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1. Programa de Articulação de Lideranças Indígenas,  Execução, Gestão e 

Monitoramento do PBA 

 

1.A Subprograma de Gestão do PBA-CI 

 

 O período aqui relatado compreende o quinto ano de execução do PBA-

CI na TI Barão de Antonina, entre julho de 2016 e junho de 2017. O Subprograma 

de Gestão permaneceu estruturado a partir do Comitê Gestor Local como 

instância de discussão, construção, planejamento, execução e monitoramento 

das ações previstas no PBA-CI como um todo. Na TI Barão de Antonina o CGL 

reuniu-se em seis oportunidades ao longo deste quinto ano de execução, 

portanto com frequência média bimensal. Além disso foi mantido o diálogo 

permanente entre equipe técnica, funcionários e lideranças indígenas, bem 

como com famílias interessadas ou atendidas em projetos específicos, visando 

à construção conjunta das ações e à ampla participação indígena na gestão da 

execução do PBA-CI.  



Reunião do Comitê Gestor Local, TI Barão de Antonina 

 

 Como exemplo da gestão conjunta com ampla participação indígena na 

construção das ações destacam-se as discussões realizadas entre dezembro de 

2016 e janeiro de 2017 para elaboração do planejamento do primeiro semestre 

de 2017, o qual foi apresentado na reunião do Comitê Gestor Geral de janeiro 

do mesmo ano. O planejamento semestral foi finalizado em reunião do dia 09 de 

janeiro de 2017, com registro em Ata das definições do CGL. Na TI Barão de 

Antonina, relativamente ao Programa de Agropecuária, foram planejadas as 

seguintes ações para o primeiro semestre de 2017: 1) finalização da safra 

2016/2017; 2) continuidade no plantio e orientação técnica das mudas de café; 

3) continuidade e consolidação da horta comunitária; 4) planejamento para 

plantio das mudas frutíferas; 5) planejamento das olerícolas; 6) continuidade no 

apoio técnico e finalização do projeto de recuperação da pastagem do gado 

bovino; 7) planejamento da piscicultura. Segue abaixo Ata do CGL com o 



planejamento de ações para o primeiro semestre de 2017.

 



 



 

Também foram realizadas uma reunião do Comitê Gestor Geral em 

janeiro de 2017 e outra em agosto de 2017, esta última já no período relativo ao 

sexto ano de execução de PBA-CI, além de uma reunião em dezembro de 2016 

com presença dos representantes indígenas, CECS, equipes técnicas, FUNAI e 

MPF (esta não foi caracterizada como reunião do Comitê Gestor Geral). Nestas 



oportunidades foram discutidos aspectos relativos ao acompanhamento da 

execução do PBA-CI e iniciadas as discussões visando ao atendimento integral 

das ações previstas. Destacam-se a apresentação do planejamento para o 

primeiro semestre de 2017 realizada na reunião de janeiro de 2017, bem como 

a apresentação da avaliação do referido planejamento na reunião de agosto do 

mesmo ano.  

Reunião do Comitê Gestor Geral (agosto/2017) 

 

  Na gestão da execução do PBA-CI cabe ressaltar as reuniões das 

equipes técnicas de campo com coordenadores técnicos e superintendência do 

CECS. Tais reuniões são de extrema importância para estreitar o diálogo entre 

os desafios verificados na execução do PBA-CI dentro das Terras Indígenas e 

as disposições e orientações do empreendedor.   

No âmbito interno da Terra Indígena destacam-se a organização do 

trabalho dos funcionários indígenas e a gestão de veículos e maquinário 

agrícola. Na TI Barão de Antonina o encaminhamento do quinto ano de execução 

do PBA-CI compreendeu ações do Subprograma de Produção Agropecuária – 

produção de cereais, cafeicultura, bovinocultura e horta comunitária, além do 

planejamento de fruticultura e demais produções para execução a partir do sexto 

do PBA-CI. No Programa de Vigilância e Gestão Territorial foi mantida a rotina 

interna da TI de vigilância de rios, divisas, áreas de recuperação etc. No 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas deu-se continuidade na 



implementação das estufas para produção de mudas nativas e mudas de 

interesse (em articulação com a horta comunitária). No Programa de Fomento à 

Cultura e às Atividades de Lazer foram realizados registros audiovisuais das 

festividades do Emi e do Abril Indígena e travado diálogo inicial com a escola da 

TI para elaboração de material didático (Subprograma de Revitalização de 

Conhecimentos e Atividades Indígenas), planejamento de capacitações em 

artesanato indígena (Subprograma de Apoio ao Artesanato) e elaboração de 

proposta para substituição do Centro Cultural por um salão de festividades 

(Subprograma de Apoio às Atividades de Lazer). Finalmente, no Programa de 

Melhoria da Infraestrutura das Terras Indígenas foi finalizada a reforma da 

estrada da aldeia do Cedro (Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas) 

e elaborada proposta para encaminhamento do Subprograma de Gestão de 

Resíduos Sólidos. As ações aqui citadas serão descritas em seus respetivos 

programas.       

