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INTRODUÇAO 

Este projeto busca tr2~ar objetivos, estratégias e 
metas a serem desenvolvidas pela Equipe da OPAN junto aos povos 
Parintintin e Tenharim, de lingua Tupi-Kawahib~ no médio rio 
Madeira-AM~ ao curso dos próximos trés anos. 

Destacamos o papel que estes povos Kawahib têm na 
quest~o indigena brasileira por uma brava luta e resistência~ 
fisica e cultural, mesmo após séculos de massacre e opress~o. 
Ocupando uma extensa regi~o, que abrange Rondônia, noroeste de 
Mato Grosso e sul do Amazonas, os povos Kawahib vivenciam 
condi;bes bastante diferenciadas de interai~º com a sociedade 
nacional, desde oe Parintintin e Tenharim, com várias décadas de 
contatos e comércio com as frentes de expans~o (seringueir~s, 
gart-mpeiros, estradi=t=-, minera.doras, agências indigenistas etc")' 
aos Uru-Eu-Wau-Wau e Kawahib isolados do Madeirinha, que apenas 
esporadicamente defrontam-se com estes segmentos, e nem sempre 
de modo pacífico. 

Acentuamos a situai~º estrategica deste Projeto em 
vista do debate e de busca de alternativas ao modelo 
desenvolvimentista que está sendo implantado na Amazônia pois a 
regiâo se contitui num polo de efervescência política, econômica 

. ' e S0C1aL. 

A seguir, apresentamos uma análise de conjuntura 
em que os Kawahib est~o inseridos, os objetivos e metas do 
P1-ojeto e a proposta para 1993. O or~ame~to para três anos soma 
US$- 77.496 (setenta e sete mil e quatrocentos e noventa e seis 
dólares). 
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A ENTIDADE 

.. Fundada em 1969~ a OPAN - Opera;~o Anchieta é uma 
entidade n~o-governamental, de fins filantrópicos, que busca a 
promo~~o dos povos indigenas no Brasil. Para isso,· desenvolve 
Projetos de Trabalho, em especial na regi~o amazônica~ através 
de equip~s locai~, formadas por 2 a 4 membros que prestam 
servi~o direto as comunidades indigenas onde atuam. 

Como prioridade para a nossa a~~o 
aquele~ povos sem qualquer stendimento ou sob risco 
fisica ou cultural. 

consideramo5 
de extin~~o 

Com mais de 23 anos de servi~os prestados a várias 
comunidades indigenas principalmente nas regi~es Centro-Oeste a 
Norte, os Projeto8 de Trabalho da OPAN resultaram na garantia e 
demarca;~b de àreai indígenas~ a implanta~~º de programas de 
educa;~o e de saúde exemplares e e~periéncias que apontam 
alternat~vas econômicas para as comunidades ind1genas. 
Constituiram~ portanto, iniciativas que sinalizam possibilidades 
reais para muitas outras comunidades indigenas em todo pais. 

Outro ei~o de atua~~º da OPAN é a seleç~o, 
preparaç~o e engajamento de novos indigenistas, através de um 
curso de forma;~o indigenista oferecido anualmente. 

Os membros da OPAN s~o técnicos de 
profissbes, que trabalham nos campos de saúde, 
economia~ defesa d2 terra e organizai~º indigena. A 
OPAN está em Cuiabà/MT, onde trabalham os~ membros da 
Coordenaç~o e mais dois colaboradores. 

diversas 
educaç~o, 
sede d a 

Equipe de 

As linhas da OPAN acentuam a convivência nG dia-a 
dia das aldeias~ o aprendizado da lingua, o respeito à cultura e 
a assessor.:-.i.-2 e pn?stac;~o de serviç.os efetivos ti.s comunida.de!: 
indigenas. Nos Projetos~ as solicita;bes mais frequentes s~c 
apoio à form3ij~O de agentes de saúde e de professores~ e 
acompanhamento na definiç~o, demarca~~º e garantia das terras e 
b busca de alternativas econômica~. 

