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8 PINHALZINHO 

Etnia(s) % Aldeias Nº 
famílias 

Nº 
População 

Outros Programas de 
Compensação Ambiental 

Guarani  Três núcleos 
populacionais  

22 180 x 

Kaingang      

8.1 PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO DE LIDERANÇAS INDÍGENAS, EXECUÇÃO, 

GESTÃO E MONITORAMENTO DO PBA.  

O programa I é o cérebro do PBA-CI, pois nele estão estruturadas as 

principais diretrizes que orientam todos os outros programas do PBA-CI, 

compreendendo as demandas da comunidade, os registros, as discussões, as 

aprovações e as deliberações.  

As várias atividades que compõem o PBA-CI e que integram as comunidades 

são discutidas nesse programa, e nem sempre podem ser visualizadas totalmente, 

pois muitas das discussões acontecem de maneira informal, já que os indígenas se 

sentem mais à vontade em construir o desenvolvimento das ações conforme seu 

tempo e estratégias. De acordo com essa premissa, a consultoria opera em 

conformidade com o cacique e as lideranças, registrando em atas apenas as decisões 

que devem ser externamente apresentadas para os outros atores que compõem o 

PBA-CI (CECS, FUNAI e MPF) e que, para serem avaliadas, necessitam de atas de 

reuniões do Comitê Gestor Local (CGL). Essa opção metodológica visa, sobretudo 

evitar expectativas e desavenças internas, adaptando o PBA-CI a comunidade, e não 

a comunidade ao PBA-CI.  

As reuniões periódicas criam muitos desgastes entre as lideranças, pois 

muitos dos anseios discutidos não se resolvem somente no âmbito do CGL e, se 

resolvidos, no que independe da comunidade, algumas das questões não se 

desenvolvem a contento. 

Nos relatórios anteriores já foram explicitados os eixos da estrutura de gestão 

do PBA-CI na TI Pinhalzinho. Nesse ano de execução (julho de 2015 – julho de 2016), 

a estrutura se alterou na comunidade, a comissão aldeã foi fortalecida e as discussões 

entre os indígenas se tornaram mais produtivas. Já as reuniões do CGL, que não mais 
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possuem frequência mensal, aconteceram de maneira alternada e ocorreram quando 

o CGL precisava formalizar alguma discussão ou deliberar alguma ação. 

É Importante salientar que o CGL, é dialógico e sua formalização acontece 

nas atas de reuniões, e que o principal indicativo da boa gestão é a inexistência de 

conflitos entre as partes envolvidas, pois o programa tem como objetivo geral 

“Oportunizar a participação indígena em todas as etapas de implementação das ações 

vinculadas ao processo de gestão e execução dos Programas” (Projeto Básico 

Ambiental - UHE Mauá, p. 92). 

A equipe de execução do PBA-CI teve alterações na TI Pinhalzinho, devido a 

rearranjos internos a equipe indígena foi reorganizada e as demissões e contratações 

foram exclusivamente decididas pela comissão aldeã, sem qualquer interferência da 

equipe consultora com relação a esse quesito. Nos primeiros dias de janeiro de 2016 

o coordenador da equipe indígena convocou reunião para alterar a equipe indígena, 

sendo essa a única alteração registrada no período (detalhamento no programa 

específico). 

Também houve acréscimo na equipe indígena e foram integrados a equipe 

três pesquisadores indígenas para desenvolverem atividades do programa específico. 

Os pesquisadores foram indicados pelas lideranças e já possuíam experiência como 

auxiliares de pesquisa na terra indígena.  

Não foi somente na Terra Indígena que a equipe se alterou. A saída do 

antropólogo e coordenador geral do PBA-CI, Paulo Góes, formalizada nas Terras 

Indígenas em fevereiro de 2016, gerou muita desconfiança e descontentamento nas 

lideranças da TI Pinhalzinho, sobretudo do coordenador da equipe indígena, que 

entende como fundamental a presença de antropólogo na coordenação da equipe 

consultora. Sem que houvesse consulta às comunidades impactadas, o 

empreendedor anunciou para a equipe técnica o nome do administrador Carlos 

Alberto Gimenez para coordenação geral do PBA-CI, que até então exercia a função 

de administrador do PBA-CI. Portanto, segue abaixo a atual reorganização da equipe 

de execução do PBA-CI na TI Pinhalzinho. 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS  ATRIBUIÇÕES 

Paulo Roberto Homem de Góes Antropólogo – coordenador geral (Junho de 2012 
a fevereiro de 2016) 

Carlos Alberto Gimenez Administrador – coordenador geral do PBA-CI 
(março de 2016 – atual) 
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Ednei Almeida Eng. Agrônomo - Coordenador Agronomia 

Aluizio Alfredo Carsten Historiador – Equipe Local 

Noberto Takumi Doi Eng. Agrônomo – Equipe Local  

Jéssica Livio Pedreira Eng. Florestal – Equipe local (agosto de 2015 a 
junho 2016) 

Equipe Indígena Atribuição 

Reginaldo Aparecido Alves Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais 

Adilson Ribeiro Coordenador/ Gerente de Serviços Culturais 

Euclides Ribeiro Supervisor Agrícola 

Alan Carlos Bezerra Getúlio Supervisor Agropecuário 

Oscalino Albino Gabriel Supervisor Agropecuário 

Bento Albino Gabriel Filho Supervisor Agropecuário 

Leandro Ribeiro Agente de Defesa Ambiental (outubro de 2012 a 
janeiro de 2016) 

Marcio José da Rocha Junior Agente de Defesa Ambiental (fevereiro de 2016 
– atual) 

Lourival Lourenço Junior Agente de Defesa Ambiental 

Marcelo Damasio Viveirista Florestal 

Pesquisadores Indígenas1 Atribuição 

Samuel Alves de Carvalho Pesquisador Indígena - Audiovisual 

Miriana Aparecida Alves Pesquisadora Indígena – Tradução e linguagem 

Veriana Alves Pesquisadora Indígena – Cultura e História 

No início do mês de julho de 2016, as vésperas da entrega desse relatório, o 

CECS anunciou a contratação de antropólogo e socióloga para revisarem e 

consolidarem o relatório apresentado, no entanto é importante frisar que tanto o 

antropólogo, quanto a socióloga não participaram da execução do PBA-CI, apenas 

revisaram e consolidaram o relatório. Em quatro de agosto de 2016, a consultoria 

recém-contratada foi apresentada a equipe, para colaborar no relatório anual, o que 

gerou um novo quadro, não de execução do PBA-CI, mas de consolidação do 

relatório. 

                                            
1 Função remunerada por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). 
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Consultoria de consolidação de relatório Atribuição 

Paulo Marcos Noronha Serpa Antropólogo- corresponsável pela consolidação 
do relatório anual de 2016. (Agosto de 2016 – 
Atual).  

Maria Aparecida de Carvalho Socióloga – corresponsável pela consolidação 
do relatório anual de 2016. (Agosto de 2016 – 
Atual). 

8.2 SUBPROGRAMA DE GESTÃO DO PBA 

Atividades Realizadas 

 Reuniões do Comitê Gestor Local. 

 Reuniões da comissão aldeã – sem participação da equipe técnica. 

 Reuniões da comissão aldeã – com eventual participação da equipe 

técnica. 

 Contratações e demissões de funcionários da equipe indígena. 

 Reuniões da equipe técnica com coordenação Geral. 

 Reuniões com coordenador da equipe agronômica. 

 Participação /contato do técnico de ciências humanas em reuniões com 

instituições para fomentação de parceria com TI Pinhalzinho. 

 Participação do técnico de ciências humanas em reuniões com 

professores indígenas e não indígenas da escola indígena da TI 

Pinhalzinho. 

 Contato entre lideranças da Terra Indígena e empresários para busca de 

parcerias. 

 Articulação entre as Terras Indígenas da Bacia do Rio das Cinzas para 

ações conjuntas.  

 Análise Crítica: 2012-2015 

Como nos demais Comitê Gestores Local, o CGL da TI Pinhalzinho se 

constituiu como espaço de planejamento, discussão, organização, consulta e 

deliberação das atividades previstas no PBA. Na TI Pinhalzinho a estruturação do 

CGL acompanha a centralidade do cacique e, complementarmente, das lideranças 

organizadas a partir das áreas Sede, Meio e Cinza. As reuniões do CGL com Ata 
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ocorrem em média uma vez por mês, não havendo, todavia, nenhuma restrição quanto 

ao agendamento de reuniões.  

O funcionamento do CGL se estrutura a partir dos relatórios mensais 

elaborados por coordenadores indígenas – com complemento da equipe técnica - e 

previamente encaminhados à cada área que compõe a TI (Cinzas, Meio e Sede) para 

complementações necessárias. Esse método de organização, visando corrigir 

determinadas insuficiências diagnosticadas pelos indígenas, vem destacar uma 

característica marcante na organização do CGL na TI Pinhalzinho: criatividade na 

criação de metodologias de organização de reuniões e, muitas vezes, a explícita 

preocupação em não sobrepor a voz de alguns dos participantes. 

Além dos temas variados debatidos, deliberados e\ou propostos nas reuniões 

do CGL, também são realizadas as atividades de cunho burocrático como repasse de 

holerites dos contratados e termos e recibos de quitação de aquisições e notas fiscais, 

entre outras.  

Inicialmente algumas dificuldades encontradas na execução do PBA 

aconteceram devidas o atraso nas aquisições necessárias para as atividades 

previstas no PBA, o que veio contribui para dificultar a organização das atividades dos 

contratados indígenas. Nessa situação destacaram-se o problema no trator Masser 

Ferguson e o cancelamento do replantio de feijão. Esses problemas ocorridos refletem 

na prática e na discussão da Gestão, aspecto de suma importância no 

desenvolvimento do PBA, mas que fortalecem a própria continuidade de atividades na 

TI Pinhalzinho quando cessados os apoios de recursos externos. A Gestão é 

desenvolvida como apropriação pelos indígenas de diversos processos de execução 

do PBA. Alguns problemas observados poderiam ter sido evitados com o melhor 

planejamento das atividades entre equipe de técnica de campo, coordenadores da 

equipe técnica, CECS e Comissão Aldeã.  

Em reunião realizada em janeiro de 2013, com o técnico da FUNAI Luis Alan 

e com participação do coordenador do PBA, a avaliação da execução do PBA na TI 

Pinhalzinho foi destacada como positiva por todos os participantes. 

As representações da TI Pinhalzinho também participaram de uma reunião 

interaldeã em Barão de Antonina para avaliação conjunta das atividades em execução 

a partir do PBA e das reuniões do Comitê Gestor Geral (2012 e 2013) com a presença 

de contratados e lideranças indígenas da TI e o GGG foi reconhecido pelas lideranças 

da TI como instância legitima de deliberação. 
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Nas reuniões interaldeãs sobre Gestão realizadas nas TIs Queimadas e São 

Jerônimo houve participação parcial da TI Pinhalzinho, apesar da importância dessas 

reuniões interaldeãs para estimular a troca de experiência com outras TIs e o 

desenvolvimento conjunto de reflexão e planejamento das atividades previstas no 

PBA. 

Nas reuniões interaldeãs realizadas nas TIs Queimadas e São Jerônimo no 

período entre 2013-2014 foi fomentado o debate em torno dos temas da “Gestão” na 

TI Pinhalzinho e, por iniciativa das lideranças da TI, foram realizadas ao longo do 

segundo semestre de 2013 as reuniões do CGL para tratar diretamente dos 

significados de “Gestão” e “Gestão Territorial” e foram realizadas atividades práticas 

focando a gestão de maquinário.  

As reuniões e práticas se mostraram proveitosas, todavia não impossibilitaram 

a quebra de trator. Entretanto, a execução das atividades agrícolas (PBA-CI), 

enquanto atividades onde se desenvolveu a articulação entre diversos aspectos e 

etapas passaram a ser compreendidas como atividade práticas de “Gestão” como um 

todo.  

Outro aspecto fundamental das reuniões do CGL entre 2013/2014 foi o 

acompanhamento das construções em realização na TI Pinhalzinho. O 

acompanhamento e deliberações em torno de problemas com empreiteira e repasse 

de informações sobre as construções vieram conferir ao CGL um espaço legítimo 

dessas modalidades de acompanhamento.  

Em 2014, o Comitê Gestor Local da TI Pinhalzinho optou por não realizar mais 

reuniões com datas definidas e as reuniões passaram a ser definidas de acordo com 

a necessidade da Terra Indígena. Embora, o CGL tenha sido estruturado e 

centralizado no poder do Cacique, com a participação das lideranças da TI 

Pinhalzinho, sendo representadas as aldeias Sede, Meio e Cinzas. Nem sempre é 

possível contar com a presença de todas as lideranças, pois a dinâmica interna da TI 

ultrapassa a organização burocrática do não indígena e, as lideranças possuem 

atividades, culturais, tradicionais, políticas e administrativas de interesse da 

comunidade que não convertem em um cronograma fixo.  

A busca de parcerias para as ações da TI Pinhalzinho com instituições 

externas avançaram no período entre 2013-2014. As parcerias significam um 

importante avanço para a TI, a aliança com instituições externas possibilitam 
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continuidade em algumas ações, após o término do PBA-CI, com essa prerrogativa, 

a busca de parcerias constitui-se como ação perdurável. 

Em parceria com a EMATER de Tomazina foi realizado o levantamento de 

nascentes para capacitação em proteção de minas pela metodologia solo-cimento. 

Paralelamente, foram buscadas as parcerias para realizar a recuperação de áreas 

degradadas.  

Vale também destacar a parceria entre PBA-CI, Prefeitura do município de 

Tomazina e TI Pinhalzinho visando dar visibilidade para o artesanato produzido na TI 

com a conquista de espaço para exposição e venda do artesanato no município.  

A principal parceria estabelecida ocorreu entre as Terras indígenas Guarani 

da Bacia do rio das Cinzas, quando foi possível articular as três Terras: TI Ywy Porã, 

TI Pinhalzinho e TI Laranjinha em algumas ações de mutuo interesse.  

No período entre 2014-2015, os funcionários da TI Pinhalzinho, que 

constituem a equipe indígena, foram os responsáveis pela representação dos seus 

núcleos (Meio, Cinza e Sede) nas reuniões do CGL, quando intermediaram os 

interesses das respectivas áreas e se constituíram como o principal canal de 

comunicação entre o CGL e a comunidade.  

As reuniões do CGL acontecem sempre no escritório da comunidade, 

geralmente há participação do cacique, lideranças e funcionários da equipe indígena, 

além da equipe técnica do PBA-CI. Em 2015 a pauta mais discutida se referiu, 

principalmente sobre o subprograma de Agricultura. 

As reuniões entre a equipe técnica local e a coordenação do PBA-CI 

ocorreram mensalmente. E foram discutidos assuntos técnicos e burocráticos, como 

solicitações da comunidade, manutenções de maquinários e implementos e 

andamento das ações.  

Em setembro de 2014 foi iniciado o diagnóstico referente ao artesanato 

produzido na TI Pinhalzinho e também foram levantados os pontos com GPS, 

registros fotográficos das residências, quantidade de famílias, nome dos moradores 

por residência e número de pessoas com renda fixa na casa. Os dados parciais 

indicaram que a população da TI Pinhalzinho compreende duas etnias, prevalecendo 

numericamente os Guarani e algumas famílias Kaingang.  

A parceria com a EMATER de Tomazina, que visava à capacitação dos 

indígenas da TI para a recuperação de minas d’água, também tornou foi possível  

incluir cinco famílias da TI no Programa Brasil Sem Miséria do Governo Federal. Essas 
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ações, embora administradas pela EMATER, foram acompanhadas pelo técnico do 

PBA-CI, que além da articulação e comunicação entre indígenas e EMATER, 

viabilizou transporte dos participantes do programa em compromissos ligados a ação. 

O projeto foi padronizado para as cinco famílias contempladas, e constitui-se de 

galinheiro completo para criação de frangos caipiras.  

Com o Sindicato Rural de Tomazina foi fechada parceria para realização em 

2014, de cursos de extensão rural realizados pelo SENAR via Sindicato.  

O primeiro curso: Ervas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, ocorreu 

entre julho e agosto com a participação de cinco membros da comunidade da TI Ywy 

Porã e, a segunda turma teve também a participação de representantes da TI 

Laranjinha. 

A parceria entre as terras indígenas constitui a principal aliança para TI 

Pinhalzinho. Além das capacitações, outras atividades foram realizadas em conjunto, 

e propiciou maior circulação entre moradores das três terras indígenas, que além de 

participarem de eventos, passaram a visitar as TIs mesmo que informalmente. 

 Análise Crítica 2015-2016 

As reuniões do CGL ocorreram conforme a necessidade de formalização de 

ações ligadas ao PBA-CI. Por questões internas, ou mesmo devido à sobrecarga de 

atividades dos indígenas, várias reuniões foram substituídas por conversas durante 

as atividades. Essas conversas se mostraram mais eficientes para o andamento das 

atividades, pois não externalizavam opiniões e nem a organização da comunidade no 

que dizia respeito ao encaminhamento das ações executadas. As mesmas não 

geraram atas, e dado o entendimento mutuo, não criaram conflitos com nenhuma das 

partes envolvidas na execução do PBA-CI. 

As reuniões da comissão aldeã que ocorreram não tiveram frequência 

uniforme e na maioria das vezes ocorreram sem a presença da equipe técnica. Em 

algumas situações, o técnico de ciências humanas foi convidado a participar como 

consultor da comunidade para explicar algumas situações, de forma que a comissão 

avaliasse e encaminhasse as discussões e as ações, nem sempre ligadas diretamente 

ao PBA-CI, mas que poderiam interferir no andamento na execução das ações do 

PBA-CI.  
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Essas reuniões aconteceram espontaneamente, sem predefinição de data ou 

horário, geralmente foram compostas pelo cacique, vice, lideranças e alguns membros 

da comunidade, que reuniram na varanda da casa do cacique.  

Em janeiro de 2016 houve alteração de funcionários na equipe indígena. No 

intuito de reorganizar as atividades da equipe a TI modificou o quadro de funcionários 

(ver ata de 04/01/2016). 
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Figura 1 - Ata de reunião do CGL da TI Pinhalzinho em 04/01/2016. 

 

Além da demissão e contratação a comunidade pretendia a substituição de 

cargos, devido o perfil de cada funcionário. No entanto, o administrativo do PBA-CI 

informou que a troca de cargos não seria possível, uma vez que os cargos não 

possuíam salários equivalentes e o funcionário que ganhava salário maior, não 
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poderia migrar para um cargo com salário menor. Dessa forma o arranjo de atividades 

foi realizado internamente na comunidade. 