 

1.C Subprograma de Intercâmbio 

 

 Como atividade deste Subprograma destaca-se o intercâmbio para o 

Acampamento Terra Livre realizado em Brasília no mês de abril de 2017. Segue 

abaixo parte do Relatório Técnico produzido sobre o evento: 

 

 

ACAMPAMENTO TERRA LIVRE 

Brasília/DF, 24 a 28 de abril/2017 

 

ATIVIDADES REALIZADAS : 

- Participação de 163 indígenas das TIs do Norte do Paraná no 14º 

Acampamento Terra Livre, evento anual do movimento indígena nacional 

realizado em Brasília entre os dias 24 e 28 de abril; 

- Viabilização de combustível e/ou fretamento para quatro ônibus e alimentação 

para 163 indígenas; 

- Acompanhamento com três técnicos da área de Humanas e um técnico 

administrativo. 



REGISTROS: 

 

 

 

NOME ETNIA TERRA INDÍGENA 

Carlos Cabreira Guarani TI São Jerônimo 

João Cândido da Silva Kaingang TI São Jerônimo 

Ademir Fidêncio Kaingang TI São Jerônimo 

João Maria Jorge Guarani TI São Jerônimo 

Guilherme Jorge Guarani TI São Jerônimo 

Kelvin da Silva Luiz Xetá TI São Jerônimo 

Adriano da Silva Xetá TI São Jerônimo 

Anderson da Silva Xetá TI São Jerônimo 



Laércio Ferreira Jorge Guarani TI São Jerônimo 

Jéssica Norato Guarani TI São Jerônimo 

Marcelo Vargas Guarani TI São Jerônimo 

Luiz Piraí de Almeida Kaingang TI Barão de Antonina 

Ronaldo Rael Piraí Kaingang TI Barão de Antonina 

Ronaldo Minigildo Kaingang TI Barão de Antonina 

Alex Cândido Kaingang TI Barão de Antonina 

Julio Skrig Fidêncio Kaingang TI Barão de Antonina 

João Lourenço Kaingang TI Barão de Antonina 

Mário Fidêncio Kaingang TI Barão de Antonina 

Geni Fidêncio Kaingang TI Barão de Antonina 

Junior Fidêncio Kaingang TI Barão de Antonina 

Ariana Fidêncio Kaingang TI Barão de Antonina 

Oride Vicente Kaingang TI Barão de Antonina 

Neuza Vicente Kaingang TI Barão de Antonina 

João Paulo Vicente Kaingang TI Barão de Antonina 

Raiane Vicente Kaingang TI Barão de Antonina 

Mario Piraí Kaingang TI Barão de Antonina 

Thainara Soledade Kaingang TI Barão de Antonina 

Wilian Lourenço Piraí Kaingang TI Barão de Antonina 

Querem Lourenço Piraí Kaingang TI Barão de Antonina 

Joelma Lourenço Guarani TI Barão de Antonina 

Deniz Juvêncio Piraí Kaingang TI Barão de Antonina 

João Francisco Piraí Kaingang TI Barão de Antonina 

Andréia Carriel Kaingang TI Barão de Antonina 

Ademir Gino Kaingang TI Barão de Antonina 

Graciano Rael Kaingang TI Barão de Antonina 

Lucas Camargo Guarani TI Barão de Antonina 

Vanelli Lourenço Guarani TI Laranjinha 

Raoni Vargas Norato Guarani TI Laranjinha 

 

 

 



Nome Etnia Terra Indígena  

Everton Lourenço Guarani TI Laranjinha 

Jucelio Aparecido da Silva Guarani TI Laranjinha 

Valdecir M. Rodrigues Guarani TI Laranjinha 

Celice Me. Da Silva Guarani TI Laranjinha 

Elton Lourenço Guarani TI Laranjinha 

Lucas P. da Silva Guarani TI Laranjinha 

Jaderson dos Santos Guarani TI Laranjinha 

Jefet Wellington Lourenço Guarani TI Laranjinha 

Álvaro Luiz Carvalho da Silva Guarani TI Laranjinha 

Elias Norato Guarani TI Laranjinha 

Nilson Norato Guarani TI Laranjinha 

Otávio Norato Guarani TI Laranjinha 

Fernanda Norato Guarani TI Laranjinha 

Anderson Aslan da Silva Guarani TI Laranjinha 

Emily Thaila da Silva Guarani TI Laranjinha 

Almir Matias Guarani TI Laranjinha 

Willian Henrique Campos Guarani TI Laranjinha 

Fábio Matias Guarani TI Laranjinha 

Edmilson Norato Guarani TI Laranjinha 

Abimael Guarani TI Laranjinha 

Mateus Guarani TI Laranjinha 

Marister Norato Guarani TI Laranjinha 

Vanieli Lourenço Guarani TI Laranjinha 

Elieder Brito Guarani TI Laranjinha 

 