Para álcan;ar seus objetivos, a OPAN procura 
associar-se a outras entidades e movimentes afins5 situa~do ~ 
quest~o indigena ao lado das lutas ecológicas, por reforma 
agr~ria e outras, de maneira a reunir apoio e obt2r do governo 
brasileiro uma politica 1ndigeni5ta favorável ao~ interesses 
dos povoe indigenas. 

A seguir elencamos Gs Projetos de Trabalho que 
atualmerto s~o desenvolvidos pela OP~~~ Projeto Kulina~ Projeto 
Katukina, Projeto Zuruah~, Projeto Tapauá~ Projeto Kawahib, 
Projeto Enawene-nawe e Projeto Amambai. 
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HISTORIA E C4NJUNTURA DOS KAWAHIB 

A·populai~º do~ Kawahib da regi~o do médio Madeira 
soma aproximadamente quinhentos individuas, dividindo-s~ em dois 
grupos, os Parintintin e os Tenharim. Encontra-se distribuida 
em três àreas indigenas, loc~lizadas nos municipios de Humaità e 
Manicoré, no estado o· Amazon~s: a A. I. Nove de Janeiro (234.400 
ha); a A. I. TransamazOnica (488.500 ha) e a A. r. Igarapé Pre~o 
(79.500 ha), sendo a primeira dos Parintintin e as duas últimas 
Tenharim. 

populai~º 
produtos 
público. 

Nesta regi~o situada no e1:tremo sul do Amazonas a 
regional emprega-s~ na explora~~c de ouro, extra;~c de 
florestais, pequ~no comércio e no funcionalismo 

r 
Os Kawahib cio Médio Madeira, tiveram seus 

primeiros embates com a frente seringalista no inicio do século 
XVIII. Com forte tradi~~o guerreira,. os Parintintin combateram 
com intensa violência o avan~o da~ populaiâo n~o-india, com 
grandes perdas de lado e ladq, No entanto, ao longo dos an~s, a 
luta se revelou desigual, com os Parintintin perdendo parte de 
sua populaiâo e território. 

Somente em meados do ~éculo XX, com e 
"pacifii:=a(;ão", O:- Par-inti.ntin paSSéH-am a conviver assidLtamente 
com segmentos da sociedade nacional~ assimilando contumes e 
necessidades de consumo. Es~a situa~~o. com o tempo revelou-se 
nociva. O grupo passou a depender e·su~meter-se à autoridade da 
FUNA I, compn:,metendo assifll sua o r q an i zr.u;âo intet-na, modo de 
produ~~o e saúde e desagregando sua cultura. Dis5o resultou um 
povo abatido~ sujeito a periDdos ciclices de fome e exposta a um 
sem-número de doen;as. 

Os Tenharim, ao contrário dos Parintintin, foram 
pacificados apenas nc inicio dos anos 70 com a implantai~º da 
BR - 230 (Transamazónica). Com um contato mais recente, os 
Tenharim mantêm sua economia equilibrada e uma cultura vigoros3. 
Entretanto, existe uma dep~ndénci~ muito grande em relaçâo a 
FUNAI nas quest~es de saúde e edu~ai~º . 

Atualmente, o quadro d2 populaijio Kawahib do médio 
Mad~ira é o seguinte: 

1. Sa.úde 

Srande 1nc1denci~ ~e doen~~s respiratóri3s 
Fªat-ir,tintin:i or.d e ~q:)~-c,:: . .i.1TH°:i'.:,.3_rr;e:1te 71:i~~ de g:-Lt;::ii:J pc,~--=-Lti, OLt 
pos~uiu tuberculose, 2lém d2 ~ro0lem~~ oc25ion3dcs pela 
subnu tr ii;àC:1• 

nc,.:: . 
• .L J <::\ 

3 



De uma maneira geral, todos as comunidades sofrem 
doen~as parasitárias diver~as e surtos periódicos de malária. 