Mas não foi só na terra indígena que aconteceram substituições de cargos, 

pois também ocorreu uma na reorganização da equipe do PBA-CI, com a saída do 

antropólogo coordenador (fevereiro de 2016), e a nomeação do administrador Carlos 

Gimenez para o cargo de coordenador. O nome do novo coordenador foi anunciado 

pelo empreendedor à equipe técnica, no entanto não houve consulta formal nas TIs. 

Com a mudança na coordenação do PBA-CI, as reuniões entre a equipe 

técnica e a coordenação Geral, se subdividiram em dois momentos no período 

relatado. Após ser coordenado por antropólogo, o PBA-CI passou a coordenação de 

profissional administrador, é importante refletir sobre essa tensão, não somente, mas 

nesse momento, no que diz respeito as tratativas entre a coordenação geral e a equipe 

técnica. As periodicidades das reuniões não foram afetadas, no entanto, a 

coordenação antropológica urdia a unidade técnica das equipes, discutindo e 

deliberando ações, tendo em vista a alteridade e o perspectivismo antropológico sobre 

as decisões, e encaminhamentos advindos do campo, assim como de retorno ao 

campo. A coordenação atual, expressa-se a partir do relativismo, sobretudo em 

questões referentes ao mundo empresarial, em que a austeridade, e não a alteridade 

é uma das preocupações permanentes. 

O PBA-CI é composto por equipe multidisciplinar, no entanto, somente duas 

áreas de conhecimento (ciências humanas e agronômicas), estão diariamente no 

campo durante execução das ações. Os demais participam de atividades 

pulverizadas, quando há necessidade dos mesmos na comunidade, embora nem 

sempre as demandas das comunidades sejam atendidas integralmente, já que os 

profissionais se revezam entre as oito terras indígenas que integram o PBA-CI. A 

equipe técnica (consultoria de campo), sempre que necessário se reúne com a 

coordenação agronômica (Figura 2).  
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Figura 2 - Reunião entre a coordenação agronômica, Engenheira Florestal, coordenador da 
equipe indígena e consultoria local – TI Pinhalzinho. 

No ano de 2015, aconteceu grande mobilização da comunidade em torno de 

atividades relacionadas aos preparativos da 3ª Feira de Sementes Crioulas Indígenas 

YMAU e Mudas Nativas da TI Pinhalzinho. É claro que a comunidade tinha outras 

frentes de trabalho, no entanto, a organização do evento trouxe um animo para que 

diversos setores se organizassem, principalmente para realização de parcerias 

externas. 

Os primeiros contatos realizados foram com as instituições: Instituto Federal 

do Paraná (IFPR) campus: Paranaguá, Universidade Estadual de Maringá (UEM), e 

Universidade Estadual Norte do Paraná (UENP). O contato deu-se inicialmente 

através de contatos da equipe técnica e do coordenador da equipe indígena, que 

fizeram contatos telefônicos, eletrônicos e mesmo reuniões com alunos, professores, 

além de visitas as instituições. Além do convite para participação no evento foram 

solicitadas doações para colaborar com a alimentação dos visitantes indígenas e não 

indígenas. 

O envolvimento da escola indígena da TI Pinhalzinho na organização do 

evento se mostrava estratégico, não só para ajudarem a comunidade na organização, 

mas para que a comunidade ajudasse também a escola em seu trabalho. Essa 

articulação foi realizada inteiramente pela direção da escola indígena e lideranças.  

Após conversas com o cacique e as lideranças foi criado um grupo de 

trabalho, onde cada membro tinha sua atribuição predefinida nos preparativos do 

evento. 
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Ainda empenhados na realização da 3ª Feira de Sementes, o coordenador da 

equipe indígena e a consultoria entraram em contato com grupos de assentamentos 

do MST da região, que foram convidados a participar do evento. Apesar do convite 

verbal, sem formalização, houve considerável participação de integrantes desse 

movimento social. Na oportunidade foram visitados os assentamentos NANGO VIVE 

(Ribeirão do Pinhal – PR), assentamento ROBSON VIEIRA DE SOUZA 

(Congonhinhas – PR), assentamento ROXIMI (Congonhinhas – PR) e assentamento 

CARLOS LAMARCA (Congonhinhas – PR), além da COOPERATIVA DE TRABALHO 

E EXTENSÃO RURAL TERRA VIVA (COOPTRASC). O contato foi fundamental para 

a realização da Feira de Sementes, e além da parceria foi possível aos indígenas 

conhecer o sistema de produção desenvolvido nos assentamentos da região (Figura 

3 a Figura 6). 

 

Figura 3 - Cacique da TI Ywy Porã Uanderson Camargo e Liderança da TI Pinhalzinho em 
Visita a “Baianinho”, liderança no assentamento NANGO VIVE – Ribeirão do Pinhal – PR. 
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Figura 4 - Reginaldo Ap. Alves, coordenador da equipe indígena da TI Pinhalzinho no 
escritório da COOPTRASC em Congonhinhas – PR. 

 

Figura 5 - Visita de liderança da TI Pinhalzinho em unidade demonstrativa de formação de 
agroflorestal no assentamento Carlos Lamarca em Congonhinhas - PR. 
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Figura 6 - Reginaldo Ap. Alves conhecendo a formação agroflorestal do senhor Márcio L. 
Conrat, liderança do assentamento Carlos Lamarca em Congonhinhas – PR. 

A parceria com os assentamentos do MST proporcionou a participação de 

assentados durante a 3ª Feira de Sementes Crioulas Indígenas Ymau na TI 

Pinhalzinho, como será relatado adiante. 

Também foram realizados contatos com empresários da região para a busca 

de apoio para a realização do evento. Essas parcerias geraram doações que 

complementaram a alimentação dos participantes no evento e a confecção do cartaz 

para divulgação. 

A TI Pinhalzinho já tem uma rede de parcerias estabelecidas, uma delas é 

com o Instituto Federal do Paraná: Campus Paranaguá. As lideranças realizaram 

contato com esse parceiro, que enviou um ônibus com representantes de 

comunidades de pescadores do litoral do Paraná que participam de projeto na 

instituição. 

Também foram firmadas parcerias com os viveiros de mudas do município de 

Siqueira Campos e do Instituto Ambiental do Paraná - Jacarezinho, que 

disponibilizaram mudas de espécies nativas e sementes para serem distribuídas na 

feira. 
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Dentre as parcerias firmadas, já citadas nos relatórios anteriores, as mais 

expressivas se dão entre as próprias Terras indígenas da região. As lideranças 

estavam bem articuladas e coube a consultoria apenas organizar as conversas, a 

logística necessária, e às vezes, sugerir o envolvimento das TIs parceiras. No 

desenvolver desse relatório, muitos serão os momentos compartilhados com as 

comunidades parceiras.  

8.2.1 Subprograma de articulação interaldeã e interinstitucional do PBA 

Atividades realizadas 

 Reunião interaldeã: Terra indígena Barão de Antonina 13/08/2015. 

 Reuniões interaldeã: entre Terras indígenas da bacia do rio das Cinzas. 

 Reunião do Comitê Gestor Geral: 09 a 11 de dezembro de 2015. 

 Reunião do Conselho Indígena do Norte do Paraná: TI Barão de Antonina 

17/06/2016. 

 Reunião interaldeã: TI Laranjinha 01/07/2016. 

 Análise Crítica 2012-2015 

Não há dados sobre análise crítica do período entre 2012-2015  

 Analise Crítica 2015-2016 

Entre as TIs Guarani Nhandewa da bacia do rio das Cinzas sempre ocorreram 

reuniões interaldeãs informais. As reuniões ocorreram sempre que fosse necessário 

discutir algum assunto de interesse entre as comunidades. Essas reuniões contaram 

com auxílio da equipe técnica apenas para facilitar o contato entre as comunidades e, 

esporadicamente, no transporte de algumas lideranças de uma TI a outra.  

No dia 13 de agosto de 2015, na TI Barão de Antonina aconteceu reunião 

interaldeã com a presença das oito terras indígenas que integram o PBA-CI da UHE-

Mauá. A reunião teve como principal pauta o distanciamento das instituições que 

deveriam acompanhar o PBA-CI. Além dos indígenas e equipe consultora estavam 

presentes os coordenadores da CTL FUNAI - Londrina e CTL FUNAI – São Jerônimo 

da Serra. Nessa reunião os indígenas elaboraram um documento em que solicitavam 

ao MPF e FUNAI uma reunião urgente do Comitê Gestor Geral (CGG). 
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Antes da reunião do CGG as comunidades se reuniram em Ywy Porã para 

discutir os assuntos que deviam ser levantados na reunião.  

Entre os dias 09 e 11 de dezembro de 2015, na cidade de Londrina, aconteceu 

a 3ª Reunião do Comitê Gestor Geral (CGG), que a FUNAI-DF denominou de 

“Seminário Avaliativo do andamento do PBA-CI / UHE Mauá”.  

Com organização previamente realizada pela FUNAI-DF, o Seminário previa 

para o dia 09 de dezembro, mesas de discussões que abordassem “Fraquezas / 

Forças da execução do PBA-CI”, Abertura Formal: “Abertura com representantes das 

instituições”. No entanto, no primeiro dia, devido ao atraso de alguns participantes, e 

necessidades de discussões sobre ações referentes à aquisição de terras, foram 

realizadas conversas com o representante da FUNAI – DF, FUNAI local, consultores 

da equipe local, coordenação geral do PBA-CI, representantes do MPF, 

representantes do CECS, ARPIN Sul, cacique, vice e lideranças das respectivas 

terras. 

Após as reuniões que versaram sobre as questões das terras, os indígenas 

solicitaram espaço especifico para reunirem-se sem a presença das instituições, como 

o CECS e a consultoria, para que pudessem conversar sobre a reunião. Dessa 

maneira, não foi possível a realização das atividades programadas pela FUNAI – DF. 

No dia 10 de dezembro de 2015, na continuação do “Seminário Avaliativo do 

PBA-CI / UHE Mauá” (CGG, 2015), segue-se com as apresentações das consultorias 

que foi seguida de avaliações dos indígenas, pois o objetivo era discutir a síntese de 

programa a programa do PBA-CI, avaliando-os para qualificar o andamento e corrigir 

rotas, caso fosse necessário. Na ocasião o coordenador geral do PBA-CI, antropólogo 

Paulo R.H. de Góes, realizou uma apresentação sintética sobre as terras indígenas 

no Brasil, e contextualizou o panorama geral das terras indígenas do Brasil Meridional. 

O antropólogo abordou o histórico das questões indígenas, legislação indigenista e 

legislação do licenciamento ambiental, abrindo o contexto em que se insere os 

indígenas do Norte do Paraná no PBA-CI da UHE/Mauá. Após as discussões sobre a 

apresentação, iniciaram-se as discussões sobre o andamento do PBA-CI em questão. 

Logo que foram apresentados dados do PBA-CI referentes a TI Apucaraninha e Barão 

de Antonina, os indígenas assumiram o protagonismo da reunião, e as discussões 

versaram sobre os impactos da construção/operação da UHE. Discutidos os impactos, 

as comunidades demonstraram coesão em solicitar frente às instituições que o PBA-

CI seja permanente ou no mínimo 30 anos, para alguns presentes os 30 anos se 
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referem ao prazo de concessão da UHE Mauá. Houve manifestação de 

representantes do empreendedor, MPF e FUNAI e os indígenas entregaram um 

documento para os representantes das instituições e ao empreendedor, onde 

apontaram suas solicitações. 

No dia 11 de dezembro de dois mil e quinze, a programação previa a 

“Apresentação/validação de pactos de continuidade dos trabalhos” e “Mesa de 

fechamento com os representantes institucionais”. A FUNAI, o MPF e o CECS 

propuseram alguns encaminhamentos. Dentre estes, a realização de outra reunião 

em meados de 2016. 

Após essa reunião do CGG as comunidades Guarani se reuniram uma vez na 

TI Ywy Porã e outra na TI Pinhalzinho para realizarem avaliação da reunião do CGG 

e de seus encaminhamentos. A principal questão discutida nessas reuniões foi a 

preocupação das comunidades com respeito termino do período de avaliação do PBA-

CI que está previsto para acontecer no quinto ano. As comunidades têm receio do que 

pode acontecer, pois algumas ações ainda nem foram iniciadas e se forem 

executadas sem a apropriação das comunidades acreditam que ocorrerá prejuízo 

para o bom encaminhamento do projeto. 

A saída do antropólogo coordenador do processo foi também tratada nessas 

reuniões e, no dia a dia das comunidades, os indígenas acreditam que a presença de 

um antropólogo para coordenação de um PBA que atinge oito terras Indígenas é 

fundamental, para que haja equidade no diálogo entre as partes. 

No dia 09 de junho de 2016, o presidente do Conselho Indígena Estadual do 

Paraná, Jucélio Aparecido da Silva solicitou ao técnico de ciências humanas das áreas 

Guarani que convidasse a equipe consultora, e que os mesmos avisassem aos 

caciques das respectivas terras em que atuam para participarem de reunião para 

conversarem sobre o PBA-CI, na TI Barão de Antonina, no dia 17 de junho de 2016. 

 Apesar do pouco tempo disponível para contato, a reunião contou com a 

presença de representantes de seis, das oito terras que integram o PBA-CI. Nessa 

reunião os indígenas solicitaram a equipe consultora de campo que fizessem uma 

análise da conjuntura atual do PBA-CI e os esclarecessem sobre a posição do 

empreendedor a respeito da finalização do prazo avaliativo do PBA-CI. Após as 

apresentações das perspectivas, os indígenas solicitaram agendamento de reunião 

interaldeã a ser realizada na TI Laranjinha no dia primeiro de julho de 2016. Também 

foi levantada a questão do PBA-CI se prolongar durante o tempo de concessão da 
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UHE Mauá, mas os técnicos salientaram que essa não é uma decisão que cabe a 

equipe. 

No dia 1º e julho de 2016, aconteceu a reunião interaldeã na TI Laranjinha. A 

reunião teve participação das oito terras indígenas que integram o PBA-CI, além do 

Conselho Estadual Indígena do Paraná, da coordenação Geral do PBA-CI, da 

coordenação agronômica e da consultoria de campo (Figura 7). 

 

Figura 7 - Reunião inter-aldeã TI Laranjinha em 1º de julho 2016. 

Nessa reunião os indígenas se mostraram preocupados com o andamento do 

último ano para avaliação do PBA-CI. Expressaram também descontentamento com 

o andamento de algumas ações do PBA-CI, principalmente no que diz respeito ao 

programa II. Também foi abordada a dificuldade de os técnicos desenvolverem 

atividades devido ao transito entre as aldeias, reuniões de equipe, burocracia, e 

recentemente para confecção do relatório anual. Os indígenas solicitaram a 

coordenação geral para que sempre que a consultoria tiver que se reunir com 

representantes do empreendedor, haja no mínimo um indígena de cada TI presente. 

E também anunciaram que buscarão apoio para monitoramento do andamento do 

PBA-CI junto a FUNAI e MPF. 
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8.2.2 Subprograma de intercâmbio 

Atividades Realizadas 

 Visita a assentamentos do MST. 

 Participação na 1ª Feira Regional da Agrobiodiversidade e 4ª Feira 

Municipal de Sementes Crioulas de Ortigueira. 

 Participação na 13ª Feira Regional de Sementes Crioulas e da 

Agrobiodiversidade. 

 Visita a Floresta Nacional de Três Barras- SC. 

 Participação na 2ª Mostra cultural Guarani Nhandewa da TI Ywy Porã. 

 Participação em Curso de Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos: 

Etapa 2 - História crítica da luta e resistência pela terra no Brasil; 

Problematização das Lutas políticas dos PCTs no Sul do Brasil; Análise 

de Conjuntura. 

 Participação em debate sobre o filme Huni Kuim “ O Sonho de Nixi Pae” 

na UFPR.  

 Análise Crítica: 2013-2015 

Em março de 2014 foi realizado intercâmbio entre as Terras Indígenas 

integrantes do PBA-CI e a Terra Indígena de Guarita. Três integrantes da TI 

Pinhalzinho participaram do intercâmbio. A ação repercutiu de maneira positiva na 

comunidade, que pode se inteirar de como funciona a organização dos indígenas da 

TI Guarita no processo de construção do estatuto da associação, de demandas 

produtivas e organização e formas de comercialização coletiva dos produtos.  

Em parceria estabelecida entre o PBA-CI, EMATER de Santa Amélia e TI 

Laranjinha, três membros da TI Pinhalzinho participaram, em junho de 2014, do 

intercâmbio cultural na TI Ywyty Guaçu (Aldeia Renascer), com o objetivo de conhecer 

os aspectos tradicionais e culturais da comunidade da TI Ywyty Guaçu, que possui 

um forte apego a língua, costumes, práticas rituais, além de organização social e 

política, além de experiência na produção de material áudio visual, mapeamento da 

TI e monitoramento de seus limites e nascentes.  



21 

A perícia antropológica realizada na TI Ywy Porã teve a participação de 

lideranças da TI Pinhalzinho, que prontamente aceitaram o convite e se deslocaram 

até a TI Ywy Porã. 

Em agosto de 2014 aconteceu na Terra Indígena Ywy Porã, em parceria com 

a ARPIN Sul, o Encontro da Juventude Tupi/Nhandewa – o político e o espiritual na 

atualidade. O PBA-CI apoiou o evento custeando a alimentação dos participantes e 

disponibilizando o técnico de humanas e veículo para apoio do evento. O evento, além 

de discussões voltadas para questões políticas dos povos indígenas, tomou 

proporções religiosas e tradicionais, o propiciou a convivência entre jovens e anciãos 

de várias Terras Indígenas, além de dar visibilidade das questões enfrentadas pela TI 

Ywy Porã. 

A TI Pinhalzinho enviou um grupo de jovens para participarem do evento com 

transporte viabilizado com recursos próprios. O evento se estendeu por quatro dias, 

no entanto, por questões religiosas os jovens de Pinhalzinho permaneceram cerca de 

uma semana na TI Ywy Porã.  

A TI Pinhalzinho também participou, em novembro de 2014, da 1ª Mostra 

Cultural Guarani Nhandewa– Nhaneretarã kwery, wa`e kwery, nhanemandu`a (Nossa 

gente, Nosso passado, nossa história), quando houve forte integração entre os 

moradores com parentes e amigos de outras terras indígenas.  

A programação foi realizada em consenso com a TI Ywy Porã e TI Laranjinha. 

Em reunião do CGL de Pinhalzinho, ficou acordado que junto com a mostra cultural, 

seriam iniciadas ações referentes ao audiovisual e o lançamento da cartografia social. 