Nome Etnia Terra indígena  

Reginaldo Aparecido Alves Guarani TI Pinhalzinho 

Samuel Alves de Carvalho Guarani TI Pinhalzinho 

Tanaikã D. J. V. Ezidio Alves Guarani TI Pinhalzinho 

Alan Carlos Bezerra Getúlio Guarani TI Pinhalzinho 

Salatiel Alves Guarani TI Pinhalzinho 

Lourival Lourenço Júnior Guarani TI Pinhalzinho 



 

 

Nome Etnia Terra indígena  

Marly Pirai Guarani TI Posto Velho 

Eliane Cristina Norato Guarani TI Posto Velho 

Robson Luiz Camargo Guarani TI Posto Velho 

Ailton Jacinto Camargo Guarani TI Posto Velho 

Ana Tereza Campos Guarani TI Posto Velho 

Kauan Aparecido Camargo Guarani TI Posto Velho 

Guilherme A. de Oliveira Guarani TI Posto Velho 

Willer Paulino Sampaio Guarani TI Posto Velho 

João Vitor de Brito Guarani TI Posto Velho 

Gabriel Vinícius Camargo Guarani TI Posto Velho 

Andréia Jacinto Camargo Guarani TI Posto Velho 

Eric Juliano Jacinto Guarani TI Posto Velho 

Amauê L. Guarani Jacinto Guarani TI Posto Velho 

Elon Lucas Jacinto Guarani TI Posto Velho 

Nelson Luiz Camargo Guarani TI Posto Velho 

Uanderson Jacinto Camargo Guarani TI Posto Velho 

Débora Caroline de Brito Guarani TI Posto Velho 

José Cláudio Camargo Guarani TI Posto Velho 

Julio Cézar Camargo Guarani TI Posto Velho 

Thaiane Paulino Sampaio Guarani TI Posto Velho 

 

 



Reunião de representantes dos povos da região Sul 

 

 

Reunião de representantes dos povos da região Sul 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

2. Programa de Apoio às Atividades Agropecuárias da s Comunidades 

Indígenas 

 

Principais ações desenvolvidas pelo Programa de Apoio às Atividades 

Agropecuárias na Terra Indígena Barão de Antonina, durante o período de julho 

2016 a junho 2017:   

• Safra de cereais familiar (milho, feijão e arroz). 

• Cafeicultura familiar.  

• Horticultura coletiva. 

• Bovinocultura coletiva 

 

 

Safra de Cereais 2016/17 

Área plantada: 39,3 alqueires 

29,5 alqueires de milho – Sistema familiar 

7,8 alqueires de feijão – Sistema familiar 

2 alqueires de arroz – Sistema familiar 

 

A safra de cereais foi a principal ação do programa agrícola desenvolvida 

neste período. 

O principal objetivo da produção de milho, feijão e arroz em sistema 

familiar é a geração de alimentos para o consumo das famílias indígenas. 

A área plantada de 39,3 alqueires foi realizada em diversos plantios em 

áreas individuais pequenas (em torno de 0,5 alqueire para cada família) e toda 

a produção gerada foi destinada às famílias participantes do projeto.  Todo o 

plantio de milho, arroz e feijão ocorreu em sistema de produção familiar, 

beneficiando diretamente mais de 80 famílias indígenas com a produção. 

Antes de iniciar a safra de cereais foi realizado o planejamento e 

discussão da proposta junto com a comunidade indígena a fim de melhor ajustar 

o projeto às características locais da T.I. Barão de Antonina.  

  Através das experiências acumuladas em outras safras, tanto a equipe 

técnica quanto a comunidade indígena entendeu que o melhor caminho para o 



projeto era a priorização da safra em regime familiar em relação à produção 

coletiva.  Focando todo o trabalho de produção de milho, feijão e arroz em áreas 

familiares. 

O apoio do PBA se deu principalmente através de: 

- Disponibilização dos materiais necessários (sementes, óleo diesel, 

insumos). 

  - Manutenção dos equipamentos agrícolas utilizados (tratores e 

implementos agrícolas). 

- Disponibilização de equipe técnica para acompanhamento. 

  - Disponibilização de equipe de funcionários indígenas para execução do 

projeto. 

Todo o serviço mecanizado de preparo de solo e plantio foi realizado pelos 

tratoristas contratados da associação, e todas as demais etapas de manejo 

ficaram sob responsabilidade das famílias indígenas (roçagem, capina, colheita, 

armazenagem, comercialização). 