2. Ten-a. 

Apesar do projeto constitucional para a demarca;•o 
das terras indigenas até 05 de outubro de 1993, até agora -as 
trés áreas indígenas em quest~o n~o est~o demarcadas, mas apenas 
delimitadas, sofrendo contantes invasOes por parte dos colonos e 
ribeirinhos. 

Desde o inicio de 1992, os Tenhar~m da Area 
Indigena da Transamazônica vém se mobilizando junto a FUNAI, a 
fim de garantir a demat-ca.c;:~o de suas terr-as. 

Dev.H:lo ao forte intervencionismo da FUNAI. tanto 
os Parintintin qi1anto os Tenharim poss1..1em uma ~conomia 
extremamente dependente, consequentemente instável e sujeita a 
periodos de carência alimentar. 

Mantêm comé~cio com a popula~~o regional, vendendo 
produtos extrativistas~- principalmente seringa, castanha e 
sorva. 

Existe por parte dos Kawahib 
expectativ~ em relai~º à educa;~o, devido a 
c9merciais com a popula~~o regional. 

uma 
sua=- 

grande 
relai;eles 

Nesse sentido, em.1992 a FUNAI iniciou um programa 
de alfabetizaiâD bilingue na A. I. 9 de Janeiro ministrado por 
um professor Parintintin. O programa ainda encontra~se em 
andamento,-·sem apresentar resultados concretos. Atualmente o 
professor est~ sendo mantido pela Prefeitura de Humaità. 

º=· Tenhar irr. posS:-uem uma e:{per- iénc ia 
entretanto ministrado par professores n~o-indios. 

similar-, 

5. Relai~º com a sociedade envolv2nte 

ExiS:te uma profunda desinforma~ào por parte da 
sociedade envolvente em rela~~º aos indios, favorecendo o 
enraizamento de um forte preconceito. Além disto~ quase sempre 
fazem e incentivam rela~~~s comerciai~ ande os lndios 
in\1ar-ia\lelJT1er,te s~o ::?~~piot-adc1:.~ 
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6. Organizaç~o Indigena 

Há uma crescente articula;~o de lideran;as e 
associaçbes indigenas no Estado de Rondônia. Contudo na regi~o 
de Humaitá as articulaibes externas s~o incipentes~ efetivando 
se em termos individuais ·por meio do engajamento de lideran;as 
jovens. 

HISTORICO DO PROJETO KAWAHIB 

A partir de uma proposta inicial que previa uma 
a;~o centrada prioritariamente para os Kawahib isolados do rio 
Madeirinha~ o Projeto Kawahib em 1988 se instalou na regi~o do 
médio Madeira. 

Entretan~o~ as relaiôes que foram se estabelecendo 
com os demais povos da n~gi~o~ particulannente F'at-intintin e 
Tenharim~ pressionaram o desenvolvimento de atividades voltadas 
à aten;~o imediata dos problemas destas cqmunidades. Isto 
somado às dificuldades que se apresentaram paia a continuidade 
de um trabalho intensivo e permanente com o grupo Kawahib 
isolado, e as restri~bes por parte do órg~o indigenista oficial, 
os objetivos do Projeto foram redirecionadoE a partir de 1989, 
privilegiando-se o trabalho com as grupos próximos à Humaità. 
Contudo, o trabalho interrompeu-se em 1991, com o·desligamentc 
da equipe formada .por Jo~o Lobato e· Rosa Cartagenes. 

Em 1992, formou-se uma nova equipe para retomar as 
atividades do Projeto. 

OBJETIVOS~ ESTRATÉGIAS E METAS 

O Projeto Kawahib objetiva colaborar para que os 
Parintintin e Tenharim resgatem sua autonomia, em vista da 
defesa de suas terras, melhoria das condiibes de vida e 
preserva~~º de seu patrimônio histórico e cultural. 

