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-------------------------------- ..... ------------------------------------------------------....,- 

O Instituto Socioambiental é uma associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 22 de abril 
de 1994, por pessoas com formação e experiência marcante na luta por direitos sociais e 
ambientais. Incorporou o patrimônio material e imaterial de 15 anos de experiência do 
Programa Povos Indígenas no Brasil, do Centro Ecumênico de- Documentação e Informação 
(CEDI), --e- o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), de Brasília, organização de atuação 
reconhecida nas questões dos direitos Lndígenas no Brasil. 

Com sede em São Paulo e sucursal permanente em Brasília (além de bases locais para a 
implantação de projetos demonstrativos), o Instituto tem como objetivo defender bens e 
direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultura~ aos 
direitos humanos e dos povos. O ISA produz estudos, pesquisas, projetos e programas que 
pro_movam a sustentabilidade socioambiental, divulgando a diversidade cultural e biológica do 
país. 

- - 
- - 

As principais modalidades de trabalho do Instituto são: documentação e informação, formação 
e capacitação, cartografia e sensoriamento remoto, inventários e perícias, consultorias e 
serviços, campanhas, ações judiciais e assessoria jurídica, monitoramento de políticas públicas, 
formulação e gerenciamento de projetos, conservação ambiental e recuperação de áreas 
degradadas. 

- 
O Instituto privilegia ações globais que articulem projetos de caráter demonstrativo e 
programas de trabalho, combinando diversas modalidades e planos de atuação, desde o local, 
ao regional, ao nacional e ao global. Sua comunidade de interesses atua através de coalizões e 
parceria no Brasil e no exterior, em cooperação com organizações não governamentais, 
movimentos sociais, instituições de ensino e pesquisa, igrejas, agências de governo, fundações 
e empresas - 

Conselho diretor: 
Neide Esterci {presidente), Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Eduardo Viveiros de Castro, 
Enrique Svirsky, Ana Valéria Araújo. - 

Secretários Executivos: 
Nilto Ignácio Tatto 
Marina Kahn (adjunta) - - Coordenadores: 
André Villas-Bôas (Programa Parque Indígena do Xingu) 
Carlos Alberto Ricardo (Programa Rio Negro) 
João Paulo R. Capobianco (Programa Mata Atlântica) 
Márcio Santilli (Programa Brasil Socioambiental) 
Sérgio Leitão (Programa Direito Socioambiental) 

- - 
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 
http:www.socioambiental.org 
São Paulo 
Av. Higienópolis, 901 
01238-001, São Paulo - SP 
teí: (11) 825-5544/ fax: (11) 825-7861 
i~ternetsocioamb@ax. apc. org 

Brasília 
SCLN 210, bloco C, sala 
70862-530 Brasília - DF 
tel: (61) 349-5114/ fax: (61} 274-7608 
internet: isadf@tba.com. br 

ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA XINGU - - 
Av. Mato Grosso, 688 
78640-000 
Canarana - MT 
Fone/fax: (65) 478-1948 

- - - - 
- - - - - 
- 
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_Organização da "Primeira Oficina sobre Elaboração de Projetos da ATIX" 
Geraldo Mosimann da Silva e Simone Ferreira de Athayde 
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APRESENTAÇÃO 

Este-documento apresenta um relato dos trabalhos desenvolvidos durante a 
"Primeira Oficina sobre Elaboração de Projetos" da ATIX, realizada no Posto Indígena 

Diauarum, Parque Indígena do Xingu, no período de 14 a 22 de julho de 1999. A primeira 

parte da oficina foi destinada a trabalhar o conceito e as partes mais importantes- que 

formam um projeto completo. Depois, foram feitos exercícios práticos sobre elaboração de 

dois projetos. A equipe da ATIX elaborou os objetivos e- as atividades de um projeto de 

divulgação cultural, que será complementado e apresentado ao Ministério da Cultura (Lei 

Rouanet) ainda este ano, visando a promoção de um evento em Campinas, SP, em abril 

do ano 2000. Em seguida, trabalhamos durante três dias com a equipe da ATIX, no 

planejamento das atividades e na elaboração do orçamento do Projeto "Apoio ao 
Funcionamento e Fortalecimento da ATIX", financiado pela Rainforest Foundation da 
Noruega. 

