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Edinei Almeida

Eng. Agrônomo – Coordenador Agronomia

Maicon Fernando Marcante

Historiador – Equipe Local

Igor Karol Brasileiro de Souza

Eng. Agrônomo – Equipe Local

Equipe Indígena
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João Cândido da Silva (Kaingang)

Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais

Maria do Carmo da Silva (Guarani)

Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais

Adílson Guimarães (Guarani)

Supervisor Agrícola

Hipólito Cândido da Silva (Kaingang)

Supervisor Agrícola

João Maria Jorge (Guarani)

Agente de Defesa Ambiental

Anderson da Silva (Kaingang)

Agente de Defesa Ambiental

4.1

PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS, EXECUÇÃO,
GESTÃO E MONITORAMENTO DO PBAI

4.1.1 Subprograma de gestão do PBAI


Outros
Programas de
Compensação
Ambiental

Atividades Realizadas:
-

- Reuniões do Comitê Gestor Local – CGL.
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-

- Reuniões do Comitê Gestor Local (CGL) com a presença de indígenas
da comunidade.



-

Organização do trabalho dos funcionários indígenas.

-

Gestão dos veículos e maquinários agrícolas.

-

Gestão da produção de cereais.

-

Gestão da diversificação da produção agropecuária.

-

Inserção e fomento de iniciativas familiares.

-

Organização de atividades culturais

Análise Crítica: 2012-2015
Na Terra Indígena São Jerônimo formaram-se dois Comitês Gestores Locais

e duas Comissões Aldeãs - um CGL e uma Comissão da comunidade Kaingang e um
CGL e uma Comissão da comunidade Guarani, com estruturas semelhantes.
As reuniões acontecem, em média, quinzenalmente com a participação dos
integrantes do CGL e membros da Comissão Aldeã - por vezes acompanhados de
outros indígenas da comunidade. As reuniões são realizadas para planejar e
acompanhar o andamento das atividades, compartilhar experiências e informações,
esclarecer aspectos duvidosos, entre outros assuntos correlatos à execução do PBACI.
No entanto, em meados do mês de outubro de 2012 a comunidade Guarani
de São Jerônimo substituiu o cacique e as demais lideranças indígenas. Cleber
Lourenço figurou como novo cacique Guarani e com ele um quadro novo de lideranças
foi instituído. As novas lideranças deram continuidade às ações que vinham sendo
realizadas no âmbito do PBA-CI, em particular ao plantio de cereais, mantendo o
planejamento e a organização inicialmente elaborados. Por outro lado, os membros
indígenas relacionados à gestão do PBA-CI foram alterados. O novo cacique e seu
vice-cacique passaram a integrar o CGL Guarani e suas lideranças a integrar a
Comissão Aldeã. A frequência de reuniões seguiu sem maiores alterações, com
reuniões mensais para deliberação e elaboração de ata e reuniões mais frequentes
para ajustes e encaminhamentos pontuais, esclarecimentos e compartilhamento de
experiências.
De maneira geral e em particular nas questões específicas de cada
comunidade o CGL Kaingang e o CGL Guarani realizam a gestão do PBA-CI de forma
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independente. No entanto, em diversas atividades relacionadas à execução do PBACI o diálogo entre os dois CGLs de São Jerônimo faz-se necessário. Entre estas
atividades destacam-se reuniões para discussão de aspectos ou atividades do PBACI compartilhados pelas duas comunidades.
Vários cursos de aperfeiçoamento foram iniciados no primeiro ano de
implantação do programa e intensificados ao longo dos anos subsequentes, dentre
estes os de produção agrícola - os quais compreenderam ainda cursos para trabalho
com tratores e maquinário agrícola. Em articulação com os demais programas dos
PBA-CI foram realizados cursos de preservação da mata e produção de mudas
nativas, de artesanato, uma sequência de cursos de culinária, tratoristas e cada um
com uma média de 8/14 participantes com duração média de 16/40horas.
Análise Crítica: 2015-2016
No período 2015-2016 a gestão do PBA-CI na Terra Indígena São Jerônimo
seguiu com a separação entre os Comitês Gestores Locais Kaingang e Guarani,
conforme relatado no relatório de 2012-2015, refletindo a separação política das
etnias.
No quadro de lideranças e funcionários dos dois CGLs ocorreram alterações.
No CGL Kaingang o funcionário indígena do cargo de auxiliar vegetal, João Rodrigues,
foi substituído por Hipólito Cândido da Silva. Nos demais cargos mantiveram-se os
mesmos indígenas dos períodos anteriores. Entre os Guarani, o cacique Cleber
Lourenço foi destituído pela comunidade e substituído por Nelson Vargas, com
consequente alteração do quadro de lideranças. Entre os funcionários indígenas,
Diego Almeida (auxiliar vegetal) foi substituído por Adílson Guimarães. Os demais
cargos permaneceram inalterados.
Não obstante às alterações entre lideranças e funcionários, tanto entre os
Kaingang quanto entre os Guarani, a orientação geral das ações do PBA-CI não
sofreu mudanças significativas, sendo possível manter a continuidade das diretrizes
de execução do projeto na Terra Indígena.
A gestão do PBA-CI segue sendo realizada através das reuniões dos CGLs,
com frequência média mensal. Nas reuniões, em geral, participam os funcionários
indígenas, os líderes indígenas e os integrantes da equipe técnica. Em casos
específicos são convocados para as reuniões demais membros da comunidade com
interesse ou relação com os assuntos tratados. Destacam-se, neste período, as
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reuniões com famílias indígenas envolvidas no projeto de plantio de mudas de café
viabilizado pelo PBA-CI.
Nas reuniões dos CGLs os assuntos são discutidos visando à melhor
adequação possível das previsões do PBA-CI às demandas e aos anseios das
comunidades indígenas. A partir destas discussões, com registro das deliberações em
ATA, são encaminhadas as aquisições dos materiais e insumos necessários à
viabilização das ações. Neste sentido vale ressaltar que esta forma de gestão
possibilita a adequação do projeto à demanda das comunidades, permitindo alcançar
os resultados verificados até o presente momento em São Jerônimo.

Figura 1 - Reunião no escritório do PBA-CI, TI São Jerônimo
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Figura 2 - Reunião do CGL Kaingang, TI São Jerônimo
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Figura 3 - Reunião do CGL Guarani, TI São Jerônimo

Conforme já relatado, entre as atribuições dos CGLs destacam-se a
organização do trabalho dos funcionários indígenas e a gestão do maquinário agrícola
e dos veículos provenientes do PBA-CI.
Cada CGL decide sobre aspectos relativos à rotina de trabalho de seus
funcionários, prioridades no atendimento às famílias, entre outras. A utilização e a
manutenção do maquinário e dos veículos são de atribuição de cada funcionário, de
acordo com a sua função. Os auxiliares vegetais são responsáveis pela utilização,
limpeza e manutenção dos tratores. Diante de qualquer problema de manutenção
estes prontamente informam o engenheiro agrônomo da equipe, o qual encaminha os
procedimentos necessários para aquisição de peças e revisões. De forma
semelhante, os motoristas das motos e dos carros, adquiridos pelo PBA-CI, são
responsáveis pelo funcionamento dos mesmos e informam os problemas mecânicos
ao técnico de humanas da equipe que solicita as revisões e manutenções
necessárias.
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Figura 4 - Manutenção de veículo adquirido pelo PBA-CI, TI São Jerônimo