 Análise Crítica 2015-2016 

É importante salientar que Subprograma I.C – Intercâmbio - objetiva a 

realização de intercâmbio com as oito terras Indígenas que compõem o PBA-CI com 

comunidades indígenas com experiência de captação e gestão de recursos, gestão 

territorial, elaboração de materiais didáticos, comercialização de artesanato e 

cooperativismo. É preciso atentar ainda para os objetivos específicos, que apontam 

diretrizes do que se espera do intercâmbio, como por exemplo: “Viabilizar a realização 

de Intercâmbio entre comunidades impactadas e o movimento indígena amazônico”. 

Nesse sentido, ainda não houve efetivamente ações que assegurem o alcance dos 



22 

 

objetivos propostos, mas dentro das possibilidades e oportunidades disponíveis, há 

interesse dos indígenas para a participação de atividades afins. 

Através de articulação da consultoria foi possível realizar visitas de indígenas 

em assentamentos do Movimento Sem Terra. Etnicamente, culturalmente, e mesmo 

politicamente distintos alguns assentamentos da região Norte do Paraná, assim como 

os indígenas integrantes do PBA-CI, buscam outros caminhos de produção, educação 

e mesmo de atendimento de saúde diferenciada. Para que duas das principais ações 

do ano de 2015 das áreas Guarani fossem realizadas (3ª Feira de Sementes e 2ª 

Mostra Cultural), a parceria com o MST foi muito importante. Ambos os seguimentos 

fazem frente ao tentar implementar uma agricultura coletiva e familiar de produção de 

alimentos em uma região que cada vez mais se adere ao sistema de monocultivo 

incentivado pelas grandes empresas do agronegócio.  

Juntamente com o técnico de ciências humanas, os indígenas das TIs Ywy 

Porã e Pinhalzinho percorreram assentamentos do MST para estabelecer o primeiro 

contato com os possíveis parceiros. O objetivo das parcerias buscou fomentar a 

participação da comunidade dos assentamentos do MST em eventos realizados nas 

TIs, e de forma a propiciar a troca de sementes, experiências e conhecimentos. Os 

resultados desses encontros serão detalhados no decorrer do relatório. 

Observa-se na TI Pinhalzinho grande interesse pela agricultura familiar 

orgânica e pelas práticas da agroecologia. A ideia de agricultura orgânica e 

diversificada entusiasmou parte das lideranças, que solicitou a participação em feiras 

de sementes e artesanato. 

No dia 15 de agosto de 2015, indígenas da TI Pinhalzinho e a consultoria 

participaram da 1ª Feira da Agrobiodiversidade e 4ª Feira de Sementes Crioulas 

Municipal de Ortigueira. A comunidade não possuía sementes para trocar no 

momento, mas levaram artesanato Guarani Nhandewa para comercialização ou 

mesmo para troca por sementes de seus interesses, além de realizarem contatos para 

participação na 3ª Feira de Sementes da TI (Figura 8 e Figura 9). 
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Figura 8 - Cartaz da 1ª Feira da Agrobiodiversidade de Ortigueira - PR. 
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Figura 9 - Liderança da TI Pinhalzinho adquirindo cestaria Kaingang da TI Queimadas 
durante a 1ª Feira da Agrobiodiversidade em Ortigueira – PR. 

Entre os dias 21 e 23 de agosto, a consultoria e representantes da TI 

Pinhalzinho participaram da 13ª Feira de Sementes Crioulas e da Agrobiodiversidade 

em Bela Vista do Toldo – SC. O evento, que agregou produtores da agricultura familiar 

e de coletivos organizados, se reuniu durante os três dias e além da troca de 

sementes, aconteceram diversas palestras, trocas de experiências, apresentações 

culturais, venda de artesanato entre outras atividades. Na ocasião, os indígenas da TI 

Pinhalzinho participaram de todas as atividades com bastante entusiasmo (Figura 10 

a Figura 12). 
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Figura 10 - Cartaz da 13ª Feira de Sementes Crioulas e da Abrobiodiversidade em Bela 
Vista do Toldo – SC. 
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Figura 11 - Indígenas da TI Pinhalzinho durante realização da 13ª Feira de Sementes 
Crioulas e da Agrobiodiversidade em Bela Vista do Toldo – SC. 

 

Figura 12 - Reginaldo Alves coordenador da equipe indígena da TI Pinhalzinho durante 
abertura da 13ª Feira de Sementes Crioulas e da Abrobiodiversidade em Bela Vista do 

Toldo – SC. 

No retorno da feira de sementes de Bela Vista do Toldo-SC, foi oportunizada 

pela coordenação da parte agronômica uma visita guiada por técnico do ICMBIO à 

Floresta Nacional de Três Barras – SC. A visita, propiciou aos indígenas conversarem 

com o técnico do ICMBIO sobre preservação e gestão do parque, já que a maior 

preocupação deles dizia respeito à invasão da floresta por caçadores. Nesse sentido, 

o técnico do ICMBIO orientou sobre os canais de denúncias e parcerias com órgãos 

de defesa ambiental (Figura 13 e Figura 14). 
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Figura 13 - Visita Guiada na Floresta Nacional de Três Barras – SC 

 

Figura 14 - Indígenas das TIs Ywy Porã, Laranjinha e Pinhalzinho ouvindo instruções do 
servidor do ICMBIO. 
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Em novembro de 2015, a TI Pinhalzinho participou ativamente da 2ª Mostra 

cultural Guarani Nhandewa realizada na TI Ywy Porã. Vale destacar que essa 

participação compreendeu, além de contribuições que se refere à troca de experiência 

entre as TIs, a montagem da arte do cartaz da divulgação da 2ª Mostra que foi 

confeccionado por liderança da TI Pinhalzinho. As lideranças e a escola indígena da 

TI Pinhalzinho participaram massivamente do evento. O detalhamento dessa 

atividade será feito no subprograma V.A desse relatório. 

Em parceria realizada pela Terra Indígena Pinhalzinho com o Instituto Federal 

do Paraná - Campus Paranaguá, Rede Puxirão de Povos e comunidades tradicionais 

foi cedida vaga para o curso de formação “Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos. 

A Primeira etapa: “Trajetórias das Lutas Políticas dos Movimentos Sociais de Povos 

e Comunidades Tradicionais: Avanços, Limites e Desafios; Análise de conjuntura” 

aconteceu entre 16 e 18 de março de 2016.  

 Na ocasião, os indígenas de Pinhalzinho participaram da primeira etapa com 

recursos próprios. Na segunda etapa: “História crítica da luta e resistência pela terra 

no Brasil; Problematização das lutas políticas dos PCTs no Sul do Brasil; Análise de 

conjuntura”, realizada entre os dias 11 e 13 de maio de 2016 participaram do curso 

diversos grupos étnicos e comunidades tradicionais, dentre as quais: Ciganos, Ilhéus, 

Faxinalenses, Pescadores, Benzedeiras, representantes de religiões de matriz 

africana, indígenas, além de seus parceiros. Para que houvesse a viabilidade de 

participação dos Guarani Nhandewa do Norte do Paraná foi solicitado apoio do PBA 

para deslocamento e alimentação durante a viagem, além de apoio técnico (Figura 

15). 
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Figura 15 - 2ª Etapa do curso Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos. 

A terceira etapa teve como tema os “Direitos dos Povos e Comunidades 

Tradicionais – Panorama dos Instrumentos legais e estratégias locais; Análise de 

Conjuntura”, o curso aconteceu entre os dias seis e oito de julho de 2016, e novamente 

com participação de indígena da TI Ywy Porã. O curso ainda terá duas etapas: 4ª 

“Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais – Mecanismo de Consulta OIT 169; 

Análise de Conjuntura” e 5ª “Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais – 

Mecanismo de Consulta OIT 169; Análise de Conjuntura” (Figura 16). 
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Figura 16 - 3ª Etapa do curso Operadores de Direitos Étnicos e Coletivos (foto: Reginaldo 
Ap. Alves). 

Em articulação com estudante da Pós Graduação (Mestrado) em Antropologia 

Social da Universidade Federal do Paraná a consultoria e as terras indígenas 

integrantes do PBA-CI participaram de exibição de filmes pilotos e mesmo de vídeos 

relacionados às atividades dos pesquisadores indígenas (detalhamento no programa 

V.A). Após exibirem seus vídeos, as pesquisadoras da TI Ywy Porã apresentaram 

suas pesquisas em desenvolvimento, para os estudantes de Ciências Sociais e 

pesquisadores da Antropologia da UFPR. Houve debate sobre as atividades 

apresentadas, além da troca de experiências entre os pesquisadores (Figura 17 e 

Figura 18). 
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Figura 17 - Cartaz do evento O Sonho de Nixi Pae 

 

Figura 18 - Participação de indígenas da TI Pinhalzinho em exibição do documentário “O 
Sonho de Nixi Pae” na Cinemateca de Curitiba. 
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8.3 PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

8.3.1 Subprograma de agricultura 

Atividades que foram realizadas para execução da safra: 

 Análise de solo para interpretação e cálculo quantitativo para adubação 

orgânica. 

 Elaboração de especificação técnica e cálculo quantitativo de sementes e 

insumos. 

 Reuniões para readequação das áreas agrícolas de cereais para a safra 

2015/2016.  

 Recebimento, conferência, e armazenamento de sementes e insumos. 

 Revisão de 500 horas do trator MF 4283 e outras manutenções de rotina. 

 Regulagem e manutenção de implementos agrícolas. 

 Aplicação de corretivo (calcário e pó de basalto) para a safra 2015/2016. 

 Monitoramento e acompanhamento técnico no preparo de solo para 

plantio de feijão e milho. 

 Monitoramento técnico para o controle de pragas e doenças nas áreas de 

plantio de feijão e milho. 

 Plantio de bananas. 

 Entrega de mudas de frutíferas. 

 Entrega de sementes crioulas para o Sistema Agroflorestal (SAF). 

 Entrega de vacinas e sal mineral. 

 Análise Crítica: 2012-2015 

Para o início do Subprograma de Agricultura foi realizado um diagnóstico 

rápido para o levantamento de informações junto às famílias da TI Pinhalzinho, 

quando foi confirmado o interesse das culturas (milho, feijão e arroz) para plantio. 

A partir desta consulta a equipe técnica realizou a identificação das áreas 

agricultáveis para efetuar um diagnóstico técnico, as medições e o trabalho de 

especificação técnica das sementes e insumos apropriados para cada área e o plano 

de compra.  
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As sementes (milho e feijão) e insumos (adubos orgânicos) foram entregues 

com atraso, mas ainda assim o preparo de solo e o plantio ocorreram dentro do prazo 

determinado pelo zoneamento agrícola. Outra questão enfrentada na área da Sede 

foi que em determinados lotes de manejo coletivo não houve o necessário controle de 

mato pelos indígenas. Por isso, a produção de feijão teve como agravante as fortes 

chuvas que vieram impossibilitar o manejo de controle de pragas e doenças.  

A safra 2012-2013 foi positiva para a inserção da equipe técnica, para 

organização das atividades junto aos contratados indígenas e principalmente pela 

satisfação dos agricultores com o consumo do milho verde e com a estimativa de uso 

do grão para alimentação de animais. Vale ressaltar que antes e durante a execução 

da safra 2012-1013 foram também realizadas visitas familiares, levantando não 

somente as culturas preferenciais, mas também as formas de plantio e manejo 

tradicionais, formas anteriores de organização das atividades agrícolas a partir da 

FUNAI e levantamento de sementes crioulas utilizadas.  

O estimulo a agricultura com uso de sementes crioulas e sem uso de 

agrotóxico se deu também através do fornecimento de apoio logístico à II Feira de 

Sementes da TI Pinhalzinho realizada em 2012.  

Foram também ofertados os cursos de capacitação como o Curso de 

Tratorista Polivalente Módulo Intermediário e o Curso de Horticultura Orgânica, ambos 

realizados através SENAR – PR. Além disso, foi proporcionada a participação no 

Curso de Sementes Crioulas na região de Palmeira - PR, para a troca de experiências 

e sementes com agricultores familiares que produzem sementes crioulas de milho e 

outras culturas de acordo com o manejo orgânico.  

Em cumprimento com o PBA – CI foi entregue o trator MF 4283 neste período 

e foi realizada a entrega técnica objetivando informar e explicar o uso correto e as 

manutenções básicas do maquinário.  

A safra de 2013-2014 compreendeu uma área agrícola para cereais é de 

10,43 alqueires, ficando definidas as divisões por culturas da seguinte forma: 3,74 

alqueires para feijão, 6,14 alqueires para milho e 0,55 alqueires para arroz. E para 

mandioca é de 0,08 alqueires. 

O plantio de cereais (milho e feijão) da safra 2013/2014 iniciou em 

outubro/2013, houve uma interrupção pela quebra do trator MF 4283 e reiniciou a 

atividade em março/2014 e finalizou em julho/2014. 
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O estímulo dado pelo PBA – CI pelo fornecimento das sementes de milho 

crioula às famílias apresentou resultados. Famílias da Aldeia Cinzas, plantaram em 

áreas de quintais e essa produção teve como finalidade o armazenamento para 

sementes e alimentação para os animais. 

Atendendo a solicitação no PBA – CI, foram distribuídas ramas de mandioca 

para famílias do núcleo SEDE, que plantaram em área de quintais. Esta ação veio 

estimular a diversificação de culturas na produção de alimentos e também a produção 

de ramas para o aumento da área de plantio.  

O apoio à atividade pecuária na TI tem como objetivos melhorar a genética do 

rebanho já existente, a atividade de geração de renda, a produção de leite para 

produção de renda e, principalmente, para o consumo familiar. 

Destaca- se que o processo de aquisição de bovinos e equinos para a TI 

Pinhalzinho envolveu a participação direta dos indígenas em diversas etapas e a 

equipe técnica de campo buscou facilitar e consolidar o diálogo entre indígena e 

zootecnista responsável pela Produção Animal no PBA. 

A Safra 2014 – 2015 teve início com a elaboração do planejamento técnico e 

posterior reunião com a comunidade e lideranças (agosto de 2014). Na TI Pinhalzinho, 

a área total agrícola da safra 2014/2015 para o plantio de cereais foi de 10,43 

alqueires, sendo 3,74 alqueires para feijão, 6,14 alqueires para milho e 0,55 alqueires 

para arroz.  

O mês de outubro de 2014 foi atípico com pluviosidade muito baixa quando 

comparada a sua média histórica, por isso o plantio foi iniciado na segunda quinzena 

outubro com a cultura do milho por apresentar um ciclo mais longo e de maior 

demanda hídrica quando comparado ao feijão. A produção da colheita do milho foi 

abaixo do esperado. Houve perdas significativas devido aos períodos de veranico que 

ocorreu durante o ciclo da cultura. O milho colhido foi em sua grande parte destinado 

à criação animal que representa um importante subsistema que produz proteína para 

o autoconsumo das famílias, gerando excedentes para comercialização.  

Quanto ao cultivo do feijão, observou-se que, devido ao período de veranico 

ocorrido no mês de janeiro de 2015, as perdas foram significativas em todas as áreas 

de cultivo.  

A área agrícola de plantio de arroz foi de 0,55 alqueires. A produção de 

colheita foi de 60 kg e destinada para consumo familiar. Entretanto, a cultura do arroz, 

mesmo em pequena escala, tem grande importância pelo fato de existir uma tendência 
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das comunidades abandonarem este cultivo pelo seu baixo valor monetário no 

mercado ou pelo recebimento nas cestas básicas.  

Para as ações das atividades agrícolas da safra 2014/2015, foi realizado pelo 

PBA – CI as manutenções de 500 horas em setembro de 2014 e 1000 horas em março 

de 2015 no trator MF 4283. 

Por último, vale resaltar que, no núcleo Sede, duas famílias solicitaram a 

instalação de hortas pela substituição de caprinos, por materiais para a estruturação 

de cercamento e sistema de irrigação.  

 Análise Crítica 2015-2016 

A Safra 2015/2016 teve início com a elaboração do planejamento técnico e 

posterior reunião com a comunidade e lideranças. A reunião foi realizada no mês 

março de 2015 (ATA – 03/03/2015).  
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Figura 19 - Ata do CGL da TI Pinhalzinho em 03/03/2015 
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Na TI Pinhalzinho, a área total agrícola destinada para a safra 2015/2016 para 

o plantio de cereais foi de 10,02 alqueires, sendo 3,41 alqueires para feijão, 6,06 

alqueires para milho e 0,55 alqueires para arroz. A descrição das áreas e culturas nos 

núcleos Sede, Meio e Cinzas estão descritos na tabela 1. 
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Tabela 1. Descrição das áreas e culturas nos núcleos Sede, Meio e Cinzas.  

Cultura Núcleo Forma de produção Área (alqueires) 

Milho Cinzas Coletivo 2,22 

Milho Meio Coletivo 0,98 

Feijão Meio Coletivo 0,98 

Milho Sede Familiar 2,86 

Feijão Sede Familiar 2,43 

Arroz Sede Familiar 0,55 

Total 10,02 

 

Correção de Solo 

A correção de solo foi calculada e baseada nas análises de solo realizadas 

em janeiro de 2014, descrita na tabela 2.  

Tabela 2. Resultado médio das análises do 1º semestre de 2014 

Elementos Teores Médios 

Ca cmolc/dmᶾ 2,68 

Relação Ca/Mg 4,46 

Mg cmolc/dmᶾ 0,60 

K cmolc/dmᶾ 0,17 

P mg/dmᶾ 7,98 

P remanescente (P – Rem) mg/dmᶾ ** 

pH CaCl2 4,83 

(CTC) Efetiva cmolc/dmᶾ 3,45 

Saturação de Bases (V%) 53,91 

As análises demonstraram a necessidade da elevação da saturação de bases 

e dos níveis de fósforo disponível. Os resultados da análise química da terra podem 

ser observados na imagem 1. 
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O calcário utilizado é proveniente de rocha sedimentar da Formação Irati que 

devido à concentração de carbonatos de cálcio e de magnésio pode ser utilizado como 

corretivo de acidez do solo. Em função das características de sua formação geológica, 

além de contribuir com o aporte de cálcio e magnésio, este material fornece 

quantidades significativas de enxofre, silício, boro, cobre, ferro, manganês, selênio e 
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zinco. Desta forma, a utilização de materiais que se enquadram com corretivos de pH 

e fertilizantes multinutrientes permitem a disponibilização de macronutrientes, 

micronutrientes e elementos benéficos para as plantas. As culturas agrícolas em 

função disto desenvolvem-se com melhor nutrição quando comparadas ao manejo de 

fertilidade geralmente utilizado de corrigir o pH e aportar macronutrientes. 