A realização desta oficina marca um momento importante na história da 

Associação. Pela primeira vez, a equipe da ATIX teve a oportunidade de exercitar 

diretamente o planejamento de projetos relativos aos seus interesses e necessidades. Foi 
duro planejar em conjunto e de forma sistemática, as atividades e os gastos do projeto 

que mantém a organização funcionando. Contudo, apesar das dificuldades enfrentadas 

pelos participantes da oficina na compreensão do significado e do conteúdo das 

diferentes partes que compõem um projeto, o resultado pode ser considerado excelente. 

Decidimos, em conjunto com a Diretoria da A TIX, realizar mais oficinas deste tipo, pois 

esta representa apenas o início de um processo muito mais longo a ser percorrido pela 

Associação, na conquista de uma maior autonomia para desenvolver seus trabalhos. 

Assessores / ISA 
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Primeira Oficina sobre Elaboração de Proietos da ATIX 

Posto Indígena Diauarum, 14 a 18 e 20 a 22 de julho de 1999 

Equipe da ATIX- Participantes da oficina 

Mairawe Kaiabi - Presidente 
Alupá Kaiabi - Diretor Financeiro 
Makupa Kaiabi - Diretor Executivo 
Tumãiru Kaiabi - Secretário 
Winti Suyá - Diretor Adjunto 
Ame Suyá - Assistente 
Wareajup Kaiabi - Assistente 
Tari Kaiabi - Assistente 
Makapa Yudja - Assistente 

Assessoria e organização da oficina 

Projeto Desenvolvimento de Alternativas Econômicas Sustentãveis no Parque 
Indígena do Xingu 
Geraldo Mosimann da Silva 
Simone Ferreira de Athayde 

Planejamento do Projeto Apoio ao Funcionamento da ATIX 

Orientação: André Villas-Boas - Coordenador - Programa Xingu 

Programa de Trabalho 

1. O que é um projeto? 

+ Conceito de projeto 

Construir o conceito - instrumento de planejamento para organizar um 
trabalho que se quer fazer. É um documento escrito para organizar um 
trabalho. 
Tipos de projeto: 
PIX: Saúde, educação, proteção e fiscalização, funcionamento da ATIX, 
Kumaná, alternativas econômicas, PADIC. 
lista; vem pronto; consulta; feito junto; feito por nós 
Fontes de financiamento - oportunidades, associações indígenas e projetos. 



- 2 -· 
Idéias do pessoal sobre o que é um projeto: - 

Programar um trabalho, como vai ser o trabalho, com as atividades e os 
gastos. (Alupa) 
Juntar várias idéias para fazer um trabalho, fazer o planejamento. Ex: fazer 
uma roça. Você tem uma idéia de tudo o que vai precisar. (Mairawê) 
Um documento que você monta para pedir um apoio para as pessoas que 
financiam. Se for mal montado, ele não vai ser aprovado. (Makupa) 
Escrever um documento para pedir um recurso para fazer um trabalho. (Ame) 

- - 
- 

Conceito construído com equipe da ATIX: - Projeto é o planejamento escrito de um trabalho explicando quais são as 
atividades e os recursos necessários para realizá-las. Este documento é 
encaminhado para solicitar apoio a alguma instituição financiadora. 

Tipos de projeto - 
Cada projeto tem um destino. São vários projetos: saúde, educação, fronteira, 
agropecuária. 
Projetos das aldeias - lista pedindo coisas como remédio, combustível e até 
gerador. Mairawê - Nos projetos das aldeias, falta planejar e falta uma 
justificativa. Para que quer o projeto? Muitas vezes, o motivo não se justifica. 
Idéia de que um projeto envolve mais gente, e de que é para a comunidade, e 
não particular de uma pessoa. 

- - - 
2. Partes importantes de um projeto - 

Orientação de Mairawê Kaiabi para partir de um projeto já existente como 
exemplo. 
Identificação conjunta das partes de um projeto com base em um exemplo 
prático, escolhido pelo grupo. 

- 
Exemplo: Lancha Makawaii (Projeto Makupa) - - Identificação do problema: problema de transporte grande. Makupa começou a 
escrever um projeto. O projeto se chamava: Conjunto na produção de artesanato. - - 
Alupá - Para escrever um projeto, pegaria o problema primeiro. O problema 
principal é o do transporte. 