Avaliamos que a atua~~º junto aos Kawahib exige a 
intervenç~o~ ao mesmo tempo, em seie campos: economia, saúde~ 
edu~a;~o, rela~~º com a sociedade envolvente, organizaç~o 
indigena e território. DentrE estes elegemos três como 
prioridades para enfatiz~~ a i~ter•,enç~o da equipe: 
as ~reas de economia, de ~aóde e d2 crgani~aç~o oolitica, 
através dos quais acreditamos mobili~ar 35 comunidade~ indigenas 
para alcançar maior autonomia e di~a~~za~ a solu~~~ de seus 
prõblemas. 
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Par-a tanto, 
seguintes estratégias: 

o ProJ~to está ai iceri;;:ado· nas 

INCENTIVAR A MOBILIZAÇ~O das comunidades 
indigenas em torno de suas necessidades e seus problemas, em 
particular, a saúde, a economia, a organiza;~o politica, relaç~o 
com a sociedade envolvente, educa<;:~o, a defesa e preser-vaç~o de 
seus territórios.e a resistência cultur-al; 

APOIAR E ASSESSORAR estas comunidades em suas 
iniciativas próprias de organizaç~o e articula;~o politica 
favorável à sua auto-afirmaç~o, bem como no encaminhamento de 
questbes relativas a proteç~o juridica de seus territórios e 
~ecursos naturais, sua integridade fisica e cultural e busca de 
alternativas econômicas; 

ESTIMULAR. ' E ACOMPANHAR a artic:ulac;:~o e 
enga.j amento destas comLtnidadefs indigena.s no movimento i~digena 
regional e nacicrial, a partir dE uma partic:ipaç~o critica; 

INTENSIFICAR E DINAMIZAR rela<;ê.tes: com OL\tras 
entidades alternativas indigenistas e ambientalista, 
estabelecendo uma rede de cocpera;~o tanto para troca de 
informa;~es quanto par~ a;~es conjuntas de apoio às popula;bes 
indigenas, à preservai~º ambiental e ao movimento popular em 
geral, com ênfase especial para a· regi~o amazônica; 

LEVANTAR DADOS etnográficos, econômicos e 
nosológicos que venham a contribuir para identificar os 
problemas gerais e diferenciados que envolvem estas comunidades 
e contribuam para a preserva~•º do patrimônio histórico e 
cultural destes povos; · 

ADOTAR UMA POSTURA CRITICA diante 
oficiais, em particular a FUNAI que vem procurando 
sua prese~;a nas áreas indígenas Parintintin e 
municipio de Humaità; 

dos Org~os 
intensificar 

Tenharim, no 

- PAUTAR UM ESFORÇO SISTEMATICO de acompanhamento 
e avaliai~º' por parte da coordena;~o da OPAN, Agéncias 
colaboradoras. Equipe Kawahib e outr2s inatências afins do 
Projeto~ como form2 de mo~itorar e redirecionar as iniciativas e 
atividades. 

Em vi5ta aos abj~tivos e estratégia5 
definidos, destacamos as seguintes metas: 

acima 
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1.· SACJDE 

1~1 - Realizar diagnóstico de saúde nas 
comunidades in~igenas PARINTINTIN e·TENHARIM, dando ênfase aos 
problemas mais urgentes (doen;as infecciosas, parasitàrias, 
estado nutricional, vacina;~q, saúde materno infantil e 
maiária), busc~ndo parceria com as inst~ncias especificas de 
saúde (Funda;~o •Nacional de Saúde, FUNAI) e assessoria do CIMI e 
Centro de Forma;~o Popular - RO; 

1.·2 - Colocar em prática medidas preventivas 
aventadas pelo diagnóstico de saúde; 

1.3 - Discutir com as comunidades sobre educa;~o 
sani t~ria, higiene p·essoal e medicina tr-adicional x medicina 
alopática; 

1.4 - Capacitar a própria comunidade para cuidados 
básicos de saúd~, pré-natal e saúde materno~infantil; 

1.5 - Participar da€ discuss~e5 para a implanta;~o 
do Distrito Especial Sanitário Indigena, que abrangerá a regi~o 
de Humaitá. bus~ando a inseri~º das comunidades indigenas neste . . 
pt-ocesso; 

1.6 - Buscar apoio e colaborac;:~o da Sect-etat-ia de 
Saúde e Hospital de Humaità. 