O pó de basalto utilizado adiciona-se ao solo, os minerais primários que 

segundo análise de solo apresenta teor médio de 0,17/dm³. Estes minerais 

apresentam em sua estrutura em maior quantidade os nutrientes, cálcio, magnésio, 

zinco e cobre e uma quantidade significativa de potássio. Possui também o silício que 

está associado ao mecanismo de defesa e resistência das plantas. São elementos 

essenciais para o desenvolvimento da cultura. O calcário, o fosfato natural e o pó de 

basalto foram aplicados a lanço utilizando o trator e o distribuidor de corretivos. Foram 

aplicados 03 toneladas por alqueire de calcário calcítico; 1,9 tonelada por alqueire de 

fosfato natural e 2,6 toneladas por alqueire de pó de basalto.  

O calcário foi recebido em setembro de 2015, sendo a aplicação iniciada neste 

mesmo mês (Figura 20 e Figura 21). 

 

Figura 20 - Recebimento do calcário na TI Pinhalzinho. 
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Figura 21 - Aplicação de calcário em área da TI Pinhalzinho. 

A aplicação antecipada do corretivo permitiu sua reação no solo, 

disponibilizando os nutrientes e tornando o alumínio indisponível para as culturas 

agrícolas. 

O pó de basalto foi recebido também em setembro de 2015 e aplicação foi 

realizada neste mês (Figura 22 e Figura 23). 
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Figura 22 - Recebimento de pó de basalto na TI Pinhalzinho. 

 

Figura 23 - Aplicação de pó de basalto em área da TI Pinhalzinho. 
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Figura 24 - Recebimento de fosfato natural na TI Pinhalzinho. 

 

Figura 25 - Aplicação de fosfato natural em área da TI Pinhalzinho. 

Preparo das Áreas para Plantio 

Após a aplicação dos corretivos foi realizada a operação de grade rome para 

a incorporação dos insumos. As áreas geralmente apresentam na época do plantio 
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elevada incidência de plantas invasoras que demandam operações de controle 

mecanizadas. Desta forma, utilizando a mesma operação, realizam-se duas etapas 

para permitir o plantio (Figura 26). 

 

Figura 26 - Preparo do solo: incorporação de corretivos e controle de plantas invasoras. 

Plantio e Práticas Fitossanitárias 

A partir do mês de setembro/2015, período em que foi realizada a aplicação 

dos corretivos, a ocorrências de chuvas, dificultou as atividades agrícolas. 

A média de precipitação ocorrida neste período foi de aproximadamente de 

250 mm no mês de outubro, 500 mm em novembro e 390 mm em dezembro de 2015. 

(Agrometeorologia / IAPAR – região de Londrina – PR). Com o excesso de chuvas 

ocorridas neste período não foi possível à realização das atividades operacionais 

agrícolas. 

No mês de janeiro de 2016 a média de precipitação foi de 417 mm e 308 mm 

no mês de fevereiro de 2016. Neste período aconteceu a enchente do rio Cinzas, na 

área agrícola, o que dificultou o acesso (estrada) à área destinada ao plantio da safra 

2015/2016 do núcleo Cinzas. Em razão deste fato, as lideranças do núcleo Cinzas, 

solicitaram a mudança do local de plantio. A equipe técnica, a coordenação indígena 

e as lideranças do núcleo avaliaram e decidiram pela mudança do local, pois na área 

anteriormente escolhida não havia possibilidade de realizar operações agrícolas 

(Figura 27 e Figura 28).  
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Figura 27 - Acesso (estrada) na área agrícola do Núcleo Cinzas após a enchente do rio das 
Cinzas. 
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Figura 28 - Área agrícola do Núcleo Cinzas após a enchente do Rio Cinzas 

Em razão do longo período chuvoso, os dias de trabalho agronomicamente 

úteis foram limitados, principalmente em função da alta umidade do solo que limitou o 

tráfego do maquinário agrícola. Todo processo operacional de preparo de solo teve 

que ser reiniciado. Desta forma, as operações mecanizadas de grade rome para o 

controle de plantas invasoras reiniciou-se na segunda quinzena de março de 2016 

(Figura 29 e Figura 30). 

 

Figura 29 - Reinicio das atividades agrícolas após período chuvoso. 
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Figura 30 - Reinicio das atividades agrícolas após período chuvoso. 

Houve a necessidade de várias operações de romeação para possibilitar as 

condições ideais do controle do mato e, posteriormente, iniciar o as operações de 

nivelamento da área e em seguida o plantio. 

O plantio foi iniciado na segunda quinzena de abril com a cultura do milho 

devido seu zoneamento agroclimático mais restrito, principalmente por ser de ciclo 

mais longo e de maior demanda hídrica. 

Algumas famílias do núcleo Sede e do núcleo Meio decidiram em postergar 

os plantios de milho e feijão a partir de agosto devido essas condições climáticas.  

 Plantio do Milho 

As sementes de milho plantadas na safra 2015/2016 na TI Pinhalzinho foi a 

variedade de milho crioulo (Caiano e Palha Roxa). Mas por serem sementes 

tradicionais produzidas por produtores familiares da região Sul do Paraná e por não 

terem nenhum tipo de tratamento químico, o longo período em que ficaram 

armazenadas, devido o período chuvoso, propiciou condições para o ataque de 

pragas nos grãos estocados. 
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A equipe técnica e a coordenação indígena realizaram as aplicações de pó 

basalto, da terra diatomácea e da solarização que são procedimentos permitidos no 

método orgânico, mas a incidência de pragas estava alta, o que dificultou o controle 

(Figura 31 e Figura 32).  

 

Figura 31 - Aplicação de pó de basalto e terra diatomácea para o controle de pragas de 
grãos armazenados. 
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Figura 32 - Solarização para o controle de pragas de grãos armazenados. 

Em razão do problema ocorrido, o PBA – CI restituiu as sementes de milho, 

variedade IPR 164, desenvolvida no Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR). 

Período de semeadura (primeira etapa): março / 2016. 

Espaçamento de 0,90 m com 5 plantas por metro linear. 

Tratamento de sementes: inoculante (Rhizobium). 

Adubação de plantio: húmus peletizado, 413 kg por hectare. 

Controle de pragas: aplicação de óleo de nem. 

Controle de doenças: aplicação de sulfato de cobre. 

Adubação foliar: aplicação de aminoácido de peixe. 

 A área de plantio de milho na aldeia Pinhalzinho para a safra 2015/2016 foi 

de 6,06 alqueires. A variedade utilizada foi o IPR 164, desenvolvida pelo Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR), zoneada para esta região, apresentando boa 

produtividade, além de ser uma variedade que permite a produção própria de semente 

pelos agricultores.  

Em razão de algumas famílias optarem em postergar o plantio, a área a 

plantada foi de 6,06 alqueires, faltando para finalizar aproximadamente 2,96 alqueires. 

As operações agrícolas mecanizadas realizadas foram o revolvimento do solo 

com grade aradora e niveladora e o plantio com a semeadora (Figura 33 e Figura 34).  
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Figura 33 - Preparo de solo no núcleo Sede. 

 

Figura 34 - Plantio – Acompanhamento do plantio no núcleo Sede pela equipe técnica e 
coordenador indígena. 

Durante os monitoramentos puderam ser observados a boa germinação, a 

boa emergência e um bom início do desenvolvimento do estágio vegetativo (Figura 35 

e Figura 36). 
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Figura 35 - Área de produção de milho no núcleo Sede com 9 dias após a emergência. 

 

Figura 36 - Área de produção de milho no núcleo Sede com 24 dias após a emergência das 
plantas. 
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Entretanto, no período de junho, entre os dias 12 e 13, as temperaturas 

mínimas atingiram a média de 3,2 °C, ocasionando geada na região. Desta forma 

parte das áreas agrícola com plantio de milho foi afetada (Figura 37 e Figura 38). 

 

Figura 37 - Plantas afetadas pela geada. 

 

Figura 38 - Plantas afetadas pela geada. 
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O acompanhamento e o monitoramento técnico foi realizado periodicamente 

nas áreas agrícolas. 

Plantio de Feijão 

Período de semeadura (primeira etapa): maio / 2016. 

Espaçamento de 0,45 m com 13 plantas por metro linear. 

Tratamento de sementes: inoculante (Rhizobium). 

Adubação de plantio: húmus peletizado, 413 kg por hectare. 

Controle de pragas: aplicação de óleo de nem. 

Controle de doenças: aplicação de sulfato de cobre. 

Adubação foliar: aplicação de aminoácido de peixe. 

A área agrícola de plantio de feijão foi de 3,41 alqueires. A variedade utilizada 

foi a Imperador, desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), zoneada 

para esta região e apresentando boa produtividade, sendo uma variedade que permite 

a produção própria de semente pelos agricultores.  

Em razão de algumas famílias optarem em postergar o plantio, a área 

plantada foi de 1,80 alqueires faltando para finalizar aproximadamente 1,61 alqueires. 

Observou-se que, após o plantio, houve boa germinação das sementes, boa 

emergência das plantas e bom início do desenvolvimento vegetativo. Mas devido às 

baixas temperaturas ocorridas entre os dias 12 e 13 de junho, o que ocasionou a 

geada na região, parte das áreas agrícolas com plantio de feijão foi afetada (Figura 

39 e Figura 40). 
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Figura 39 - Área de produção de feijão no núcleo Sede atingida pela geada 40 dias após a 
semeadura. 

 

Figura 40 - Área de produção de feijão no núcleo Sede atingida pela geada 40 dias após a 
semeadura. 
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Mesmo as áreas agrícolas familiares do núcleo Sede atingidas de forma 

parcial pela geada, o acompanhamento e monitoramento técnico foi realizado 

periodicamente, com orientação para manejo de controle de plantas invasoras (mato), 

seja por capina manual (enxada) ou com tração animal e, pulverizações para o 

controle de doenças e pragas, se fossem necessárias. 

Plantio de Arroz 

A área agrícola de plantio foi de 0,55 alqueires. Em razão das condições 

climáticas as famílias decidiram em realizar o plantio a partir de agosto de 2016.  

O plantio em outubro de 2015, foi realizado com sementes próprias 

produzidas pela família, na safra 2014/2015 (Figura 41). 

 

Figura 41 - Área de produção de arroz no Núcleo Sede 10 dias após a semeadura. 

As sementes fornecidas pelo PBA – CI para a safra 2015/2016 foram 

armazenadas para o plantio a partir de agosto de 2016. 

Outras atividades no Subprograma de Agricultura: 

Banana 

Conforme previsto no PBA –CI e atendendo a demanda das famílias foi 

realizada a implantação da cultura da banana.  
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O plantio da frutífera é de importância essencial, pois visa primeiramente o 

autoconsumo das famílias e futuramente a comercialização para gerar renda 

monetária. 

A área agrícola destinada esse plantio foi de 0,5 alqueires e as variedades 

plantadas foram às solicitadas pelas famílias e adaptadas à região (Figura 42). 

 

Figura 42 - Mudas de banana condicionadas em local sombreado antes do plantio. 

Para a execução do plantio, a manutenção e regulagem do implemento teve 

acompanhamento e orientações técnicas. O preparo de solo, do sulco de plantio e o 

plantio foram realizados considerando o método e o conhecimento do sr. Sebastião 

Mario Alves (Figura 43 e Figura 44). 
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Figura 43 - Preparo mecanizado dos sulcos. 

 

Figura 44 - Covas e plantio das mudas. 
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Em razão do problema fitossanitário observado nas mudas e na quantidade 

fornecida, abaixo do esperado, a empresa fornecedora prontificou a restituir as mudas 

doentes e complementar a diferença observada na quantidade oferecida.  

Sementes  

Observou-se na TI Pinhalzinho a produção própria de sementes crioulas de 

milho pelas famílias do núcleo Sede e Cinzas que realizaram o plantio destas 

variedades em áreas de quintais próximas as casas. Observou-se também que a 

maior parte da produção foi destinada para a alimentação de animais, mas uma parte 

foi reservada para a produção de sementes para o cultivo do próximo ciclo (Figura 45 

e Figura 46).  

 

Figura 45 - Senhor Orlando Gabriel e variedade de sementes de milho produzidas por ele no 
Núcleo Cinzas. 
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Figura 46 - Produção de semente de milho variedade – Sr. Orlando Gabriel - Núcleo Cinzas. 

Manutenção e Regulagem do Maquinário e Implementos Agrícolas 

Para as ações das atividades agrícolas da safra 2015/2016, foram realizadas 

pelo PBA – CI as manutenções de 1250 horas em setembro de 2015 e 1500 horas 

em março de 2016 no trator MF 4283 (Figura 47 e Figura 48). 

 

Figura 47 - Revisão de 1250 horas máquina do trator Massey Ferguson 4283. 
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Figura 48 - Revisão de 1500 horas máquina do trator Massey Ferguson 4283. 

Durante as atividades operacionais agrícolas foram realizadas as reposições 

de peças devido ao desgaste natural e a quebra, a troca de óleo e de filtro do motor, 

a transmissão e a redução dianteira, e a manutenção do sistema freio (Figura 49 e 

Figura 50). 

 

Figura 49 - Manutenção do sistema de freio do trator Massey Ferguson 4283. 
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Figura 50 - Substituição do protetor do cardan do trator Massey Ferguson 4283. 

A equipe técnica e coordenação indígena orientaram os tratoristas sobre os 

procedimentos da rotina diária de manutenção do maquinário agrícola e também da 

manutenção, limpeza e substituição do sistema de filtragem da admissão do motor do 

trator MF 4283. Estes procedimentos estão diretamente relacionados vida útil do 

maquinário. 

Observou-se que para iniciar as operações referentes à safra e demais 

atividades agrícolas, foram realizadas as manutenções e a regulagem dos 

implementos agrícolas (Figura 51 e Figura 52). 
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Figura 51 - Manutenção e regulagem do distribuidor de corretivos. 

 

Figura 52 - Manutenção e regulagem da plantadeira. 
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Participação em Eventos e Cursos 

Na Feira de Sementes Crioulas ocorrida no município de Bela Vista do Toldo 

- SC, a equipe técnica adquiriu sementes produzidas pelos agricultores do Sul do 

Paraná e Santa Catarina para comunidade das aldeias Guarani.  

Os participantes da aldeia indígena Pinhalzinho tiveram a oportunidade de 

participar dessa Feira de Sementes, realizando troca de sementes e relataram as 

experiências e as formas e métodos de plantio utilizados na aldeia, e realizaram visitas 

as propriedades rurais de erva mate com produção no método orgânico e a FLONA 

(Floresta Nacional de Três Barras) em Santa Catarina (Figura 53 a Figura 55). 

 

Figura 53 - Liderança e coordenador da equipe indígena da TI Pinhalzinho durante a 13ª 
Feira de Sementes e Agroecologia em Bela Vista do Toldo – SC. 
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Figura 54 - Indígenas da TI Laranjinha e Pinhalzinho junto com representantes da agricultura 
familiar sendo homenageados como guardiões das sementes crioulas durante a 13ª Feira 

de Sementes Crioulas – Bela Vista do Toldo / SC.  

 

Figura 55 - Visita em propriedade rural de produção de erva mate com cultivo orgânico. 
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Figura 56 - Aulas teóricas durante o curso de Mecânica de tratores e Máquinas Pesadas. 

 

Figura 57 - Aula prática durante o curso de Mecânica de tratores e Máquinas Pesadas. 

Curso de Soldador  
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O mesmo funcionário também participou de curso de soldador e recebeu 

aulas teóricas e práticas durante essa capacitação (Figura 58).  

 

Figura 58 - Aulas teóricas e práticas durante o curso de soldador. 

Substituições de Ações 

No Subprograma de Agricultura referente à ação de florestamento de espécie 

vegetal para madeira, o plantio de eucalipto na Terra Indígena Pinhalzinho 

correspondia à área agrícola de 04 alqueires. Sendo 02 alqueires no Núcleo Sede, 01 

alqueire no Núcleo Meio e 01 alqueire no Núcleo Cinzas. 

Atendendo à solicitação da TI, o PBA – CI realizou a substituição do plantio 

de eucalipto por mudas frutíferas. As frutíferas solicitadas atendem o plantio dos SAFs 

e também às famílias que optaram pelo o plantio do pomar em seus quintais. A 

substituição desta ação foi decidida em reunião do CGL no dia 31/10/2014 (ver ata do 

CGL em 31/10/2014). 
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Figura 59 - Ata do CGL da TI Pinhalzinho em 31/10/2014. 

 

Em razão das atividades relacionadas do PBA – CI em andamento e das 

atividades internas da comunidade; ficou decidido em consenso pela coordenação 

indígena e equipe técnica que a implantação das frutíferas seria realizada em duas 
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etapas. A primeira etapa referente a 1,2 alqueires e a segunda a 0,8 alqueires. A 

segunda etapa foi programada para o segundo semestre de 2016. 

A organização e a gestão da distribuição das mudas às famílias foram 

realizadas pela coordenação indígena (Figura 60 a Figura 63). 

 

Figura 60 - Recebimento das mudas frutíferas pela coordenação da equipe indígena, 
funcionários e membros da comunidade da TI Pinhalzinho. 



72 

 

 

Figura 61 - Organização das mudas a serem entregas na comunidade. 

 

Figura 62 - Coordenador da equipe indígena da TI Pinhalzinho realizando a gestão das 
mudas para distribuição. 
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Figura 63 - Organização da coordenação indígena e funcionários da TI para distribuição das 
mudas frutíferas às famílias da comunidade. 

A equipe técnica orientou e realizou acompanhamento técnico durante a 1ª 

etapa do plantio.  

Produção Animal 

As atividades relacionadas à aquisição de animais (caprinos) e aves (frangos) 

foram suspensas até a contratação do zootecnista especializado para esta área de 

produção. O processo de contratação do profissional para o trabalho no PBA – CI está 

em andamento. 

A entrega de vacinas para os animais (gado de corte e leiteiro) contemplados 

pelo PBA –CI foram entregues a TI. 

8.3.2 Subprograma de beneficiamento de produtos, certificação orgânica e 

criação de marcas indígenas 

 Analise crítica 2012-2015 

Não foram realizadas ações neste período. 
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 Análise crítica 2015-2016 

As condições necessárias para o início deste subprograma ainda não foram 

implementadas. 

8.4 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E GESTÃO TERRITORIAL 

Atividades realizadas: 

 - Substituição de cota mensal de combustível para pagamento de franquia 

de seguro referente a sinistro envolvendo a caminhonete da TI 

Pinhalzinho. 

 Devido a prioridades da TI e disponibilidade da consultoria, não foram 

realizadas atividades ligadas ao programa no período relatado. 

 Análise Crítica: 2012-2015 

Quando foi iniciada em 2012 a execução do PBA, as lideranças da TI 

Pinhalzinho se encontravam em articulação com outros agentes visando a elaboração 

do programa de Cartografia Social na TI. Como a execução da Cartografia Social 

contempla parcialmente os objetivos previstos no Programa de Gestão Territorial, foi 

decidido pelo apoio do PBA a tais atividades.  