Na gestão do PBA-CI, destaca-se a organização da produção de cereais nas
comunidades indígenas, cujo detalhamento será abordado no Programa de Apoio às
Atividades Agropecuárias. A gestão da produção de cereais ocorre nas reuniões dos
CGLs, nas quais são definidas as atribuições dos envolvidos – equipe técnica,
funcionários indígenas e famílias das comunidades – e o cronograma das ações
como, por exemplo, preparo de solos e plantio. A definição das quantidades de
sementes ocorre através do levantamento da demanda familiar em articulação com
as previsões do PBA-CI. Destaca-se que para o período 2016-2017 a quantidade total
de cereais será diminuída em relação aos períodos anteriores e o restante do recurso
será direcionado para aquisição de gado bovino. Esta substituição foi estabelecida
através de discussões detalhadas no âmbito dos CGLs com o objetivo de otimizar e
adequar a utilização do recurso previsto no PBA-CI às necessidades e às demandas
apresentadas pelas comunidades.
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Figura 5 - Plantio familiar conjugando café e feijão, TI São Jerônimo
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Figura 6 - Plantio familiar conjugando café e milho, TI São Jerônimo

A decisão de substituir parte da produção de cereais por gado bovino
enquadra-se na gestão para diversificação da produção agropecuária do PBA-CI. Foi
discutido e entendido que tanto para os Kaingang quanto para os Guarani o gado
bovino apresenta-se como uma opção de grande potencial para geração de renda e
alimento para as famílias indígenas. Da mesma forma, no período aqui relatado foram
iniciadas as discussões para viabilização da piscicultura prevista no PBA-CI.
Tais ações são entendidas como opções interessantes para diversificação das
ações da produção agropecuária. Neste sentido ressalta-se que o plantio familiar de
mudas de café segue sendo a principal ação de diversificação agrícola na Terra
Indígena São Jerônimo, com grande potencial para ampliação da ação.
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Figura 7 - Plantio de café familiar, TI São Jerônimo
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Figura 8 - Produção de café familiar, TI São Jerônimo

O plantio familiar de mudas de café está compreendido no contexto de ações
voltadas à inserção do PBA-CI em atividades ou iniciativas desenvolvidas pelas
famílias indígenas. São realizados levantamentos resultando em diagnóstico das
principais atividades desenvolvidas pelas famílias que podem ser apoiadas pelo PBACI e, conjuntamente, ocorrem as discussões no âmbito do CGLs. Até o presente
momento, além do plantio de mudas de café, foram apoiadas iniciativas de
horticultura, produção de cereais e enriquecimento de quintais com mudas nativas.
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Figura 9 - Fornecimento de mudas nativas, TI São Jerônimo
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Figura 10 - Horta familiar, TI São Jerônimo

No período foram organizadas duas grandes festividades na Terra Indígena
São Jerônimo relativas às comemorações do Dia do Índio, sendo uma delas
organizada pela comunidade dos Guarani e outra pela comunidade dos Kaingang,
contando com atividades culturais, participação das escolas da TI, da área de saúde
e grande mobilização das famílias indígenas. O PBA-CI contribuiu com a
disponibilização do fundo de festividades. Nas reuniões de ambos os CGLs decidiuse seguir a forma de utilização do recurso dos anos anteriores, ou seja,
disponibilizando carnes bovina e suína para os churrascos. Ao todo foram adquiridos
cerca de 1000 quilos de carne para as duas festividades.
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Figura 11 - Churrasco da festividade dos Kaingang, TI São Jerônimo

4.1.2 Subprograma de articulação interaldeã e institucional do PBAI


Atividades Realizadas:
-

Reunião do CGG em dezembro de 2015 na cidade de Londrina

-

Reuniões Interaldeãs em agosto de 2015 na TI Barão de Antonina e em
julho de 2016 na TI Laranjinha.

-

Reunião promovida pelo Conselho Indígena do Norte do Paraná em junho
de 2016 na TI Barão de Antonina

-

Programação de cursos ofertados pela EMATER/PR;

-

Parceria com viveiro municipal de Assaí/PR para fornecimento de mudas
nativas.



Análise Crítica: 2012-2015
De maneira geral a participação dos CGLs de São Jerônimo nas articulações

interaldeãs e interinstitucionais transcorre de forma satisfatória, com posturas
construtivas e motivadas, no entanto, algumas particularidades são apresentadas.
O CGL Guarani - em suas duas fases - vem participando de todas as reuniões
e oficinas que envolvem a articulação interaldeã ou interinstitucional. Na fase inicial
as participações se efetivavam particularmente a partir da presença do vice cacique
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João Maria, enquanto que mais recentemente o novo cacique Cleber acompanha as
reuniões e oficinas. Também destaca-se a participação da coordenadora Maria do
Carmo, em particular na organização e participação da oficina interaldeã realizada na
própria TI São Jerônimo em meados de maio de 2013. Ressalta-se ainda a
participação do CGL - com o representativo acompanhamento de demais lideranças
que integram a Comissão Aldeã Guarani - na primeira reunião interaldeã realizada no
dia 27 de fevereiro de 2013 na TI Barão de Antonina.
Nas reuniões do Comitê Gestor Geral (CGG) e nas demais reuniões e oficinas
interaldeãs a participação do CGL Kaingang de São Jerônimo inicialmente mostrouse pouco expressiva, ou mesmo ausente em algumas oportunidades, mas mais
recentemente tal participação intensificou-se e tem contribuído para as discussões
internas do CGL Kaingang. Destaca-se a participação do cacique João Cândido da
Silva na oficina interaldeã realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2013 na TI
Queimadas, bem como o acompanhamento das reuniões do CGG pelo vice-cacique
Francisco da Silva. Vale ressaltar a participação de ambos os caciques nas reuniões
para discutir a aquisição de área agrícola pelo Programa II, com a participação do
MPF, FUNAI (sede regional) em 6/7 de março de 2013.
Neste período destaca-se a articulação institucional do PBA-CI e das
lideranças indígenas da TI São Jerônimo junto às esferas de atuação da EMATER/PR,
com interesses em viabilizar cursos de capacitação. Destaca-se também a parceria
firmada junto ao viveiro municipal de Assaí/PR. Esta parceira tem por objetivo o
fornecimento de mudas nativas para recuperação de áreas degradadas da TI, bem
como para enriquecimento e composição de quintais familiares.