2 .. ECONOMIA 

2.1 - Desenvolver estudos de viabilidade e de 
alter.nativas econômicas, privilegiando o estudo de 
potentialidades agricolas das àreas indigenas introduzindo novas 
culturas. Esta demanda partiu das próprias comunidades 
indigenas e será implementada com·o apoio técnico da EMATER e da 
Secretaria de Agricultura de Humaità; 

2~2 - Promover cursos sobre nova~ técnicas 
~gricolas~ prod~c;:~o e cuidados com mudas; 

2;3 - Acompanhar e incentivar o plantio dos 
ro;ados tradicionais; 

2~4 - Acompanhar a coleta e comercializaç~o da 
castanha e ince~tivar a conservai~º dos catanhais; 

2;5 - Buscar com as comunidades saidas viáv2is e 
sustentáv.eis p a r e a c ome r-c í.a l Lz ac ão de p+ odu t.oa e:·itt-ativistas. 

! . i 

3. EDUCAÇRD 

3.1 Prod~zir material diciático 
(cartilhas, te~tos, etc ••• ); 

Promover a formaç~c e reciclage~ dos 
professores jndígenas; 

· 3.3 - Participar d~s discussbes do Núcleo de 
Educa~âo-1-ndígena .de Rondônia ( NE I PO) ~ 
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3.4 - Recuperar as 
histórias sobre os KAWAHIB, (peiaS 
fotografias e bibliografia) de forma 
sua cultura e a produ~~o de material 
pelos indios. 

informa;~es etnológicas e 
etnográficas, documentos, 

a possibilitar o resgate de 
didático para ser utilizado 

4. SOCIEDADE ENVOLVENTE 

4.i - Promover a divulgaçâo jGnto a sociedade 
envolvente, via prefeitura, sindicato~ cooperativas, cartório~ 
igrejas, escolas associaç~es, informaçOes sobre os limites das 
terras indigenas, direitos das comunidades, legislaç~o 
ambi~ntal, através da ccnfecç~o de cartazes e folhetos 
informativos, realiza~~º de ~eminários e palestras e veiculação 
de informes pela: r~1dio local; 

4.2 - Buscar apoio e colabora~~º das entidades 
afins sediadas em Humaitá, como a Copperativa de Menores e o 
Cen t r-o de Defesa dos Direi tos HLim,;..nos, al éiri de pr-oc ur e r' 
articul ai~º com. outros fóruns regionais, como a Assembléia 
Legislativa do . Estado, s Lnd Lc a t o s , CPT/RO, IBAMP,~ Fundai;âo 
Nacional de Saúde, Associaç~o para a Recuper-aç~o das Arras 
Indigenas (APARAI - RD), Centro de Formaç~o Popular-RO e CIMI- 
RO; 

4.3 ~ Manter contato com entidades ambientalistas 
para organizar uma "lista suja" dos agressores do meio-ambiente 
e manter-se infbrmado sobre as politicas ambientais no Estado, 
divulgando e denunciando a explora;ào predatória dos recursos 
na tw-ais; 

4.4 - Apoiar a iriaç•o de grupos de Apoio ao 
Indio e Me~o Ambiente, no intu~to de tornar setores da sociedade 
envolvente, aliados a causa indigena e ambiental. 

e ~·- TERRITORIO 

ind i gena!:-, 
ss etapas 
vigil~nc:ia e 

5.1 - Colaborar para a demarca~~º das terras 
incentivando a participaç~o das comunidades em todas 
do pr-ocesso demarcatório~ bem como nas medidas de 
fiscaliza~~º· 

