AVALIAÇÃO GERAL DO 5o ANO PBA-CI
Junho 2017- julho 2018
Terra Indígena Apucarana

Técnico: Diego Campos Arruda Rodrigues
Precedendo início das atividades deste período, houve uma solicitação do
CECS da equipe para desenvolver uma proposta técnica com objetivo de iniciar
frentes de trabalho. Em atendimento a esta proposta foi desenvolvido três projetos na
TI Apucarana. O audiovisual, material paradidático e projeto de recomposição de
palmito. Os primeiros estão associados ao programa 5 e o último ao programa 4. Aqui
caberá observações gerais do desenvolvimento das ações e maiores detalhamentos
podem ser observados nos relatórios em anexo.
O projeto audiovisual se desenvolveu de forma plena, com amplo
envolvimento dos indígenas. A empresa contratada foi assertiva na pedagogia
adotada. A motivação no grupo cultural que tomou frente da ação foi tamanha que
conseguiram aprovar outro projeto junto ao museu do índio. Como resultado haverá
dois produtos, o primeiro é o compromisso do PBA-CI em qualificar os indígenas na
operação e produção de vídeo e apresentar um documentário de até 25 minutos. O
segundo é estabelecer um espaço de diálogo junto ao museu do índio e a entrega de
um acervo fotográfico e um vídeo apresentando a experiência.
Em relação a proposta de construção do material paradidático houve
diversos problemas. A começar na metodologia presente no projeto inicial, esta previa
um maior envolvimento dos professores indígenas, aspecto que não ocorreu entre
tantos fatores e pela própria dinâmica da escola. O colégio é um dos primeiros pontos
de acesso de terceiros na aldeia e os professores, acabam envolvidos em inúmeras
frentes. O próprio PBA-CI desenvolve horta, sistema agroflorestal, projetos de
educação ambiental, além do próprio calendário escolar que é repleto de atividades
extra classe. Somado a isso, há a vulnerabilidade do trabalho por aspectos políticos,
velórios e calendário festivo da TI. De tal forma, houve de fato uma boa construção
interpessoal da profissional contratada a apoiar o projeto, no entanto os ajustes
metodológicos não foram finalizados a tempo de concluir a ação. Em decorrência dos
ajustes para a continuidade dos trabalhos, que está em fase de negociação, a ação
está suspensa e aguarda um reordenamento para sua continuidade.

Em relação ao projeto de recuperação da população de Euterpe Edulis
(Palmito Jussara)a proposta foi iniciada neste período em virtude dos fatores
climáticos. Inicialmente houve uma resistência da comunidade na proposta que foi
desconstruída ao longo de sua elaboração, seleção de áreas e implantação.
Entretanto, a apropriação foi tamanha que a Associação da TI compôs, com apoio dos
técnicos, uma parceria entre Funai, Universidade Estadual de Londrina, Universidade
Federal de São Carlos e consultores autônomos, uma equipe que elaborou uma
proposta ao Edital SEAB/BANCO MUNDIAL N° 003/2017. A proposta foi aprovada na
primeira avaliação e segue aguardando a finalização do processo de seleção.
A equipe deu suporte aos consultores que desenvolveram os relatórios de
ictiofauna que atende os objetivos do programa VIII.B - Subprograma de inventário,
monitoramento e manejo da ictiofauna. Os resultados deste e do Subprograma Efeitos
sobre a Fauna de Vertebrados Terrestres e ao Programa de monitoramento da
qualidade da água do rio Tibagi serão apresentados às TIs em meados de outubro.
Marcou o período a contratação de profissionais para consolidar o relatório
do quarto ano cujo Antropólogo acabou sendo convidado a compor a equipe enquanto
coordenador de antropologia. Paulo Serpa entrou no processo e sua experiência
qualificou o andamento dos processos já em andamento, colaborando com um melhor
registro das atividades e contribuições antropológicas. Houve resistência por parte dos
indígenas no aceite de sua coordenação, que gerenciada, foi lhe ofertado, no Comitê
Gestor Geral, seis meses de experiência para os indígenas melhor conhecerem seu
trabalho e poderem avaliar sua permanência no processo.
Mantendo a logica adotada nos anos anteriores, há aproximação do PBACI com a EMATER. O intuito é possibilitar às comunidades indígenas pleno acesso ao
Instituto e, ao mesmo tempo, apoiar os ajustes metodológicos necessários para o bom
trabalho junto às comunidades indígenas. Tal proximidade possibilitou um grande
apoio na construção da proposta apresentada ao edital da SEAB/BANCO MUNDIAL.
Uma serie de fatos foram motivadores de stress no período. A começar
com a indicação de nova coordenação antropológica na qual para os indígenas
deveria retornar o ex coordenador que solicitou seu desligamento. Desgastes em
decorrência das inúmeras quebras dos veículos e demora na liberação das
manutenções. A necessidade de troca de agrônomo que atendia a TI, por mais que
houvesse ciência de que o trabalho estava aquém do que deveria, os fatores
interpessoais acabaram pesando nos processos de substituição. Embora houvesse

uma dificuldade inicial, o novo técnico está estabelecido e realizando um bom trabalho
junto aos indígenas.
As dificuldades decorrentes dos processos de licitação das obras na TI
geram um grande desconforto. Há inúmeras pendências e ajustes por fazer. Somado a
isso ocorreu a substituição do engenheiro que acompanhava as obras, gerando novos
atrasos. No entanto, para o próximo semestre a questão deverá ser solucionada
definitivamente.
Em virtude de divergência política há um grupo de famílias, que reconhece
como cacique um indígena que se opõe às lideranças estabelecidas. É recorrente as
cobranças de reconhecimento do PBA-CI a tal liderança, sendo que requisitam poder
de decisão nas frentes do PBA-CI. É fato que as divergências ultrapassam os limites
da TI e chegam a reuniões junto ao CTL Londrina e ofícios ao MPF. No entendimento
da equipe, tais lideranças precisam ser reconhecidas pelo conselho indígena e/ou a
própria Funai. Como isso não ocorreu, o entendimento que trata de questão interna,
deve ser gerenciado pelo cacique. Há, no entanto, o cuidado de garantir participação
de todos nas frentes do PBA-CI.
Ruídos de comunicação acabaram fomentando a expectativa do
encerramento do PBA-CI ao completar cinco anos de execução, aspecto que vem
sendo tratado e debatido junto aos órgãos de acompanhamento e fiscalização. Uma
das estratégias pra gerenciar as divergências foi a adoção de reuniões fracionadas
junto ao MPF a qual cada TI pertence. No caso do Apucaraninha, foi realizada junto ao
MPF Londrina e na ocasião foi apresentado o Paulo Serpa e acordado que
deliberariam sobre a permanência dele no processo em reunião do CGG realizado no
início do ano.
Para a reunião do CGG foi acordado que seria construído no CGL planos
operativos contemplando o primeiro semestre deste ano. Embora houvesse ainda
ansiedade quanto à continuidade dos trabalhos do PBA-CI, as tratativas para
permanência do coordenador antropológico e aceite do novo técnico da equipe de
humanas para atuar junto as TIs Guaranis ocorreram. Importantes avanços ocorreram
nesta reunião: o primeiro foi a apresentação de como a Funai irá realizar a avaliação
do PBA-CI e o acordo de que haveria uma rodada da FUNAI em cada TI para observar
o andamento dos trabalhos e fazer uma avaliação de forma a balizar o CECS de quais
ajustes seriam necessários e, assim, orientá-lo na realização das mudanças
necessárias para atender os compromissos acordados.

A avaliação dos técnicos da FUNAI ocorreu dentro do período, bem como,
uma reunião para esclarecer pontos dúbios e apontar as primeiras observações sobre
o trabalho.
Uma aproximação acabou ocorrendo entre o PBA-CI e grupos culturais da
TI. Hoje estão divididos em três grupos, NÉN GÁ, os Guerreiros e o VÃNH-GA. Com
cada um há uma forma de interação. Com o primeiro, houve um apoio à participação
no Acampamento Terra Livre, realizado em Brasília. O grupo tem uma significativa
atuação politica que vai da esfera local à nacional. Os Guerreiros é um grupo mais
recentes, no entanto, fazem um importante trabalho de divulgar a cultura Kaingang.
São inúmeras as apresentações culturais em escolas e eventos. Com eles foi
desenvolvida a gravação de áudio com suas músicas e realizada a gravação de um
clipe. Houve um trabalho de aproximação dos grupos com professores da UEL e
UFSCar para o desenvolvimento de projetos ambientais. Já com o grupo VÃNH-GA o
marco é o documentário. São a base do documentário em construção e foram os
protagonistas em firmar o acordo junto ao Museu do Índio.
Durante o ano de 2017 vem ocorrendo diversos fatores que dificultam a
fluidez nos trabalhos. Logo no início do ano, a Copel, empresa que fornece a energia
elétrica, alterou o sistema de cobrança. Esta era realizada de forma coletiva e abatida
de acordo pela instalação da PCH Apucaraninha. Ao chegar a primeira fatura, ocorreu
um caos na TI. Os valores, para muitas famílias, eram impagáveis. Havia também
cobrança de uma residência em nome de não moradores, enfim, problemas diversos
que mobilizaram os indígenas à realização de protestos contra a PCH e se
manifestarem via imprensa. A cobrança voltou atrás e firmaram novo acordo em
reunião mediada pelo MPF. Em seguida, a prisão de um indígena acusado de estupro
de uma menor na TI dividiu as famílias a favor e contra o acusado. O tema se
prolongou por meses de intensa divisão na aldeia. Por último, um acidente de trânsito,
envolvendo um representante do cacique, resultou em óbito de um jovem indígena.
São temas sérios e importantes que implicam em reorganização da atuação dos
indígenas. Está pré-agendado um seminário sobre o sistema jurídico Kaingang como
forma de fortalecer suas normativas.
Com o intuído de atender as demandas de apicultura previstas no
programa, buscamos junto à coordenação agronômica possíveis profissionais para
ministrar as capacitações. Dentre os pré-selecionados identificamos um criador de
abelhas nativas com alto potencial em desenvolver a ação. Foi firme a parceria e

ministrado uma primeira dinâmica junto às comunidades Guarani. Está previsto o início
desta frente para os próximos meses.
Diante das expectativas geradas em relação à continuidade ou não do
PBA-CI, no período foi requisitado pelo conselho indígena diversas reuniões interaldeias para que pudessem debater seu andamento. Em uma dessas, negociaram a
substituição do intercâmbio previsto no programa de gestão por custeio da ida ao
Acampamento Terra Livre, atividade de importância para as comunidades envolvidas
frente aos enfrentamentos que o movimento indígena se depara no âmbito nacional.
Com o encerramento das cotas de festividade previstas, houve certa
tensão por parte da comunidade, já que se trata de um importante elemento de coesão
social. No entanto, por orientação do CECS foram viabilizados os recursos como ação
de intercâmbio cultural entre as TIs inseridas no PBA-CI.
A Associação dos Moradores, que subsidia a gestão das ações do PBA-CI,
foi notificada de reclamatória trabalhista de um colaborador que compunha a equipe
dos indígenas contratados para a execução das ações do PBA-CI. A notificação
chegou com atraso nas mãos dos indígenas que não compareceram à audiência de
conciliação e o Juiz decretou a revelia da mesma. Neste caso ocorreram diversas
irregularidades, que vão de terceiros assinarem a notificação e não o representante
legal a fatos que divergem dos acontecimentos. Reunimo-nos com o cacique e as
lideranças para esclarecimento dos equívocos que constavam na ação e mesmo no
processo e para que fossem apontados caminhos que o jurídico do CECS apresentou
como opções para deliberação por parte dos indígenas.
Em virtude do desenvolvimento de dois programas na mesma TI, o PBA-CI
e o Venh Kar, algumas ações se aproximam, como o caso da safra, embora o PBA-CI
tenha uma pequena fração do volume de trabalho que o outro programa desenvolve.
Neste último ano, as lideranças demonstraram preocupação com o volume de gasto
que o Venh Kar vem arcando e o temor de esgotar o fundo financeiro que gerenciam.
De tal modo, mediado por reuniões entre os gestores dos programas, bem como,
através de reuniões junto aos indígenas e MPF, foram criadas propostas para um
trabalho em conjunto visando economizar os recursos do Venh Kar. No entanto, a
avaliação final dos gestores deste programa observou que não seria viável tal
compatibilização.