Análise Crítica: 2015-2016
No período 2015-2016 foi realizada uma reunião do Comitê Gestor Geral em

dezembro de 2015 na cidade de Londrina. A reunião do CGG contou com participação
de representantes das oito Terras Indígenas envolvidas no PBA-CI da UHE Mauá,
Conselho Indígena do Norte do Paraná, equipes técnicas de campo, coordenação de
execução do PBA-CI, FUNAI (CTL São Jerônimo da Serra, CTL Londrina, CR
Chapecó e CGLIC Brasília), Ministério Público Federal e representantes do Consórcio
Energético Cruzeiro do Sul (CECS).
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Na reunião do CGG de dezembro de 2015 foram discutidos temas específicos
de cada TI – como a compra das terras de Mococa, de Ywy Porã e de São Jerônimo
– e também temas pertinentes a todas as TIs envolvidas, entre os quais o início da
discussão sobre a continuidade do PBA-CI após o prazo de cinco anos previsto para
reavaliação. Quanto à questão da compra da terra prevista para a TI São Jerônimo foi
estabelecido que as comunidades indígenas devem identificar ou eleger área ou áreas
de interesse que possam ser adquiridas e que apresentem as características definidas
na reunião do CGG de março de 2013 – acesso por estrada, água, área de
preservação, preferencialmente adjacente à área demarcada da TI, entre outros
aspectos.

Figura 12 - Reunião do CGG em dezembro de 2015, Londrina/PR

Em agosto de 2015, portanto antes da reunião do CGG de dezembro de 2015,
ocorreu reunião interaldeã com a participação de lideranças e representantes das oito
TIs envolvidas no PBA-CI da UHE Mauá, além dos integrantes das equipes técnicas
e dos coordenadores de execução do projeto. Nesta reunião os caciques e
coordenadores indígenas presentes discutiram o andamento das ações em cada TI e,
após isso, foram realizadas também discussões sobre a aproximação do prazo de
cinco anos previsto para reavaliação do PBA-CI. As lideranças indígenas
manifestaram preocupação quanto ao tempo diminuto para execução integral das
ações previstas, sinalizando a necessidade de continuidade do projeto após o prazo

17

de cinco anos. Vale ressaltar que esta reunião motivou a reunião do CGG de
dezembro de 2015 com a participação de representantes das instituições
responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do PBA-CI, tal como relatado acima.
Na sequência destas discussões, em junho de 2016, o Conselho Indígena do
Norte do Paraná promoveu reunião com representantes das oito Terras Indígenas
envolvidas no PBA-CI. Nesta reunião os líderes indígenas mais uma vez ressaltaram
a limitação do prazo de cinco anos para cumprimento integral das ações e das metas
previstas no projeto, indicando a necessidade de prolongamento da execução do
PBA-CI. Esta reunião motivou o agendamento de reunião interaldeã para julho de
2016, como preparativo para a próxima reunião do CGG.

Figura 13 - Reunião interaldeã, 01 de julho de 2016 na TI Laranjinha

Neste período também se destaca atividade de capacitação promovida pela
EMATER, realizada em novembro de 2015 no município de Morretes/PR, direcionada
para trabalho utilizando o bambu como matéria prima. O curso, envolvendo indígenas
das oito TIs do PBA-CI, contou com noções teóricas e práticas de produção de
artesanato, culinária e construções com bambu, além de orientações sobre plantio e
manejo da planta. Este curso mostra-se relevante, do ponto de vista da articulação
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institucional do PBA-CI, por ser uma atividade vinculada à proposta de ampliar a
participação da EMATER no fornecimento de ATER às Terras Indígenas do Paraná.

Figura 14 - Curso de produção em bambu da EMATER em Morretes/PR

Também neste período destaca-se a continuidade da parceria institucional
estabelecida com o viveiro municipal da cidade de Assaí/PR para fornecimento de
mudas de espécies nativas. Até o presente momento, as mudas foram direcionadas
para famílias indígenas de São Jerônimo com interesse na recuperação ou no
enriquecimento dos quintais de suas residências.
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Figura 15 - Plantio de mudas nativas em quintal familiar, TI São Jerônimo

4.1.3 Subprograma de intercâmbio


Atividades Realizadas:
- Participação na Feira de Sementes Crioulas realizada na TI Pinhalzinho em

outubro de 2015
Análise Crítica: 2012-2015
Neste período destacam-se as ações de intercâmbio para as TIs Guarita (RS)
e Ywyty Guaçu (SP), compreendendo a participação de representantes das TIs do
norte do Paraná, somando cerca de 40 pessoas participantes. Na primeira
oportunidade representantes da EMATER/RS mostraram as experiências que vêm
sendo realizadas na TI Guarita e nas TIs do Rio Grande do Sul, através do programa
Guardiões da Agrobiodiversidade, com parceria entre a prefeitura de Tenente Portela,
EMATER/RS, Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Conselho de Missão entre
Índios.
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Também alguns participantes da etnia Guarani visitaram a aldeia Gengibre,
habitada por indígenas Guarani-Mbya e localizada no interior da TI Guarita.
Destaca-se ainda no período o apoio logístico fornecido – a pedido do cacique
da TI Ywy Porã – por ocasião da primeira etapa da perícia antropológica para
demarcação dos limites da referida TI. O apoio constituiu-se em viabilizar o
deslocamento de anciões das demais TIs que pudessem trazer à luz elementos e fatos
da história do antigo Posto Velho. Nesta oportunidade foi de grande importância a
participação do seu João Tapixi, ex-cacique da TI Barão de Antonina por vários anos
e atualmente morador da TI São Jerônimo.


Análise Crítica: 2015-2016
Em outubro de 2015 a Terra Indígena São Jerônimo participou da Feira de

Sementes Crioulas realizada pela Terra Indígena Pinhalzinho. Os participantes da
feira puderam trocar experiências produtivas e sementes de variedades crioulas com
indígenas de outras TIs e também com produtores rurais da agricultura familiar e de
assentamentos da reforma agrária. Os produtores e instituições participantes do
evento valorizam a produção orgânica e agroflorestal de alimentos, com preservação
de bancos de sementes tradicionais e utilização de manejo e insumos alternativos à
produção convencional como adubação orgânica, adubação verde, cobertura de
solos, entre outros.
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Figura 16 - Feira de Sementes Crioulas na TI Pinhalzinho.

Figura 17 - Feira de Sementes Crioulas na TI Pinhalzinho
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Figura 18 - Feira de Sementes Crioulas da TI Pinhalzinho

