realização do diagnóst ico (deve ser 

definido no plano de trabalho que detalhará o roteiro e o procedimento 

metodológico para a realização do diagnóstico);  

• Construção de barracão para separar, limpar, e arma zenar os 

resíduos sólidos – dimensão 100m2 (a definição do tipo e do tambnho 

do barracão deve ser tecnicamente justificado pelo volume de resíduos 

produzidos em cada TI conforme o diagnóstico.) 
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12.2.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no plano executivo se desenvolverá a partir da avaliação de processo e dos produtos, indicando a observação 

das partes envolvidas, a partir de formulários de desempenho, conforme estruturado no quadro a seguir. Também deve ser mantido 

a previsão de relatórios semestrais e anuais pelos quais será possível acompanhar a evolução e o alcance da execução do 

subprograma.  

PRODUTO  AVALIAÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

AVALIAÇÃO DA 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DO 
CECS 

Contratos de trabalho. 

Fichas de avaliação, 
entrevistas, relatórios 

participativos. 
Atas e listas de 

presença  

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Relatórios mensais, 
semestrais e anuais 

Plano de trabalho.  
Diagnóstico. 
Plano de gestão de resíduos 
Relatório de atividades - Aquisição de materiais necessários 
Plano das oficinas e relatório de realização das atividades educativas 
Projeto da construção da estrutura de triagem, caso seja tecnicamente viável 
(para as comunidades que mantiverem o galpão de reciclagem) - Barracão para 
separar, limpar e armazenar os resíduos sólidos, contendo 100m² - tamanho 
depende do diagnóstico. 
Relatório de atividades - plano de articulação e tratativas com a SESAI, 
secretarias de educação e prefeituras 
Cartilha e relatório de atividades 
Relatório de atividades com análise de viabilidade 
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12.2.7 Considerações das comunidades indígenas 

TI Apucaraninha - A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo, mas vão pensar na manutenção ou substituição do galpão, prensa e 

esteira, previstos no PBA. 

TI Mococa - A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo e querem a execução do subprograma, mas querem mais 

esclarecimentos e diálogos sobre como a gestão do lixo está estruturada no 

PBA. 

TI Queimadas - A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo e querem executar o programa. Vão pensar sobre a necessidade do 

galpão, prensa e mesa separadora. 

TI Barão de Antonina - A comunidade está em acordo com as propostas do 

Plano Executivo, querem que o programa seja iniciado e no diagnóstico podem 

indicar a necessidade ou não de substituição de equipamentos e estrutura 

previstos. 

TI São Jerônimo - O grupo étnico Kaingang está de acordo com a proposta do 

Plano Executivo, mas o grupo Guarani, pensou em executar o subprograma com 

algumas substituições de equipamentos e estrutura (galpão, prensa e mesa 

separadora). Ficou definido que as duas comunidades vão dialogar e buscarão 

acordos quanto à necessidade ou não de substituições. 

TI Laranjinha -  A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo. Informaram que na aldeia já recolhem o lixo e a prefeitura (Santa 

Amélia) busca na aldeia e leva para seu galpão de triagem. A comunidade deseja 

substituir/adequar a infraestrutura e os equipamentos previstos no PBA. 

TI Ywy porã - A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo. Como já recolhem o lixo da TI e a própria comunidade transporta os 

resíduos para descarte no aterro da Prefeitura, entendem que devem continuar 
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com as ações já constituídas. Porém, querem substituir a prensa e a mesa por 

outras ações dentro do subprograma.  

TI Pinhalzinho -  A comunidade está em acordo com as propostas do Plano 

Executivo e quer o início do subprograma, mas querem substituir o galpão, a 

prensa e a mesa. Como existe problema na TI e na região de falta de água, 

sugerem trocar por caminhão tanque ou pipa (acoplada no trator) para 

distribuição de água potável, ou construção de cisternas e avaliação da 

potencialidade hidro geológica da TI, para a possibilidade de abertura de poço. 
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12.2.8 Indicadores para propostas de acordos  

• Só será possível indicar propostas de acordos, que na maioria dos casos 

estão associadas à complementação da infraestrutura prevista para o 

Subprograma, após a definição do modelo de gestão de resíduos. A 

maioria das comunidades pensaram em substituições para a 

infraestrutura alegando que não farão a comercialização dos resíduos, 

apenas a triagem e destinação final via prefeituras.  
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12.3 SUBPROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE DA ÁGUA DA TERRA 

INDÍGENA YWY PORÃ 

Segundo o PBA, a proposição do Subprograma considerou a ausência de  

acesso à água potável para consumo humano, animal ou vegetal na área 

destinada às famílias que compõe a comunidade indígena de Ywy Porã,  e, além 

disso, estar o processo de regulamentação desta Terra Indígena em tramitação 

na Justiça, juntando-se ao fato dos responsáveis técnicos da Funasa alegarem 

a partir disto que não possuem competência para efetuar as melhorias 

necessárias para viabilizar água potável nesta terra indígena. O presente 

Subprograma se justificou pela necessidade premente de viabilizar a extração e 

canalização de água às famílias.  