No período entre 2012-2013, as reuniões\oficinas interaldeãs de Gestão 

abordaram a Gestão Territorial como um dos seus eixos principais. As iniciais 

atividades compreenderam o levantamento dos problemas relacionados à erosão e 

desmatamento em torno de minas de água, assoreamento do rio das Cinzas e uso de 

agrotóxico por proprietários vizinhos em áreas que atinge o rio das Cinzas.  

No mês de março de 2013 foram entregues uma caminhonete L200 e uma 

moto Cross 150, bem como a entrega de manuais e destaque dos limites de 

atribuições e responsabilidade do CECS e da equipe técnica em relação aos mesmos. 

Os cursos para retirada de carteira A, B e C atrasaram pela demora na entrega de 

documentação pela autoescola.  

Em 2014 houve duas etapas da cartografia social, uma em abril, quando foi 

realizada uma conversa entre os técnicos do PBA-CI, TI Pinhalzinho e equipe da 

cartografia social. Em junho foi realizado outra etapa da cartografia social, que 
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consistiu na apresentação do andamento da ação, foram discutidas conceitos de Terra 

e território, e convenções cartográficas elaboradas pelas crianças da TI. 

No período entre 2014-2015, foram coletados pontos de GPS e registro 

fotográficos do uso do território e de locais tradicionais da comunidade. Outra 

ferramenta importante foi a cartografia social, realizada pela TI Pinhalzinho, com apoio 

de equipe do IFPR e UTFPR Litoral. A ação foi custeada pelo o PBA-CI e o Boletim 

Informativo da Cartografia Social foi lançado em novembro de 2014, durante a 1ª 

Mostra Cultural Guarani Nhandewa. As mil cópias impressas do boletim informativo 

foram distribuídos na TI Pinhalzinho e enviados para outras Terras Indígenas. 

No ano de 2015, o programa de gestão territorial foi eleito como prioridade da 

Terra Indígena Pinhalzinho. Para que a ação tivesse eficácia foi preciso combinar as 

ações de Gestão com todos os outros programas do PBA-CI.  

 Análise Crítica 2015-2016 

No dia onze de março de 2016, por volta das 15h20min, a caminhonete da TI 

Pinhalzinho se envolveu em acidente de trânsito. Uma carreta atingiu a lateral do 

veículo em um cruzamento no Km 305+750 metros na PR 090, no trevo de acesso de 

Joaquim Távora – PR para Guapirama – PR (Figura 64 e Figura 65).  

 

Figura 64 - Danos ocorridos na cabine e caçamba devido ao acidente. 
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Figura 65 - Danos no para-choque devido ao acidente. 

Além dos estragos visíveis, ocorreram danos as rodas e eixos da 

caminhonete. Felizmente não houve vítimas no ocorrido. A equipe técnica, que estava 

retornando da TI, se deslocou imediatamente para o local do acidente e prestou apoio 

para os indígenas e acionou o sinistro à seguradora.  

O concerto do veículo ficou a cargo da seguradora, e os reparos e 

substituições de peças foram realizados em concessionária autorizada da 

caminhonete. No entanto, o administrativo informou que o PBA-CI não poderia arcar 

com o pagamento da franquia do seguro, devendo a comunidade arcar com a 

despesa.  

A equipe técnica conversou com cacique e lideranças, que alegaram não ter 

o valor da franquia para pagamento à vista exigido pela concessionária. Dessa forma, 

a comunidade sugeriu a substituição de uma ação para o pagamento da franquia e 

decidiram que a franquia deveria ser substituída por equivalência, descontada da cota 

mensal de combustível. A decisão acertada internamente foi então formalizada em ata 

do CGL em 03/05/2016. 
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Figura 66 - Ata de CGL da TI Pinhalzinho em 03/05/2016 
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8.5 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PROTEÇÃO 

DE NASCENTES 

Atividades Realizadas: 

 Continuidade do apoio ao SAF do senhor Sebastião Mario Alves. 

 Parceria com viveiro de mudas do município de Siqueira Campos. 

 Distribuição de Sementes e mudas para famílias. 

 Palestras para professores e alunos da escola Indígena da TI Pinhalzinho. 

 Realização de SAF em área da escola indígena Ywy Porã na TI 

Pinhalzinho. 

 Curso da cadeia produtiva de bambu. 

 Primeira visita do Engenheiro Florestal para levantamento de possíveis 

áreas a serem recuperadas. 

 Análise Crítica 2012-2015 

Este programa mantém estreita relação com o programa de Gestão Territorial, 

por isso determinadas atividades realizadas na TI Pinhalzinho são compatíveis a 

ambos.  

No período entre 2012-2013, o Programa de Gestão Territorial levou em conta 

a presença de nascentes e áreas degradadas no Território Indígena e em áreas 

vizinha. Assim, foram também diagnosticados os problemas com nascentes na TI 

através de conversa com moradores e foram iniciados os registros fotográficos de 

nascentes (minas) para subsequente avaliação da necessidade de reflorestamento.  

Vale destacar que, por iniciativa própria, as lideranças da TI buscaram 

diversas mudas de arvores para reflorestamento no IAP de Jacarezinho\PR.  

No período entre 2013-2014, a parceria estabelecida entre as TIs Guarani da 

Bacia do rio das Cinzas para a realização de capacitações em conjunto nas mais 

diversas áreas, tornou possível estabelecer parceria entre o PBA-CI, TI Pinhalzinho e 

EMATER de Tomazina, que consistiu em planejar, para os próximos períodos, a 

capacitação para proteção de nascentes de consumo (proteção de minas solo-

cimento).  
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Em 2014, considerando os fundamentos dos Sistemas Agroflorestais (SAFs) 

foi iniciado no núcleo Sede em área agrícola do Cacique Sebastião Mário Alves a 

aplicação desse modelo de recuperação vegetal.  

Atendendo à solicitação, a equipe técnica e coordenação agrícola se 

prontificaram em realizar acompanhamento e orientações técnicas, considerando o 

conhecimento dos indígenas, de forma a contribuir com o trabalho do SAFs que já vem 

sendo realizado pela família na área de quintal do cacique.  

Foram seguidos alguns procedimentos técnicos na implantação e foi plantada 

uma diversidade de mudas nativas (pitanga, amora branca, jenipapo, gabirobinha do 

campo, araçá vermelho, aroeira, capixingui, embaúba, erytrina, grumixama e ingá). 

Também foi planejado de forma participativa com os indígenas o preparo de área para 

os SAFs em atividade junto aos alunos da escola da Terra Indígena. 

Em reunião do CGL as lideranças solicitaram a substituição do plantio da área 

agrícola de 04 alqueires de eucalipto por frutíferas. As frutíferas solicitadas atenderam 

o plantio dos SAFs e também às famílias que optarem pelo o plantio do pomar em 

quintal. 

 Análise crítica 2015-2016 

Em continuidade do trabalho com SAF, iniciado no núcleo Sede, em área 

agrícola do Sebastião Mário Alves (cacique), a equipe técnica com intuito de contribuir 

com o conhecimento indígena para o trabalho que já vem sendo realizado pela sua 

família na área de quintal realizou a distribuição de sementes de adubação verde, 

sementes de feijão variedade crioula, milho crioulo e mudas diversas (Figura 67). 
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Figura 67 - Área SAF - Sr. Sebastião Alves (cacique) - área de quintal - plantio de mudas 
nativas, adubação verde (feijão de porco) e milho crioulo. 

No intuito de conseguir mudas de espécies nativas para distribuição entre as 

famílias da TI, a equipe de consultoria realizou contato com a prefeitura do município 

de Tomazina, mas o município tinha desativado o viveiro de mudas. Em 2015, 

juntamente com o coordenador da equipe indígena, o cacique e a engenheira florestal 

do PBA-CI, foi possível estabelecer parceria com o viveiro municipal de Siqueira 

Campos – PR, que forneceu mudas para o plantio na TI. A parceria foi reforçada pela 

ação da engenheira florestal junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Siqueira Campos – PR. 

Além das mudas adquiridas por doações, o PBA-CI também enviou algumas 

mudas para incentivar as famílias a cultivarem espécies nativas de reflorestamento e 

de frutíferas.  

Com o início da atividade do SAF, outras famílias se interessaram pelo plantio 

destas espécies em áreas de quintais e para incentivar a atividade a equipe técnica 

realizou distribuição de sementes e mudas para essas famílias interessadas, além de 

oferecer orientação técnica quanto ao plantio e manejo das espécies (Figura 68, 

Figura 69 e Figura 70). 
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Figura 68 - Distribuição de mudas nativas e sementes crioulas – sr. José da Silva. 

 

Figura 69 - cobertura morta (proteção das covas) em plantio de palmito Pupunha. 
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Figura 70 - Cobertura morta (proteção das covas) em plantio de Uva em área de quintal. 

Com a contratação da engenheira florestal no final de julho de 2015, a 

atividade ligada ao desenvolvimento do SAF ganhou novo impulso. Com experiência 

na atividade e no seu desenvolvimento junto às comunidades tradicionais, a 

engenheira contratada conversou com as lideranças e com base no trabalho já 

realizado das atividades do SAF do cacique Sebastião Alves e da Escola Indígena da 

TI Pinhalzinho, investiu no incentivo da ação e na capacitação de professores e alunos 

para desenvolvimento de SAF para na escola indígena. 

Foram realizadas palestras e oficinas pela engenheira florestal e coordenação 

indígena a fim de incentivar a prática com os alunos da TI (Figura 71 e Figura 72). 
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Figura 71 - Palestra realizada pela engenheira florestal, sobre desenvolvimento de Sistemas 
Agroflorestais com alunos, professores e lideranças da TI Pinhalzinho. 

 

Figura 72 - Participantes da palestra sobre desenvolvimento de Sistemas agroflorestais na 
escola indígena da TI Pinhalzinho. 

Além das palestras teóricas e didáticas realizadas pela consultoria e pelos 

professores da escola indígena, também foram realizadas oficinas práticas de campo 

com professores e alunos da escola indígena. As oficinas foram ministradas pela 
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engenheira florestal e teve o apoio de lideranças, e da equipe técnica local (Figura 73 

e Figura 74). 

 

Figura 73 - Oficina de campo na área de SAF da escola indígena da TI Pinhalzinho. 

 

Figura 74 - Plantio de mudas em área do SAF da escola indígena durante a oficina de 
campo. 
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A atividade do SAF na escola da TI vem sendo realizada com a iniciativa e a 

participação dos alunos, professores, direção e coordenação indígena. A equipe 

técnica ficou no apoio para atender a demanda de solicitações referentes à mudas 

diversas, sementes de adubação verde e, quando solicitada, ofereceu as orientações 

técnicas (Figura 75 e Figura 76). 

 

Figura 75 - Professores e alunos da escola indígena da TI Pinhalzinho, realizando plantio de 
mudas frutíferas em área de SAF da escola. 
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Figura 76 - Atividades da escola – participação de alunos e professores – sob orientação da 
direção da escola e lideranças. 

A parceria articulada pelo antropólogo coordenador do PBA-CI com a 

EMATER-PR possibilitou curso de capacitação em cadeia produtiva do Bambu 

realizada no mês de outubro nos municípios de Morretes-PR e Antonina-PR. O curso 

abordou aspectos da produção e manejo de Bambus de diversas espécies e contou 

com aulas teóricas e de campo (Figura 77).  
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Figura 77 - Curso de produção da cadeia produtiva de Bambu, Morretes – PR. 

No mês de Abril de 2016, a equipe local, juntamente com engenheira florestal 

e coordenação agronômica, a consultoria local começou a discutir a metodologia 

descrita do PBA-CI para relacionar o desenvolvimento de atividades entre o programa 

de vigilância e gestão territorial e o programa de recuperação de áreas degradadas. 

Desta forma buscava atrelar os programas, conforme previsto no PBA-CI, para que a 

geração de mapas temáticos elaborados para o desenvolvimento dos programas 

fomentasse um ao outro. No entanto, foi anunciado pela engenheira florestal, que se 

desligaria do PBA-CI, permanecendo apenas o período necessário para confeccionar 

o relatório com as atividades por ela realizadas na TI. 

O desligamento da profissional representou grande perda para os trabalhos 

iniciados junto à escola indígena de Pinhalzinho, que está bastante estimulada pela 

atividade acompanhada pela engenheira florestal. Apesar do esforço da escola 

indígena em tocar a ação e da equipe técnica local em prestar assistência ao projeto 

da escola, o desenvolvimento do mesmo foi comprometido devido à falta de 

profissional especializado, com disponibilidade para a função, já que a equipe local 

atende várias demandas e ações relacionadas às outras frentes de trabalho.  

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes 

(PRADPN) está em fase inicial. Em maio de 2016 o CECS anunciou a contratação de 

engenheiro florestal para executar o programa de recuperação de áreas degradadas 
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na TI Pinhalzinho. No dia vinte de maio de 2016 o engenheiro florestal juntamente 

com o coordenador da parte agronômica do PBA-CI realizou visita a TI Pinhalzinho. A 

coordenação da equipe indígena e a equipe técnica local acompanharam a visita, que 

ocorreu no período da tarde. Conforme foi explicado pela coordenação agronômica 

essa primeira visita objetivava apresentar ao profissional recém-contratado as 

possíveis áreas de implementação da ação, para que o mesmo pudesse elaborar o 

projeto de desenvolvimento do programa de recuperação de áreas degradadas para 

a TI. 

O coordenador da equipe indígena se demonstrou preocupado após a visita 

do engenheiro florestal, porque a comunidade manifestou receio de que o programa 

seja desenvolvido conforme o entendimento do engenheiro e não da comunidade. 

Essa preocupação gerou ainda mais desconfiança quando o administrativo enviou o 

termo de quitação referente à diária de campo do engenheiro florestal e pela 

elaboração de relatório anual.  

Na ocasião, o cacique em conformidade com o coordenador da equipe 

indígena, não assinou o termo de quitação, pois o mesmo causou estranhamento na 

coordenação indígena, já que a consultoria de campo do PBA-CI sempre foi 

remunerada por empresa terceirizada que gere contratos do CECS para o PBA-CI, e 

nessa situação, o engenheiro florestal estava sendo contratado pela terra indígena. 

Entendendo que o pagamento do profissional seria feito em nome da comunidade, a 

liderança justificou, que, se o profissional vai ser contratado em nome da TI, a 

comunidade deveria ser consultada com antecedência sobre a contratação e mesmo 

assim, a entrada do profissional na TI, deveria receber aprovação da comunidade para 

que a atividade fosse iniciada.  

É importante salientar que a equipe técnica de campo entende que para a 

implantação e execução do programa; os métodos, as formas operacionais a serem 

executadas, a definição dos locais e levantamento das plantas de interesse de plantio 

na aldeia, devem ser discutidas com lideranças e comunidade em reunião do CGL de 

Pinhalzinho, e, somente após sinalização positiva da comunidade deve ser iniciado. 

Os dois parágrafos acima devem ser discutidos com o Coordenador Carlos, 

pois me parece que há uma situação confusa de contratação que deve ter gerado 

essa desconfiança!!!!! 
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Relatório Técnico da Engenheira Florestal Jéssica Lívio relativo ao 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de Nascentes na 

Terra Indígena Pinhalzinho 

Para alcançar de forma efetiva o objetivo geral proposto no PBA, seria 

necessário, primeiramente, que a equipe do Programa estivesse completa (educador 

ambiental e biólogo) e que atuasse sob uma coordenação específica do profissional 

da área (engenheiro florestal) e realizasse ações estratégicas alinhadas com as 

equipes técnicas locais e que envolvessem uma parcela representativa das 

comunidades, não apenas os núcleos das lideranças indígenas. As ações realizadas 

dentro do Programa 4 foram pontuais e não cumprem o objetivo geral e nem os 

objetivos específicos; uma vez que a capacidade de atuação de um único profissional 

não permite abranger a totalidade das áreas especificadas pelo Programa e suas 

demandas. As ações foram executadas a partir de um histórico de conversas e 

demandas apresentadas pelas equipes técnicas locais, porém pouco debatidas com 

os diversos grupos que formam as comunidades e que evidentemente deveriam ser 

parte de qualquer intervenção ocorrida na terra indígena.  

Uma vez que os objetivos específicos propostos para o Programa não trazem 

metas e indicadores clara e diretamente associados eles, é impossível medir se tais 

objetivos foram alcançados, a partir de uma avaliação utilizando as metas e 

indicadores presentes no documento. Para além disso, como o objetivo geral do 

Programa trata de atingir uma determinada situação (áreas degradadas e matas 

ciliares recuperadas), que é fruto de processos ecológicos de longo prazo, os 

indicadores e metas associados a isto deveriam conter indicativos técnicos 

relacionados às etapas iniciais, intermediárias e final para medir a efetividade das 

ações realizadas.  

TERRA INDÍGENA PINHALZINHO 

Atividades Realizadas 

 Implantação de pomar agroflorestal 

 Enriquecimento de quintais 

 Mapeamento das áreas passíveis de reflorestamento 
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Análise crítica (agosto/2015 a abril/2016) 

Foram realizadas conversas com representantes da escola (diretor, 

professores, coordenadora) e lideranças e visitas a áreas diversas da aldeia (quintal, 

mina de água, área da escola). 

Com a escola Ywy Porã foram realizadas atividades como palestra, aula e 

prática sobre "Plantios Ecológicos / Agrofloresta". Em seguida, a partir do plantio 

demonstrativo, foi implantada uma área de pomar diversificado, professores e 

estudantes visitam e manejam a área com frequência, como atividade do calendário 

escolar. O grupo escolar é organizado em torno de um tema mobilizador pelo período 

do ano letivo, o que foca o trabalho de todas as turmas em uma apresentação temática 

preparada por todos. Já foram premiados com o trabalho de horta orgânica e 

desenvolvem atividades relacionadas ao conhecimento tradicional, como 

etnoastronomia e sementes tradicionais; impactos da monocultura, entre outros; de 

forma que a proposta agroflorestal foi bem recebida por estar alinhada a estes temas 

e foi adotada como tema mobilizar de 2016. Assim, foi feita a tentativa de envolver 

todo o grupo escolar no plantio, desde o preparo até o manejo, buscando relacionar a 

atividade prática com conteúdos do currículo escolar trabalhados em sala. Cada parte 

do plantio foi adotada por um grupo de alunos ou professores para que 

acompanhassem todas as etapas de desenvolvimento do pomar. Também foram 

sugeridos e disponibilizados diferentes materiais escritos e audiovisuais para 

subsidiar os professores. Atividades de preparo e manejo mais árduas, como capina 

e roçagem, foram apoiadas pelos funcionários do PBA, embora também executadas 

por parte dos estudantes e professores. 