6. ORGANIZAÇÃO INDIGENA 

6.1 - Promover a participa~ào de lideranças em 
eventos de articulaijôes indigena regicnal e nacional; 

6.2 · - Produzi~ e divulgar informa~~º para as 
comunidades indigenas sobre assuntos releva~tes para as mesmas; 

6.3 - Disc~tir ca~ 2s comunidades sobre 
legislai~G, Estatutc do I~oic~ fcrm?s de organizaç~o, 
funcionamento e ·papel do Estado e das e~tida~as de apoie. 
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PROGAMAÇAO DE ATIVIDADES PARA ABRIL DE 1993 A MARÇO DE 1994 

Levando em conta especificidades e as 
poa s í b í, 1 idades dE· cada um dos grupos indígenas envolvi dos, 
definimos as seguintes a;aes para esse periodo: 

1. SAODE 

1 1.1 - Iniciar os contatos para forma;lo de uma 
equipe multidiciplinar e elaborai;;:~o de uma proposta para 
realizar o diagnóstico de saóde, a ser iniciado pela comunidade 
PARINTINTIN d0- Pupunha - A. I. Nove de Janeiro; 

1.2 - Promover discuss~es com as comunidades 
PARINTINTIN sobt-e a necessidade de LI til i zai;;:~o de f i 1 tt-os para 
água e fomentar a distribui;=o dos mesmos·~~ intúito ·d~ prevenir 
doen~as parasitárias; . 

1.3 - Promover reuniOes nas comunidades em 
quest~o para ~ndicar pessoas que habilitem-se para apropriar 
conhecimentos na área de saúde. Uma vez indicadas estas 
pessoas, providenciaremos sua forma;~o em local adequado; 

1.A - · Cobr-ar e ta.mbém colabot-ar- ~ tom as 
inst3ncias especificas de saúde, estadual, municipal e nacional 
para uma ai;;:~o eficaz junto.as comunidades .indigenas para ~ 
efetiva implanta<;:~o de Distrito Especial Sanitário Indigena; 

1 .. 5 - Acompanhar a vacinai;:ão promovida pela 
FUNAI e FNS nestas comunidad~s. 

2. ECONOMIA 

2 .1 - Aquisi<;:?:io de sementes de · árvores 
frutiferas promovendo a participai~º e o envolvimento das 
comunidades indigenas na formai~º das mudas e plantio das mesmas 
com au>:ili-o· da EMATEF: e da Secretaria de Agt-icultura de Humaitá; 

2.2 - Agendar com os técnicos da EMATER visitas 
periódicas afim de difundir novos conhecimentos junto as 
comunidades em questão; . 

2.3 - Auxiliar estes povos na venda de artesanato 
e excedente de produtos agricolas (castanha~ farinha) bem como 
na aquisiiãD dos bens de consumo; 

2.4 - Incentivar a limpeza dos castanhais 
localizados na A. I~ Nove de Janeiro, bem como o aumento do 
plantio dos produta5 tradicionais. 

3. EDUCAÇl!IO 

3.1 - Realizar levantamento de dados no intuito 
dE subsidiar a el~bcra~âo de uma cartilha de alfabetiza;~o 
bilingue, atendendo à reivindica~~º da comunidade PARINTINTIN 
da A. I. Nove de Jãlieü-o; 
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3.2 - Promover a P&rticipaç~o do professor 
indigena da A.I. Nove de Janeiro no curso de reciclagem a ser 
promovido pelo NEIRO de Porto Velho ainda este ano; 

3.3 - Iniciar a participa;~o da Equipe junto ao 
NEIRO; 

Kawahib. 
3.4 - Levantar os registros existentes sobre os 

~- SOCIEDADE ENVOLVENTE 

4.1 - Divulgar os limites territoriais das. áreas 
quest~o.no municipio de Humaità; 
4.2 - Elaborar folhetos informativos divulgando a 

quest~o ±ndigena; 

- 
indigenas em· 

Utilizar a rádio local na veicula~~º í . . programas informativos; · 
4.4 - Manter um contato estreito com as entidades 

4.3 de· 

afins de Humaitá e Rondônia; 
4.5 - Iniciar contatos com entidades afins para 

elabora~~º de uma ~l~sta suja" dos agressores do meio ambiente. 