- - - - - 
- - 
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Partes importantes de um Projeto 

1. Título 
2. Introdução 
3. Objetivos - geral e específicos 
4. Histórico e situação atual 
5. Justificativa 
6. Atividades propostas 
7. Avaliação 
8. Cronograma (calendário) 
9. Equipe do projeto 
1 O. Continuidade 
11. Orçamento 
12. Anexos 

Significado de cada parte ou item 

1. TÍTULO: é o nome do projeto, que deve ficar na primeira página, em letras 
grandes. O título tem que combinar com a idéia principal do projeto, sem ser 
muito longo, e sim resumido. 

Ex: - Projeto de apoio ao funcionamento e fortalecimento da ATIX 
- Projeto de formação de agentes indígenas de saúde 

2. INTRODUÇÃO: é a apresentação resumida do projeto. A introdução anuncia 
aquilo que vai ser apresentado com mais detalhes mais para a frente. 
Perguntas {lembretes) da introdução: 
• Quem está apresentando o projeto? Ex. A ATIX; a comunidade de uma aldeia. 
• Do que trata este projeto? (Qual o assunto do projeto?) 

Exemplo: Proieto Apoio ao Funcionamento e Fortalecimento da ATIX 

Introdução 

Este projeto está sendo apresentado pela Associação Terra Indígena 
Xingu. 

O projeto trata de como serão desenvolvidos os trabalhos da diretoria da 
Associação junto das comunidades do Parque Indígena do Xingu nos próximos 
dois anos. 



4 - 3. OBJETIVOS: São frases curtas e resumidas que explicam o que se pretende 
alcançar ou conseguir com o projeto. 
Perguntas dos obietivos: 
• Qual o-problema que se quer resolver? Lembrar que pode ser mais de um 

problema a ser trabalhado. 
• Para que fazer o projeto? 

- 
- ., 
- - 

Atividade: fazer os objetivos para o projeto da lancha Kaiabi. - 
Objetivo para o projeto da lancha (Mairawê) - Resolver o problema de transporte. 

Obietivo geral revisado com o grupo: 
• Melhorar as condições de transporte no Parque Indígena do Xingu. - 
Objetivos específicos: partes do objetivo geral que vão ser completamente 
resolvidas com o projeto. 

Pergunta dos obietivos específicos: 
• O que precisamos fazer para resolver o problema? 
Ex: 

Comprar um barco grande; 
Equipar o barco; 
Criar condições para o barco funcionar; 
Contratar e treinar um motorista; 
Fazer a manutenção do barco. 

4. HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL: É contar o que aconteceu no passado e o 
que está acontecendo hoje. É um texto que explica corno chegamos na situação 
atual. Também deve ter uma descrição de quem está apresentando o projeto, e 
como é o local onde estas pessoas vivem. 

Perguntas (lembretes): 
Quem somos nós? 
Onde estamos? 
Qual é a nossa história? 
Como estamos hoje? 
Como é o nosso lugar? 
Que experiência nós temos? 

- 
- - - 

5. JUSTIFICATIVA: É um texto que explica a importância de se fazer o projeto. 
Sempre que for possível, deve-se apresentar informações detalhadas que ajudam 
a entender mais sobre o assunto tratado, como o número de pessoas envolvidas, 
aldeias beneficiadas, etc. 

- 
- - - - 
- - 
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r: 

Perguntas da justificativa: 
• Por quê fazer o projeto? 
• Qual a importância deste projeto? 

r> 

r: 

Obs: as perguntas da justificativa podem ser feitas diretamente para o objetivo. 
Ex: Qual a importância de se melhorar as condições de transporte no norte do 
Parque? Quem vai se beneficiar ç_om isto? 

r 

6. ATIVIDADES PROPOSTAS: É a explicação de todos os trabalhos que 
precisam ser feitos para alcançar os objetivos do projeto. 

r 

Perguntas (lembretes): 
• Quais são os trabalhos que devem ser feitos? (fazer uma lista) 
• Quem vai coordenar as atividades? 
• Quem vai desenvolver as ativTé:fades? 
• Como serão feitos os trabalhos? 
• Quando cada atividade será feita? 
• Onde cada atividade vai ser feita? 
• Quais são os resultados esperados com cada atividade ? 