O Subprograma estava organizado em quatro fases, a saber:   

• 1ª fase: definir as necessidades do uso da água;   

• 2ª fase: fazer um estudo da qualidade da água das minas;   

• 3ª fase: estimar a quantidade de consumo de água para as atividades 

domésticas e produtivas;  

• 4ª fase: criar uma infraestrutura de captação de água e tratamento de 

água.  

A análise da execução do subprograma considerando as informações 

disponibilizadas pelo empreendedor, apontaram que o subprograma foi 

concluído. A diferença, no entanto, ficou a cargo da capacidade de vazão do 

poço perfurado na comunidade, que dos 70 mil litros/hora previstos, tem a vazão 

de 8,8 mil litros\hora. O CECS providenciou manutenção e apoio para a transição 

da gestão do sistema de abastecimento da água para a SESAI.  

Na visão da comunidade a execução do subprograma não atendeu a todos os 

objetivos previstos e a abertura do poço além de não conter a vazão prevista no 

PBA-CI, não atende na quantidade adequada às demandas da comunidade. 

Adicionados aos relatos da comunidade, a observação técnica reside na 
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ausência de informações que indicam o cumprimento da terceira fase prevista 

no subprograma, associada ao estudo/estimativa da quantidade de consumo de 

água para as atividades domésticas e produtivas, o que pode ser reforçado pelo 

problema temporário de falta de água na comunidade.  

Neste sentido, os indígenas de Ywy Porã pedem que seja realizado a ampliação 

da perfuração existente ou abertura de outro poço a fim de atingir a meta de 

vazão prevista no PBA-CI.  

A FUNAI em sua Nota Técnica, não apresentou solicitações, questionamentos 

e/ou observações sobre o subprograma.  

A FUNAI, em sua Nota Técnica, não apresentou solicitações, questionamentos 

e/ou observações sobre o subprograma.  

Se desconhece o fundamento utilizado pelo CI-PBA na determinação da vazão 

de 70.000l/h, bem como a demanda atual da Comunidade e os parâmetros 

utilizados na locação do poço. Caso exista uma demanda da ordem de vazão 

prevista no CI-PBA, entende-se que o objetivo do Subprograma não foi 

plenamente atingido. Ou seja, o balizador da avaliação do cumprimento do 

objetivo deverá ser atendimento à demanda e potencial hidrogeológico local.  

Nesse sentido, a proposta do Plano Executivo é realizar avaliação do poço, da 

demanda hídrica da comunidade e do potencial hídrico da região, quando da 

retomada do CI-PBA, a fim de verificar a suficiência ou não das ações 

executadas. 

12.3.1 Objetivo  

Instalar poço semi-artesiano e demais instalações necessárias para melhoria de 

qualidade da água e acesso à água potável em proporção condizente com as 

necessidades de consumo e produção agrícola.  
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12.3.2 Diretrizes metodológicas  

As diretrizes metodológicas para o cumprimento do subprograma em questão 

preveem os seguintes passos:  

• Contratação de profissionais capacitados para elaboração de diagnóstico 

rápido (localização, profundidade, etc.) das potenciais fontes de água 

potável na TI Ywy Porã.  

• Realizar o diagnóstico técnico na TI em diálogo com as lideranças. 

• Realizar estudo de demandas, a fim de avaliar a demanda necessária da 

Comunidade. 

• Caso seja constatada a viabilidade técnica e a necessidade apresentada 

pelo estudo de demanda que indique uma necessidade maior de água, o 

empreendedor deve realizar as obras necessárias para o aumento da 

disponibilidade de água para a TI: 

o Contratação da análise da água das áreas identificadas.   

o Aquisição de materiais necessários. 

o Execução das obras de infra-estrutura de captação e tratamento 

de água, se necessário. 

• As comunidades pediram uma análise da rede elétrica utilizada no poço, 

pois alegam que frequentemente a bomba d’agua queima e pedem que 

seja verificado se foi instalada rede de energia trifásica, conforme previsto 

no PBA.  

• Por fim, deve ser avaliado se os reservatórios instalados cumprem a 

função de armazenar e distribuir água, de acordo com a demanda da 

comunidade. Após tal análise, deve concluir a transição da gestão do 

sistema para a SESAI. 

Nesse sentido, repetem-se aqui as quatro fases previstas nos procedimentos 

metodológicos do PBA-CI, que não foram seguidos na execução e ocasionaram 

as pendências já mencionadas anteriormente.  