4.2

PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

4.2.1 Subprograma de Agricultura

Safra de Cereais 2015/16
Atividades Realizadas:
Planejamento da Safra no âmbito do Comitê Gestor Local.
Coleta de amostras de solo para monitoramento da fertilidade e orientação da
correção e adubação de acordo com as lavouras a serem plantadas.
Elaboração de especificações técnicas e cálculo quantitativo para corretivos,
sementes e insumos para safra de cereais 2015-16.
Orientação técnica para preparo dos solos e incorporação de corretivos.
Regulagem de máquinas e implementos.
Revisões e manutenções constantes nos tratores e maquinários utilizados
pelo PBA.
Análise Crítica: 2012-2015
Houve como primeiro passo para os trabalhos a apresentação do programa
agrícola para as lideranças locais guarani e kaingang no âmbito das reuniões do CGL,
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assim como, visitas e conversas frequentes com o intuito de esclarecer duvidas
relativas à implementação da safra de cereais proposta pelo PBA. Caciques e
lideranças questionaram sobre o tamanho das áreas de plantio e solicitaram a revisão
das áreas de milho e feijão propostas, indicando uma área máxima para cada família
plantar, atendendo, assim, as várias famílias que desejassem plantar milho e feijão.
Diante desta situação, houve reunião do Comitê Gestor Local formado na TI
São Jerônimo, com a presença dos coordenadores do PBA Paulo Góes e Gilberto
Shingo, além de representantes da FUNAI para analisar e deliberar o assunto. Assim,
de comum acordo, houve alteração da safra aumentando as áreas de milho e feijão,
sendo estipulado 1 saco de milho (20 kg) e 1 saco de feijão (20 kg) por família,
representando cerca de meio alqueire para cada chefe de família. Para viabilizar esta
mudança foi necessário remanejar recurso previsto para aquisição de mudas de citros
e a FUNAI se responsabilizou em dar as mudas que ocorreu no final de 2012. Assim,
a área de produção de cereais da TI abrangeu as áreas coletivas e familiares de
plantio de milho me feijão.
As áreas agrícolas plantadas pelo PBA (áreas de projeto coletivo) receberam
correção de solo, com o intuito de promover o equilíbrio nutricional do solo, assim
como o aumento, principalmente, da disponibilidade de cálcio e fósforo.
A produção e plantio do café integrava a proposta do PBA assim, foi realizada
junto ao CGL, a apresentação da proposta para cultivo do café. Foram realizadas
visitas em áreas familiares no sentido de verificar o interesse para este produto e
identificação das condições de solo, pesquisa sobre os insumos necessários, cursos
de capacitação e visitas constantes nas áreas de produção para orientação técnica
às famílias.
Ao todo em torno de 42 famílias estão participando do projeto de plantio de
café: 14 famílias na comunidade dos Kaingang e 28 famílias na comunidade dos
Guarani. Dentre estas 10 famílias guarani estão aguardando a destoca em suas
terras, ao passo que nos Kaingang 3 famílias necessitam da destoca. As demais
famílias estão desenvolvendo o plantio das mudas.
Também houve consulta às famílias para a produção da mandioca nos
quintais, disponibilizando insumos e orientação técnica para as mesmas. Com esta
atividade espera-se propiciar aos indígenas as condições adequadas para a
implantação de forma sustentável de uma atividade cujo objetivo central é a geração
de renda para as famílias.
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Esta ação se deu com o intuito de estimular a produção de mandioca nas
áreas familiares como uma alternativa para diversificação agrícola da produção de
alimentos. Podendo ser também uma fonte de geração de renda na comunidade,
através da comercialização do excedente, haja vista que existe na região agroindústria
interessada na compra de mandioca para mesa.
O plantio das ramas de mandioca ocorreu distribuído nas áreas familiares
(entorno de 0, 75 alqueires total), com o intuito de que as famílias produzam as
próprias ramas (através de multiplicação vegetativa) para manter ou aumentar a área
plantada.
Também houve, neste período, o estímulo de plantar hortaliças nos quintais
das famílias indígenas para o consumo das mesmas.
Análise Crítica: 2015-2016
É previsto no PBA-CI para a TI São Jerônimo o plantio anual de 6, 6 alqueires
de milho, 8 alqueires de feijão e 3, 1 alqueires de arroz, totalizando 17, 7 alqueires de
cereais, . No âmbito do CGL deliberou-se pela manutenção do plantio das áreas de
milho e feijão previstas e pela substituição do plantio de arroz para custear compra
adicional de sementes de milho e feijão para distribuição familiar.
Com o recurso da safra de arroz não realizada foi disponibilizado a compra de
1000 kg de sementes de milho e 1000 kg de sementes de feijão, sendo um saco de
20 kg de milho e um saco de 20 kg de feijão para cada família.
O apoio do PBA na safra de cereais 2015/16 para a TI São Jerônimo deu-se
principalmente através da disponibilização de funcionários indígenas contratados,
equipe técnica, disponibilidade de equipamentos agrícolas, combustível, insumos e
manutenções constantes em tratores e implementos da Terra Indígena.
O principal objetivo da safra era propiciar o aumento da disponibilidade de
alimentos (milho e feijão), assim como fomentar o armazenamento das sementes de
milho e feijão para os próximos plantios.
Entretanto, a área planejada para plantio de milho e feijão do PBA-CI na TI
São Jerônimo não foi realizada (14, 6 alqueires). Isto ocorreu por diversos fatores,
mas principalmente, pelos conflitos políticos que ocorreram na aldeia, por motivações
climáticas e pela concorrência pelo uso do maquinário agrícola dentro da terra
indígena.
Os conflitos políticos ocorridos na aldeia São Jerônimo desestabilizaram o
andamento do projeto. Lideranças e funcionários indígenas contratados estavam
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envolvidos no conflito, o que inviabilizou o trabalho de preparo de solo e a realização
do plantio das áreas de cereais.
As questões de origem climáticas também contribuíram para a não realização
da safra, ocorrendo volume de chuva acima da média nos períodos de outubro
novembro e dezembro de 2015 o que não possibilitou o preparo de solo mecanizado
neste período.
Após esse longo período de chuvas no final de 2015, já no início do ano de
2016 (fevereiro) houve condição de umidade de solo adequada para se realizar o
preparo mecanizado nas referidas áreas, porém neste mesmo período havia dezenas
de famílias na comunidade que também queriam realizar o plantio de milho e feijão
em áreas próprias (particulares) e dependiam do mesmo maquinário agrícola que
realiza o plantio das áreas do projeto. E neste contexto interno de conflitos e disputas
políticas os tratoristas priorizaram o preparo de solo e plantio nas áreas de algumas
das famílias da comunidade não conseguindo realizar o plantio nas áreas destinadas
ao projeto do PBA.
Nota-se no dia a dia da aldeia a prioridade que é dada para a as áreas de
plantio familiar, caciques, lideranças e os próprios funcionários contratados focam o
trabalho de forma a atender primeiramente as famílias indígenas e posteriormente
para as áreas coletivas. As áreas coletivas também servem para benefício da
comunidade, porém a prioridade que é dada as áreas familiares se deve as fortes
cobranças que a comunidade indígena exerce sobre os tratoristas e funcionários
contratados.
A tendência para a próxima safra passa por um foco maior na produção em
áreas familiares e diminuição substancial do plantio nos projetos coletivos, além de
substituição de parte da safra para realizar investimentos em outras ações de maior
horizonte para comunidade, como por exemplo, a criação de gado de corte e leite,
demanda surgida nas reuniões do CGLs.
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Figura 19 - Área de produção Kaingang

Figura 20 - Área de produção Guarani
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Figura 21 - Área de produção Guarani

Figura 22 - Área de produção Guarani
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Figura 23 - Área de produção Kaingang

Plantio de Café
Atividades Realizadas:
Planejamento da ação no âmbito do Comitê Gestor Local – Definição das
famílias interessadas.
Orientações técnicas de manejo em áreas já plantadas em formação (controle
de pragas e doenças, desbaste, técnicas de produção orgânica)
Reuniões com lideranças e funcionários indígenas para organização do
trabalho (preparo de solo, distribuição de insumos etc.).
Regulagem de máquinas e implementos para distribuição dos corretivos e
adubos.
Detalhamento Técnico do Plantio
Sistema de plantio de café adensado;
Espaçamento: 2, 5m. x 0, 5m.
Variedades: IPR 98 e IPR 107
Correção de solos: Calagem (2 ton. de calcário calcítico por hectare).
Adubação de plantio:
-