O ex-coordenador indígena teve um papel muito importante na 

organização do trabalho dos tratoristas e na organização do cronograma dos 

serviços de mecanização em cada área familiar.   Durante o período de safra, as 

pessoas o procuravam constantemente para solicitar serviços mecanizados de 

preparo de solo e plantio e ele encaminhava estas demandas aos tratoristas 

direcionando diariamente estas atividades com os tratores dentro da aldeia, o 

que possibilitou um bom rendimento do maquinário e uma grande abrangência 

de famílias atendidas.  Além de ter possibilitado a cada família realizar o plantio 

na melhor data levando em consideração os aspectos climáticos e culturais dos 

indígenas (data, chuva, lua etc.). 

Neste ciclo agrícola as condições climáticas foram extremamente 

favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, o que resultou em uma boa colheita 

e geração de alimentos para a comunidade. Praticamente todas as famílias 

indígenas envolvidas no projeto obtiveram êxito nesta atividade. 

 

 

 

 

 



 

Quadro resumo dos resultados obtidos: 

 

Cultivo  Participantes  Produção total 

(sc.) 

Produção p/ 

família 

Milho 80 famílias 4.400 sacas 55 sacas 

Feijão 80 famílias 400 sacas 5 sacas 

Arroz 10 famílias 150 sacas 15 sacas 

Total 80 famílias 5.000 sacas 60 sacas / 75 

sacas 

 

 

Registro fotográfico safra: 

 

 

Lavoura de milho familiar 



Lavoura de milho familiar 

 

Consumo de milho verde pelas famílias 

 



Lavouras de feijão familiar 

Lavouras de feijão e milho familiar 



Coordenador indígena realizando o acompanhamento das áreas de plantio 

 
Coordenador indígena realizando o acompanhamento das áreas de plantio 



Controle de safra realizado pelo coordenador indígena (áreas, famílias, operaçoes agrícolas 

realizadas e plantio da safra). 

 

Ainda em relação às atividades relacionadas à safra de cereais, também 

vem sendo desenvolvido um trabalho de resgate, valorização e conservação de 

sementes indígenas tradicionais de milho. 



O milho pururuca ou “Gãr pe” é um milho que faz parte da cultura 

kaingang, podendo ser consumido in natura ou também utilizado na elaboração 

de diversas comidas tradicionais como o “Emi” e o “men hu”.  

Entretanto esta variedade de milho já não era mais comumente 

encontrada na aldeia Barão de Antonina, e havia grande interesse por parte de 

alguns indígenas em obter novamente e preservar estas sementes tradicionais 

da cultura kaingang. 

Sabia-se que este material genético ainda existia em pequenas 

quantidades em outras reservas indígenas da região, principalmente vinculado 

aos indígenas mais antigos e aos sistemas mais tradicionais de produção (áreas 

de toco e coivara). 

Através do apoio do engenheiro agrônomo responsável pelo PBA nas 

aldeias de Queimadas e Mococa, que fez este intermédio com os agricultores 

indígenas tradicionais de lá, em especial com o sr. Salvador da Terra Indígena 

de Mococa, foi possível obter um pouco de sementes de milho pururuca para 

iniciar o trabalho de multiplicação na T.I. de Barão de Antonina. 

Estas sementes de milho foram direcionadas para quatro famílias na T.I. 

Barão de Antonina com interesse e perfil para realizar o trabalho de multiplicação 

das sementes de milho pururuca em suas respectivas áreas.  Cada família 

recebeu entorno de 1 kg de sementes.  Foram realizadas as recomendações 

técnicas sobre a multiplicação destas sementes com orientações sobre o 

espaçamento, isolamento, seleção e armazenagem.  

Assim como já relatado anteriormente o clima neste ciclo agrícola foi 

favorável ao desenvolvimento das lavouras e todas as quatro famílias envolvidas 

produziram sementes do milho pururuca para o próximo plantio. 

Vale ressaltar que este é um trabalho em fase inicial, pois se trata de um 

pequeno número de famílias envolvidas e a escala de produção ainda é muito 

baixa. Entretanto já é possível identificar alguns resultados interessantes como 

o aumento da quantidade disponível de sementes para o próximo plantio, o 

interesse de mais famílias na atividade e a aprendizagem gerada com a 

experiência em baixa escala.  Para o próximo plantio a previsão é de aumento 

da área plantada, atingindo aproximadamente meio alqueire de milho pururuca. 

 

 



Registro fotográfico multiplicação de milho pururuca 

Milho pururuca colhido e armazenado em garrafas pet 

 

 

 

Milho pururuca colhido e armazenado em garrafas pet 

 

 

 



Cafeicultura Familiar 

 

- Área prevista para plantio: em torno de 1 alqueire (20.000 mudas) 

- Famílias indígenas envolvidas: 10 

- Área já plantada (em formação): em torno de 0,45 alqueires (8.000 mudas) 

- Famílias indígenas envolvidas: 3 

 

O objetivo principal de se realizar este projeto de plantio de café é 

viabilizar uma alternativa de produção agrícola para geração de renda monetária 

para as famílias da T.I. Barão de Antonina. 