• 1ª fase: definir as necessidades do uso da água através de Diagnóstico 

Técnico Participativo.  
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• 2ª fase: fazer um estudo da qualidade da água das minas, 

encaminhando amostras a laboratórios de análise especializados. Os 

resultados serão apresentados à comunidade pelo técnico responsável.  

• 3ª fase: calcular uso atual e estimar a quantidade de consumo de água 

para as atividades domésticas e produtivas a serem implementadas.  

• 4ª fase: caso necessário, criar uma infra-estrutura de captação de água e 

tratamento de água com a instalação de Poço Artesiano, com vasão 

compatível com a demanda definida no diagnóstico, caixa d’água e 

demais materiais e instalações necessárias. 
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12.3.3 Quadros executivo e de acompanhamento 

O presente quadro apresenta a estrutura do subprograma em que as ações estão correlacionadas e organizadas, de modo a contemplar os 

objetivos específicos, as atividades relacionadas a esses objetivos, com o devido detalhamento das atividades, resultando em produtos e 

atendendo aos indicadores e metas previstas no PBA-CI. 

12.3.3.1 Quadro Executivo - VI C - Qualidade da Água em Ywy Porã 

Quadro 25 - Objetivos específicos, atividades, etap as de desenvolvimento, produtos e metas do Subprogr ama de Melhoria de Qualidade da Água da Terra 
Indígena Ywy Porã 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Melhoria de qualidade da água e acesso à água potável.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

• Estimar a quantidade de consumo de água para as atividades domésticas e produtivas e evitar proliferação de insetos transmissores de doenças. 
• Diagnosticar (localização, profundidade, etc.) potenciais fontes de água potável na TI Ywy Porã. 

ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 

Garantir suprimento de água para 
viabilizar produção agrícola.  

VI.C.2.1 - Realizar o diagnóstico na TI em diálogo com as lideranças. 
VI.C.2.2 - Realizar estudo de demandas, a fim de avaliar o déficit de 
atendimento do poço perfurado. 

2.1 - Diagnóstico das fontes de água potável.  
2.2 - Estudo de demandas de água para uso 
doméstico e para viabilizar produção agrícola. 

●     Definir as necessidades do uso da 
água.  

●     Propiciar disponibilidade de água 
potável para as famílias indígenas.   

Realizar estudos sobre a qualidade da água das minas na TI. 
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
VI.C. 3 Realizar análise da água 
das áreas identificadas.  VI.C.3.1 - Contratação da análise da água das áreas identificadas.   

3.1 - Relatório com a análise de água dos 
pontos coletados.  

●     Obter resultados confiáveis sobre 
a qualidade da água das minas.  

Garantir suprimento de água para viabilizar produção agrícola.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
VI.C. 4 - Aquisição de materiais 
necessários para readequação ou 
abertura de novo poço, afim de 
atender as demandas por água da 
comunidade.  

VI.C.4.1 - Início das obras necessárias.  4.1 - Relatório de atividades, implementação.  
●     Implementar infraestrutura de 

captação e tratamento de água. 

Melhoria na qualidade de vida das famílias indígenas.  
Mitigar evasão de famílias indígenas ocasionada pela falta de infraestrutura básica.  
ATIVIDADES EXECUTIVAS  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO  PRODUTOS  METAS 
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VI.C. 5 - Execução das obras de 
infraestrutura para captação e 
tratamento de água. 

VI.C.5.1 - Instalação de energia trifásica, construção de novo poço (caso 
tenha sido esse o resultado do estudo). 
VI.C.5.2 - Concluir a transição da gestão do sistema para a SESAI. 

5.1, 5.2 - Relatório de execução e de avaliação.  
�      Fornecer disponibilidade de 

volume de água necessário para a 
produção agrícola. 
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12.3.3.2 Quadro de acompanham. das ativid. executivas VI C - Qualidade da Água em Ywy Porã 

Quadro 26 - acompanhamento das atividades executiva s VI C - Qualidade da Água em Ywy Porã. 

O QUÊ VÍNCULO QUEM COMO QUANDO ONDE 

Contratar responsável 
técnico. • VI.C.1.1 

• Coordenação; 
• Administrativo; 

• Coordenação define perfil profissional e elabora Termo de 
Referência para a contratação; 

• Administrativo contrata prestação de serviço de coordenação 
técnica do projeto; 

• Até 60 dias da 
contratação da 
equipe técnica 

• Escritório 

Realizar estudo de 
demandas, a fim de 
avaliar se o poço 
implantado atende as 
necessidades da 
comunidade 

• VI.C.1.2 • Responsável 
técnico 

• Responsável técnico elabora estudo de demandas e avaliar vazão 
do poço construído; 

• Responsável técnico elabora laudo e relatório técnico da 
disponibilidade de água do poço. 