O pomar agroflorestal foi implantado em uma área de aproximadamente 48 

m2, onde já havia sido plantada adubação verde de inverno (nabo forrageiro). Pôde 

ser percebido o efeito positivo do plantio na área para o controle das plantas 

espontâneas, que estavam abafadas pelo nabo forrageiro. O plantio de adubação 

verde (de verão ou de inverno) após a capina da área é uma orientação simples que 

pode ser reforçada e replicada para outras áreas, pois o serviço da capina é árduo e 

ocupa uma parte considerável do tempo dos agricultores. O plantio foi composto 

principalmente por frutas nativas como: ingá, jaracatiá, pitanga, araçá, uvaia, entre 

outras; consorciadas com árvores madeireiras, também nativas; buscando reproduzir 

o ambiente natural das fruteiras da Mata Atlântica. Para ajudar no desenvolvimento 
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das mudas das árvores, foram plantadas outras fruteiras não arbóreas, como 

bananeira e mamão em consórcio com as plantas agrícolas como mandioca, inhame, 

hortaliças e adubação verde (crotalária, guandu e girassol), que são de ciclos de vida 

mais curtos e contribuem para a melhoria gradual do solo. Também foi plantada uma 

mistura de sementes contendo mamão, urucum, mutamba, ipê e algodãozinho; 

semeada no interior e ao longo dos canteiros. As hortaliças e adubação verde foram 

plantadas, primeiramente, por sementes; mas não obteve-se sucesso devido a 

enxurrada que atravessa a área e que foi detectada no local apenas quando as chuvas 

tornaram-se mais intensas. As hortaliças foram replantadas a partir de mudas, porém 

sem sucesso. Avaliou-se rapidamente sobre a origem do problema, o local foi visitado 

e foi detectado próximo a estrada de divisa o ponto crítico a desviar a água da chuva 

na direção do plantio. Esta questão está em aberto e é importante ser solucionada 

para evitar prejuízos ao plantio no próximo período de chuvas. É necessário ter a visão 

geral da terra indígena para poder planejar as ações de forma integral e integradas. 

O pomar foi monitorado e manejado de acordo com as necessidades 

apresentadas, as atividades foram realizadas com o apoio dos funcionários do PBA e 

consistiram no replantio da adubação verde, capina seletiva nos canteiros, roçada do 

capim das e plantas espontâneas das entrelinhas e acúmulo do material roçado nos 

canteiros. Por própria iniciativa, alguns alunos e professores enriqueceram a área com 

mais mudas de bananeiras, hortaliças e fruteiras, como o figo e a pupunha. Em relação 

à observação de que a área do plantio encharca, pode-se usar espécies de ambiente 

úmido e que ajudam na ciclagem da água, como bananeira, jussara, guanandi, sangra 

d’água, taioba, inhame; O diretor da escola articulou junto a prefeitura de Guapirama 

a doação do material orgânico oriundo da poda e varredura da cidade para ser 

direcionado ao pomar periodicamente. A prefeitura já recolhe o material para a 

produção própria de composto e deixou a disposição parte do material e o apoio para 

o carregamento da carreta do trator da comunidade. É importante que este tipo de 

apoio seja firmado oficialmente, pois este material é fundamental ao estabelecimento 

dose sucesso dos plantios agroflorestais.  
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Figura 78 - Palestra sobre agrofloresta e plantio demonstrativo de sementes e mudas como 
atividade preparatória para o plantio do pomar. 

 

Figura 79 - Avaliação da área após plantio: área com pontos de alagamento 
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Figura 80 - Avaliação do percurso da água da chuva a cima do plantio para impedir 
enxurradas na área do pomar. 

 

Figura 81 - Plantio em dezembro/2015. 
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Figura 82 - Plantio em janeiro/2016: roçada do capim, acúmulo de matéria orgânica nos 
canteiros e replantio da adubação verde. Atividade realizada com funcionários do PBA e 

voluntários. 

 

Figura 83 - Plantio em março/2016: adubação verde estabelecida. 
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Figura 84 - Plantio em abril/2016: adubação verde no ponto de corte para fazer a cobertura 
do solo. 

 

Figura 85 - Matéria orgânica fornecida pela prefeitura para fazer a cobertura e adubação dos 
canteiros. 



96 

 

 

As atividades realizadas nos quintais visam o enriquecimento do espaço com 

as plantas nativas e a melhoria das condições socioambientais da terra indígena. Com 

a visita ao quintal do cacique Tião, pôde ser percebida com clareza a importância dos 

plantios diversificados para a segurança alimentar e nutricional da família; pois ali são 

produzidas algumas culturas utilizadas na alimentação cotidiana da família, como 

couve, abóbora, quiabo, milho, mandioca, banana, mamão, café, laranja, limão, 

amora. Associado a isso, algumas espécies arbóreas de interesse são mantidas no 

local e outras são plantadas a partir de mudas, principalmente, que são favorecidas 

pelo microclima criado pelo consórcio com as plantas agrícolas. Esta é a estratégia 

usada pelo cacique para estabelecer árvores e gradativamente ampliar a área 

arborizada do quintal. Podem ser percebidos diferentes estágios de desenvolvimento 

destes grupos de plantas no quintal, todos iniciados com o plantio de roça consorciada 

com as árvores. Neste quintal, em uma pequena parte, já havia sido feito o plantio de 

adubação verde de inverno pela equipe técnica local e foi observado pelo morador da 

área que a palhada da adubação usada para a cobertura da horta evita predadores e 

reduz a capina.  
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Figura 86 - Cobertura do solo com a palhada da adubação verde. 

 

No quintal do sr. Zé Paraguai e sra. Denise, foi mapeado o local de captação 

de água para o uso da família, o qual encontra-se em situação vulnerável, sujeito a 

enxurradas e desbarrancamentos. No local já foi feito o plantio de taquara, pela própria 

família, como uma tentativa de amenizar o desbarrancamento do barro vermelho 

sobre o barro branco, este último utilizado para a produção de cerâmica. A falta de 

cobertura florestal nas vertentes favorece a formação de enxurradas e o 

assoreamento do curso de água. O quintal da sra. Creuza, no setor do meio, foi 

visitado e a família já tem o costume de plantar árvores próximas a casa e outras 

culturas, como a bananeira e milho; além de ter criação de porcos. Foram doadas 

para estas famílias mudas de árvores madeireiras e frutíferas para realizarem o 

enriquecimento da área, baseadas nas preferências pessoais e na disponibilidade de 

espécies nos viveiros parceiros. Também, foi realizada uma visita em cinco quintais 

em que houve o plantio das mudas fruteiras adquiridas pelo PBA, sendo que em um 

deles, foi feito um plantio coletivo com parte das mudas recebidas por sete pessoas, 

localizado no setor Cinzas. Estas visitas contribuíram para o mapeamento da área, 

agregando informações sobre local e condição de nascentes e outros recursos 

naturais importantes, locais críticos (como barrancos e caminho de enxurradas) e 

levantamento de plantas de interesse da família. Este levantamento visou listar 
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espécies interesse para serem usadas nas ações de enriquecimento de quintais e 

reflorestamento; além de direcionar a retirada de mudas dos viveiros públicos. 

As mudas usadas nestas atividades foram doadas pelo viveiro municipal de 

Siqueira Campos, representando, pelo menos, vinte espécies nativas como: angico 

branco, mutamba, pitanga, guapuruvu, embiruçu, jaracatiá, pindaiva, capixingui, 

tamboril, jambolão, canjarana, açoita cavalo, casca de anta, gurucaia, jacarandá 

mimoso, araçá, cereja, aroeira salsa, jangada / algodãozinho, guarita / camboatá. O 

viveiro municipal de mudas de Siqueira Campos é um parceiro (ainda informal) 

importante, pois é possível solicitar retirada de mudas e sementes nativas por doação; 

o que aconteceu para subsidiar a III Feira de Sementes da TI Pinhalzinho e para 

subsidiar o plantio com a escola e algumas famílias. Foi conversado, com o diretor de 

meio ambiente da prefeitura de Siqueira Campo, sobre o trabalho realizado junto a 

escola indígena e a importância que as mudas doadas tiveram até o momento. A 

princípio, o viveiro de Siqueira Campos não atenderia a TI Pinhalzinho por estar 

localizada em outro município; por isto é importante firmar esta parceria formalmente, 

estabelecendo um vínculo direto entre a prefeitura e os indígenas. Isto favoreceria as 

atividades de reflorestamento na terra indígena. 

De outra forma, fomentar/apoiar a produção de mudas na própria terra 

indígena seria mais um caminho para diminuir a dependência nos viveiros externos, 

os quais deveriam complementar a gama de mudas necessárias para o 

reflorestamento em vez de serem as principais fontes de recursos. Além disso, a 

produção de mudas na terra indígena pelos indígenas além de ser parte do processo 

do reflorestamento é, de maneira mais ampla, importante à conservação dos recursos 

naturais do local. As etapas de pré-produção das mudas - como mapeamento de 

matrizes e coleta de sementes - envolvem necessariamente manter e cuidar de 

diferentes ambientes naturais, como matas ciliares e matas secas; áreas que são 

fontes de sementes. E também envolvem a participação de pessoas conhecedoras 

das plantas locais, geralmente agricultores e pessoas mais velhas; e este 

envolvimento é uma forma de valorizar a troca intergeracional do conhecimento 

tradicional. A produção de mudas não tem um fim em si e a atividade de viveiro em 

uma comunidade potencialmente representa um processo de construção de 

autonomia; iniciado com etapas de reconhecimento, discussão, mapeamento e 

pactuação a cerca do próprio território e das riquezas naturais presentes ali, pode 

envolver diferentes gerações quando executado em uma perspectiva de viveiro 
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educador e resultar em áreas reflorestadas e / ou enriquecidas sob as quais a 

comunidade tem poder de gestão (ambiental e territorial).  

As lideranças iniciaram com a equipe de campo uma conversa sobre a área a 

ser reflorestada - cerca de 20 alqueires para recomposição. Foi realizada uma visita 

a uma nascente e a duas áreas de divisas para mapeamento de áreas passíveis ao 

reflorestamento. Em uma das áreas de divisa, entre os locais denominados de matão 

e ribeirão, seria possível formar um corredor ecológico, a área atualmente encontra-

se sem uso definido e em processo de inicial de regeneração natural. A área merece 

atenção quanto a proteção ao fogo, como aceiros verde e ou seco ao longo da estrada. 

Neste local há uma área de mata ilhada entre o matão e a beira de um rio; a mata é 

composta por mutamba, araribá, jequitibá, angico, pata de vaca, algodãozinho, entre 

outras. A segunda área de divisa é uma área de pasto em uso pelo núcleo do Cinzas, 

dessa forma, qualquer ação no local exige uma discussão ampla e aprofundada com 

os moradores dali; por exemplo, apresentar propostas que aliem a melhoria dos 

pastos e evitar ou diminuir a demanda pelo pasto situado no matão. Algumas divisas 

já se encontram arborizadas ou próximas a áreas de mata. Os locais em que há a 

possibilidade de formar corredores ecológicos e proteger beiras de rios e nascentes 

são prioritários, do ponto de vista ecológico; pois a reconexão dos fragmentos 

favorece a qualidade da água, a fauna e o fluxo gênico. É necessário debater e 

estabelecer acordos entre a comunidade para a construção de uma proposta de 

reflorestamento. 
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Figura 87 - Área do pomar diversificado antes e após o plantio. Canteiro registrado de perto, 
com a diversidade de plantas crescendo juntas.  
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Figura 88 - Vista de algumas divisas da terra indígena. 

 

8.6 PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE 

LAZER 

As lideranças de Pinhalzinho entendem como cultura, “o modo de ser Guarani 

Nhandewa”. Para o público leigo, muitas vezes a cultura está ligada a produção de 

artesanato, expressões artísticas, indumentária e mesmo a pratica do idioma do 

grupo. No entanto, para os membros da comunidade da TI Pinhalzinho, cultura quer 

dizer muito mais que isso. A ideia de cultura para os Nhandewa poderia ser traduzida 

no que eles chamam de “Nhanderekó”, (o jeito de ser, de agir), e mesmo por tradução 

livre, de produzir e comunicar-se e etc. Essa definição supera a ideia de contraposição 

da natureza em relação à cultura, pois para os Guarani Nhandewa, a natureza 

também faz parte do seu modo de vida. E como sua cultura está intimamente 
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associada à natureza, a falta dos recursos naturais impacta o modo de ser Guarani 

Nhandewa e interferem drasticamente nas práticas culturais e no uso do seu território. 

Após ter focado nas atividades referente à produção de artesanato e 

atividades apresentadas na 1ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa, realizada em 

novembro de 2014 que foi relatada no relatório anual do PBA-CI da UHE/MAUÁ 

2014/2015, a TI Pinhalzinho optou por desenvolver atividades relacionadas a 

agricultura tradicional e ao resgate de culturas agrícolas em desuso devido à falta de 

insumos, sementes e mesmo de incentivo a Agrobiodiversidade.  

As limitações, no entanto, não se eliminam a essas práticas, mas ativam 

mecanismos de resistência para manutenção e até mesmo de fortalecimento da 

cultura. A falta de determinada matéria prima para confecção de utensílios de uso 

tradicional, por um lado dificulta atividades tradicionais que outrora eram realizadas 

rotineiramente, e por outro, proporciona a circulação de indígenas até outras TIs em 

busca de materiais do qual não dispõem mais em seu sua terra e território tradicional. 

 Pensando em incentivar esse aspecto da cultura Guarani Nhandewa e em 

resgatar atividades que deixaram de realizar devido à falta de apoio, a comunidade 

organizou a 3ª Feira de Sementes Crioulas Indígenas Ymau, e mudas Nativas. Além 

de estimular a troca de sementes e resgatarem espécies que já não possuíam, o 

evento estimulou a circulação de indígenas, de representantes de associações, de 

movimentos sociais, além de estreitarem relações e o compartilhamento de 

conhecimentos referentes a agricultura tradicional, pela qual os grupos Guarani, de 

forma geral são conhecidos.  

8.6.1 Subprograma de revitalização de conhecimentos e atividades indígenas 

tradicionais 

Atividades Realizadas: 

 Apoio para planejamento da 2ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa. 

 Apresentação de pesquisa etnoastronômica dos alunos indígenas na 2ª 

Mostra Cultural. 

 Participação nas atividades da 2ª Mostra cultural. 

 Participação Curso de manuseio básico de câmera, e introdução a 

filmagens.  
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 Curso referente ao audiovisual com cineastas Katukina – 17 e 18 de 

Setembro de 2015. 

 Planejamento de atividades referentes a 3ª Feira de Sementes Crioulas 

Inígena Ymau e mudas nativas. 

 Contato com instituições e agricultores do MST. 

 Realização da 3ª Feira de Sementes Crioulas Indígenas Ymau e mudas 

nativas. 

 Exibição de filmes e debates na TI. 

 Formação de equipe e orientação aos pesquisadores indígenas. 

 Filmagens orientadas em conformidade com pesquisa indígena. 

 Pesquisa em documentação histórica da TI para apoio de atividades dos 

pesquisadores Indígenas. 

 Observação participativa e registro fotográfico da festa de São Gonçalo 

no núcleo Cinzas. 

 Curso de etnoconstrução. 

 Análise Crítica: 2013-2015 

No início de Novembro 2014, o técnico do PBA-CI participou de pescaria de 

loca realizada por um grupo familiar da Terra Indígena Pinhalzinho. A atividade 

consistiu muito mais que diversão e fonte de alimento, mas como forma de 

transmissão do conhecimento tradicional para as crianças, que participaram 

ativamente da pescaria. A pescaria foi registrada pelo técnico de ciências humanas 

do PBA-CI, e a atividade foi incluída na programação da Mostra Cultural Guarani 

Nhandewa na TI Pinhalzinho. 

Durante o segundo semestre de 2014, o técnico de humanas pesquisou em 

periódicos as notícias relacionadas à Terra Indígena Pinhalzinho desde o início do 

século XX. Essas notícias referiam-se a conflitos entre índios e proprietários de terras 

na região da TI, e sobre disputas envolvendo seu território. Esse levantamento 

também abrangeu a busca por referências bibliográficas sobre a TI. Todo acervo 

levantado pelo técnico do PBA-CI será organizado e entregue a TI Pinhalzinho. 

Durante a 1ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa, realizada na TI Pinhalzinho, 

aconteceu a exibição de filmes com temáticas indígenas e filmes etnográficos e, em 
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seguida, houve discussão destacando como o audiovisual pode ser uma ferramenta 

para denúncias, além de auxiliar na preservação de suas tradições, atividades e mitos. 

Apesar da literatura etnológica (Faustino: 2012) apontar que havia, na TI 

Pinhalzinho, dificuldades para garantir a reprodução cultural e social, os 

levantamentos sobre o artesanato tradicional e as atividades realizadas durante a 

Mostra Cultural, como a pesca, a reprodução de armadilhas, conhecimentos de 

plantas medicinais, demonstraram que apesar das situações apontadas pela autora, 

a comunidade da Terra Indígena Pinhalzinho preservou e vem transmitindo sua 

cultura e suas tradições. Por isso, o PBA-CI, promove o incentivo das atividades e 

viabiliza a ação.  

 A entrega da filmadora multifuncional aconteceu no mês de novembro. Já que 

alguns indígenas possuíam familiaridade com o equipamento, no decorrer da Mostra 

Cultural foram realizadas filmagens de todas as atividades. Além disso, a câmera está 

sendo utilizada para registrar atividades da terra indígena e festividades. 

A partir de julho de 2015, as filmagens serão realizadas sob a orientação do 

técnico do PBA-CI, bem como serão realizadas as oficinas de edição de vídeos.  

 Análise Crítica 2015-2016 

Como já foi salientado no relatório 2015/2016 da TI Ywy Porã, a parceria entre 

as TIs Guarani foi fundamental para a realização de algumas ações, dentre elas a 

realização da 2ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa.  

A TI Pinhalzinho foi a percussora na realização da Mostra Cultural Guarani 

Nhandewa e auxiliou a comunidade de Ywy Porã na organização da 2ª edição da 

Mostra. A parceria deu-se, sobretudo no que diz respeito ao arranjo metodológico para 

organização desse evento. No ano de 2015 foram realizadas reuniões entre as TIs 

para trocarem experiências sobre a realização da Mostra. As reuniões ocorreram entre 

as lideranças e professores indígenas e não indígenas das comunidades de Ywy Porã 

e Pinhalzinho. O objetivo das reuniões foi estimular o trabalho dos professores 

indígenas e não indígenas e alinhar o trabalho da escola e o trabalho realizado pela 

comunidade (Figura 89). 
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Figura 89 - Reunião com professores e lideranças das TIs Ywy Porã e Pinhalzinho na escola 
indígena TI Pinhalzinho. 

A reunião realizada na TI Pinhalzinho propiciou a troca de experiência entre 

lideranças e professores que organizaram a 1ª Mostra Cultural em Pinhalzinho com 

os professores e lideranças que estavam organizando a 2ª Mostra Cultural na TI Ywy 

Porã.  