9 toneladas por hectare de esterco de aves poedeiras;
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-

0, 8 toneladas por hectare de fosfato natural reativo;

-

0, 8 toneladas por hectare de pó de rocha;

O manejo adotado na implantação das lavouras do PBA utilizou-se de
técnicas agrícolas e insumos em conformidade com o método orgânico de produção.
Manejo do mato: realizado de forma individual, através de capina manual e
roçada. Cada família ficou responsável pelo manejo de seu próprio talhão.
Controle de pragas e doenças: realizado de forma individual, através de
pulverizações com máquinas costais e utilização de produtos orgânicos adquiridos
pelo projeto e distribuídos para as famílias cafeicultoras.
Manejo de doenças: está sendo realizado com utilização de adubação verde
e pulverização com fungicida Calda Bordalesa para controle de doenças. Manejo de
pragas vem sendo realizado com a pulverização de inseticida de óleo de neem.
Análise Crítica: 2015-2016
O projeto de produção de café em sistema familiar é até o momento a principal
ação do programa agrícola desenvolvida na TI São Jerônimo. As famílias que hoje
estão envolvidas com a produção de café vêm demonstrando grande satisfação no
desenvolvimento da atividade, inclusive com interesse de grande parte das famílias
em aumentar a área plantada com café, visualizando nesta atividade uma alternativa
viável para geração de renda.
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Figura 24 - Produção de café em área familiar.
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Figura 25 - Cafezal em formação – segundo ano
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Figura 26 - Produção de café em área familiar.
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Figura 27 - Produção de café em área familiar – 1º colheita
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Figura 28 - Produção de café em área familiar – 1º colheita

4.2.2 Subprograma de beneficiamento de produtos, certificação orgânica e
criação de marcas indígenas.

Sem dados no período.
4.3

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E GESTÃO TERRITORIAL



Atividades Realizadas:



-

- Liberação de cota mensal de combustível

-

Organização da utilização dos veículos

-

Discussões para Plano de Gestão Territorial

Análise Crítica: 2012-2015
As atividades mais substanciais do presente Programa estão planejadas para

serem executadas a partir do segundo ano de execução do PBA-CI. Neste período foi
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realizado o diagnóstico levantando informações sobre constituição dos solos da
Reserva - solos arenoso e de terra basáltica -, nascentes, matas ciliares, áreas de
preservação e vias de acesso e trânsito interno. Também foram feitas visitas familiares
nas quais são levantados dados e indicativos socioeconômicos e dados relativos à
produção agrícola e agropecuária.
Este diagnóstico da parte ambiental acompanha o diagnóstico relativo à
produção agrícola, no qual identificam-se as áreas de plantio, qualidade e condição
do solos, famílias produtoras, áreas coletivas e familiares entre outros aspectos.
Nestes levantamentos destaca-se a participação do agente ambiental João Maria e
da liderança Claudemir - por parte do CGL Guarani - e do agente ambiental Anderson
da Silva e do vice-cacique Francisco da Silva por parte do CGL Kaingang.
Integra este programa a elaboração em conjunto com os indígenas do Plano
de Gestão Territorial. Tal elaboração encontra-se em fase inicial contando com a
realização de duas oficinas nas TIs Queimadas e São Jerônimo, respectivamente nos
meses de abril e maio de 2013.
Também integra as ações do presente Programa a realização de curso de
produção de mudas nativas nos dias 3 e 4 de junho de 2013 que contou com
participantes de São Jerônimo e da TI Barão de Antonina. Este curso foi viabilizado
através de parceria do PBA-CI com o SENAR/PR. Dentro do presente programa
também foram disponibilizados dois veículos baixos 1.6 e duas motos off Road, um
par (carro e moto) para a comunidade Kaingang e outro para a comunidade Guarani.
Quanto à utilização dos veículos, ressalta-se a gestão e organização da referida
utilização pelos próprios CGLs de forma independente. Destaca-se também a
viabilização por parte do PBA-CI de cursos de Carteira Nacional de Habilitação para
os indígenas relacionados às ações do presente Programa, em particular para os
agentes ambientais. Foram concluídos todos os cursos de capacitação para a
habilitação da carteira, categorias B e D.
Neste período as ações de acompanhamento dos limites da Reserva, das
matas e rios e das invasões por pessoas não autorizadas são incipientes. Até aquele
momento não foi estabelecida uma rotina para este tipo de acompanhamento,
entretanto, com a aquisição dos veículos previstos no PBA-CI os agentes ambientais
realizam averiguações no interior da TI de acordo com as necessidades identificadas.
Neste período também iniciaram as discussões do etnomapeamento,
buscando o mapeamento participativo da territorialidade indígena, ou seja, com a
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participação efetiva das comunidades indígenas no processo de mapeamento e
compreendendo lugares ou pontos de referência que podem estar dentro ou fora dos
limites de demarcação da TI.


Análise Crítica: 2015-2016
Nas ações do presente Programa destacam-se a organização da utilização

dos veículos, com a disponibilização da cota mensal de combustíveis, para
monitoramento das divisas e estradas da Terra Indígena. A gestão da utilização dos
veículos segue a separação dos projetos entre os CGLs Kaingang e Guarani. Cada
comunidade organiza a utilização de seus respectivos veículos de forma
independente. Em ambos os grupos as motos são utilizadas pelos agentes ambientais
para as atividades de monitoramento da Terra Indígena, compreendendo rondas nas
divisas, acompanhamento e controle de focos de incêndio, vigilância das áreas de
preservação, dos rios, entre outros.
A cota mensal de combustível é repassada para a associação, a qual realiza
a separação do recurso e disponibiliza as parcelas para os líderes e funcionários
indígenas. A cota disponibilizada para as motos permite a realização das atividades
de monitoramento descritas acima. Vale ressaltar que tais atividades são realizadas
seguindo a organização e as formas internas de controle e vigilância da área
demarcada da Terra Indígena.
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Figura 29 - Porteira para restrição de acesso na entrada da TI São Jerônimo

Em articulação com estas atividades são realizadas discussões para
elaboração de um plano de gestão territorial para a Terra Indígena São Jerônimo. Em
períodos anteriores foram realizadas oficinas para capacitação dos indígenas nesta
temática. Para o presente período as discussões seguiram no âmbito dos CGLs,
buscando esta articulação com as ações internas de controle e vigilância da TI, porém
não ocorreu avanço significativo para elaboração efetiva de um planto de gestão
territorial.
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Figura 30 - Placa indicativa da área demarcada na divisa da TI São Jerônimo

Figura 31 - Placa indicativa da área demarcada na entrada da TI São Jerônimo
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4.4