De tal forma, cada programa desenvolverá suas ações

separadamente. Não foi obtido êxito na construção de uma proposta de aquisição de
veículo de forma compartilhada.

AVALIAÇÃO GERAL DO 5o ANO PBA-CI
Maio a julho 2017
Terra Indígena Mococa

Técnico: Diego Campos Arruda Rodrigues

Em decorrência da saída do técnico social Rodrigo que atendia as TIs
Mococa e Queimadas, o CECS requisitou que eu cobrisse temporariamente a
ausência do técnico para que não se inviabilizassem diversas ações que já estavam
em andamento. Por ocasião, o técnico agronômico requisitou um afastamento
temporário e acarretou em demandas emergenciais. A primeira foi viabilizar os
processos de compra para realização das festividades, fato que o CGL tinha pleno
domínio da situação, demandando apenas ajustes e o real fechamento das compras.
É notório que a apropriação dos indígenas deste trâmite surpreendeu e possibilitou a
realização sem maiores transtornos.
A recepção da comunidade à opção de minha atuação foi gratificante, no
entanto, foram categóricos que requisitavam um profissional exclusivo para atender às
TIs do município de Ortigueira, pois em suas avaliações haveria sobrecarga de um
técnico para desenvolver com a qualidade devida os trabalhos em três Tis, totalizando
aproximadamente três mil indivíduos e demandando um deslocamento significativo
para acesso às comunidades.
No período de atuação foi possível tomar parcialmente ciência do
andamento das atividades do PBA-CI e, de fato, constatar que a maior problemática
enfrentada é a situação da aquisição das terras. Este aspecto que vem se delongando
por entraves burocráticos é o grande limitador do desenvolvimento de inúmeras
frentes. Há enorme expectativa quando a efetivação da compra. É notório um jogo de
informações e desinformações sobre este processo, que acarreta em um desgaste
desnecessário entre os indígenas e o vendedor da área em negociação. Conflito que
demandou um maior envolvimento da CGLIC e MPF para mediar as tratativas e

atenuar as ansiedades. No período ocorreram algumas reuniões entre os vários
atores, conforme anexo, e está previamente agendada uma audiência para o dia cinco
de outubro que possibilitará um significativo avanço. Há uma expectativa de que este
processo seja encerrado até o final deste ano.
Conforme observado pelos indígenas, alguns problemas nas obras foram
constatados, sendo que foram iniciados parte dos ajustes necessários. Os prioritários
foram realizados para viabilizar a festividade, permanecendo pendentes alguns itens.
Por hora é previsto um parecer técnico do engenheiro que atende o CECS para
apontar tecnicamente o que é preciso ser realizado para a efetiva entrega das obras.
Conforme previsto na última reunião do CGG, a Funai faria auditoria nas
TIs e a ação foi realizada em Mococa. Bem como, foi realizada uma reunião para
esclarecimentos por parte da equipe técnica, CECS e Funai. A reunião iniciou com
manifestação dos indígenas à Funai quanto ao risco de paralização das atividades no
meio do ano, quando concluiríamos o quinto ano de PBA-CI. Os técnicos da Funai
manifestaram o entendimento de que não há razão para cogitar a paralização, já que
em suas observações iniciais inúmeras frentes ainda não foram iniciadas. Pontua as
dificuldades dos relatórios anteriores e da necessidade de viabilizar um relatório
consistente. Entre os pontos abordados, faz uma associação a dificuldades
constatadas em campo com o sistema de gestão do PBA-CI. Conforme acordado, é
aguardado o envio do parecer desenvolvido nas atividades de campo por parte da
Funai.
Por recorrentes manifestações dos indígenas quando às variações do nível
das águas do rio Tibagi e os riscos decorrentes disto, o CECS realizou uma licitação e
contratação de uma empresa para a realização de um monitoramento do rio. A
empresa contratada já instalou os pontos de monitoramento que estão em operação.
Foi apresentada aos indígenas a forma de acessar os dados disponibilizados no site
da Copel.

AVALIAÇÃO GERAL DO 5o ANO PBA-CI
Maio a julho 2017
Terra Indígena Queimadas

Técnico: Diego Campos Arruda Rodrigues

Com o pedido de desligamento do Rodrigo, técnico de humanas nas
aldeias Queimadas e Mococa, o consórcio requisitou um atendimento temporário a tais
Terras Indígenas visando a não interrupção de algumas atividades nas referidas TIs.
Como a saída ocorreu às vésperas das comemorações do Dia do Índio e coincidiu
com um pedido de afastamento temporário do técnico agronômico, demandou um
esforço para viabilizar os trâmites necessários para as respectivas compras. Tal como
ocorreu em Mococa, o CGL tinha avançado nos processos o que facilitou
significativamente a conclusão das compras e assim a viabilização dos itens
correspondentes ao PBA-CI para a realização da festa.
Em relação à minha entrada na TI, não houve barreiras, mas foi levantada
uma série de questionamentos referentes à contratação de uma profissional que havia
sido indicada pelo então técnico. Coube à coordenação informar que a mesma em
avaliação do CECS não dispunha de experiência de campo a qual julgavam ser
necessário para o desenvolvimento do trabalho. No entanto, a coordenação informou
que seguiria com a consulta a outros profissionais para preencher a vaga. Em relação
à atuação nas três TIs, conforme tratado com o CECS nos moldes do desenvolvimento
do trabalho, atuar nas três implicaria em prejuízos no andamento e na qualidade do
atendimento às comunidades. Visando minimizar, foi disponibilizado um veiculo
exclusivo, o que agiliza os deslocamentos. Conforme passado aos gestores, seria o
ideal a contratação de um técnico específico, ou um profissional que desse apoio
operacional no qual pudesse gerenciá-lo.

Neste curto tempo foi possível compreender, em linhas gerais quais
aspectos

avançaram no

PBA-CI.

Fato que

é

impossível

compreender

as

especificidades das mais diversas frentes em andamento. No entanto, houve uma boa
sintonia entre o então cacique Adevanil que deu apoio neste processo. Com seu apoio
e a seu pedido estava sendo organizado um curso de artesanato a ser ministrado por
representantes do grupo cultural Nen Gá da TI Apucaraninha. Na oportunidade, seriam
ofertados cursos diversos, visando principalmente a construção de artefatos,
ornamentos e vestimentas e, secundariamente, seria iniciado um processo de
fortalecimento do grupo cultural da TI Queimadas, uma vez que o nível de organização
do Nen Gá está em estágio avançado, tanto formalmente, com estatuto e CNPJ, como
pela importância sociocultural no nível local, estadual e nacional.
Destaca-se um avanço em relação à frente de construção de material
didático que foi definido nesta TI: pela construção de material paradidático focado na
alfabetização. Objetiva-se realizar uma rodada nas escolas Kaingang para ajustar a
metodologia que será aplicada e assim construir o projeto de construção do material.
Em relação às atividades audiovisuais, avançou a negociação junto a um profissional
para o desenvolvimento da atividade já iniciada.
Houve um grande trabalho para viabilizar o projeto de artesanato e as
demais tratativas, no entanto, uma fatalidade acarretou em uma mudança significativa
na esfera politica. Um assassinato dividiu a TI e fomentou a divisão dos grupos
políticos. O cacique resolveu antecipar as eleições marcadas para agosto e teve a
troca de cacique. Com a troca, houve um prejuízo aos processos em andamento, já
que os acordos firmados deveriam ser revalidados junto ao novo cacique e sua
liderança. Embora o processo tenha sido originado por uma ação violenta, o processo
de transição transcorreu de forma pacífica pelo diálogo entre o atual e o ex cacique
para debaterem o status das questões.
Entretanto, como na TI são inúmeros os processos indenizatórios (PBA-CI
– Mauá, PBA Klabim, Linha de Furnas, ALL e CCR-Rodo norte) há uma grande
dificuldade de apropriação por parte da nova liderança em compreender as
especificidades de cada acordo.
Foi acordado na reunião do CGG realizada no início do ano que os
técnicos da FUNAI fariam as visitas às TIS para realizar a auditoria do PBA-CI.
Embora tenha ocorrido um certo atraso na programação, a atividade ocorreu no neste
primeiro semestre e possibilitou a observação in loco e o levantamento das
percepções dos indígenas quanto ao trabalho até então realizado. A programação na

TI incluiu, a pedido do conselho indígena, uma reunião com representantes das TIs,
para tratar sobre os receios do encerramento das atividades com a conclusão dos
cinco anos de PBA. O tema estimulou reunião entre o CECS e a equipe local para
esclarecimentos pontuais e para que algumas observações gerais pudessem ser
avaliadas. No entanto, aguardamos o envio do relatório com as observações para uma
melhor avaliação do trabalho.

ANEXOS

Tamarana, 10 de janeiro de 2017.