Além dessa troca de experiências, o coordenador indígena da TI Pinhalzinho, 

que possui bastante familiaridade com criação de arte gráfica, com o apoio do cacique 

e lideranças da TI Ywy Porã, criaram o cartaz da 2ª Mostra cultural, para que o mesmo 

estivesse alinhado com o anseio da comunidade (Figura 90). 
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Figura 90 - Cartaz da 2ª Mostra cultural Guarani Nhandewa, arte criada pelo coordenador da 
equipe indígena da TI Pinhalzinho, Reginaldo Ap. Alves. 

Como já foi salientado no relato da 1ª Mostra cultural Guarani Nhandewa, 

presente no relatório anual da TI Pinhalzinho no âmbito do PBA-CI da UHE/Mauá 

2014/2015 e também descrito no relatório anual da TI Ywy Porã no relatório anual do 

PBA-CI da UHE-MAUÁ 2015/2016, a realização da mostra cultural incentivou o 

desenvolvimento de práticas, conhecimentos e de atividades tradicionais a serem 

expostos ou apresentados durante o evento. Dessa forma a escola da TI Pinhalzinho 

fez da atividade a ser exibida na 2ª Mostra cultural um projeto de pesquisa, que 

motivou os alunos da escola durante todo o ano de 2015. 

O projeto de pesquisa teve como temática a etnoastronomia, associada aos 

mitos Nhandewa e a relações dos astros com o modo de vida guarani, como épocas 

de plantio, colheita, rituais, caça/pesca e posição da Oy Guatsu (Casa de reza). O 

trabalho foi apresentado pelos alunos de Pinhalzinho no último dia do evento, e 

chamou a atenção de indígenas de outras TIs e visitantes (Figura 91 a Figura 94). 
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Figura 91 - Alunos da escola indígena da TI Pinhalzinho apresentando pesquisa sobre 
constelações Guarani Nhandewa, durante a 2ª Mostra cultural Guarani Nhandewa na TI Ywy 

Porã. 

 

Figura 92 - Alunos da escola indígena da TI Pinhalzinho apresentando pesquisa sobre 
calendário sazonal da TI Pinhalzinho, durante a 2ª Mostra cultural Guarani Nhandewa na TI 

Ywy Porã. 
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Figura 93 - Alunos da escola indígena da TI Pinhalzinho apresentando pesquisa sobre os 
astros e suas relações com a mitologia Guarani Nhandewa, durante a realização da 2ª 

Mostra cultural Guarani Nhandewa na TI Ywy Porã. 
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Figura 94 - Professor do departamento de Antropologia da UFPR, Professor Doutor Ricardo 
Cid Fernandes comentando e parabenizando a pesquisa realizada pelos alunos e 
professores da escola indígena Pinhalzinho e a realização da 2ª Mostra cultural. 

Mas não foram somente os alunos da escola indígena que participaram do 

evento, durante todos os dias houve participação de lideranças e de membros da 

comunidade da TI Pinhalzinho. No último dia do evento a comunidade chegou ao 

evento de ônibus locado com recursos próprios para participar da mostra. Os 

indígenas da TI Pinhalzinho participaram de apresentações culturais, debates, 

gincana cultural e também no apoio ao evento (Figura 95 e Figura 96). 
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Figura 95 - Pesquisador indígena da TI Pinhalzinho, Samuel A. de Carvalho durante a 2º 
Mostra cultural na TI Ywy Porã. 

 

Figura 96 - Família da TI Pinhalzinho, durante a realização da 2ª Mostra cultural na TI Ywy 
Porã. 
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Na linha de capacitação audiovisual para os indígenas foram escolhidos dois 

membros da comunidade de Pinhalzinho para participarem das capacitações, os 

nomes foram sugeridos pelo coordenador da equipe indígena e teve como parâmetro 

a afinidade com o uso da câmera e conhecimentos de informática. 

A ação foi amplamente discutida entre a equipe técnica e a coordenação 

antropológica do PBA-CI. No primeiro momento foi pensado em contratar uma 

empresa especializada em capacitação em audiovisual, mas em comum acordo se 

descartou essa possibilidade, pois o planejamento dessa ação possui variáveis de 

acordo com cada TI e o desenvolvimento da atividade impossibilitaria o 

acompanhamento da equipe técnica de campo, o que poderia acarretar que o produto 

seria o principal foco da empresa contratada e não a capacitação da indígena. 

Portanto, optou-se por realizar as etapas com diferentes profissionais, cada um 

especializado em uma etapa específica da capacitação. 

O primeiro curso foi realizado na aldeia Água Branca, TI Apucaraninha. No 

final do mês de julho de 2015 aconteceu o curso de manuseio básico de câmera e 

introdução à filmagem (Figura 97, Figura 98 e Figura 99). 

 

Figura 97 - Curso de capacitação em manuseio básico de câmera e introdução a filmagem. 
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Figura 98 - Participantes da TI Pinhalzinho, durante Etapa 1 da capacitação em manuseio 
de câmera e introdução a filmagem. 

 

Figura 99 - Participantes da TI Pinhalzinho, realizando filmagens experimentais durante aula 
prática na etapa 1 da capacitação de manuseio básico de câmera e introdução a filmagens. 
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Os participantes da TI Pinhalzinho já chegaram ao curso manuseando bem a 

câmera, o que possibilitou aos indígenas suficiente familiaridade com as funções 

básicas do equipamento. No entanto, as informações obtidas durante o curso 

proporcionaram aprimoramento técnico no manuseio da câmera e qualidade das 

filmagens.  

Há que se chamar a atenção para as atividades práticas realizadas durante 

essa etapa da capacitação, como enquadramento, luz, som, e tempos de corte das 

filmagens. É importante destacar que, no entanto, a linguagem do audiovisual é ainda 

predominantemente de valores ocidentais, em que o primor estético comercial induz 

a alguns padrões de vídeos dos quais os indígenas não compartilham. Durante a aula 

prática das filmagens, em uma entrevista o cinegrafista indígena gravou o transito de 

cachorros da comunidade durante a entrevista, ao comentar a filmagem, o instrutor 

apontou os cachorros como fator “poluente” do vídeo, pois não deveriam estar ali, não 

havia necessidade de filma-los, portanto, o cinegrafista deveria cuidar para que os 

cachorros não fossem filmados. Os indígenas e a consultoria tentaram argumentar 

que os cachorros estão presentes no dia a dia da comunidade, e que dificilmente 

haveria uma família que não possuísse os animais que circulam livremente e 

participam de quase todas as atividades. Dessa forma, os indígenas entenderam que 

cachorros não deviam nunca aparecer nas filmagens, ao menos que fosse intenção 

mostra-los. Entretanto, durante a refilmagem da entrevista, alguns cachorros 

novamente cruzaram a frente da câmera, a situação causou enorme alvoroço nas 

mulheres que participavam do curso, que cruzaram a frente da câmera gritando com 

os cachorros, para que saíssem do local em que a filmagem estava sendo realizada. 

A situação é simples, e até pouco cômica, no entanto, ilustra o choque de percepções 

da linguagem audiovisual comercial e o audiovisual indígena.  

É claro que o conhecimento adquirido com a etapa do curso é muito relevante 

do ponto de vista técnico, mas também ilustrou a preocupação da equipe de uma só 

empresa gerir a capacitação audiovisual, e os indígenas não terem outros parâmetros 

de como executar a atividade. 

De volta para a TI, os indígenas participantes da capacitação começaram a 

praticar o registro fílmico de atividades da TI. 

Nos dias dezessete e dezoito de setembro de 2015 acontece a segunda etapa 

da capacitação em audiovisual. A etapa aconteceu na TI Ywy Porã, e atendeu as TIs 

da região da bacia do rio das Cinzas, além de participantes da TI Queimadas. Dessa 
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vez, a capacitação foi ministrada por dois Indígenas da etnia Katukina: Shere Katukina 

e Monja Katukina. No curso, os cineastas Katukina abordaram os desafios de realizar 

o audiovisual indígena, o filtro do que filmar, e acordos com a comunidade envolvida, 

além de técnicas de filmagens, cenários, criação de roteiro, figurino, continuidade, e 

principalmente a utilização de elementos culturais na atividade. Houve muita 

identificação entre os indígenas cursistas e cineastas instrutores. Para a finalização 

do curso já foi editado um pequeno vídeo demonstrativo, realizado através de 

filmagens das aulas práticas (Figura 100, Figura 101 e Figura 102). 

 

Figura 100 - Aula teórica sobre audiovisual com cineastas Katukina na TI Ywy Porã. 
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Figura 101 - Aula prática sobre filmagens com cineastas Katukina na TI Ywy Porã. 

 

Figura 102 - Participantes da 2ª etapa da capacitação em audiovisual na TI Ywy Porã. 
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O curso com os cineastas Katukina foi um grande acontecimento na TI Ywy 

Porã, pois não era só uma etapa de curso, mas a visita de “parentes” da Amazônia, 

que mesmo com realidades, culturas e língua diferentes se identificam enquanto 

indígenas, e olham para suas diferenças com entendimentos de quem tem uma 

cultura diferente.  

Em abril de 2015 a comunidade de Pinhalzinho iniciou os preparativos para 

organização da 3ª Feira de Sementes Crioulas Indígenas Ymau e Mudas nativas. O 

evento visava recuperar e diversificar parte do banco genético de sementes de 

“origens” indígenas e variedades que viessem contribuir para diversificar a agricultura 

familiar indígena. O evento mobilizou as lideranças, a escola, a comunidade e os 

parceiros. 

O cartaz do evento foi criado pelo coordenador da equipe indígena da TI 

Pinhalzinho e foi impresso com o apoio de empresário local que custeou a impressão 

(Figura 103). 

 

Figura 103 - Cartaz da 3ª Feira de Sementes Crioulas Indígenas Ymau. 

Além do envolvimento da comunidade, a organização do evento contou com 

o apoio técnico da consultoria, que fomentou a formação de parcerias com o 
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Movimento dos Trabalhadores Sem Terras (MST), Universidade Estadual de Maringá, 

outras terras indígenas e agricultores que trabalham com produção orgânica. Todas 

as atividades referentes a busca de parcerias e divulgação foram realizadas em 

conjunto com os indígenas da TI (detalhamento dessa atividade foi relatado no 

programa I.A desse relatório). 

A 3ª Feira de Sementes da TI Pinhalzinho ocorreu entre os dias nove e dez 

de outubro de 2015. Choveu muito na véspera e mesmo durante a feira de sementes, 

o que ocasionou menor circulação de público. Na noite anterior ao evento, houve uma 

grande tempestade que deixou a comunidade sem luz por mais de 20 horas. 

Mesmo com o tempo desfavorável ao evento, a divulgação e as parcerias 

realizadas fomentaram a realização do evento, que além da troca de sementes, 

contou com apresentações culturais, venda de artesanato, palestras, rodas de 

conversas, e apresentações dos alunos da escola indígena de Pinhalzinho (Figura 

104 a Figura 111). 

 

Figura 104 - Chegada de participantes a 3ª Feira de Sementes na TI Pinhalzinho. 
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Figura 105 - Cartazes informativos confeccionados pelos alunos e professores da escola 
indígena de Pinhalzinho para a 3ª Feira de Sementes. 

 

Figura 106 - Apresentação dos alunos da escola indígena da TI Pinhalzinho sobre os riscos 
do uso dos agrotóxicos. 
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Figura 107 - Bancada para exposição de sementes para trocas. 

 

Figura 108 - Média de público rotativo durante o 1º dia do evento. 
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Figura 109 - Troca de Sementes. 

 

Figura 110 - Mesa de palestrantes e parceiros da TI Pinhalzinho para a realização da 3ª 
Feira de sementes. 
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Figura 111 - Apresentação cultural durante a 3ª Feira de Sementes da TI Pinhalzinho. 

Além das parcerias obtidas com o apoio da equipe técnica, a própria 

comunidade de Pinhalzinho estabeleceu contato com parceiros do IFPR, AS-PTA, 

Projeto Entre Rios, Coletivo Triunfo e com o advogado da ONG Terra de Direito. A 

participação desses parceiros foi fundamental para a realização do evento. 

Em 2016 outras atividades foram iniciadas dentro do Subprograma V.A. 

Nesse ano as atividades concentraram-se nos pesquisadores indígenas e nas 

atividades relacionadas à capacitação audiovisual. Embora a linguagem audiovisual 

e cinematográfica seja bastante difundida nas comunidades através de exibições de 

canais abertos, o acesso a obras cinematográficas é bastante restrito e a maioria dos 

membros da comunidade nunca estive em uma sala de cinema. 

Assim, aliando a capacitação, aproximando a comunidade dessa forma de 

comunicação e proporcionando atividade de lazer, a consultoria e as lideranças 

exibiram em 2016 dois filmes para a comunidade. Além de aspectos estéticos, 

continuidade e como se desenrolava o roteiro, o conteúdo do filme também foi 

discutido a partir do entendimento da comunidade e moderado e comentado pela 

consultoria. Para que a atividade do audiovisual chamasse mais a atenção dos jovens, 

as sessões foram iniciadas com filmes comerciais, sobretudo de ação com temáticas 
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ambientais, e, antes do filme principal, foram exibidos pequenos vídeos realizados nas 

comunidades pelos pesquisadores indígenas. O Primeiro filme exibido na TI Ywy Porã 

foi AVATAR (Figura 112 e Figura 113). 

 

Figura 112 - Exibição do Filme AVATAR TI Pinhalzinho. 

 

Figura 113 - Conversa após o filme AVATAR. 
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Após a exibição do filme aconteceu um debate sobre o longa-metragem. No 

Primeiro momento se discutiu a construção do roteiro e qual era a discussão para que 

o filme chamasse mais a atenção. Assim como observado na TI Ywy Porã, o debate 

se direcionou para invasão de terras tradicionais, devastação do meio ambiente, 

grandes empreendimentos e exploração descontrolada de recursos naturais.  

A liderança e coordenador da equipe indígena da TI Pinhalzinho comparou os 

personagens do filme com aqueles envolvidos no processo de licenciamento 

ambiental. Segundo ele, a estrutura dos grupos diferentes no filme se encaixava com 

os grupos envolvidos em projetos de desenvolvimento que afetam os povos 

tradicionais. O indígena apontou que os mercenários podem ser comprados pelos 

empreiteiros, que querem fazer a obra acontecer, sem pensar em qualquer outra 

questão além de seus ganhos. Os cientistas do filme são comparados às consultorias, 

que o empreendedor é obrigado a contratar para cumprir a legislação e obter a licença, 

mas que nem sempre essa consultoria viabiliza o empreendimento, pois apenas 

cumpre um papel legal que garante o mínimo de direitos para os povos tradicionais. 

O coordenador da TI Pinhalzinho ainda encontrou a figura dos gerentes do 

empreendedor, “os engravatados”, que assistem o processo de destruição dos 

territórios tradicionais e dos recursos naturais de dentro de um escritório, sem 

qualquer envolvimento com a questão dos afetados, naturalmente os omaticaias, 

foram comparados aos indígenas. 

O Diretor da escola indígena da TI Pinhalzinho, formado em licenciatura em 

história, comparou o processo de colonização do Brasil com o processo de 

“colonização” do planeta Pandora e também salientou a organização social dos 

omaticaias como muito próxima da organização social de algumas comunidades 

indígenas brasileiras. 

O coordenador da equipe indígena continuou suas considerações referindo-

se a uma frase de um dos “engravatados”, quando o personagem pergunta aos outros: 

“o que os nativos querem? Já demos tudo a eles, mas eles gostam de lama”. Assim o 

indígena imaginou que o pensamento dos acionistas de grandes empreendimentos 

deve ser semelhante frente a impactantes X impactados, sobre as medidas de 

mitigação de impactos, como se essas medidas fossem um favor e não um direito. 

Ainda sobre a temática, o coordenador salientou o aspecto simbólico de quando uma 

gigantesca máquina de esteira estava derrubando a árvore sagrada dos Omaticaias. 

Na oportunidade, Reginaldo, coordenador da equipe indígena comparou esse trator 
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ao desenvolvimento e a fala de um engravatado, ao empreendedor, “esse povo, tem 

que aprender que a gente não para”. Assim, para Reginaldo, a comparação poderia 

ser entre os povos do Xingu X Belo Monte e mesmo entre a UHE Mauá X Indígenas 

do Norte do Paraná e concluiu sua análise dizendo que quando a coisa aperta demais, 

é preciso ter um momento insano, como o do personagem Jack Sully, pois só assim 

é possível retomar o controle e garantir o direito de comunidades. 

O segundo filme exibido em Pinhalzinho foi “O Abraço da Serpente”. O filme 

colombiano tem como enredo a história de um xamã que vive sozinho na Amazônia 

colombiana após o contato de indígenas com seringueiros e missões religiosas. 

Devido à baixa temperatura na noite do filme, houve pouco debate sobre a obra 

(Figura 114). 

 

Figura 114 - Exibição do filme “O Abraço da Serpente”, TI Pinhalzinho. 

Em Abril de 2016 foram também iniciadas as atividades dos pesquisadores 

Indígenas. Os pesquisadores foram selecionados pelas lideranças e consultoria de 

acordo com perfil para cada atividade de pesquisa, que possuem três linhas diferentes 

que se complementam: Audiovisual, Cultura /Mitos e História e Linguagem. Definidos 

os pesquisadores, foram realizadas reuniões entre lideranças, pesquisadores e 

consultoria para definir o tema de pesquisa de forma a gerar material para o 

audiovisual e material didático, previstos no PBA-CI.  
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O tema escolhido por Pinhalzinho foi a História da TI, desde as ocupações 

históricas, conflitos com posseiros, desintrusão e aspectos atuais da TI. Ainda dentro 

dessa temática também serão pesquisados as histórias e os Mitos dos Nhandewa e, 

sobretudo, do território da TI Pinhalzinho.  

O trabalho vem sendo desenvolvido gradualmente, pois embora os 

pesquisadores indígenas tenham bastante proximidade com as temáticas, o trabalho 

de pesquisa como pesquisador é novidade, e mesmo com orientação da consultoria 

é importante que os pesquisadores indígenas desenvolvam sua própria metodologia. 

A partir dessa definição a consultoria e os pesquisadores indígenas se 

reuniram semanalmente para organização do material, discussão das atividades, 

planejamento de novos encaminhamentos e realizaram a autoavaliação da pesquisa 

(Figura 115 e Figura 116). 

 

Figura 115 - Pesquisadores da TI Pinhalzinho, realizando entrevista com o Txeramõe José 
Aves (foto Miriana Alves). 
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Figura 116 - Pesquisadores da TI Pinhalzinho, realizando pesquisa na Oy Guatsu da TI 
Pinhalzinho (foto: Miriana Alves). 