Das ações previstas para este ciclo, até o momento, já foram realizadas 

as reuniões de planejamento e ajuste da proposta, já foram definidos os nomes 

e as áreas das famílias interessadas, e já foi iniciado o preparo de solo. 

Apesar de se já ter iniciado o preparo de solo, este não foi concluído a 

tempo de se realizar os plantios das mudas em época adequada e dentro da 

recomendação técnica do zoneamento agrícola do IAPAR para plantio de café 

na região. As mudas não foram plantadas, mas será dada continuidade no 

preparo e plantio destas áreas para o próximo ciclo agrícola 2017/18. 

Além desta área nova de plantio que será realizado também há uma área 

que já foi plantada (ciclo 14/15) de aproximadamente 1 hectare (8.000 mudas) 

que vem sendo formada e já está iniciando as primeiras produções de café. É 

uma área com cafezais jovens que ainda não entraram em maturidade plena, 

mas já proporcionam uma produção pequena de café utilizada para consumo 

das famílias e eventual comercialização do excedente. Estas áreas vêm sendo 

acompanhadas tecnicamente com orientações sobre manejo orgânico do cafezal 

(controle de pragas e doenças, adubação orgânica, manejo de desbrota de 

ramos, etc.).  A previsão de início da colheita comercial destas áreas é a partir 

do próximo ciclo agrícola (17/18), no qual a atividade começará a apresentar 

retorno econômico para as famílias envolvidas. 

 

 

 

 

 



 

Registro fotográfico cafeicultura familiar: 

Preparo de solo para plantio de café em novas áreas 

 

    Distribuição de esterco para plantio de café em novas áreas                              



 

Cafezal familiar em formação 

 

 

Cafezal familiar em formação 

 

 

 



Cafezal familiar em início de florada 



Horticultura coletiva 2016/17  

O objetivo principal da produção de horta orgânica e coletiva na T.I. Barão 

de Antonina é proporcionar a produção de alimentos saudáveis para 

fornecimento à comunidade.  Nem toda família tem condição de ter uma horta 

própria, seja por falta de perfil agrícola ou devido a restrições de espaço, água, 

idade ou mão de obra.  A horta coletiva tem como objetivo principal atender 

prioritariamente a este grupo de famílias menos estruturadas para 

desenvolverem a atividade por conta própria. 

Outra função importante da horta coletiva é a produção de mudas de 

hortaliças para o plantio da horta coletiva e fornecimento de mudas para os 

plantios de hortas familiares (particulares). 

Até o momento foi construído uma estufa para produção de hortaliças de 

46 m², um viveiro para produção de mudas arbóreas de 60 m², uma tulha de 

madeira de 12 m².  Também foram adquiridos materiais para isolamento da área 

(telas e arames), uma caixa d’água de 10.000 litros  e materiais para irrigação. 

Devido à alteração da área prevista para realização da horta houve a 

necessidade de adquirir materiais complementares para a irrigação que não 

haviam sido previstos anteriormente.  Estes materiais complementares já foram 

especificados, quantificados e orçados, e no momento esta aguardando 

aprovação e liberação para compra. 

 

 

 

Registro fotográfico horta coletiva: 



Construção de estufa para produção de hortaliças 

Bancada para produção de mudas de hortaliças em bandeijas 



Construção de viveiro para produção de mudas arbóreas (café e frutiferas) 

 

 

 

Bovinocultura coletiva 2016/17 

 

A criação de gado pela associação indígena é uma alternativa de 

produção agropecuária com objetivo principal de geração de renda para a 

associação.  Além da geração de renda a atividade também propicia a produção 

interna de leite e carne para consumo.  A produção de leite tem escala pequena 

e constante sendo destinado para as famílias.  Eventualmente é realizado abate 

de gado para consumo da carne em eventos coletivos como festividades e 

outros. 

 

Principais atividades realizadas no período;  

• Aquisição dos insumos necessários (sal mineral, vacinas, vermífugos etc.) 

para realizar manejo nutricional e controle de parasitas no rebanho. 



• Contratação de veterinários para realizar o acompanhamento técnico da 

ação. 

A criação de gado já era uma atividade realizada pela associação indígena 

de Barão de Antonina antes do início do PBA-CI, Desta forma as ações 

realizadas pelo projeto como a contratação de veterinários para dar assistência 

técnica e a aquisição de insumos vieram a contribuir muito em um sistema que 

já existia e tinha sua forma própria de organização, e a gestão da atividade 

continuou sendo de responsabilidade e realizada pela própria associação.   

O principal problema identificado é a má qualidade dos pastos utilizados 

para alimentação do rebanho.   Localizado em áreas de solo fraco e não 

corrigidos a pastagem não se estabelece de forma adequada, gerando também 

o desenvolvimento de plantas tóxicas (samambaia, caraguatá) o que vem 

comprometendo a sanidade do rebanho.  A reforma desta pastagem é 

fundamental para melhorar o desenvolvimento da atividade. 