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PROTEÇÃO
DE NASCENTES



Atividades Realizadas:
-



- fornecimentos de mudas nativas para plantio familiar

Análise Crítica: 2012-2015
As ações iniciadas são compartilhadas com o programa de vigilância

territorial, ou seja, realização de diagnóstico e de curso de produção de mudas nativas
e de identificação de nascentes que necessitam de recuperação.
A realização de diagnóstico através de visitas familiares também compreende
o objetivo de levantar dados e informações sobre a vegetação nativa, rios, nascentes,
matas ciliares e nascentes tanto em áreas pertencentes às famílias indígenas quanto
em áreas de uso comum.
No curso de produção de mudas nativas que integra o programa os
participantes indígenas receberam informações sobre a importância da vegetação
ciliar nativa para os rios e nascentes, bem como para a fauna e para o meio ambiente
como um todo, com orientação prática sobre a transposição de mudas do viveiro para
áreas degradadas.
As nascentes identificadas, para alguns casos, avalia-se a necessidade de
isolamento para capitação de água para consumo doméstico. Neste segundo ano de
execução do PBA-CI esta ação foi desenvolvida na nascente de uma área familiar da
TI. O isolamento da nascente foi possível através de parceria com a EMATER de São
Jerônimo da Serra e com a participação efetiva da família interessada. Esta se
responsabilizou por disponibilizar os materiais necessários e por requisitar outras
pessoas que pudessem auxiliar no trabalho. O isolamento foi realizado e a família
atualmente capta água potável com maior segurança, afastando riscos de
contaminação pelo ambiente.
Entre as ações do referido Programa destaca-se a organização de cursos de
capacitação que envolvem a preservação e a recuperação de áreas de mata e a
produção de mudas de espécies nativas. No segundo ano de execução do PBA-CI foi
realizado na TI São Jerônimo o curso de Florestamento: vegetação ciliar. Este curso
compreende noções sobre preservação e recuperação de áreas de mata e vegetação

40

ciliar, bem como capacitações técnicas para produção de mudas de espécies nativas
e de interesse.
No segundo semestre de 2014 dois cursos de olerícolas foram realizados em
São Jerônimo. O curso de Olerícolas de Talos, Folhas e Flores foi realizado nos dias
01, 02 e 03 de setembro e faz parte da sequência de cursos voltados para produção
de hortaliças e afins, da qual já foram realizados o curso de Olericultura Básica e o
curso de Agricultura Orgânica.


Análise Crítica: 2015-2016
Para o período de 2015-2016 deu-se continuidade ao fornecimento de mudas

nativas para enriquecimento de quintais familiares da Terra Indígena São Jerônimo.
Este trabalho vem sendo possível através de parceria institucional com o viveiro
municipal de Assaí/PR efetivada pela equipe técnica do PBA-CI. Cabe ressaltar que
esta parceria não implica na quitação de ações e recursos materiais previstos no PBACI, mas sim em incremento e ampliação das ações realizadas visando à continuidade
deste trabalho de forma independente da execução do projeto. Esta parceria mostrase ainda mais relevante considerando que para a TI São Jerônimo os recursos
materiais do presente Programa compreendem apenas a previsão de plantio de 0, 1
ha de bambu para confecção de artesanato.
Considerando o total de famílias da TI são relativamente poucas famílias que
revelaram interesse e deram continuidade ao plantio de mudas nativas. No entanto,
estas poucas famílias estão recompondo ou diversificando e enriquecendo a
vegetação de seus quintais através da inserção das mudas nativas. As principais
espécies fornecidas são pau d’alho, jangada-de-areia, aroeiras, oiti, ipês e araucárias.
Vale destacar que esta ação compreende o potencial para articulação com outras
atividades relacionadas aos quintais familiares como plantio de mudas frutíferas,
plantio de mudas de café, horticultura e pequenas criações. Neste sentido este
trabalho pode ser compreendido como um mecanismo para identificar formas
adequadas para consolidar o desenvolvimento de atividades nos quintais familiares.
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Figura 32 - Plantio de mudas nativas em quintal familiar, TI São Jerônimo.

Figura 33 - Plantio de mudas nativas em quintal familiar, TI São Jerônimo.
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Figura 34 - Plantio de mudas nativas em quintal familiar, TI São Jerônimo

Figura 35 - Plantio de mudas nativas em quintal familiar, TI São Jerônimo.

43

Figura 36 - Plantio de mudas nativas em quintal familiar, TI São Jerônimo.

Figura 37 - Plantio de mudas nativas em quintal familiar, TI São Jerônimo.
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Figura 38 - Quintal familiar com mudas frutíferas provenientes da FUNAI, TI São Jerônimo.

4.5

PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E ATIVIDADES DE LAZER

4.5.1 Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indigenas
tradicionais


Atividades Realizadas:
-

capacitações para produção audiovisual

-

realização de registros audiovisual
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Análise crítica: 2012-2015
Neste período destaca-se a capacitação direcionada para noções básicas de

informática visando à posterior edição da produção audiovisual. Este curso foi
viabilizado através da parceria com o SENAR/PR e motivou-se por demanda interna
da TI São Jerônimo, principalmente por jovens estudantes.
O curso de Inclusão Digital Básica foi realizado nos dias 25 e 26 de agosto de
2014. O SENAR/PR disponibilizou, além do instrutor, alguns notebooks que
viabilizaram a realização da capacitação. O espaço com sinal de internet foi
disponibilizado pelo Colégio Estadual Indígena Cacique Koféj da TI. O PBA-CI
forneceu alimentação aos participantes e ao instrutor. Este tipo de parceria
envolvendo distintas instituições tem sido bastante profícua na viabilização de cursos
de capacitação para a TI São Jerônimo. O curso contou com 15 participantes maiores
de 16 anos, conforme indica o SENAR/PR. Em razão da boa aceitação do curso está
previsto outro similar de Inclusão Digital voltado particularmente para os alunos
indígenas do colégio da TI.


Análise crítica: 2015-2016
No período de 2015 a 2016 houve avanço significativo nas atividades de

capacitação e produção de registros audiovisuais. No segundo semestre de 2015
foram realizados cursos de capacitação para utilização da máquina filmadora e
elaboração de roteiros direcionados para os indígenas participantes deste
Subprograma. Na Terra Indígena São Jerônimo foram indicados dois indígenas do
grupo dos Kaingang e dois do grupo dos Guarani com perfil e interesse para este tipo
de trabalho.
Os quatro indígenas da TI São Jerônimo, juntamente com indígenas das
demais TIs, participaram de curso de capacitação realizado na Terra Indígena
Apucaraninha no mês de julho de 2015. A atividade teve por objetivo repassar aos
indígenas participantes técnicas básicas para manuseio da máquina filmadora tais
como regulagem, cuidados com som e iluminação, enquadramento, entrevistas, entre
outras técnicas.
Este curso foi de grande importância para o Subprograma, pois iniciou efetivamente
o trabalho técnico de capacitação de indígenas para produção de registros
audiovisuais. A partir desta capacitação foi possível melhorar a qualidade dos
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registros realizados e produzir material para posterior edição dos filmes com os
temas de interesse da comunidade indígena.