INFORME TÉCNICO
PROGRAMA V
PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE
LAZER

A SUBPROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO
ATIVIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS
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CONHECIMENTOS

E

MEMORANDO EM ANDAMENTO: 019/2016 / 17 de maio de 2016
1. PRODUÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO
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Legenda
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Campos do técnico especializado: 16 dias
Início das atividades: julho de 2016
Avaliação crítica
A previsão inicial foi por encontros mensais do técnico especializado, no
entanto, em virtude da dinâmica do colégio e da interferência das questões
politicas da Terra Indígena, bem como por dificuldades apresentadas pelos
próprios professores em relação à forma de conduzir a pesquisa, houve a
necessidade de elevar as idas a campo para viabilizar o bom andamento das
atividades.
Neste período foram desenvolvidas as reuniões com diretor/professores e a
realização parcial das oficinas de capacitação. Alguns ajustes no cronograma
de trabalho foram necessários para adequar ao calendário acadêmico do
colégio, bem como variáveis politicas da aldeia — além do fato de que os
professores indígenas têm o horário de sua capacitação no mesmo horário que
estão trabalhando no colégio, e isso, algumas vezes, requer que a capacitação
se divida em momentos em que possam se reunir, ou mesmo, pelo
cancelamento da atividade programada.
Para o andamento do processo fez-se necessária a aproximação dos indígenas
com a profissional contratada, mas os estranhamentos foram contornados e
podemos afirmar que está firmada uma relação de confiança. Um segundo
desafio que segue em pauta é a apropriação da construção do material por
parte dos indígenas envolvidos (mas já é possível verificar a apropriação do
tema: há momentos em que procuram a profissional contratada e trazem as
histórias que os pais e avós contam/contavam, ou falam que perguntaram para
os pais como era e eles disseram como era). A profissional, bem como o
técnico do PBA, são ferramentas a serem utilizadas por eles nessa construção.
As oficinas e reuniões são mecanismos para qualificá-los metodologicamente,
para que possam elaborar em concordância com seus valores e princípios o
material que será utilizado como apoio.
A estratégia adotada foi a de realizar a leitura de um texto de Telêmaco Borba
pelos envolvidos, para que saibam sobre o que irão pesquisar. Observamos
que diversos estudantes têm extrema dificuldade de leitura, seja pela
dificuldade de ler em português, seja pela dificuldade de entender o texto — o
que já havia sido colocado por professores da escola, inclusive professores

indígenas. Está sendo feito pelos envolvidos um levantamento de familiares
mais velhos (os “idosos”), e de vizinhos ou outras pessoas que conheçam e
que sejam mais velhos, para montar a relação de pessoas que possam ter
histórias para contar e que possam ser entrevistadas (indicadas pelos
indígenas — metodologia “bola de neve”, que, simplificadamente, quer dizer:
quando uma pessoa indica outra(s), que indica(m) outras, e assim
sucessivamente.
Para o início de janeiro está programada uma roda de prosa (um “grupo local”),
para que os alunos observem, na prática, como se conduz uma entrevista.
Posteriormente será realizada uma capacitação sobre métodos de pesquisa
qualitativa, visando apresentá-los a tais metodologias e a contextualizá-las — a
opção, no caso, é mostrar na prática determinados procedimentos/modos de
fazer e, depois, quando já tiverem um mínimo de familiaridade com o que está
em questão, buscar a qualificação teórica, deixando claro que “qualificação
teórica”, aqui, quer dizer aproximação (e, novamente, familiaridade) com as
metodologias, não expertise nas mesmas.
A parte do texto do Borba apresentada a eles foi reescrita para o português de
hoje. Estão definidos com os envolvidos os seguintes temas de pesquisa:
vestuário, utensílios, armas, alimentação, casamentos, partos, medicina e
enterros dos Kaingang antigos— mas estão abertos a que se aprofundem
outros temas que surgirem durante as entrevistas.
Próximas etapas
• Aquisição de gravador;
• Realização das entrevistas com os mais velhos;
• Transcrição de entrevistas;
• Amarração pedagógica dos conteúdos;
• Tradução;
• Edição e impressão;
Previsão de fechamento da ação – embora tenham ocorrido fatos que
atrasaram o andamento das atividades, está acordado junto à comunidade que
as atividades seguem durante o período de férias escolares, de tal forma,
mantém a previsão inicial de fechamento em junho de 2017.

Relato Fotográfico

Reunião com diretor e professores para Reunião de planejamento das ações
apresentação da proposta

Socialização da profissional com os
professores e alunos envolvidos no
Reunião com a equipe de professores e desenvolvimento do projeto.
estudantes para debater a metodologia
do trabalho

Reunião
com
a
equipe
de
professores e estudantes para
debater a metodologia do trabalho

Lista de presença para controle dos
participantes

2. ATIVIDADES AUDIOVISUAL

CRONOGRAMA MENSAL
ITEM AÇÕES

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Oficina 6 módulos de
28
horas
com
intercâmbios
das
demais TIs.
Pesquisa e elaboração
de roteiro.
Aperfeiçoamento
no
manuseio
de
equipamento fílmico e
capacitação
na
captação de som.
Fechamento do roteiro
e
filmagem
das
entrevistas que darão
corpo ao documentário.
Tradução
para
português.
Avaliação do conteúdo
e estabelecimento e
coleta das imagens de
insertes.
Capacitação em edição
e
finalização
do
documentário.
Entrega
do
documentário, incentivo
a comercialização e
disponibilização
do
acervo gerado ao longo
do processo.

jun

jul ago set out nov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dez jan fev mar abri maio

X

X

X

X

X

X

X X

X ações ocorridas conforme planejado
X ações reordenadas

Campos do técnico especializado: 19 dias
Inicio das atividades: junho de 2016
Avaliação critica
Como a proposta foi desdobramento de outras capacitações, na qual, o profissional
contratado já havia tido contado com os indígenas envolvidos na ação não ocorreram
estranhamentos. Por se tratar de oficinas dinâmicas que envolvem o manuseio dos

equipamentos, há um grande interesse dos indígenas. Foram realizados 19 dias de
campo, número maior do que o planejado, na qual prevíamos duas idas mensais. Até o
presente momento foram realizados 4 módulos totalizando 114 horas de capacitação
englobando os seguintes itens:
•

•
•
•
•

Manuseio de equipamentos áudio visuais para produção de vídeos
(foco/ luminosidade / íris / diafragma / perspectivas e profundidades /
plano A e plano B em sequências de gravação) - 15 horas
Gravações de vídeos, com direcionamento em pré e pós produção - 40
horas
Planejamento de gravações (roteiros / script / direção / percepção - 15
horas
Aulas de edição no pc / (cortes / legendas / sincronismo de áudio /
inserts / efeitos visuais / acabamento e finalização) - 40 horas
Aulas em equipamentos fotográficos (abertura / velocidade /
enquadramento / perspectivas e profundidade / foco / sombra e luz) - 4
horas

No período foi filmado e editado 3 vídeos. São produtos das oficinas de
capacitação em edição na qual os indígenas puderam treinar as técnicas
aprendidas. (vídeo 1 - Situação da Agua / Vídeo 2 - Plantas Medicinais / Vídeo
3 - Montagem de Arapuca)
Gerado aproximadamente 8 horas de registros a serem trabalhados no
documentário e umas 20 horas de coletas para treino. Aproximadamente 2 mil
fotos.
A geração das imagens e entrevistas foram dinamizadas com o recursos de um
edital do Museu do Índio – Rio de Janeiro no qual foi apresentado e
contemplado um projeto.
No final de novembro foi realizada a programação firmada junto ao edital em
que avançou significativamente a coleta das imagens para produção do
documentário. No entanto, fatores climáticos interromperam a dinâmica,
demandando uma nova empreitada para coleta de alguns temas e entrevistas.
Próximas etapas
•
•
•
•
•
•

Realização de oficinas
Filmagem das entrevistas
Tradução para português.
Avaliação do conteúdo e estabelecimento de coleta das imagens de
insertes.
Continuação da Capacitação em edição.
Finalização do documentário

Relatório fotográfico

Coleta de imagem durante evento
Coleta de imagem durante evento
cultural em parceria com Museu do Índio
cultural em parceria com Museu do
Índio

de
Coleta de imagem durante evento Coleta
cultural em parceria com Museu do Índio documentário

imagem

para

Oficina de capacitação em Edição

Treino durante oficina de manuseio
da maquina fotográfica

Coleta de imagem para documentário

Reunião para elaboração de roteiro

Finalização de vídeo
capacitação em edição

aula

durante
Cartas de evento em parceria com
o Museu do Índio – RJ.

B – Subprograma de apoio ao Artesanato

Ações realizadas:
1.
Cadastramento de artesões: visando identificar a produção de
artesanato na aldeia, foi iniciado um cadastramento dos artesões. Na ocasião
houve uma reunião dos indígenas com o governo do Estado e a relação seria
apresentada para justificar uma série de itens demandados por eles. Com as
informações os indígenas pediram para avaliar a possibilidade de fornecer um
crachá de identificação para que possam ser reconhecidos como profissionais,
durante a circulação nas cidades para a venda de sua produção.
Cadastrados: 74 profissionais:
Dados coletados:

Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por mês

•

Relação completa em anexo.

2.
Manejo de Taquara/Bambu Realizada em outubro de 2016 um
levantamento inicial aponta para a demanda por matéria prima, de tal forma,
ocorreu aproximação do PBA-CI com a EMATER para avançar com uma
proposta de trabalho conjunto para implantação de áreas para matéria prima
para artesanato.
3.
Curso de artesanato realizado três dias de curso ministrado por
mestres da própria aldeia. Foram realizadas a qualificação para confecção de
roupas para os grupos de dança; para a produção de souvenir (chaveiro, ímãs
de geladeira e brincos). Foram capacitados aproximadamente 70 pessoas.
Próximas etapas
Oficina de cerâmica
Oficina filtro dos sonhos
Oficina cocar

Relato fotográfico

Cadastramento dos artesões

Avaliação de área junto a técnicos da
EMATER.

i
Reunião na Comunidade com equipe do PBA e EMATER sobre plantio de
taquara/bambu

Oficina de confecção de roupa para
grupo de dança

Oficina de confecção de roupa para
grupo de dança

Oficina de confecção de roupa para
grupo de dança

Produção de souvenir

Oficina de produção de souvenir

Oficina de produção de souvenir

Produto da oficina de souvenir

Tamarana, 10 de março de 2017.

INFORME TÉCNICO
PROGRAMA V
PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E ÀS ATIVIDADES DE LAZER

O SUBPROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO
ATIVIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS

DE

CONHECIMENTOS

E

MEMORANDO EM ANDAMENTO: 019/2016 - 17 de maio de 2016
2. PRODUÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO

Campos do técnico especializado: 6 dias
Período: 11 janeiro a 10 de março de 2017
Avaliação crítica
A agenda para os meses de janeiro e fevereiro previa a roda de prosa (um
“grupo local”), para que os alunos observassem, na prática, como se conduz
uma entrevista e a capacitação sobre métodos de pesquisa qualitativa, visando
apresentá-los a tais metodologias e a contextualizá-las. No entanto, duas
grandes mobilizações na comunidade interferiram significativamente a agenda
programada. O primeiro fato ocorreu na primeira quinzena de janeiro e abalou
todas as famílias da TI. Na ocasião, a empresa distribuidora de energia elétrica
- COPEL - enviou faturas individualizadas às residências da comunidade.
O procedimento padrão até então era cobrança coletiva, realizada no momento
do repasse da indenização anual pela operação da Usina Hidrelétrica
Apucaraninha. De acordo com os noticiários locais, o valor da indenização está
inferior ao do consumo, portanto, há necessidade da individualização. No
entendimento dos indígenas, inúmeros equívocos foram realizados, desde
cobranças a moradores que não são os reais proprietários do imóvel, e
principalmente, erros de cálculo que possibilitaram boletos com valores
superiores a meio salário mínimo. Após uma semana e meia de protestos no
interior da Terra Indígena, foi realizada uma reunião junto ao MPF – Londrina
acordando pela suspensão da cobrança para a realização de estudos
detalhados da situação e levantamento de meios alternativos da cobrança.
Neste período, as ações do PBA-CI foram suspensas na TI em virtude da
turbulência política.