7. AVALIAÇÃO: É uma verificação de como os trabalhos planejados estão sendo 
feitos e se os resultados esperados estão sendo alcançados. Ou seja, é ver como 
está indo o projeto, se está tudo caminhando de acordo com o planejado ou se 
aconteceram mudanças. No projeto, deve-se planejar como e quando vão ocorrer 
as avaliações. A avaliação pode ser feita de várias maneiras, como em reuniões 
da equipe, com a comunidade, chamar alguém de fora (avaliador externo, como 
o Rinaldo Arruda), etc. A avaliação deve mostrar se é preciso mudar alguma coisa 
para garantir que os objetivos do projeto sejam alcançados. 

r: 

r: 

Perguntas para escrever o texto da avaliação: 
• Quem vai fazer a avaliação? 
• Como a avaliação vai ser feita? 
• Quando será feita a avaliação? 

r 
8. CRONOGRAMA {OU CALENDÁRIO): É uma tabela que mostra quando cada 
atividade planejada será feita. Pode ser mensal, bimestral ou trimestral, conforme 
os objetivos do projeto e sua duração. Informa também a duração total do projeto, 
seu início e seu fim. r: 

r- 

r 

Perguntas (lembretes) 
• Quais as datas (mês e ano) previstas para o início e fim do projeto? 
• Qual a duração total do projeto? 
• Qual será a divisão de tempo usada para planejar as atividades? 
• Verificar se as atividades planejadas vão ocupar as mesmas pessoas por 

muito tempo. Se precisar, revisar o planejamento das atividades. 

r 



6 - Divisões de tempo usadas no cronograma: 
• Mensal - de mês em mês 
• Bimestral - de dois em dois meses 
• Trimestral - de três em três meses 
• Semestral - de seis em seis meses 

- 
- Exemplo da Lancha Kaiabi: _ 

ATIVIDADES MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
J F M A- M J J A s o N D 

1. Fazer tomada de preços X 
2. Planejar a compra da lancha e X 
equipamentos 
3. Fazer a compra - X 
4. Contratar e treinar os motoristas X X X 
5. Organizar as comunidades para X X X X 
produzir artesanato 
6. Avaliação X X 

- - 

9. EQUIPE DO PROJETO: É uma lista com todas as pessoas que vão trabalhar 
no projeto, desde o planejamento até a avaliação final. Deve ser feita a 
apresentação das funções de cada um, e o nome das instituições a que cada 
pessoa está ligada, como por exemplo ATIX, ISA, EPM, comunidade, consultor de 
fora, etc. 

• Coordenação 
• Equipe permanente 
• Consultores 
• Assessores 
• Prestação de serviço 
• Parcerias - 
Exemplo: - 
Nome Função no projeto Instituição 
Makupa Kaiabi Coordenador geral ATIX 
Simone Athavde Assessora técnica JSA 
ltapaje Kaiabi Trabalhador braçal FUNAl 

- - - - - 10. CONTINUIDADE: É uma explicação de como os trabalhos previstos no 
projeto vão continuar depois que acabar o financiamento. Esta parte do projeto 
existe para ajudar a pensar no futuro, tratando das situações antes que elas 
aconteçam: Assim, pode-se corrigir enganos no planejamento. - 

- - - - 
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Exemplo da lancha: para garantir que a lancha irá continuar a funcionar, foi 
programada a formação de um fundo para a manutenção da lancha, conseguido 
com a venda de artesanato das comunidades. 

r 11. ORÇAMENTO: É a apresentação dos custos de tudo o que é necessário para 
realizar as atividades planejadas no projeto. 

r 
Memória de cálculo ~ tipos de despesas 
Cronograma de desembolso 
Origem dos recursos - contrapartida ou solicitação 

Memória de Cálculo: é a apresentação das contas feitas para se conhecer o 
valor das despesas de cada atividade a ser realizada pelo projeto. 

r Estas contas são organizadas segundo o tipo da despesa. Existem alguns 
tipos diferentes de despesas, como se pode ver a seguir: 

Tipos de despesas: 

a) Material de consumo: são os materiais que se acabam quando são usados. 
Ex: combustível, bateria, materiais de escritório, comida. 

r· b) Material permanente: são os materiais que duram bastante, que não acabam 
logo. Ex: lancha, motor, computador, trator, armário, rádio. 

r: e) Despesas de viagem: são as despesas que alguém da equipe do projeto faz 
quando viaja para realizar alguma atividade planejada. Ex: transporte, hotel, 
refeições. 