 

 

Registro fotográfico bovinocultura coletiva: 

 



 
       Recebimento de sal mineral 

 



 

          Vacinação do gado 

 

 
   Numeração individual para controle do rebanho 



 
           Brinco de numeração das matrizes nos bezerros 

 

 
Pastagem com alta infestação de samambaia 



Pastagem com alta infestação de caraguatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Programa de Vigilância e Gestão Territorial  

 

 No quinto ano de execução do PBA-CI foi mantida a rotina de vigilância 

da Terra Indígena Barão de Antonina com a utilização das motos cedidas e o 

trabalho dos agentes ambientais indígenas contratados. Esta rotina de vigilância 

mostra-se relevante para a comunidade na medida em que contempla o 

acompanhamento das divisas da Terra Indígena junto a propriedades de não 

indígenas, o monitoramento de áreas internas de preservação, o controle e 

prevenção de incêndios e o acompanhamento nas margens de rios como próprio 

Tibagi. Além disso destacam-se o controle da entrada e saída de pessoas na 

comunidade, particularmente monitorando o ingresso de não indígenas, e a 

restrição para caça e pesca por não indígenas e para a derrubada da vegetação.  

 Já foi mencionado em outra oportunidade que este trabalho de vigilância 

interna da Terra Indígena ocorria mesmo antes do início da execução do PBA-

CI. Entretanto, tal trabalho realizava-se de forma precária e com poucos 

recursos. Desta forma o emprego de dois indígenas no cargo de agente 

ambiental, a disponibilização das motos e a manutenção das mesmas através 

do PBA-CI mostram-se relevantes para a qualidade do trabalho de vigilância 

atualmente desempenhado na TI Barão de Antonina. 

 No Relatório Anual do período 2015/2016 foi destacada a retomada pela 

comunidade da área conhecida como Gleba 10 e que a mesma apresenta-se 

como prioritária no trabalho de etnomapeamento para a gestão territorial. No 

início do período aqui relatado avançou-se nestas discussões junto aos agentes 

ambientais e demais lideranças indígenas, porém atualmente aguarda-se 

definição quanto à orientação geral para a gestão territorial do PBA-CI como um 

todo. 

 

 

4. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Pr oteção de 

Nascentes    

 

 Para o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Proteção de 

Nascentes avançou-se na consolidação de duas estufas para produção de 

mudas nativas e de interesse. Como destacado no Relatório Anual de 2015/2016 



este trabalho iniciou-se pelas discussões no âmbito do CGL, a partir das quais 

definiu-se a articulação do viveiro de mudas com o projeto da horta comunitária 

(relatada no Programa II).  

O viveiro, compreendendo duas estufas, foi planejado para contemplar a 

produção de mudas nativas, visando ao reflorestamento de áreas degradadas, 

e também para a produção de mudas de interesse da comunidade como café e 

frutíferas. A articulação com a horta comunitária ocorrerá através da produção 

de mudas de hortaliças, bem como a partir da utilização conjunta do sistema de 

irrigação e do indígena contratado para trabalhar no presente Programa.   

No período aqui relatado foram construídas as estruturas das duas 

estufas para a produção de mudas, conforme projeto elaborado pela 

coordenação agronômica. Atualmente encontra-se pendente a estrutura de 

irrigação necessária para a operação das estufas. 

Quanto às demais atividades do presente Programa – compreendendo a 

recomposição da vegetação nativa no espaço cultural da Oca, o diagnóstico de 

áreas sensíveis e áreas degradadas, a recomposição de reservas de matéria 

prima para artesanato (taquara) e a identificação de nascentes para recuperação 

de vegetação ciliar – cabe ressaltar que a engenheira florestal contratada pelo 

PBA-CI desligou-se do trabalho e, desta forma, as ações citadas encontram-se 

paralisadas. Atualmente aguarda-se orientações gerais para a execução deste 

Programa em todas as TIs e posterior continuidade das ações iniciadas na TI 

Barão de Antonina.  

 

5. Programa de Fomento à Cultura e Fomento às Ativi dades de Lazer 

 

5.A Subprograma de Revitalização de Conhecimentos e  Atividades 

Indígenas Tradicionais 

 

 No presente Subprograma deu-se continuidade na produção de registros 

audiovisuais de festividades da comunidade. Destacam-se os registros da 

festividade do Emi, realizada outubro de 2016, e da festividade do Abril Indígena 

realizada no início de maio de 2017. No entanto, a ação limitou-se a estes 

registros pontuais, pois atualmente aguarda-se orientações gerais para a 



continuidade das capacitações técnicas para a produção audiovisual. O trabalho 

de edição dos registros, para consolidação do filme previsto no PBA-CI, bem 

como para registro de demais conhecimentos e atividades tradicionais indígenas 

depende da continuidade nas capacitações previstas. 