5. TERRITORIO 1 
· 1 

5.1 ~ Iniciar contatos para a forma;~o de uma 
equipe multidiciplinar para realizar Um diagnóstico do impacto 
ambiental causado pela extra~~~ de cassiterita n~ área indigena 
Igarapé Preto (mineradora Taboca do gr~po Paranapanema) e tomar 
as medidas cabiveis para promover a recupera;~o da mesma; 

5.2 - Fiscalizar a A.r. Novi de · Janeiro 
conjuntamente com as comunidades em quest~o com o intuito de 
coibir as-· constantes invase!es de colonos e ribeirinhos que 
acontecem justamente na época ~a desova de quelônios; 

5.3 - Elaborar em conj~nto com o CIMI Regional 
Rondônia um projeto junto ao Grupo de Trabalho Amazônico para 
alocat- · recLn-sos . para a demarca;~c., das áreas indigenas 
PARINTINTIN, PIRAH~, -TENHARIM e TORA, tod.ãts localizadas rio 
municipio de Humaità e Manicoré. 

6. ORGANIZAÇ~O INDIGENA 

e 
6,1 - Aquisi<;:20 de fita~. 

organiza;ôes indigenas e promover 
sobr2 Estatuto do 
diecussôes sobre 

indio 
esses 

temas; 
6.2 - Divulgar entre, s comunidades indigenas 

eventoi promovidos pelas organizai~es 1ndigena, bem como apoiar 
a participa4o~o de 1 ideran_i;;as nos mesmo. ; 

6. 3 - Promover en c o. . t r-os en tn? 1 ideranc; 2s 
Pe.rintintin e Tenhar--im pa1""e. discL~+::it- O· se,_1:; desafios. 
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7. AVALIAÇAO DO PROJETO É RECICLAGEM 

7.1 - A Equipe Kawahib fará avaliai;:~es internas 
sistemáticas; 

7 ,'"'} . ..:.. . Avaliar com a Co~rdena;~o da OPAN os 
trabalhos da equipe; 

Realizar intercâmbio com os Projetos 
Enawene-nawe e Kulina; 

7 .;4 -. Participar· das assembléias da OF'AN, CIMI 
NORTE - 1 e CIMI - RO; 

7 •. 5 - Participar do .curso de Mitologia e 
Cosmologia Indigena {GTMEj; 

_7 .·6 - Participar do seminár.io sobre · aspectos 
antropológicos · dos Povos Pi~ah~, Parintintin ~-· Tenharim~ 
promovido pela Equipe do CIMI que apoia o povo Pirah~r 

RECURSOS HUMANOS 

Para a execui;:~o do presente prog~ama, a Equipe é 
composta por Pa'ulo Humberto Porto Borges, historiador, formado 
pela Unicamp, ~ Jo~o Luii Pena, engenheiro civil e sanitarista 
formado pela Faculdade de Engenharia da Fundac;:âo Mineira de· 
Educac;:âo e Cultura~ 

\ 
: 

Ambos participaram do Curso de 
Indigenista, -~romóvido pela OPAN em 1991 
t-espectivament.e; sendc, portanto capacitados a 
trabalhos juto à~ comunidades indigenas. 