A segunda mobilização ocorreu a partir do dia 23 de janeiro, quando um
indígena foi preso na cidade de Londrina, em virtude de uma acusação de
estupro de vulnerável. A vítima é uma indígena menor de idade e também
moradora do Apucaraninha. Tanto vitima como acusado pertencem a
importantes famílias e com significativa importância política, gerando uma
tensão social de enorme repercussão na aldeia. O episódio segue até o
presente momento, aguardando os trâmites formais da legislação nacional com
a permanência do acusado em cárcere.
O grupo de professores que atuam na construção do material paradidático
acabou dividido em virtude do caso, dificultando a execução conforme previsto.
No entanto, foi possível realizar de modo fracionado um levantamento da
percepção dos professores envolvidos quanto ao andamento das atividades.
Aqui destaco a fala de um professor indígena quando diz que a profissional
contratada, que dá suporte à produção do material, deveria chegar neles,
professores, e dizer “Vocês devem fazer assim, assim e assim” (referia-se à
pesquisa). Diante disso, foi explicado que neste trabalho a forma de
fazer/realizar deve ser pensada/construída junto com os indígenas envolvidos.
Não deve ser colocada por quem vem de fora, pois quem conhece o seu grupo
são as pessoas de dentro dele. Sobre isso, uma professora fez a seguinte fala:
“É que tudo sempre foi imposto pra gente. As pessoas vêm e falam como fazer.
Ninguém nunca falou pra gente construir junto”. É destacado que o processo é
mais importante que o produto. Entre os avanços, destaco o envolvimento de
um dos alunos envolvidos cujo interesse e curiosidade pelas histórias do seu
povo é motivador.
Frente às adversidades, seja pelos aspectos que mobilizaram toda a
comunidade, bem como, os corriqueiros de cancelamento de atividades por
torneios de futebol, incompatibilidade de agendamento enfim, as ações entram
no segundo bimestre do ano, com um atraso significativo no cronograma de
execução, havendo necessidade de reavaliar estratégias e meios para o
desenvolvimento das próximas ações. Visando um reordenamento está
agendada uma reunião da equipe local, mais a profissional contratada e o
coordenador antropológico para avaliação da metodologia proposta
confrontada pela experiência vivenciada, objetivando os ajustes necessários ao
bom desenvolvimento da ação.

Próximas etapas
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaliação e reorganização da frente de trabalho;
Aquisição de gravador;
Realização das entrevistas com os mais velhos;
Genealogia dos entrevistados
Transcrição de entrevistas;
Amarração pedagógica dos conteúdos;
Tradução;
Edição e impressão;

Previsão de fechamento da ação – em virtude dos eventos ocorridos no início
do ano e os fatos que já haviam gerado atrasos no andamento das atividades é
inevitável a prorrogação do prazo de conclusão da ação ora prevista para julho.

2. ATIVIDADES AUDIOVISUAIS

Campos do técnico especializado: 08 dias
Período das atividades: 01 fevereiro a 10 março de 2017
Avaliação critica
Até o presente momento foram realizados cinco módulos totalizando 162 horas
de capacitação englobando os seguintes itens:
•

•
•
•
•

Manuseio de equipamentos áudio visuais para produção de vídeos
(foco/ luminosidade / íris / diafragma / perspectivas e profundidades /
plano A e plano B em sequências de gravação) - 15 horas
Gravações de vídeos, com direcionamento em pré e pós-produção - 58
horas.
Planejamento de gravações (roteiros / script / direção / percepção) - 20
horas
Aulas de edição no PC / (cortes / legendas / sincronismo de áudio /
inserts / efeitos visuais / acabamento e finalização) - 65 horas
Aulas em equipamentos fotográficos (abertura / velocidade /
enquadramento / perspectivas e profundidade / foco / sombra e luz) - 4
horas

No período foram filmados e editados dois vídeos. São produtos das oficinas
de capacitação em edição na qual os indígenas puderam treinar as técnicas
aprendidas. (vídeo 1 – Apelo ao caso Silvio / Vídeo 2 – Grupo Guerreiros)
Gerado aproximadamente 2 horas de registros a serem trabalhados no
documentário e umas 2 horas de coletas para treino legendada 17 entrevistas
que darão base ao documentário final. Além de captura, edição e finalização de
sonorização para o documentário, totalizando nove faixas de músicas e
aproximadamente 100 fotos.
Próximas etapas
•
•
•
•
•
•
•

Realização de oficinas
Finalização das filmagens com entrevistas
Finalização das traduções para português.
Avaliação do conteúdo e estabelecimento de coleta das imagens de
insertes.
Continuação da Capacitação em edição.
Genealogia dos entrevistados
Finalização do documentário

Relatório fotográfico

Coleta de imagem grupo cultural
Guerreiros

Trabalho de edição

Coleta
de
documentário

imagem

para

Coleta de imagem

B – Subprograma de apoio ao Artesanato

Ações realizadas:
Reuniões para planejamento de proposta de oficina de cerâmica e confecção
de cocar.

Tamarana, 15 de maio de 2017.

INFORME TÉCNICO
PROGRAMA V
PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E ÀS ATIVIDADES DE LAZER

O SUBPROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS E
ATIVIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS

MEMORANDO EM ANDAMENTO: 019/2016 - 17 de maio de 2016
3. PRODUÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO

Campos do técnico especializado: 05 dias
Período: 11 março a 10 de maio de 2017

Avaliação crítica
O período constou com a realização de uma oficina sobre pesquisa qualitativa. A
atividade foi realizada no dia 18 de abril pelo Guilherme Parmezani (formado em
Ciências Sociais e professor da escola estadual da aldeia Sede). Com o título “Pesquisa
social qualitativa: aproximações e apontamentos”, Guilherme começou explicando que
colocou “aproximações e apontamentos” no título porque ia apresentar aspectos básicos
de uma pesquisa qualitativa e que um aprofundamento requer meses de estudo.
Na oficina, foram abordados os seguintes temas:
1. Ciência: como forma de explicar a realidade e buscar soluções para problemas da
realidade e sua diferença em relação a mito, religião, arte e filosofia porque é objetiva,
metódica, empírica, demonstrável e replicável.
1.1. Ciências Sociais: área do conhecimento dividida em Antropologia, Sociologia e
Ciências Políticas, pretende entender cientificamente os fenômenos da vida social; parte
da ideia de que o ser humano é um ser social, ou seja, os indivíduos precisam da
sociedade para exercer completamente sua humanidade.
1.1.1 Antropologia: ciência que estuda a diversidade humana (diferenças culturais)
2. Pesquisa: atividade básica da ciência, visa a responder as questões propostas pelo
cientista; parte de uma hipótese (uma suspeita em forma de pergunta) para deixar claro
o que se pretende saber.
2.1. Fases da pesquisa: (1) Fase exploratória = definição de hipóteses, do objeto da
pesquisa, dos interlocutores e dos instrumentos de pesquisa; (2) Trabalho de campo =
confirmação ou negação das hipóteses através dos dados empíricos; (3) Análise do
material = interpretação das informações recolhidas em campo.
3. Pesquisa qualitativa (método de pesquisa mais utilizado na Antropologia):
responde a questões sobre significados, valores, crenças, atitudes, desejos — ou seja,
fenômenos sociais que não podem ser traduzidos através de números ou de quantidades.
3.1. Entrevista: uma conversa entre duas ou mais pessoas com a finalidade de construir
informações pertinentes a um objetivo de pesquisa.
3.1.2 Tipos de entrevista: questionário / semiestruturada / aberta / focalizada /
projetiva / grupo focal.
3.1.2.1 Como começar a entrevista: (1) apresentação do entrevistado / (2) explicação
sobre a pesquisa / (3) justificativa da escolha do entrevistado / (4) garantia de anonimato
(e a explicação que, no caso deles, os entrevistados provavelmente não vão querer ficar
anônimos) / (5) conversa inicial abordando o assunto.
A atividade teve uma boa participação dos atores envolvidos e possibilitou compreender
a dinâmica a ser realizada na obtenção dos dados qualitativos que irão compor o

material paradidático. No entanto, o período ficou restrito a esta atividade. Houve
divergências com a profissional que desenvolve a atividade, quando as estratégias
adotadas. Necessitando uma reavaliação do andamento da ação e desenvolvimento de
mecanismos que deem maior dinamismo a execução da frente.
Neste período ocorreu a aproximação da profissional que atua junto ao coordenador
antropológico do PBA-CI.
Próximas etapas
•
•
•
•
•
•
•
•

Reavaliação da frente de trabalho;
Oficina de manuseio de gravador;
Realização das entrevistas com os mais velhos;
Genealogia dos entrevistados
Transcrição de entrevistas;
Amarração pedagógica dos conteúdos;
Tradução;
Edição e impressão;

Previsão de fechamento da ação – O cronograma da ação está extremamente atrasado
e não concluirá nos prazos previamente acordados.

ANEXO 1
Lista de presença

2. ATIVIDADES AUDIOVISUAIS

Campos do técnico especializado: 06 dias
Período das atividades: 11 março a 10 maio de 2017
Avaliação critica
Até o presente momento foram realizados cinco módulos totalizando 204 horas de
capacitação englobando os seguintes itens:
•

•
•
•
•

Manuseio de equipamentos áudio visuais para produção de vídeos (foco/
luminosidade / íris / diafragma / perspectivas e profundidades / plano A e plano
B em sequências de gravação) - 20 horas
Gravações de vídeos, com direcionamento em pré e pós-produção - 63 horas.
Planejamento de gravações (roteiros / script / direção / percepção) - 20 horas
Aulas de edição no PC / (cortes / legendas / sincronismo de áudio / inserts /
efeitos visuais / acabamento e finalização) - 97 horas
Aulas em equipamentos fotográficos (abertura / velocidade / enquadramento /
perspectivas e profundidade / foco / sombra e luz) - 4 horas

No período foi finalizada as legendas do documentário e editado um teaser de um
minuto para divulgar o documentário que está em fase final de produção.
Próximas etapas
•
•
•
•
•

Finalização das filmagens com entrevistas
Finalização das traduções para português.
Continuação da Capacitação em edição.
Genealogia dos entrevistados
Finalização do documentário

Relatório fotográfico

Trabalho de edição do documentário

Trabalho de edição do documentário

Imagem do teaser do documentário

B – Subprograma de apoio ao Artesanato

Ações realizadas:
Sem atividade para o período.