No mês de junho de 2016, os pesquisadores Nhandewa Samuel A. de 

Carvalho e Reginaldo Ap. Alves, moradores da TI Pinhalzinho, apresentaram o 

andamento introdutório de suas pesquisas durante aula de Etnologia Indígena do 

curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, além de pesquisadores 

de outras TIs do Norte do Paraná que também estão realizando pesquisas. Na 

ocasião, houve participação de professores do Departamento de Antropologia, 

estudantes de graduação, estudantes de Pós-graduação em Antropologia (mestrado 

e Doutorado), consultores do PBA-CI e do pesquisador Huni Kuim Ibã Huni Kuim. Os 

pesquisadores abordaram o desenvolvimento da pesquisa e exibiram um vídeo de 

aproximadamente 12 minutos, editados exclusivamente pelos indígenas de 

Pinhalzinho (Figura 117). 
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Figura 117 - Exibição de vídeo realizado por pesquisadores indígenas da TI durante Aula de 
Etnologia Indígena na UFPR. 

Os ouvintes parabenizaram os pesquisadores pela pesquisa e realizaram 

perguntas sobre o desenvolvimento do audiovisual. O público também salientou a 

importância de os indígenas escreverem sua própria história, e bem como das 

mulheres participarem ativamente desse processo.  

O filme exibido no evento está disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mJMDQOR65HA 

A partir do segundo semestre de 2016, os pesquisadores participaram de 

capacitações para aprimorarem as pesquisas. A consultoria também esteve 

realizando pesquisa de material histórico para apoiar os pesquisadores indígenas, no 

entanto, esse material ainda não foi organizado. 

No mês de maio de 2016 a consultoria foi convidada a participar da reza de 

São Gonçalo no núcleo Cinzas da Terra Indígena Pinhalzinho. Os indígenas que 

integram a família extensa que habita esse núcleo realiza a festividade há mais de 70 

anos, mas por estar dissociada da imagem estereotipada sobre os indígenas, a 

manifestação cultural ainda não havia despertado o interesse de pesquisadores que 

atuaram na TI Pinhalzinho. A participação da consultoria na festividade foi uma 

abertura importante para abranger maior raio de registro e incentivo de atividades 

tradicionais na TI Pinhalzinho. A festa se estendeu por toda a noite, com rezas, 
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danças, além de comida e bebida distribuídas gratuitamente pela família festeira 

(Figura 118, Figura 119 e Figura 120). 

 

Figura 118 - Orlando Gabriel, e oratório de São Gonçalo. 

 

Figura 119 - Irmãos Gabriel, responsáveis por “bater” viola para São Gonçalo. 
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Figura 120 - Dança para São Gonçalo, Núcleo Cinzas – TI Pinhalzinho. 

Em 2016 começaram os preparativos para a 4ª Feira de Sementes da TI 

Pinhalzinho. A organização do evento ainda estava em andamento quando da 

elaboração desse relatório, mas o cartaz de divulgação já estava impresso e, 

novamente, foi criado pelo coordenador da equipe indígena e impresso com apoio de 

empresário local (Figura 121). 
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Figura 121 - Cartaz da 4ª Feira de Sementes da TI Pinhalzinho. 

No contexto da mobilização para a organização da 4ª Feira de Sementes 

Crioulas Indígenas Ymau e Mudas nativas da TI Pinhalzinho, o cacique Sebastião 

Mario Alves, propôs juntar alguns indígenas da TI que sabiam realizar a cobertura de 

“ranchos” com sapé para construir um barracão tradicional para realizar a feira de 

sementes. Com essa proposta foi iniciado o curso de etnoconstrução, que visa 

repassar o conhecimento tradicional de construção pelos mais velhos para os jovens 

indígenas da TI. O curso está em andamento e ocorre na prática da atividade, quando 

da elaboração desse relatório (Figura 122, Figura 123, Figura 124 e Figura 125). 
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Figura 122 - Participantes do curso durante a 1ª Etapa: Coleta de Sapé (foto: Reginaldo 
Alves). 

 

Figura 123 - Coleta de Sapé por participante do curso. 
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Figura 124 - Etapa 2 do curso de etno-construção: limpeza do sapé. 

 

Figura 125 - Etapa 3: Cobertura do Barracão com sapé. 
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8.6.2 Subprograma de apoio ao artesanato 

Atividades realizadas: 

 Participação em feiras com disponibilidade para venda de artesanato. 

 Curso de Bioconstrução em Bambu. 

 Curso de artesanato em Bambu. 

 Exposição e venda de artesanato na 2ª Mostra Cultural. 

 Contato com loja de artesanato indígena em Curitiba para revenda de 

artesanato. 

 Análise Crítica: 2013-2015 

Na TI Pinhalzinho, algumas famílias demonstram interesse na revitalização 

dos conhecimentos e atividades tradicionais. Tanto que a mesma demanda observada 

na TI Ywy Porã pelo curso de artesanato ministrado por um artesão guarani de foi 

registrada na TI. O curso de artesanatos desenvolvidos pelos Guarani-Mbya oferecido 

pelo cacique Paulo Acosta da TI Guaviraty (Pontal de Leste –PR) foi também realizado 

na TI Pinhalzinho com a participação de dez indígenas. 

Atualmente na TI, são produzidos artesanatos diversificados: Brincos, colares, 

estátuas zoomorfas, estátuas antropomorfas, cachimbos, cestos de palha de milho, 

material cerâmico, arcos e flechas. A produção artesanal é geralmente destinada para 

consumo próprio, ou seja, para ornamentação e uso nas residências e, algumas vezes 

é vendido eventualmente para visitantes da TI.  

Visando dar mais visibilidade para o artesanato, foi iniciada uma parceria entre 

PBA-CI, Prefeitura do município de Tomazina e TI Pinhalzinho. A parceria resultou na 

viabilização de um espaço para exposição e venda do artesanato, através da 

Secretária de Assistência Social Municipal.  

Em setembro de2014, foi iniciado um amplo diagnóstico referente ao 

artesanato da TI Pinhalzinho, por meio de um questionário que abordou aspectos 

quantitativos e qualitativos da produção do artesanato. Embora o diagnóstico tenha 

atingido uma parcela muito pequena da comunidade da TI Pinhalzinho, já foi possível 

identificar cerca de quatorze artesãos, com produção diversificada. 

Em abril de 2014, o cacique Sebastião Mario Alves, propôs a realização de 

uma Mostra de artesanato na TI Pinhalzinho. A ideia foi amadurecida e foi acordada 
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a realização da 1ª Mostra Cultural Guarani Nhandewa. O evento foi realizado pela 

terra indígena Pinhalzinho em Novembro de 2014, e contou com a participação ativa 

da escola da TI, que desenvolveu atividades preparatórias com os alunos para serem 

apresentadas na Mostra cultural. 

Além dos moradores da TI, o evento foi pensado de maneira itinerante e com 

periodicidade anual, para ser realizado anualmente em alguma das TIs Guarani do 

Norte do Paraná. O sucesso da Mostra foi atribuído ao grande esforço da Terra 

indígena em divulgar o evento, que foi noticiado em dezenas de veículos de 

comunicação, impressos e digitais. Além da presença das TIs da Bacia do Rio das 

Cinzas, foi convidada a participar a TI São Jerônimo. Por sorteio, a próxima Mostra 

será realizada na TI Ywy Porã.  

 Análise crítica 2015-2016 

Para incentivar a comercialização do artesanato o PBA-CI viabilizou a 

participação de indígenas em feiras de sementes que disponibilizavam espaços para 

artesãos. Os artesãos da TI Pinhalzinho participaram de três Feiras de sementes com 

espaço para venda de artesanato e já citadas no subprograma I.C. 

Em parceria realizada entre a coordenação antropológica e a EMATER-PR, 

em outubro de 2015 foi realizado o curso de cadeia de Bambu no Município de 

Morretes-PR. Foram disponibilizadas três vagas para TI Pinhalzinho, mas somente 

dois membros da comunidade participaram da capacitação, e demonstraram interesse 

pelo cultivo de Bambu e seus variados usos, principalmente para bioconstruções e 

artesanato de Bambu (Figura 126 e Figura 127). 
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Figura 126 - Senhor Bento Albino Gabriel (TI Pinhalzinho), durante o curso de Bambu 
realizado em Morretes-PR. Etapa artesanato de Bambu. 

 

Figura 127 - Cacique Sebastião Mario Alves (TI Pinhalzinho), durante curso de Bambu 
realizado em Morretes – PR. Etapa artesanato de Bambu. 



136 

 

Durante a realização da 2ª Mostra Cultural da TI Ywy Porã, foram preparadas 

bancadas para exposição e venda de artesanatos de artesão locais e de aldeias 

visitantes. Os artesãos comentaram que realizaram boas vendas e também troca de 

artesanatos (a consultoria teve o computador furtado em abril de 2016, e não 

conseguiu recuperar fotos referentes à ação relatada). 

No ano de 2016 foi inaugurada em Curitiba a loja de arte indígena Xondaro 

(que em dialeto Mbyá Guarani significa guerreiro, em Nhandewa a palavra tem a grafia 

de Txondaro). A loja comercializa somente artesanato e produtos indígenas. No mês 

de maio, a consultoria realizou contato com o empresário e apresentou alguns 

artesanatos produzidos na TI Pinhalzinho para comercialização. Na primeira reunião, 

sem a presença dos indígenas, a consultoria propôs encontro entre os artesãos e o 

empresário para que negociassem diretamente. 

Em junho de 2016, a consultoria organizou encontro entre indígenas e o 

empresário em sua loja em Curitiba. O empresário ofereceu venda consignada do 

artesanato em seu estabelecimento e, na oportunidade, a consultoria esclareceu que 

a negociação deveria ser feita diretamente entre os indígenas e o empresário, além 

de explicar que o preço de venda e o de revenda. Por enquanto não houve interesse 

de indígenas da TI Pinhalzinho em realizar parceria com o empresário para a venda 

de artesanato. A visita foi realizada no dia quinze de junho, e teve a participação da 

consultoria e de indígenas de sete terras das oito que compõem o PBA-CI (Figura 128 

e Figura 129). 
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Figura 128 - Visita a loja Xondaro Arte Indígena. 

 

Figura 129 - Indígenas de TIs que compõem o PBA-CI em visita a loja Xondaro Arte 
Indígena. 

Após a realização da 4ª Feira de Sementes pretende-se voltar às atividades 

relacionadas ao subprograma V.B, com a realização de oficinas de artesanato entre 

as Terras Indígenas próximas e com artesãos indígenas de outras TIs. 
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8.6.3 Subprograma de fomento às atividades de lazer 

Atividades Realizadas 

 - Liberação do fundo anual de festividades. 

 Análise Crítica: 2012- 2015 

No período entre 2012-2013, foram realizadas duas festividades na TI 

Pinhalzinho a partir de verba prevista no PBA. Houve problemas nos processos de 

consulta de preço para festividades pela falta de experiência da equipe técnica e dos 

indígenas em compreender os modelos e procedimentos burocráticos autorizados 

pelo CECS. 

Vale também resaltar que, a partir de requisição da Comissão Aldeã da TI 

Pinhalzinho, uma parcela da verba de festividade foi destinada à reforma de barracão 

de festas. 

A TI Pinhalzinho têm realizado duas festividades anuais a partir de verba 

disponibilizada pelo PBA-CI: festa em comemoração ao Dia dos Índios e festa em 

comemoração ao Dia das Crianças. Para a festa do Dia das Crianças de 2013 foram 

disponibilizados, através de verba prevista no PBA-CI, a compra de sorvete, pão, bolo 

e outros; contratação de conjunto musical; produtos de mercado em geral, incluindo 

carne bovina.  

Em abril de 2014 foi realizada a festividade do dia do índio, comemorado no 

dia dezenove de Abril. Entretanto, o baile gauchesco foi realizado no barracão de 

festas no dia 10 de maio. A consulta de preços foi realizada sem problemas 

operacionais pelos indígenas, apesar de perceptível o desconforto em relação aos 

fornecedores participantes das consultas. O fato observado foi que as relações 

comerciais que a TI mantém com alguns comerciantes do entorno não garantiram a 

escolha desses, o que foi considerado uma perda para os indígenas, pois a lei do 

mercado está quebrando a lógica das relações sociais e econômicas que eles 

estabelecem no entorno.  

No período entre 2014-2015, a TI Pinhalzinho realizou quatro festividades 

utilizando o recurso disponibilizado pelo PBA-CI. Em julho de 2014 a TI realizou 

churrasco para uma parte comunidade, pois parte da comunidade é evangélica e não 

participa dessas atividades.  
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Em outubro a TI Pinhalzinho realizou a comemoração do dia das crianças. A 

festa foi realizada na Escola Indígena Ywy Porã e parte do lucro adquirido com venda 

de alimentos e bebidas foi revertido para escola. Em Dezembro, foi realizado um 

churrasco para comemorar a formatura dos alunos da Escola Indígena Ywy Porã, da 

TI Pinhalzinho. 

Em 2015, a comunidade acionou o recurso anual do fundo de festividade para 

realizar a festividade em comemoração ao dia do índio, quando houve grande 

participação de moradores de bairros vizinhos e de indígenas das TIs Laranjinha e 

Ywy Porã. 

 Análise Crítica 2015-2016 

No período relatado a TI Pinhalzinho utilizou o fundo de festividades por duas 

vezes. Em dezembro de 2015 a comunidade realizou uma festividade comemorativa 

referente ao fim de ano, que não foi acompanhada pela consultoria. 

Em abril de 2016, a comunidade acionou novamente o recurso do fundo anual 

de festividades para realizar comemoração referente ao dia do índio. Todo o processo 

de consulta de preços foi elaborado e realizado pela equipe indígena, e a consultoria 

apenas apoiou a atividade. As lideranças reclamaram que os preços dos produtos 

adquiridos para a festividade tiveram os preços elevados durante o andamento do 

PBA-CI. Uma vez que o fundo anual de festividade não foi corrigido, a verba foi 

perdendo poder de compra ano a ano. As festividades tiveram programação cultural 

durante o dia, além de churrasco para comunidade e baile gaúcho para convidados e 

parentes de outras TIs (Figura 130 a Figura 133). 



140 

 

 

Figura 130 - Atividade cultural no dia 19/04/2016 na TI Pinhalzinho. 

 

Figura 131 - Realização de Baile Gaúcho em comemoração ao dia do índio na TI 
Pinhalzinho, Baile realizado na noite de 23/04/2016. 
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Figura 132 - Distribuição de churrasco na festividade da TI Pinhalzinho (foto: Dalva Souza 
Silva). 

 

Figura 133 - Preparação de churrasco em festividade da TI Pinhalzinho. 
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8.7 PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS TERRAS 

INDÍGENAS 

8.7.1 Subprograma de melhoria de trechos de estradas: terras indígenas 

Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina 

 Análise crítica 2012-2016 

Não se aplica. 

8.7.2 Subprograma de gestão de resíduos sólidos 

 Análise Crítica: 2013-2015 

No âmbito do PBA-CI, a busca de tecnologias alternativas, de baixo custo e 

bastante eficaz para o tratamento de efluentes (esgoto) levaram a construção nas TIs 

atendidas das Estações de Tratamento de Esgoto, chamadas de zonas de raízes.  

Na TI Pinhalzinho foi ministrada oficina pelo técnico da empresa NÚCLEO 

CAPIVARA, aos funcionários da empreiteira PCR, abrangendo as informações 

teóricas e técnicas da tecnologia, com destaque para a construção de valetas para a 

passagem do encanamento, local de instalação dos materiais (tambores e canos), 

instalação dos encanamentos, perfuração dos buracos de depósitos dos resíduos, 

entre outros.  

Devido à dinâmica e atividades internas na aldeia não foi possível a 

participação dos indígenas. A técnica de instalação da ETE (Estação de Tratamento 

de Esgoto) zona de raízes, o local adequado e o procedimento de toda a construção 

foram feitas pelo técnico da empresa NÚCLEO CAPIVARA. A ETE zona de raízes foi 

implantada nas construções (sede, barracão de insumos) da TI Pinhalzinho.  

 Análise crítica 2015-2016  

Não houve atividades no período relatado. 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DE CONSTRUÇÕES 

 Análise Crítica 2012-2015 

De acordo com o PBA-CI - TI Pinhalzinho estavam previstas as seguintes 

construção: barracão de insumos; barracão de implementos; sede/escritório. No mês 

de agosto de 2013 os representantes da empreiteira apresentaram o projeto e a planta 

das construções. Logo em seguida, junto aos indígenas, foram realizadas vistoria, e 

seleção dos locais para construções. 

Algumas dificuldades foram encontradas no desenvolvimento da construção. 

A primeira diz respeito às paralisações ocorridas na realização das obras e os atrasos 

no pagamento de contratados indígenas. Além disso, os problemas de acabamento 

na construção do barracão de insumos só foram resolvidos com a contratação de 

pedreiro da própria comunidade e os custos foram pagos pelo empreiteiro diretamente 

para a comunidade. As obras foram entregues no dia doze de junho de dois mil e 

quatorze.  

Análise crítica 2015-2016  

Em novembro de 2015 uma forte tempestade atingiu a Terra Indígena 

Pinhalzinho. A tempestade fez grande estrago em toda a aldeia e danificou o a 

garagem de implementos (Figura 134 e Figura 135) 
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Figura 134 - Arvores caídas próximas a garagem de implementos, danificada pela 
tempestade na TI Pinhalzinho. 

 

Figura 135 - Portão da garagem de implementos derrubado pela tempestade de novembro 
de 2015. 



145 

Além do problema ocorrido com o portão do barracão, a coordenação da 

equipe indígena informou a consultoria que as paredes do barracão estão balançando 

e temem que as paredes desabem, causando algum acidente.  

Em abril de 2016, a consultoria de campo solicitou orçamento para o 

empreiteiro local, para que os problemas apresentados na construção e os 

ocasionados pela tempestade fossem solucionados (Figura 136). 

 

Figura 136 - Empreiteiro local realizando orçamento para reparos na garagem de 
implementos. 

Devido a necessidade de outras consultas de preços e avaliação do problema, 

em maio de 2016 o engenheiro civil do PBA-CI realizou visita técnica na TI para 

vistoriar a construção, e concordou com a necessidade de reparo (Figura 137). 
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Figura 137 - Engenheiro Civil do PBA-CI em visita técnica a garagem de implementos na TI 
Pinhalzinho. 

A comunidade solicitou que a mão de obra da empreiteira para realizar o 

reparo seja da própria comunidade, que possui mão de obra qualificada para o 

trabalho. O Engenheiro Civil realizou consultas de preços, mas até o momento os 

reparos não foram realizados. 