Forma<;:-~o 
e 1992, 

desenvolver 

INFRA-ESTRUTURA DISPONIVEL 

Pa~a o desenvolvimento do presente programa~ a 
Equipe Kaw~hib dispbe de uma cas~ de apoio em Humaitá, pequeno 
arquivo bibliográfico e documental sobre o trabalho já realizado 
com os Kawahib. 
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\ O~ÇAMENTO PARA TReS ANOS 

O presente or~amento, previsto para 
mar;o/96, visa custear os ite~s pessoal e sede; 
apoio a organiza;~a indigena, economia, saúde 
viagens e hospedagem da _equipe, seci-etaria e 
emergencial á saúde. 

abril/93·- a 
encontros e 
e educai;;:~o; 
atendimento 

No item Pe5soal e.Sede, solicita-se recursos para 
a manuten;âo de dois colaboradores e de casa de apoio. 

No item encontros e apoio a organizai;;:~o indigena, 
economia, saúde e educa;~o f~cou estabelecido o custeio para 
deslocamento, ~limentai~º e: hospedagem de assessores e 
participantes indigenas em cursos, bem como infraest~utura 
básica a ser uti:Iizada nos tópicos em quest~o. r 

No 
r-ecursos ser-~o 
alvaliai;ôes 
equipes. 

item Viagens· e h~spedagem da 
utilizadas para participai~º da 

encontros~ reuniôes e - intercambios 

equipe, os 
equipe em 
com outras 

Em anexo, segue a programa~~º de atividades para 
abril de 1993 a mar~o de 1994. A programa~~o-detalhada para o~ 
anos seguintes será elaborad~ no ·inicio de 1994 e 1995, 
respectivamente, a partir dos desdobramentos das a~ees 
realizadas neste primeiro ano. 

Pela Equipe do 
ProJeto Kawahib Pela Coordena;ao da OPAN 
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ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA 3 ANOS 

I. DESPESAS 

1. Pessoal e Sede 

1.1 
1 ? . - Ajuda de custo para dois ~olaboradores •••...• ~.uss 

Encargos sociais (20X) ••• ~ ..•••••••.•.• : ••• ~ ••• US$ 
Man~teni;:~o, taxas e rep~ros da casa •.•••••••••• US$ 

' 

1.3 

28.080 
5.616 
2.000 

2. Encontros e apoio a organizai;~o indigen.a, economi.a ,· saúde e 
educai;:~o 

2.1 Viagem~ aLimentai;:~o e hospedagem ••••••••• : ••••• US$ 
Assessoria: ;iagens e hospedagem .••••••••• ~ .•.• us• 
Infraestrutura básica (ut~nsilios diversos) •• -.US$ 

3. Viagens e hospedagens da Equipe 

3,.1 Deslocamento para as área~ indi~enas.~ .•..••••. uss 
Avaliai;:~es, encontros e reuni~es ••••••••••••••• US$ 
Passagens áreas (12·x PVO/MANAUS/PVO) •••••.•••• USS ~ ~ -· · ·-· 

4. Secretaria 

4.1 - Material de expediente ...••••••.•••••••••.••••. USS 
4.2 - Comunicai;:ít:{.o (correio, telefone) •••••••••.•.•..•• USS 
4.3 - Confeêi;:~o de material did~tico.~ •.••••••..••••. U$$ 

5= Atendi!!).eto emergencial a saúde 

5.1 - Medicamentos e instrumentos •••••••••••••••••••• US$ 
5.2 - Atendimento médico •.••••. ~--~···~·········~····US$ 

TOTAL de despesas para tr~s ano~ ••••.. : ••••••..•••.•• US$ 

II. RECEITAS 

1. Parcela solicitada a Bruder ~n Not ..••.••••••.•••• USS 

2. Recursos próprios e terceiro~ ..•..••••••••••••.•• USS 

C:tmb.io.: 1 US$ = Cr$ 33.220"00 
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4. 50·0 
6.006 

4.500 
2.800 
2.100 

1.800 
2 .10.0 
3.000 

1..200 
1.800 

77.496 

!:,O. 000 

'2.7.496 
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