 No período aqui relatado ocorreu contato inicial com a escola da 

comunidade para discussões sobre a elaboração de material didático. Os 

professores indígenas e não indígenas revelaram grande interesse em participar 

deste trabalho, manifestando a demanda por material de apoio para ensino da 

língua Kaingang. Este trabalho também aguarda orientações gerais para o início 

efetivo da ação. 

 

5.B Subprograma de Apoio ao Artesanato  

 

 No Subprograma de Apoio ao Artesanato houve avanço na organização 

de proposta para oficina de capacitação em produção de artesanato da etnia 

Kaingang, juntamente com o coordenador indígena Alexandre da TI Barão de 

Antonina. O diálogo inicial com o ministrante, indígena Kaingang com vasta 

experiência na produção, acabamento e comercialização de artesanato 

indígena, foi bastante motivador. A proposta foi elaborada e aprovada pela 

coordenação do PBA-CI, porém, devido a questões internas da TI Barão de 

Antonina a capacitação precisou ser adiada. Atualmente acompanha-se a 

resolução das questões internas da TI para realizar a capacitação proposta. 

 Parte da proposta de capacitação em artesanato apresentada: 

 

OFICINA DE ARTESANANTO INDÍGENA (Etnia Kaingang) 

 

ARCOS E FLECHAS, LANÇAS E BORDUNAS DA ETNIA KAINGANG 

MINISTRANTE: Leandro Kõ Tãnh dos Santos 

 

DESCRIÇÃO: 

Ministrante: Leandro Kõ Tãnh dos Santos 

Local: Terra Indígena Barão de Antonina 

Carga horária: 80 horas (10 dias) 

Participantes: entre 10 e 15 integrantes da comunidade 



 

JUSTIFICATIVA: 

 A proposta de oficina de capacitação em artesanato indígena justifica-se 

pela demanda apresentada pela comunidade da TI Barão de Antonina em 

melhorar a qualidade e ampliar a variedade do artesanato produzido por seus 

artesãos. Tal demanda foi materializada na presente proposta, elaborada em 

conjunto com o coordenador indígena Alexandre de Almeida, que visa a 

disponibilizar capacitação para confecção de artesanato específico da etnia 

Kaingang.  

 A presente proposta encontra justificativa nos objetivos específicos do 

Subprograma de Apoio ao Artesanato, Programa de Cultura, do PBA-CI: 

“Promover oficinas para melhoria da qualidade e variedade do artesanato 

indígena praticado nas TI’s;” (PBA-CI, p. 293). As metas do referido subprograma 

também incluem a capacitação em técnicas de artesanato indígena, com 

explicitação de carga horária mínima: “Realizar oficinas referentes a técnicas de 

artesanato indígena, matérias-primas, com carga horária mínima de 50hs em 

todas TI’s em no máximo 2 anos;” ou ainda: “Contratar artesãos indígenas para 

ministrar oficinas;” (PBA-CI, p. 294). Finalmente, cabe destacar que o PBA-CI 

explicita a realização deste tipo de oficina entre os seus indicadores: “Realização 

das oficinas com carga horária mínima;” (PBA-CI, p. 295).   

 

OBJETIVO GERAL: 

 Melhorar a qualidade e variedade do artesanato produzido na Terra 

Indígena, especificamente de arcos e flechas, bordunas e lanças tradicionais da 

etnia Kaingang.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Ampliar a variedade de artefatos específicos da etnia Kaingang 

produzidos na TI, compreendendo arcos e flechas, bordunas e lanças; 

2) Melhorar a qualidade do acabamento do artesanato produzido na TI; 

3) Capacitar a produção de artefatos utilizados em danças e 

apresentações culturais; 



4) Repassar e incentivar a utilização de matéria-prima oriunda da TI para 

confecção dos artefatos; 

5) Repassar e incentivar a utilização de técnicas de tintura natural nos 

artefatos; 

6) Fomentar discussões sobre o artesanato como forma de valorização 

cultural e fortalecimento político; 

7) Disseminar informações sobre experiências de comercialização de 

artesanato (licenças municipais, Lei 5.371/67, selo/etiqueta indígena). 

 

REGISTROS: 

 
Artesão Leandro Kõ Tãnh dos Santos e coordenador Alexandre Almeida (TI Barão de Antonina) 

na aldeia Kakané-Porã (Curitiba/PR) 

 



       
Artefatos produzidos por Leandro Kõ Tãnh dos Santos           

 

 

5.C Subprograma de Fomento às Atividades de Lazer  

 

 No presente Subprograma destacaram-se o apoio para as festividades do 

Abril Indígena, bem como as discussões para dar encaminhamento ao Centro 

Cultural previsto no PBA-CI. A festividade do Abril Indígena da TI Barão de 

Antonina ocorreu entre os dias 12 e 14 de maio. Foram realizados registros 

fotográficos e audiovisuais das atividades desenvolvidas na celebração, 

compreendendo apresentações culturais, grande churrasco, bailes, atividades 

esportivas e rodeio. O PBA-CI também custeou a alimentação para os 

participantes da festividade, disponibilizando parte da carne, pães, farofa e 

refrigerante consumidos.  