Imagem do teaser do documentário

Londrina, 02 de agosto de 2017.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ENTRE OS DIAS 14 DE MAIO A 13 DE
JULHO

Técnico de Campo: Diego Campos Arruda Rodrigues

T.I. APUCARANINHA
LINHAS GERAIS
Por solicitação do Museu do índio foi encaminhado um relatório das atividades (anexo
1) no qual a equipe teve colaboração na construção do documento, bem como no envio
parcial de fotografias e um teaser de aproximadamente 1 minuto. O projeto viabilizou o
custeio de refeições e infraestrutura para filmagens que serão utilizadas no
documentário do PBA-CI. Os produtos serão entregues concomitantemente com o vídeo
em construção do PBA.
Por meses foi investida na construção de uma proposta de compatibilização dos
programas agrícolas do VENH KAR e PBA-CI. No entanto no início de março o comitê
gestor do primeiro, trouxe a negativa na proposta que estava em construção. Este
aspecto impacta na temporalidade da elaboração da proposta de safra a ser desenvolvida
no Apucaraninha. Há probabilidade de atrasos no início das atividades agrícolas.
Ocorreu uma primeira ação trabalhista de ex colaboradores atuando no PBA-CI (anexo
2). A causa foi ganha pelo reclamante, em virtude do não comparecimento dos
representantes da Associação na audiência. Na ação há inúmeras distorções de fatos que
poderiam ter sido resolvidos através de comprovações documentais. No entanto, o não
comparecimento e a falta de interesse das lideranças em recorrer deu por encerrada a
questão. O valor provavelmente será retido por bloqueio judicial da conta da Associação
dos Moradores.
O professor Luiz Norder da UFSCar procurou a equipe técnica para apoio à construção
de projeto de extensão desta universidade na comunidade indígena. Tratar-se de uma
proposta de capacitações dos indígenas na área ecológica em parceria com
o Laboratório de Biodiversidade e Restauração de Ecossistemas da UEL. As ações
estão em desenvolvimento com oficinas quinzenais junto aos grupos culturais e avançou
para a construção conjunta de uma proposta ao edital da SEAB/Banco Mundial do
governo do Estado. Esta remete a uma ampliação do projeto iniciado no PBA-CI que
iniciou neste ano e prevê a restauração de áreas de palmito juçara na TI. A proposta
conta ainda com a parceria da CTL-Londrina. E prevê uma expansão 334% da ação
prevista no PBA-CI.(anexo 3)

Por solicitação da coordenação antropológica foi levantado os dados demográficos da
TI para uma projeção demográfica. Segue a planilha*:
ANO

2010

2017

2024

2031

2038

População

1.752

1.804

1.858

1.913

1.970

*O limitado histórico levantado não possibilita um levantamento preciso. Aguardamos
informações da CTL Londrina para dar uma melhor precisão na informação.

Acompanhamento de obras com engenheiro civil é destacado aqui que esta ação foi
iniciada há 4 anos e ainda há dificuldades para o encerramento da frente. Há forte
pressão na comunidade para a entrega definitiva da obra.
Entrega do escritório da aldeia sede foi realizado neste período, no entanto, ainda há
ajustes de construção a ser finalizado, bem como, a entrega de alguns móveis, o
computador que foi adquirido há anos e que não está funcionando, bem como, pela
ausência de internet. Com a entrega efetiva será possível disponibilizar o espaço para
usos diversos, bem como, para o desenvolvimento do trabalho audiovisual.
Em decorrência do agendamento da reunião do CGG para agosto, foi realizado o
exercício de revisão do plano operativo apresentado no início do ano para verificar o
status do andamento das atividades. O trabalho foi realizado junto aos indígenas e será
apresentado por eles na próxima reunião da CGG.
O período foi marcado por uma expectativa na comunidade em virtude da continuidade
das ações do PBA após o quinto ano de execução. Por determinação do CECS –
Curitiba, nenhuma nova frente de trabalho pode ser desenvolvida, bem como, ficou
suspenso manutenção de veículos e outros gastos cotidianos. Na comunidade, há grande
expectativa pela próxima reunião do CGG em que acreditam que haverá a construção de
novo acordo.
PROGRAMA V
PROGRAMA DE FOMENTO À CULTURA E ÀS ATIVIDADES DE LAZER

O SUBPROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS E
ATIVIDADES INDÍGENAS TRADICIONAIS

MEMORANDO EM ANDAMENTO: 019/2016 - 17 de maio de 2016
4. PRODUÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO

Campos do técnico especializado: 03 dias
Período: 14 maio a 13 de julho de 2017

Avaliação crítica
A última capacitação trouxe "novidades". Assumiram que o livro é uma oportunidade de
realizar um trabalho, importante para eles e a comunidade, mas entre os problemas
percebidos a priori para a sua realização apareceu a questão do tempo: eles sabem que terão
que trabalhar fora do horário, e querem receber; outra alternativa seria, cada um, ter meio
período livre na escola durante a semana, mas isso eles acham difícil conseguir (outra
questão é como conquistar os alunos para o projeto).
O planejamento inicial demonstrou não atender a realidade das dinâmicas da escola e ficou
evidente que a metodologia não é adequada. Foi tratado com a coordenação antropológica
das dificuldades vivenciadas e junto a profissional foi acordado que em virtude do prazo
previsto, estar encerrado. Suspenderíamos a ação até ajustar metodologia e reapresentar ao
CECS uma nova proposta de trabalho. Paralelamente a isso, foi consultado outro
profissional que pudesse dar maior agilidade e viabilizasse, de fato, a construção do
produto. Aspectos que estão em fase de construção para apresentar ao empreendedor.

Próximas etapas
•

Apresentação de proposta de trabalho ao CECS;

Previsão de fechamento da ação – sem previsão.

2. ATIVIDADES AUDIOVISUAIS

Campos do técnico especializado: 05 dias
Período das atividades: 14 maio a 13 julho de 2017
Avaliação critica
Até o presente momento foram realizados cinco módulos totalizando 234 horas de
capacitação englobando os seguintes itens:
•

•
•
•
•

Manuseio de equipamentos áudio visuais para produção de vídeos (foco/
luminosidade / íris / diafragma / perspectivas e profundidades / plano A e plano
B em sequências de gravação) - 20 horas
Gravações de vídeos, com direcionamento em pré e pós-produção - 68 horas.
Planejamento de gravações (roteiros / script / direção / percepção) - 20 horas
Aulas de edição no PC / (cortes / legendas / sincronismo de áudio / inserts /
efeitos visuais / acabamento e finalização) - 103 horas
Aulas em equipamentos fotográficos (abertura / velocidade / enquadramento /
perspectivas e profundidade / foco / sombra e luz) - 4 horas

No período foi possível filmar o sistema tradicional de pesca, bem como, a casa de
pedra e está em fase de montagem da estrutura do vídeo. É previsto uma filmagem dos
cinegrafistas indígenas apresentando o trabalho.
Próximas etapas
•
•

Finalização do documentário
Entrega do documentário

Relatório fotográfico

Trabalho de edição do documentário

Filmagem
com
Apucaraninha

drone

na

TI

Filmagem da construção do sistema de pesca Filmagem final envolvendo o grupo
tradicional

B – Subprograma de apoio ao Artesanato
Ações realizadas:
Considerando as metas e indicadores do Projeto Básico Ambiental do Componente
Indígena da UHE Mauá foi construída uma proposta de curso conjunto entre a TI
Queimadas e Apucaraninha, (paginas 287, 288, 289, 290). Propõe-se o presente curso
como forma de incentivo as atividades de produção e comercialização de artesanato e
fortalecimento das atividades culturais. A atividade foi acordada entre o cacique da TI
Queimadas com as lideranças do grupo Nen Gá na qual requisita, através desta, do
apoio do PBA-CI no custeio de materiais e recurso aos instrutores que ministrarão o
curso. (Anexo 4)

T.I QUEIMADAS

Com a saída do profissional de humanas que atuava na T.I foi solicitado pelo CECS que
atendesse temporariamente as TIs Queimadas e Mococa. Como forma de melhor
atendê-los, inicialmente foi lido os relatórios produzidos desde o início das atividades,
bem como, inúmeras reuniões com cacique e lideranças. As estratégias possibilitaram
um panorama geral das ações do PBA-CI na comunidade. Na mesma linha, foi adotado
como forma de aproximação e envolvimento na comunidade a participação nas
festividades comemorativas do dia do índio, em atendimento ao convite feito pelo
cacique Adevanil.
Ocorreram pressões por parte dos indígenas em relação a pendências junto ao CECS, na
qual informaram em ata que fariam as reivindicações via MPF. Assunto principal é a
substituição da pá carregadeira. Na oportunidade foram avançados acertos em relação à
demanda do PBA-CI em construir um livro paradidático. Após reuniões, a estratégia do
colégio é visitar as escolas Kaingang para trocar metodologias. Está definido que será a
construção de material de apoio a séries primárias. No entanto, em decorrência da
necessidade de acordo de continuidade junto ao CECS as ações ficaram suspensas e
aguarda uma definição para a construção da proposta efetiva.

Em relação ao audiovisual, foi observado que a equipe indígena produziu em conjunto
com o então técnico do PBA-CI um vídeo sobre o artesanato indígena. O mesmo
demanda um volume significativo de filmagens e edição para sua finalização. O
conjunto constitui um acervo de aproximadamente 260 GB de imagem bruta. Como a
TI não dispõe de filmadora, uma vez ter sido furtada, foi emprestado o equipamento da
TI Apucaraninha para o fechamento do vídeo. Apresentamos o profissional de
audiovisual que atende a TI Apucaraninha que se comprometeu a dar suporte na
finalização do vídeo que está em aberto. Houve manifestações positivas em relação ao
desenvolvimento do projeto audiovisual com este profissional. No entanto, em virtude
da necessidade de acertos em relação à continuidade do trabalho do PBA-CI nas TIs não
foi avançada a negociação. Foi repassado às lideranças e aos indígenas que atuam nas
pesquisas e filmagens da deliberação do CECS em encerrar o pagamento das atividades
via RPA. Uma vez que estes não estão bem amarrados com os compromissos assumidos
no PBA-CI. Foi requerido a equipe técnica que construa uma proposta que contemple
todos os itens acordados no referido documento e que o pagamento dos indígenas sejam
incluídos neste projeto.
Considerando as metas e indicadores do Projeto Básico Ambiental do Componente
Indígena da UHE Mauá foi construída uma proposta de curso conjunto entre a TI
Queimadas e Apucaraninha, (páginas 287, 288, 289, 290), em que é proposto um curso
como forma de incentivo às atividades de produção e comercialização de artesanato e
fortalecimento das atividades culturais. A atividade foi acordada entre o cacique da TI

Queimadas com as lideranças do grupo Nen Gá na qual requisita, através desta, do
apoio do PBA-CI no custeio de materiais e recurso aos instrutores que ministrarão o
curso. (Anexo 4)
Por solicitação da coordenação antropológica foi levantado os dados demográficos da
TI para uma projeção demográfica. Segue a planilha*:
ANO
População

2010
429

2017
682

2024
935

2031
1.281

2038
1.775

*O limitado histórico levantado não possibilita um levantamento preciso. Aguardamos
informações da CTL Londrina para dar uma melhor precisão na informação.