Figura 39 - Curso de capacitação audiovisual na TI Apucaraninha

Na sequência deste trabalho foi realizado outro curso de capacitação, na
Terra Indígena Barão de Antonina no mês de setembro de 2015, envolvendo
indígenas da TI Barão de Antonina e também da Terra Indígena São Jerônimo. Este
curso foi ministrado por dois indígenas da etnia Katukina, do estado do Acre, com
experiência e material fílmico produzido pelos próprios indígenas. Este curso focou a
elaboração de roteiro para produção de filmes e também reforçou técnicas básicas
para utilização da máquina filmadora.
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Figura 40 - Curso de capacitação audiovisual, TI Barão de Antonina

Figura 41 - Curso de capacitação audiovisual, TI Barão de Antonina

Entre 13 e 15 de maio de 2016 foi realizada outra atividade de capacitação na
área de produção audiovisual, na cidade de Curitiba, em evento organizado pela
Universidade Federal do Paraná. Este evento compreendeu a apresentação de
material cultural produzido pela etnia Huni Kuin, também do estado do Acre, e contou
com a participação de indígenas das oito Terras Indígenas envolvidas no PBA-CI.
Nesta oportunidade os indígenas do norte do Paraná apresentaram materiais fílmicos
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produzidos no âmbito deste Subprograma. O evento foi muito rico do ponto de vista
da troca de conhecimentos e experiências entre os indígenas, bem como pelo contato
dos indígenas do norte do Paraná com alunos e professores do curso de antropologia
da Universidade Federal do Paraná.

Figura 42 - Evento de capacitação audiovisual na UFPR em Curitiba

Figura 43 - Evento de capacitação audiovisual na UFPR em Curitiba

Neste período foram realizados exercícios para produção audiovisual
envolvendo os quatro indígenas da TI São Jerônimo. O exercício foi realizado no
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colégio da Terra Indígena e teve por objetivo produzir materiais de até cinco minutos
compreendendo imagens do próprio colégio, registrando algum trabalho realizado
pelos alunos, professores e demais funcionários, e contando com pelo menos uma
entrevista.
Cada indígena elegeu um tema específico e produziu seus próprios registros
enfocando a horta pedagógica da escola, o fornecimento de alimento para os alunos
e o trabalho de língua e dança da etnia Guarani com alunos do ensino fundamental.
Também contataram e realizaram entrevistas com professores e funcionários
responsáveis pelos temas escolhidos. Posteriormente, foi realizado trabalho de edição
simplificada do material produzido, com apoio do técnico do PBA-CI. O trabalho foi
finalizado com apresentação dos filmes para alguns alunos da própria escola que
apresentaram interesse pela produção audiovisual durante a realização das
filmagens.
Neste período também foram realizados registros audiovisuais da festividade
do Dia do Índio. Foram registrados atividades da festividade como o churrasco, as
apresentações e jogos culturais, o rodeio e o baile. No momento há bastante material
bruto produzido pelos indígenas e a sequência de capacitação inclui cursos voltados
para a edição dos materiais produzidos. O intuito é dar continuidade e avançar neste
aspecto ao longo do próximo ano de execução do PBA-CI, permitindo também a
realização da edição dos materiais pelos próprios indígenas participantes do
Subprograma.
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Figura 44 - Festividade do Dia do Índio dos Kaingang, TI São Jerônimo

Figura 45 - Futebol feminino da festividade dos Kaingang, TI São Jerônimo
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4.5.2 Subprograma de apoio ao artesanato


Atividades Realizadas:
-

curso de capacitação de produção com bambu em Morretes/PR
(EMATER/PR)



início de diálogo com revenda de artesanato em Curitiba.

Análise crítica: 2012-2015
Neste período na TI São Jerônimo foi realizada uma oficina de artesanato,

viabilizado através de parceria entre o PBA-CI e o SENAR/PR, nos dias 6, 7 e 8 de
maio de 2013. Na organização da oficina destacou-se a participação da coordenadora
Guarani Maria do Carmo. A oficina contou com presença de mulheres das etnias
Guarani, Kaingang e Xetá, abrigando o número máximo de participantes nos três dias
de oficina. Foram trabalhadas técnicas de seleção de matéria prima, tintura e
confecção de materiais a partir da palha do milho e da taboa e fibra de bananeira.
O instrutor também repassou às participantes informações sobre utilização
dos materiais, possibilidades criativas e comercialização das peças produzidas. A
oficina despertou ainda o interesse das participantes por outros cursos de artesanato,
disponibilizados pelo SENAR/PR, a partir de matérias primas diversas como a fibra de
taboa e a taquara.
O objetivo do curso de Artesanato em Taboa e Fibra de Bananeira foi o de
fomentar a produção de artesanato, contribuindo para aperfeiçoar e aprimorar
técnicas de cestaria e trançados em matéria prima abundante na Terra Indígena, mas
pouco utilizada pelos indígenas com esta finalidade. Desta forma as artesãs e os
artesãos indígenas tiveram oportunidade de trabalhar com este tipo de matéria prima,
vislumbrando a possibilidade de ampliar os materiais utilizados na confecção do
artesanato. Com este tipo de curso almeja-se difundir na aldeia técnicas de trançado,
tingimento, acabamento e modelagem que permitam agregar valor às peças de
artesanato, bem como estabelecer canais diversos de comercialização.
Foi realizado no período, setembro de 2014, o curso de Produção Artesanal
de Alimentos com ênfase em geleias, doces de corte e doces pastosos contando com
parceria junto ao CRAS de São Jerônimo da Serra. O curso contou com adesão
expressiva de mulheres indígenas, com o número máximo de participantes.
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Análise Crítica: 2015-2016
Em outubro de 2015 foi realizado curso de capacitação para produção

artesanal utilizando-se do bambu, através de parceria com a EMATER/PR, no litoral
do Paraná. O curso contou com participação de indígenas das oito TIs do PBA-CI e
compreendeu orientações teóricas e experiências práticas. Inicialmente os
participantes receberam noções teóricas sobre variedades de espécies de bambu,
formas de reprodução e ampliação da produção, potencialidades e mercado para
produtos. Também foram visitadas áreas particulares de plantio nas cidades de
Morretes e Antonina com orientações sobre produção de compotas de bambu e
demais possibilidades de uso culinário da planta.
Nos dois últimos dias do curso foram trabalhadas orientações práticas para
produção de artesanato com bambu. Os indígenas tiveram oportunidade de criar
peças utilizando bambu, mesclando seus conhecimentos indígenas de produção de
artesanato. O curso foi finalizado com noções teóricas sobre construção de estruturas
com bambu, tais como viveiros, estufas e casas. O curso foi muito bem avaliado pelos
participantes e motivou a continuidade da parceria com a EMATER com o
agendamento de cursos de artesanato e construções em bambu nas próprias Terras
Indígenas.