Festividade do Abril Indígena 

 

Alimentos para a festividade do Abril Indígena 

 

 Cabe ressaltar ainda as apresentações do Grupo Cultural Vãnh Tãn da TI 

Barão de Antonina em escolas públicas da região. Tais apresentações também 

integraram as celebrações e atividades do Abril Indígena. 

 

 

 



Registros das apresentações do Grupo Cultural Vãnh Tãn: 

 

Integrantes do Grupo Cultural Vãnh Tãn: 

 

Mário Piraí Paulo Vicente Luis Gino Graciana Fidêncio 

Ademir Gino Levi Artur Wagner Almeida Gelina Rael 

Alex Cândido Bruno Nelson Vaneide Gino Claudia 

Valdeir Gino Adriel Nár Sueli Gino Adriana Batarse 

Fenén Cândido Amauri Zacarias Raquel Rael Cidália Artur 

Tarcísio Rael Kianã Almeida Ilma Soledade Suelen Almeida 

Grétyg Gino Nár Maiara Almeida Marines Zacarias 

Leandro Almeida Aparecido Almeida Gabriela Michele Almeida 

  

 

 

 

 Cidades e colégios estaduais que receberam as apresentações: 

 

 

São Jerônimo da Serra: 

 - Colégio Estadual José Ferreira de Melo 

 

 

Assaí: 

 - Colégio Estadual Conselheiro Carrão 

 

 - Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria Lydia 

Bomtempo 

 

 

Jataizinho: 

 - Colégio Estadual Adélia Antunes Lopes 

 



 

 

 Registros Fotográficos: 

 

 
Grupo Cultural Vãnh Tãn 

 

 
 Apresentação do Grupo Cultural Vãnh Tãn 

 

 

 



 

6. Programa de Melhoria da Infra-estrutura das Terr as Indígenas 

 

6.A Subprograma de Melhoria de Trechos de Estradas:  Terras Indígenas 

Mococa, Apucaraninha e Barão de Antonina 

 

 No período aqui relatado foi finalizada a adequação da estrada do Cedro 

da TI Barão de Antonina prevista em contrato junto à empreiteira contratada. Foi 

realizada adequação do trecho de 2,3 km da estrada com manilhamento e 

cascalhamento dos trechos críticos. Este trabalho foi muito bem avaliado pela 

comunidade, talvez seja a atividade do PBA-CI com maior grau de satisfação até 

o presente momento na TI Barão de Antonina. Resta ainda a adequação do 

trecho da estrada que ficou sob responsabilidade da prefeitura de São Jerônimo 

da Serra, conforme acordo realizado para viabilizar a adequação.   

 Registros da adequação da estrada do Cedro: 

 

Trecho cascalhado na estrada da aldeia do Cedro 



 

Trecho cascalhado na estrada da aldeia do Cedro 

 

 

Manilhamento na estrada da aldeia do Cedro 



 

Manilhamento na estrada da aldeia do Cedro 

 

6.B Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos 

  

No período aqui relatado realizou-se levantamento inicial de informações sobre 

a destinação de resíduos sólidos na TI Barão de Antonina. Através deste diagnóstico 

prévio foi possível formular proposta do CGL para encaminhamento do presente 

Subprograma, adequando a sua previsão às necessidades identificadas.  

A coleta e a destinação do lixo doméstico da comunidade são realizadas 

periodicamente através de trabalho interno das lideranças indígenas em parceira com a 

prefeitura de São Jerônimo da Serra. Inicialmente o trator da associação indígena 

realiza a coleta do lixo junto às casas da comunidade, depositando-o em local definido 

na saída da Terra Indígena. Em seguida, em dias específicos o caminhão de lixo da 

prefeitura realiza a coleta no referido local, encaminhando os resíduos para o aterro 

municipal.  

Considerando esta organização o CGL realizou discussões internas para 

adequação do Subprograma. Foram identificadas três ações específicas para melhorar 

a coleta dos resíduos na comunidade: 1) realização de capacitações junto a famílias e 

agentes interessados relativamente a aspectos como separação de resíduos orgânicos 

e recicláveis, destinação de resíduos perigosos como pilhas e baterias, riscos de 

contaminação, etc.; 2) aquisição ou construção de uma caçamba para melhorar a 

armazenagem dos resíduos até o momento da coleta realizada pela prefeitura; 3) 



adequação e cascalhamento do trecho da estrada TI utilizado pela prefeitura para a 

coleta dos resíduos.  

A proposta de adequação do Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos, 

compreendendo a viabilização destas três ações específicas em substituição à estrutura 

de resíduos sólidos prevista no PBA-CI, foi encaminhada e aguarda avaliação do setor 

administrativo do CECS.    

 