Neste bimestre ocorreu o trabalho de auditoria da CGLIC na T.I. Bem como a
apresentação de suas observações iniciais e questionamentos pontuais sobre dúvidas
geradas a equipe técnica local, coordenações antropológica e agronômica e coordenação
geral do PBA-CI. Na mesma data, indígenas de Apucaraninha, Laranjinha, Pinhalzinho
e Posto Velho foram até a TI Queimadas para apresentar suas manifestações de
preocupação em relação à continuidade do PBA-CI. No entendimento dos indígenas há
temor pela demissão dos contratados indígenas e interrupção das ações em curso. Cabe
o envio por parte da Funai do parecer a ser elaborado.
Em decorrência do agendamento da reunião do CGG para agosto, foi proposto o
exercício de revisão do plano operativo apresentado no início do ano para verificar o
status do andamento das atividades. No entanto, membros do CGL manifestaram
contrariedade ao proposto, uma vez que a Funai havia acabado de passar e estava ciente
do andamento das ações.
O período foi marcado por uma expectativa na comunidade em virtude da continuidade
das ações do PBA após o quinto ano de execução. Por determinação do CECS –
Curitiba, nenhuma nova frente de trabalho pode ser desenvolvida, bem como, ficou
suspenso manutenção de veículos e outros gastos cotidianos. Na comunidade, há grande
expectativa pela próxima reunião do CGG em que acreditam que haverá a construção de
novo acordo.
Em decorrência de um crime com vítima fatal, ocorreu a antecipação das eleições que
ocorreriam em agosto. Nesta, o vencedor é o Sr Ernesto. Após alguns dias da eleição
reunimos o antecessor e o novo cacique para tratativas quanto ao andamento do PBA-CI
em uma reunião harmônica e produtiva.

T.I. MOCOCA

Com a saída do profissional de humanas que atuava na T.I foi solicitado pelo CECS que
atende-se temporariamente as Tis Queimadas e Mococa. Como forma de melhor atendêlos, inicialmente foi lido os relatórios produzidos desde o início das atividades, bem
como, inúmeras reuniões com cacique e lideranças. As estratégias possibilitaram um
panorama geral das ações do PBA-CI na comunidade. Na mesma linha, foi adotado
como forma de aproximação e envolvimento na comunidade a participação nas
festividades comemorativas do dia do índio, em atendimento ao convite feito pelo
cacique Neno.
Em virtude da ata do CGL houve inúmeras questões pontuais a serem resolvidas. Os
ajustes nas construções para viabilizar seu uso na festividade do dia do índio, a
substituição de traves do campo de futebol que se encontravam corroídas pela ferrugem.
A manutenção do caminhão que era necessário à organização das festividades, troca de
pneu de trator, entre outros. Enfim questões cotidianas, porém fundamentais para a
comunidade organizar e gerir as festividades.
Também esteve presente a preocupação em relação a oscilação do nível da água no rio
Tibagi. Houve por parte do CECS a contratação de empresa e a instalação de medidores
que geram dados a cada quinze minutos e que serão acessados via internet. Aguardamos
o envio do link e as orientações de como acessar o banco de dados. (Anexo 5)
No entanto, a questão de maior preocupação e ansiedade está relacionada à aquisição da
compra da terra. O processo está longo e com amplo desgaste entre as partes envolvidas.
Por hora é aguardado um parecer da procuradoria do Estado que suspeita que a área em
negociação corresponda a uma área devoluta, portanto, não podendo ser negociada. O
prazo para tal encerra no dia três de agosto e é aguardada com muita tensão. No período
foi importante a reunião no MPF em que reuniu as lideranças indígenas, CTL-Londrina,
CGLIC, Procurador, CECS e o dono da terra para acordar os encaminhamentos e prazos
para a questão. A reunião apaziguou os ânimos e possibilita o aguardo da questão em
relativa tranquilidade.
Em relação ao audiovisual, foi observado que a equipe indígena vinha produzindo em
conjunto com o então técnico do PBA-CI um vídeo sobre o comércio do artesanato
indígena. No entanto, o acervo não foi disponibilizado para avaliação. Foi repassado às
lideranças e aos indígenas que atuam nas pesquisas e filmagens a deliberação do CECS
em encerrar o pagamento das atividades via RPA. Uma vez que estes não estão bem
amarrados com os compromissos assumidos no PBA-CI, foi requerido à equipe técnica
que construa uma proposta que contemple todos os itens acordados no referido
documento e que o pagamento dos indígenas sejam incluídos neste projeto, em virtude
da pressão da comunidade em acordo com a manifestação da FUNAI pela contratação
de um técnico especifico para atuar nas Tis de Ortigueira. Estamos aguardando a
decisão desta questão para os encaminhamentos deste tema.

Por solicitação da coordenação antropológica foi levantado os dados demográficos da
TI para uma projeção demográfica. Segue a planilha*:

ANO
População

2010
168

2017
145

2024
122

2031
89

2038
76

*O limitado histórico levantado não possibilita um levantamento preciso. Aguardamos
informações da CTL Londrina para dar uma melhor precisão na informação.

Neste bimestre ocorreu o trabalho de auditoria da CGLIC na T.I. Bem como a
apresentação de suas observações iniciais e questionamentos pontuais sobre dúvidas
geradas a equipe técnica local, coordenações antropológica e agronômica e coordenação
geral do PBA-CI. No entendimento dos indígenas há temor pela demissão dos
contratados indígenas e interrupção das ações em curso. Cabe o envio por parte da
FUNAI do parecer a ser elaborado.
Em decorrência do agendamento da reunião do CGG para agosto, foi realizado o
exercício de revisão do plano operativo apresentado no início do ano para verificar o
status do andamento das atividades. O trabalho foi realizado junto aos indígenas e será
apresentado por eles na próxima reunião da CGG.
O período foi marcado por uma expectativa na comunidade em virtude da continuidade
das ações do PBA após o quinto ano de execução. Por determinação do CECS –
Curitiba, nenhuma nova frente de trabalho pode ser desenvolvida, bem como, ficou
suspenso manutenção de veículos e outros gastos cotidianos. Na comunidade, há grande
expectativa pela próxima reunião do CGG em que acreditam que haverá a construção de
novo acordo.

PROJETO APRESENTADO AO MUSEU DO ÍNDIO
1.

Nome do Projeto

O Paris como fortalecimento cultural e unindo as diferentes gerações.

2.

Etnia envolvida
Kaingang

3.

Abrangência Territorial
Aldeia
Terra Indígena
Água Branca

Apucaraninha

População da
aldeia
600 – Fonte:
lideranças
indígenas

Município

Estado

Tamarana

Paraná

4.
Coordenadas Geográficas
23o 47’ 21’’ S / 50 o 57’ 33.67’’ O - elevação 732 metros
5.
•
•
•
•
•

Atividades Realizadas – produção de bens/serviços culturais
Oficina de comida típica,
lutas tradicionais,
batismo,
danças / cantos
roda de prosa

A- Rituais, Festas ou eventos
Realizado o rito de batismo na qual envolveu aproximadamente 50 indígenas e foi ministrado
pelo mestre Ourides Ky Sanh Lourenço. A atividade foi realizada no dia 28 de novembro de
2016 e foi viabilizada através dos recursos do museu e sua continuidade é garantida na medida
que a reprodução ocorre e garanta o aprendizado pelos mais novos.
B - Produção de bens materiais
Sem produção de bens materiais.
C - Comercialização e/ou divulgação da produção material
Sem produção de bens materiais.
D - Oficinas de repasse de saber
Foram realizadas duas oficinas de comida típicas nos dias 27 e 28 com duração de 4 horas cada.
Na oportunidade jovens e crianças puderam observar e aprender o preparo de comidas típicas.
E - Registro e/ou documentação do patrimônio cultural
Todos os ritos e oficinas foram registrados pelos cinegrafistas indígenas (Francisco e Carminho)
e pelo professor Rafael. Além das filmagens foram registrados através de registros fotográficos.
O material está armazenado em dois HD externos como forma de garantir que nenhum dado
seja perdido e está em fase de sistematização para a devida edição e disponibilização.
F - Artefatos, fotografias, filmes, áudios ou publicações no Museu do Índio

O interesse na disponibilização do material está manifestada desde a concepção do projeto. O
material está em fase de sistematização para o devido envio.
G - outras atividades
Nada consta

6.

Mestres Indígenas
Orides – mestre em culinária tradicional e aspectos espirituais
Francisca – mestre em aspectos espirituais
Marcia – mestre em culinária
Hellio – mestre em canto
Hellinho – mestre em canto

7.
Liderança Indígena ou Associação Indígena
Evento foi idealizado pelo Renato junto ao grupo cultural da aldeia Água Branca e coube a ele a
articulação na comunidade, FUNAI e PBA. No operacional foi o responsável por acompanhar
todas as aquisições dos itens previstos, mobilizar e motivar a comunidade a participar do
evento, planejar detalhadamente a realização do evento e resolver as questões não planejadas.
8.

Beneficiários

ETNIA
Kaingang

INDÍGENAS BENIFICIÁRIOS
Diretamente
Indiretamente
60
60

9.
Produtos concluídos em 2016.
Sem produtos para o período
10.

Produtos a serem concluídos em 2017.
Relatório das atividades
Documentário editado
Mídia com acervo fotográfico coletado

11.
Metas
Por hora as metas são qualitativas e não foram mensuradas
12.

Objetivos Alcançados
Valorização cultural;
Transferência de conhecimentos;
Motivação dos jovens;
Fortalecimento do grupo de danças.

13.

Atividades que serão desenvolvidas em 2017
Montagem do paris;
Finalização das entrevistas;
Realização da trilha a casa de pedra;
Fechamento das filmagens de armadilhas.

14.

Parcerias
Estabelecimento de parceria com PBA-CI – Mauá, com suporte na organização do evento e
apoio nas filmagens e edição do material.

15.
Elemento de
Despesa

Execução orçamentárias e financeira
Total de
Despesa
Despesa não
Credito
Empenhada
Empenhada
Recebido

Despesa
Liquidada

Restos a
Pagar em
2017

Informar o
que foi feito
com o
Recurso não
Empenhado

TOTAL

16.
Continuidade das ações
A ação foi tida como positiva na comunidade, a qual motivou o grupo de jovens a planejar uma
nova atividade como esta neste novo ano. A ideia é centralizar no tema dos alimentos
tradicionais. Por ser um tema mobilizador na comunidade e que promove práticas ancestrais. Há
interesse de associar este evento à visitação de não índios para conhecer um pouco mais de
cultura kaingang e poder adquirir o artesanato produzido na comunidade.
17.

Problemas encontrados

Ocorreu um único problema que foi a ocorrência de uma forte chuva no segundo dia do evento,
a qual dificultou a realização de parte da programação, entre elas, a finalização do pari, que em
decorrência da chuva acabou danificado. Em virtude disso uma nova data está para ser agendada
de modo a viabilizar a execução de todos os pontos planejados.

18.

Governança
O projeto foi o primeiro edital aprovado na comunidade do Água Branca. De tal forma, ele é
importante por demonstrar que são capazes de escrever e gerenciar recursos em prol da cultura e
da comunidade. Além disso, foi uma forma de abertura de diálogo com outros atores que
prezam a questão indígena. E ainda por aproximar ainda mais da CTL-Londrina que tem sofrido
com a escassez de recursos e aproveitar a parceria da equipe do PBA-CI que atua junto à
comunidade.