• Até 30 dias 
após 
contratação de 
responsável 
técnico 

• TI Ywy 
Porã 

Elaborar diagnóstico 
rápido (localização, 
profundidade, etc.) das 
potenciais fontes de 
água potável na TI 
Ywy Porã. 

• VI.C.2.1 

• Responsável 
Técnico; 

• Coordenadores 
Indígenas; 

• Administrativo. 

• Responsável Técnico elabora diagnóstico com o acompanhamento 
dos Coordenadores Indígenas e discute com ele o potencial de 
cada fonte encontrada; 

• Administrativo contrata laboratório para realizar análise de água; 
• Responsável Técnico encaminha amostras de água para análise 

de qualidade; 
• Responsável Técnico incorpora resultado do diagnóstico no 

relatório técnico, propõe ações de melhoria, caso necessárias e o 
apresenta à Coordenação. 

• Até 30 dias 
após 
contratação do 
Responsável 
Técnico. 

• TI Ywy 
Porã 

Avaliar situação de 
abastecimento de 
água na TI YWY Porã 

•  

• Responsável 
Técnico; 

• Consultoria Social; 
• CECS; 
• Coordenação 

Indígena. 

• Consultoria Social agenda reunião de meio dia de CGL para 
apresentação e discussão do Relatório Técnico; 

• Responsável Técnico apresenta resultados; 
• Participantes discutem a situação da água na comunidade e 

propõem melhorias, se necessário. 

• Até 10 dias 
após 
finalização do 
relatório 
técnico. 

• TI Ywy 
Porã 
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12.3.4 Recursos humanos 

Os recursos humanos previstos inicialmente no PBA eram uma equipe de 

profissionais capacitados para elaboração de diagnóstico rápido e execução das 

obras de melhoria de qualidade da água.  

O Plano Executivo sugere a contratação de engenheiro civil especializado em 

recursos hídricos ou de geólogo com especialização em hidrologia, para 

realização dos estudos e diagnóstico necessários.  

A execução das obras, caso seja esse o resultado dos estudos, deve ser 

realizada por empresa especializada em perfuração de poços. 

  

12.3.5 Infraestrutura, equipamentos e materiais  

A Infraestrutura, equipamentos e materiais serão definidos no diagnóstico e no 

estudo de demanda em conjunto com a avaliação do poço perfurado. E, serão 

indicados caso o resultado do potencial hídrico da região apresente condições 

de aumentar a disponibilidade de vazão do poço, adicionados com o estudo de 

demanda, que deve considerar as demandas atuais e futuras da comunidade 

considerando consumo das casas e da produção agropecuária.   

 



186 

 

12.3.6 Monitoramento e avaliação de resultados 

A avaliação pensada no plano executivo se desenvolverá a partir da avaliação de processo e dos produtos, indicando a observação 

das partes envolvidas, a partir de formulários de desempenho, conforme estruturado no quadro a seguir. Também deve ser mantido 

a previsão de relatórios semestrais e anuais pelos quais será possível acompanhar a evolução e o alcance da execução do 

subprograma.  

PRODUTO  AVALIAÇÃO DAS 
COMUNIDADES 

AVALIAÇÃO DA 
FUNAI 

AVALIAÇÃO DO 
CECS 

Contratos de trabalho. 
Fichas de avaliação, 
entrevistas, relatórios 

participativos. 
Atas e listas de 

presença  

Relatórios mensais e 
semestral 

Relatórios mensais e 
semestral 

Diagnóstico das fontes de água potável.  
Estudo de demandas de água para uso doméstico e para viabilizar produção 
agrícola. 
Relatório com a análise de água dos pontos coletados 
Relatório de atividades, implementação. 
Relatório de execução e de avaliação 
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12.3.7 Considerações da comunidade indígena 

TI. Ywy Porã – A comunidade solicitou que na realização do diagnóstico 

proposto para levantar demanda de água e as demais providências para o 

atendimento da mesma, seja incluída uma avaliação do atual poço (se a energia, 

motor e painel elétrico estão adequados, pois, continua faltando água). 

Na análise da situação das construções, a comunidade solicita que seja feito por 

outro engenheiro e não pelo profissional que já fez os projetos e acompanhou as 

obras. Com essa medida, acreditam que o processo terá isenção.  
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12.3.8 Indicadores para propostas de acordos  

• Não há indicadores para acordo, uma vez que a demanda da comunidade 

é para o pleno cumprimento do PBA-CI. 

• Conforme previsto no PBA-CI, será contratado responsável técnico para 

fazer estudo da demanda de água nesta TI e avaliar potenciais fontes 

potáveis com a elaboração de laudos de qualidade da água. 

  



 

189 

 

ANEXOS 

Anexo 1 - Listas de presença da Reunião de apresent ação do diagnóstico e da elaboração 
do plano executivo para cumprimento do PBA-CI UHE G JC Mauá 
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