Figura 46 - Curso de produção com bambu da EMATER, Morretes/PR
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Figura 47 - Curso de produção com bambu da EMATER, Morretes/PR

Figura 48 - Curso de produção com bambu da EMATER, Morretes/PR
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Figura 49 - Curso de produção com bambu da EMATER, Morretes/PR

Figura 50 - Curso de produção com bambu da EMATER, Morretes/PR
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Figura 51 - Curso de produção com bambu da EMATER, Morretes/PR

Figura 52 - Curso de produção com bambu da EMATER, Morretes/PR
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Figura 53 - Curso de produção com bambu da EMATER, Morretes/PR

Juntamente com o evento de capacitação de audiovisual realizado em Curitiba
em maio de 2016, relatado acima, foi realizada visita a uma loja de artesanato
especializada na venda de artesanatos indígenas. A visita foi bastante produtiva, pois
se vislumbrou a possibilidade de estabelecer canais para comercialização do
artesanato produzido nas TIs do norte do Paraná na referida loja, contando com
grande interesse tanto da parte dos indígenas quanto da parte dos proprietários.
Ressalta-se que estes são atuantes defensores das causas e do movimento indígena
e trabalham não apenas para venda do artesanato, mas também para divulgação e
valorização da cultura indígena em geral na cidade de Curitiba.
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Figura 54 - Exposição de artesanato indígena em loja especializada de Curitiba

4.5.3 Subprograma de fomento às atividades de lazer




Atividades Realizadas:
-

liberação do fundo de festividades

-

acompanhamento das festividades indígenas

-

construções civis

Análise Crítica: 2012-2015
Nas atividades realizadas neste período destaca-se a liberação do fundo de

festividades para os dois CGLs de São Jerônimo, estabelecendo, conforme acordado
entre os membros dos dois CGLs, a divisão igualitária do fundo entre as comunidades
Guarani e Kaingang. No primeiro semestre de execução do PBA-CI o fundo referente
ao primeiro ano foi liberado e utilizado pelos CGLs em festividades distintas, porém
na mesma data. Os recursos foram utilizados na compra de carnes bovina e suína,
refrigerantes e demais gêneros alimentícios.
A festividade dos índios Kaingang compreendeu também apresentações
culturais, valorização de comidas típicas, bancas de exposição de artesanato e
plantas medicinais, entre outras atividades.
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Neste período ainda ocorreram reuniões dos dois CGLs para discussão da
construção e uso de forma comunitária do salão de eventos. Outras construções civis
estão previstas no PBA-CI para a TI Indígena São Jerônimo como dois barracões para
armazenagem de sementes e insumos, duas garagens para tratores, maquinários e
demais veículos e um escritório sede para o PBA-CI. Um barracão e uma garagem
destinam-se à comunidade dos Guarani e, da mesma forma, o outro barracão e a
outra garagem destinam-se à comunidade dos Kaingang. As demais construções
serão de uso comum de ambas as comunidades.
Os procedimentos e encaminhamentos para a execução das construções vêm
sendo discutidos pela comunidade e uma empresa foi contratada para executar os
serviços que deverão ser finalizados em 2015.


Análise Crítica: 2015 -2016
No mês de abril de 2016 foram realizadas as festividades em comemoração

ao Dia do Índio das etnias Guarani e Kaingang da Terra Indígena São Jerônimo. O
fundo de festividades do PBA-CI relativo ao quinto ano de execução foi antecipado e
em ambos os grupos foi utilizado para aquisição de carnes bovina e suína para os
churrascos. Ao todo foram comprados cerca de 1000 quilos de carne para viabilizar
os dois churrascos. As festividades contaram com o envolvimento de grande parte
das famílias indígenas, incluindo as famílias da etnia Xetá, bem como de agentes e
instituições que atuam na TI como as escolas e os profissionais da saúde. As
comunidades organizaram ainda, com recursos internos, a realização de bailes,
rodeio, exposição de artesanatos, concurso de garota indígena, apresentações
culturais e atividades esportivas. As atividades culturais foram realizadas em espaço
organizado e preparado pela comunidade dos Kaingang, com renovação das ocas,
troca das coberturas de sapê, pintura das instalações e limpeza do espaço. Os bailes
foram realizados no salão de eventos construído pelo PBA-CI.
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Figura 55 - Churrasco da festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo

Figura 56 - Churrasco da festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo
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Figura 57 - Churrasco da festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo.

Figura 58 - Churrasco da festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo.
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Figura 59 - Churrasco da festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo.

Figura 60 - Futebol masculino na festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo.
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Figura 61 - Futebol feminino na festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo.

Figura 62 - Concurso de garota indígena da festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo.
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Figura 63 - Rodeio da festividade do Dia do Índio, TI São Jerônimo.



Construções civis
Tal qual relatado anteriormente, as construções civis da TI São Jerônimo

tiveram grande avanço no período entre 2014-2015. Ainda no segundo semestre de
2015 as construções foram finalizadas e a partir disso passaram a ser utilizadas pelas
comunidades. No escritório-sede do PBA-CI foram alocados os móveis de escritório
previstos, bem como o computador e a impressora para utilização no âmbito do
projeto. No momento resta apenas a instalação da internet prevista para ocorrer a
partir do mês de agosto de 2016. O espaço vem sendo utilizado pela coordenadora
dos Guarani Maria do Carmo, pela equipe técnica e para realizar as reuniões do CGL
Guarani. Nas reuniões a Ata passou a ser feita e impressa no computador. Até o
momento o escritório foi utilizado de forma conjunta pelos dois CGLs em duas
oportunidades para discussões comuns como a compra da terra e o andamento geral
do PBA-CI. A avaliação geral do espaço é positiva e o mesmo não apresentou maiores
problemas até o presente momento.
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Figura 64 - Escritório-sede do PBA-CI, TI São Jerônimo

Figura 65 - Escritório-sede do PBA-CI, TI São Jerônimo.
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Os barracões de insumos e as garagens de maquinário – um conjunto para a
comunidade dos Guarani e outro para a comunidade dos Kaingang – também foram
finalizados no início do segundo semestre de 2016 e estão sendo utilizados de acordo
com a demanda das respectivas comunidades. As construções da área agrícola
minimizaram os problemas das comunidades para armazenar os insumos e para
guardar o maquinário agrícola. Destaca-se que o conjunto dos Guarani,
compreendendo ainda o escritório-sede do PBA-CI, foi construído em local próximo a
novas moradias da comunidade, provenientes de programas habitacionais.

Figura 66 - Conjunto de barracão e garagem dos Guarani, TI São Jerônimo.
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Figura 67 - Barracão dos Guarani, TI São Jerônimo

Figura 68 - Garagem dos Guarani, TI São Jerônimo
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Figura 69 - Garagem dos Kaingang, TI São Jerônimo.

O salão de eventos, localizado próximo ao barracão e à garagem dos
Kaingang, foi finalizado juntamente com as demais construções da TI. Desde então,
o espaço já foi utilizado em várias oportunidades, principalmente na realização de
bailes, entre os quais os da última festividade do Dia do Índio e o baile de formatura
do colégio. O salão apresenta estrutura adequada para os bailes, com banheiros
separados, saídas de emergência, portas laterais e palco e pista de dança, amplos. O
espaço também vem sendo utilizado em eventos e atividades diversos como bingos
da comunidade e ensaios dos grupos culturais. Em geral a construção foi avaliada de
forma positiva, particularmente para a realização dos bailes que anteriormente eram
realizados no antigo salão próximo à escola primária, o qual há anos apresenta-se
bastante deteriorado.
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Figura 70 - Salão de eventos, TI São Jerônimo

4.6

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA TERRA INDÍGENA

4.6.1 Subprograma de melhoria de trechos de estradas: Tis Mococa,
Apucaraninha e Barão de Antonina.

Não se aplica.
4.6.2 Subprograma de gestão de resíduos sólidos

Sem dados para o período.
4.6.3 Subprogramas de construções

Ver item "Construções Civis" página 63.