OFICINA DE ARTESANANTO KAINGANG

ARCOS, FLECHAS, BORDUNAS, COLAR E VESTIMENTAS, ETNIA KAINGANG
MINISTRANTE:
Anilton Lourenço
Thiago de Almeida
Laercio Mendes
Crstiano Jorge
Daniele Vergílio Jorge
Soverino Pereira

DESCRIÇÃO:
Ministrante: Grupo Nen Gá
Local: Terra Indígena Queimadas
Carga horária: 24 horas (04 dias)
Participantes: entre 50 integrantes Queimadas e 50 Apucaraninha

JUSTIFICATIVA:
Considerando as metas e indicadores do Projeto Básico Ambiental –
Componente Indígena da UHE Mauá, (páginas 287, 288, 289, 290) e o desdobramento
das atividades realizadas junto aos indígenas da Terra Indígena Apucaraninha e Terra
Indígena Queimadas, propõe-se o presente curso como forma de incentivo às atividades
de produção e comercialização de artesanato e fortalecimento das atividades culturais.
A atividade foi acordada entre o cacique da TI Queimadas com as lideranças do grupo
Nen Gá na qual requisita através desta do apoio do PBA-CI no custeio de materiais e
recurso aos instrutores que ministrarão o curso.

OBJETIVO GERAL:
Aperfeiçoar a qualidade e variedade do artesanato, bem como, instrumentalizar
os grupos culturais de ambas Terras Indígenas, especificamente arcos, flechas, bordunas
lanças e vestimentas tradicionais da etnia Kaingang.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Ampliar a variedade de artefatos específicos da etnia Kaingang produzidos
na TI, compreendendo arcos e flechas, bordunas, lanças e vestimentas;
2) Melhorar a qualidade do acabamento do artesanato produzido na TI;
3) Capacitar a produção de artefatos utilizados em danças e apresentações
culturais;
4) Valorizar a utilização de matéria-prima oriunda da TI para confecção dos
artefatos;
5) Estimular o uso de técnicas tradicionais artefatos;
6) Incentivar a troca de saberes entre os grupos culturais da TI Queimadas e
Apucaraninha;

METODOLOGIA
- Exposição de técnicas para confecção dos artefatos mencionados;
- Coleta de matéria-prima nas matas e dependências da Terra Indígena;
- Orientação prática sobre confecção dos artefatos mencionados;
- Orientação prática sobre extração de tinturas naturais;
- Orientação prática sobre técnicas de acabamento;
- Troca de saberes.

METAS

1) Efetiva transmissão de técnicas e conhecimentos entre os grupos participantes da
oficina;
2) Produção de artefatos pelos participantes da oficina, compreendendo arco e flechas,
lanças, bordinhas e vestimentas;
3) Realização de trabalho específico de acabamento dos artefatos produzidos na
oficina;
4) Utilização de matéria-prima encontrada na TI para confecção de artefatos na oficina;
5) Realização de 30 horas de oficina

INDICADORES
1) Fichas de inscrição e lista de presença dos participantes da oficina;
2) Fichas de avaliação da oficina realizada pelos participantes;
3) Registros fotográficos e audiovisuais da oficina;
4) Registros dos artefatos produzidos pelos participantes da oficina.

PÚBLICO ALVO
O público alvo da oficina é composto pelos grupos culturais e artesãos das
Terras Indígenas Queimadas e Apucaraninha.

PLANO DE TRABALHO

- Primeiro dia (manhã): oficina de cocar
- Primeiro dia (tarde): oficina de chocalho e tiara
- Segundo dia (manhã): oficina de construção de arco e flecha
- Segundo dia (tarde): Preparação de pó para tintura

- Terceiro dia (manhã): oficina de colares e brincos
- Terceiro dia (tarde): oficina de produção de vestimentas tradicionais
- Quarto dia (Manhã e tarde): Confecção de artefatos – lança e borduna

CUSTOS
- Remuneração dos ministrantes: R$ 3.600 (24 diárias de R$ 150,00)
- Alimentação dos participantes: R$ 5.200,00 (duas refeições dia por 4 dias para 100
pessoas a R$ 6.50 a refeição)
- Itens para artesanato R$ 800,00
- combustível e pedágio R$ 400,00
TOTAL 10.000,00
CURRÍCULO DO MINISTRANTE

Nome: Lideranças do Grupo cultural Nem Gá (Anilton Lourenço, Thiago de Almeida,
Laercio Mendes, Cristiano Jorge, Daniele Vergílio Jorge e Soverino Pereira). O grupo é
resultado de um processo de valorização cultural decorrido da preocupação na
comunidade com o falecimento dos ancestrais na Terra Indígena Apucaraninha. O fato
de levarem seus conhecimentos sem a transmissão aos mais jovens. No ano de 2013 foi
realizada a primeira Festa do Pari, aspecto que motivou um grupo de aproximadamente
30 jovens da TI a se reunir para valorizar a cultura Kaingang e no ano de 2014 este foi
batizado como Nem Ga, pela anciã Gilda Kuita e Maria Elena (Ren) que ensinou
inúmeras músicas cantadas em rituais Kaingangs. Neste mesmo ano o grupo organizou
a segunda festa do Pari que foi registrado e virou o documentário (Vida Kaingang).
Como também ocorreu a primeira participação do grupo no Acampamento Terra Livre
(ATL). Evento foi importante para a consciência do grupo de sua importância na esfera
nacional. Desencadeando em um ampla participação em nível local, municipal, estadual,
nacional e internacional. Hoje, com quatro anos de atuação, o grupo compõe
aproximadamente 100 integrantes e vem realizando importantes estudos sobre seus
aspectos culturais, na instrumentalização do grupo e na representação da cultura
Kaingang para além da Terra Indígena e acabou por motivar a formação de outros
grupos culturais tanto no Apucaraninha quanto em outras Terras Indígenas.

REGISTROS:

ANEXO 5

OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM ARTESANATO

LOCAL: Terra Indígena Apucaraninha - Tamarana –PR
PUBLICO: 90 indígenas
PERÍODO: 17-19 de agosto de 2016
PROPOSTA: Considerando as metas e indicadores do Projeto Básico Ambiental – Componente
Indígena da UHE Mauá, (paginas 287, 288, 289, 290) e o desdobramento das atividades
realizadas junto aos indígenas da Terra Indígena Apucaraninha, propõe-se o presente curso
como forma de incentivo às atividades de produção e comercialização de artesanato.
A atividade foi requerida pelos indígenas que apresentaram a proposta já estruturada e solicita
ao PBA o apoio no custeio de materiais e recurso ao instrutor que ministrará o curso. Na
ocasião teremos três indígenas Kaingangs desenvolvendo três frentes de ensino (construção
de brincos/ chaveiros e imãs de geladeira / confecção de roupas para grupo de dança). O
pedido é desdobramento da comercialização das cestarias e itens que aprenderam a fazer no
curso anterior promovido pelo PBA, na qual, os compradores estão solicitando itens
diversificados como os brincos, chaveiros e imãs.
O curso será desenvolvido de maneira prática distribuído em três dias com a participação de
trinta pessoas/dia. A proposta visa ao resgate e troca de saberes, bem como, contribuir para a
geração de trabalho e renda, uma vez que o aprendizado e produção de artes servirão para
respaldar as famílias no que tange às questões econômicas. A proposta é promover 18 horas
de oficina.
Para realização desta oficina solicita-se ao PBA-CI o custeio apontado na tabela a seguir, bem
como, apoio na organização e execução da ação. O recurso utilizado está previsto no Programa
de Fomento a Cultura do PBA. Destacamos que a equipe técnica ficará responsável pelo
registro da atividade.

RELAÇÃO DE ARTESÕES – Água Branca

1. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
2. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
3. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
4. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato

Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Marlene Vajesanh de Almeida
8.448.845-3
054.246.849-20
43-3399-6520/9839-3903
Balaio pequeno
Bambu
Fazenda vizinha
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Zita Mu Em Ga Pereira
13.310.007-5
083.376.369-55
43-3399-6520/9839-3903
Fruteira
Taquara e bambu
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Benedita Rig Ka Adolfo Pereira
8.239.291-2
005.829.109-19
43-3399-6520/9839-3903
Fruteira
Taquara e Bambu
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Jandira Pires Domingos
8.449.691-0
050.055.139-14
43-3399-6520/9839-3903
Fruteira

Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
5. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
6. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
7. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
8. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF

Taquara e Bambu
Aldeia e vizinhança
15
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Silmara Kisynh Lourenço
14.387.401-0
119.287.829-90
43-3399-6520/9839-3903
Fruteira
Taquara e Bambu
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Benedita Nissan dos Santos Vergílio
9.620.191-5
053.423.039-31
Balaio grande
Taquara e Bambu e barbante
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Clotilde Gavygsanh Filisbino
8.453.974-0
050.055.609-12
43-3399-6520/9839-3903
Balaio Grande
Taquara, bambu, barbante e corante
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Juscimeira Nivygsanh Luiz
12.925.688-5
103.857.869-80

Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
9. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
10. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
11. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
12. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão

43-3399-6520/9839-3903
Fruteira
Taquara, bambu, corante
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Marina Movem Lourenço
13.552.213-9
103.118.019-27
43-3399-6520/9839-3903
Fruteira
Taquara, bambu barbante e corante
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Ivanilda Adolfo
10.833.567-0
067.214.659-22
43-3399-6520/9839-3903
Balaio médio
Taquara, bambu barbante e corante
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Ângela Jorge
13.661.805-9
013.386.579-76
43-3399-6520/9839-3903
Balaio médio e grande e pulseira
Taquara, bambu barbante e corante
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Luana Ganham Domingos

RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
13. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
14. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
15. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
16. Núcleo regional de educação
Município

14.436.941-6
121.252.349-04
Fruteira, Cesto, balaio pequeno
Taquara, bambu barbante e corante
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Marileia Gagte Zacarias
13.633.040-3
116.620.329-86
43-3399-6520/9839-3903
Prendedor de cabelo, brinco
Taquara, bambu barbante e corante
Aldeia e vizinhança
15 prendedores e 10 brincos
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Mariza Nirigte Marcolino Zacarias
8.448.202-1
050.699.649-25
43-3399-6520/9839-3903
Pulseira, brinco, balaio grande
Taquara/balaio/miçanga e penas
Aldeia, vizinhança e Londrina
10 de cada
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Amadeus Far Zacarias
7.522.173-8
021.791.749-69
(43) 9949 9333/ 98638461
Colar, filtro dos sonhos,
Sementes nativas, miçanga, linha de pesca,
fio encerado, cola, cipó
Aldeia e Londrina
20 colares e 10 filtros
Londrina
Tamara na

Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
17. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
18. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
19. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima

Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Margarida Joguar Na Pereira Alfredo
9.414.863-4
053.607.919-69
43-3399-6520/9839-3903
Balaio pequeno e grande
Taquara, bambu, barbante e corante
Aldeia e Londrina
10 de cada
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Claudiane Aparecida Guilherme
14.124.993-2
113.555.899-08
43-3399-6520/9839-3903
Pulseira, Brinco e prendedor de cabelo e
colar
Sementes nativas, miçanga, linha de pesca,
fio encerado, penas
Aldeia e Londrina
10 de cada
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Valdinei Ro Pereira
13.726.654-7
110.850.179-66
43-3399-6520/9839-3903
Colar, brinco, cocar
Sementes nativas, miçanga, linha de pesca,
fio encerado, pena
Aldeia e Londrina
5 de cada
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Adeildo Kasin de Almeida
10.720.545-0
43-3399-6520/9839-3903
Chocalho
Cabaça, sementes nativas, pena, miçanga

Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
20. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
21. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
22. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima

Local de origem da matéria prima

Quantidade de artesanato produzido por
mês
23. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia

Aldeia e Londrina
15
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha - Aldeia Água
Branca
Valdinei Ro Pereira
13.726.654-7
110.850.179-66
43-3399-6520/9839-3903
Colar, brinco, cocar
Sementes nativas, miçanga, linha de pesca,
fio encerado, pena
Aldeia e Londrina
5 de cada
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Valdenice Nu Campolim Pereira
9222.311-6
046.993.109-40
43-33996520/ 9839-3903
Fruteira
Taquara / bambu
Aldeia e vizinhança
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Vanice Tanh Komi Pereira
13.685.593-0
107.285.589-55
43-33996520 /
Cesto pequeno/ brinco/ balaio grande
Taquara/
bambu/barbante/pena/miçanga/sementes
nativas
Taquara na aldeia/ bambu vizinhança/
sementes na aldeia/ miçangas e barbante
Londrina
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua

Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
24. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
25. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
26. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês

Branca
Julia Kavygmu Valério Pereira
10.509.183-4
069.669.829-38
43-33996520/ 9839-3903
Balaio fruteira
Taquara e bambu
Taquara na aldeia e bambu vizinho
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Marcos Ganga Piraí
13.479.573-5
013.739.819-03
43-33996520/ 9839-3903
Brinco / colar / flecha
Bambu taquara/ sementes / linha / penas/
corantes
Aldeia / vizinhos e comercio Londrina
15
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Genoeva Jate Caetano
13.334.535-3
106.056.529-37
43-33996520/ 9839-3903
Fruteira pequena
Taquara / bambu / corantes
Aldeia vizinho e Londrina
12
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Mariana Nirag Um Lourenço
14.031.197-9
068.960.119-04
43-33996520/ 9839-3903
Balaio médio
Taquara e bambu corantes
Aldeia e vizinhos
13

27. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
28. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
29. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
30. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato

Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Vanderleia Toto Pereira
12.709.335-0
093.308.439-05
43-33996520/ 9839-3903
Fruteira e balaio médio
Taquara bambu e corante
Aldeia e vizinhos
14
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Edina Rigso Pereira Deolindo
10.109.419-7
062.602.039-50
43-33996520/ 9839-3903
Cesto, balaio, fruteira, pulseira, filtro dos
sonhos
Taquara/bambu/barbantes, miçangas,
corantes
Aldeia vizinhos Tamara na e Londrina
16
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Sirlei Munankag Vieira Mendes
9.062538-1
055.115.639-27
43-33996520/ 9839-3903
Balaios grandes médios e pequenos
Taquara / bambu e corantes
Aldeia vizinhos e londrina
15
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Suzana Mukyg Adolfo
8.453.524-9
111.492.699-01
43-33996520/ 9839-3903

Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
31. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
32. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
33. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
34. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG

Balaio pequeno e fruteira
Taquara/ bambu/corantes
Aldeia/ vizinhos/londrina
16
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Cacique Moises Lourenço
7.294.617-0
020.325.149-07
43-33996520/ 9839-3903
Balaio fruteira
Taquara bambu e corantes
Aldeia / vizinho e londrina
11
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Iraci Kuprenh Deolindo
6.295.612-7
066.634.309-80
43-33996520/ 9839-3903
Fruteira
Taquara e Bambu
Aldeia e vizinho
11
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Juraci Fakanh Menegildo
9.589.948-0
046.970.649-09
43-33996520/ 9839-3903
Balaio Grande
Taquara bambu corantes
Aldeia, vizinhos e Londrina
13
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Tereza Rig Tanh Luis Menegildo
14.692.098-5

CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
35. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
36. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
37. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
38. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia

014.024.849-84
43-33996520/ 9839-3903
Balaio grande
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos/londrina
14
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Amélia Gate Deolindo
8.453.551-6
050.056.589-98
43-33996520/ 9839-3903
Balaio pequeno e grande
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos e londrina
9
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Helis Gog Ner Zacarias
14.211.084-9
013.339.559-60
43-33996520/ 9949-9333
Pulseira/filtro do sonho
Miçanga/ sementes/ barbantes pena
Aldeia/ Londrina
12
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Franciele Jarusa Zacarias
10.461.113-3
074.990.159-47
43-33996520
Pulseira/colar/filtro dos sonhos
Miçangas/ sementes/ penas e barbantes
Aldeia e Londrina
7
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca

Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
39. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
40. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
41. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
42. Núcleo regional de educação

Neide Ganagnan Pires
10.238.591-8
055.391.649-11
43-33996520/ 98393903
Balaio grande
Taquara / bambu e corantes
Aldeia vizinhos e Londrina
11
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Silmara Kújynh Pires Pereira
14.446.316-1
124.440.749-63
43-33996520/ 9839-3903
Colar/brinco
Barbante/pena/miçanga e sementes
Aldeia e Londrina
14
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Nielson Ferreira
10.331.588-3
012.819.279-88
43-33996520/ 9949-8172
Roupa de dança/ lança /filtro de sonhos
Bambu, madeiras, tintas, estopa, penas,
miçanga
Aldeia/ Londrina
16
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Orides Kysanh Lourenço
8.816.009-6
644.988.689-19
43-33996520/ 9839-3903
Balaio grande
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/ vizinhos/Londrina
8
Londrina

Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
43. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
44. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
45. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por

Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Albertina Gavig Prag Bonifáfio Pereira
8.030.655-5
005.207.699-70
43-33996520/ 98393903
Balaio grande
Taquara/ bambu/ corantes/
Aldeia/vizinhos/Londrina
8
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Leonice Candido Rael Pereira
046.991.689-30
43-33996520/ 9839-3903
fruteira
Taquara / bambu/ corantes
Aldeia vizinhos e Londrina
9
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Darci Kame Nigreg Mendes
8.449.687-1
880.097.189-04
43-33996520/ 9839-3903
Balaio grande
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos/Londrina
7
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Mariane Fórigtanh Menegildo
14.692.157-4
124.969.139-74
43-33996520/ 9839-3903
Filtro de sonho / pulseira
Barbantes/cipó/miçanga/pena
Aldeia e Londrina
10 cada

mês
46. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
47. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
48. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
49. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima

Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Maria Cristina Gasanh Temoteo
8.790.404-0
064.080.859-03
43-33996520/ 9839-3903
Balaio grande fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos/Londrina
11
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Carina Favenh dos Santos Vergilio
14.732.081-7
43-33996520/ 9839-3903
Cesta pequena
Taquara/bambu/ corantes
Aldeia vizinhos e Londrina
8
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Joaquina Niragmu Vergilio
13.983.043-1
-----43-33996520/ 9839-3903
Fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos/Londrina
13
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Danilza Ganan Lourenço
----------------43-33996520/ 9839-3903
Fruteira
Taquara/bambu/corantes

Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
50. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
51. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
52. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
53. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato

Aldeia/vizinhos/Londrina
7
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Francisca Musanh Marcolino Guilerme

43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos/Londrina
9
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Kaique Guilerme
14.241.755-3
013.330.129-00
43-33996520/ 9839-3903
Chocalhos/pulseiras e filtro dos sonhos
Barbantes/linhas/sementes/miçanga/cabaça
Aldeia/vizinhos e Londrina
5 de cada
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Helinho Tyj Zacarias
14.752.266-5
43-33996520/ 9839-3903
Prendedor de cabelo/filtro sonhos e colar
Barbante, pena/miçanga/chocalho
Aldeia /londrina
10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Gumercindo Ro Fog Zacarias
7.540.323-2
004.490.129-13
43-33996520/ 9839-3903

Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
54. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
55. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
56. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
57. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG

Peneiras/apa
Taquara/ bambu/
Aldeia/vizinhos
20
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Catarina Ninka de Almeida
8.453.516-8
045.954.029-70
43-33996520/ 9839-3903
Balaio fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos
`10
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Madelena Inh Prun Ra Caetano Adolfo
7.377.801-8
046.121.349-40
43-33996520/ 9839-3903
Balaio/Fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos
13
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Elias Pira My Pereira
9.386.101-9
050.056.609-76
43-33996520/ 9839-3903
Brinco/colar
Sementes/penas/barbantes
Aldeia
20
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Valdinei Fag Ryg Deolindo
10.720.676-0

CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
58. Núcleo regional de educação
Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
59. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
60. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
61. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF

073.437.579-46
43-33996520/ 9839-3903
Flecha/pulseira
Madeira/penas/cipó
Aldeia/vizinho
14
Londrina
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
José Kreryg Mendes
13.201.622-4
104.121.119-85
43-33996520/ 9839-3903
Trança/chapeu/pulseira
Taquara/criciúma
aldeia
3
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Teresa Nu Em Ga Amandio
11.006.786-0
080.497.209-50
43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corante
Aldeia/vizinho/
9
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Juscelino Nife Mag Vicente
13.164.111-7
011.900.319-81
43-33996520/ 9839-3903
Pulseira/ colar
Sementes/pena/barbante
Aldeia
10
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Ana Kunin Domingos
8.453.432-3
050.056.299-71

Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
62. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
63. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
64. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
65. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato

43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos
11
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Dorvalina Nivyg Tanh Adolfo Lourenço
8.816.013-4
43-33996520/ 9839-3903
Balario/fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos
10
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Malvina Gyrag Prag Crespo
9.091.361-1
046.038.129-65
43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinho/londrina
11
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Sheila Nenygtanh

43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira/pulseira
Taquara/bambu/sementes/corantes
Aldeia/vizinhos/Londrina
8
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Cristiane Muvagte

43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira

Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
66. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
67. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
68. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
69. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima

Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinho
12
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Delcio Ren Mag Campolim
9.985.542-8
063.685.459-09
43-33996520/ 9839-3903
Flechas/colar/pulseira
Madeira/sementes/cipós/penas
aldeia
10
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Rosani Jonjor de Oliveira
14.511.184-6
079.147.479-80
43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinho
9
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Josiara Nynhnynh
13.862.264-9
43-33996520/ 9839-3903
balaio
Taquara/bambu/corante
Aldeia/vizinho
7
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Ambrozina Gaviyg Tanh Mendes
8.453.523-0
050.310.559-79
43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinho/Londrina

Quantidade de artesanato produzido por
mês
70. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
71. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
72. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês
73. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês

10
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Maria Lovina Karugte Mendes
9.561.389-6
43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinho
11
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Patric Krygme Domingos

43-33996520/ 9839-3903
flecha
Madeira/cipo
aldeia
4
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Juscineia Re Tan Luis
14.286.689-7
121.722.849-71
43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corante
Aldeia/vizinho
8
Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Caslos Nugfur Zacarias

43-33996520/ 9839-3903
Pulseira/colar
Sementes/miçanga/penas
Aldeia/vizinho/Londrina
8

74. Município
Nome da terra indígena/aldeia
Nome do artesão
RG
CPF
Telefone para contato
Tipo de artesanato
Matéria prima
Local de origem da matéria prima
Quantidade de artesanato produzido por
mês

Tamara na
Terra Indígena Apucaraninha – Aldeia Agua
Branca
Cassiano Far De Oliveira
9.256.686-2
046.731.899-90
43-33996520/ 9839-3903
Balaio/fruteira
Taquara/bambu/corantes
Aldeia/vizinhos
10