r: 

d) Pessoal: são as despesas com o pagamento das pessoas da equipe do 
projeto. Ex: coordenador, trabalhadores, técnicos, assessores, motoristas. 

e) Serviços de terceiros: são serviços prestados por pessoas de fora da equipe 
do projeto. Ex: carpinteiro, cópias xerox, pedreiro, revelação de fotografias, 
manutenção de motores. 

r: 
1 

f) Obras e construções: é a apresentação das despesas com obras e 
construções necessárias para se alcançar os objetivos do projeto. Ex: escolas 
da cultura, alojamento, poço, barragem, banheiros, cozinha. 

r: 
g) Custos administrativos: são as despesas com trabalhos de administração da 

associação, que ajudam para que o projeto funcione bem. Ex: planejar que o 
projeto cubra as despesas de parte do aluguel e das contas de água, luz, 
telefone e correio . r: 

. r 

r 
r: 
r: 
r: 
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Exemplo: Lancha Kaiabi. 

Tipo de despesa: Material de consumo 
Atividade: Funcionamento da lancha 

Especificação Qtde Valor Valor total Quando vai usar 
unitário (R$) 
(R$) 

Oleo diesel 4.800 litros 0,70 3.360,00 Todos os meses 
ôleo40 240 litros 5,00 1.200,00 Todos os meses 
óleo 90 120 litros 4,00 480,00 Todos os meses 
Bateria de caminhão 180 A 1 300,00 300,00 Primeiro mês 
Graxa 20 Kg 2,00 40,00 Metade no 1º mês, 

metade em 6 meses 
Graxeta 10 Kg 1,00 10,00 Igual ao anterior 
Arroz 360 Ko 1,00 360,00 Todos os meses 
Feijão 240 kg 0,50 120,00 Todos os meses 
Macarrão 120 Ko 0,80 96,00 Todos os meses 
Sal 12 Kg 0,50 6,00 Todos os meses 
Total 9.332,00 

- 
- 

Contas: fazer as contas de cada item, e guardar os papéis originais. Os papéis 
originais são importantes para que no futuro, se aparecer alguma dúvida, a gente 
saiba como foram calculados os valores de cada despesa no orçamento. - 
Dar exemplos para as contas de cada item, mostrando como foram feitas para se 
chegar até a quantidade necessária para um ano. Ex: lancha - 4 viagens por mês, 
100 litros por viagem, 400 litros por mês, X 12 meses=4.800 litros. 

Para cada atividade, deve ser preenchida uma memória de cálculo, com todos 
os tipos de despesa. 

Exercício - preenchimento de uma tabela de memória de cálculo como exemplo. - 
Resumo do orçamento: é uma tabela com todas as atividades e seus custos por 
tipo de despesa, onde são apresentados os custos gerais do projeto. No resumo, 
deve ser feita a verificação se a divisão entre os diferentes tipos de despesas e 
também entre as atividades do projeto. Os resultados das contas do orçamento 
devem estar de acordo com os objetivos e com a justificativa do projeto. - - 

- - - 
- - - - 
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Exercício - preencher e calcular uma tabela contendo o resumo de um 
orçamento. Foi utilizado o exemplo da lancha Kaiabi. 

Atividades: Projeto Lancha Kaiabi 
1. Tomada de preços 
2. Planejar a compra 
3. Fazer a compra da lancha e dos equipamentos 
4. Contratar e treinar os motoristas 
5. Organizar a comunidade 
6. Funcionamento e manutenção da lancha 
7. Avaliação 

Cronograma de liberação de recursos: é calendário que informa quando os 
recursos necessários para fazer cada atividade devem estar liberados para serem 
utilizados. r· 

r- 

Em geral, é melhor dividir a liberação do dinheiro em algumas partes, para 
facilitar a prestação de contas e também para evitar fazer gastos com atividades 
diferentes daquelas que foram planejadas. Alguns financiadores preferem liberar 
o dinheiro a cada trimestre, outros preferem fazer depósitos só uma vez por 
semestre. 

O cronograma de liberação de recursos é muito parecido com o cronograma 
do projeto, só que aqui serão marcadas as épocas que o dinheiro deve estar na 
conta de quem apresenta a proposta de trabalho. Para isto, é preciso observar 
que só serão colocados os valores gerais de cada atividade, sendo as outras 
informações guardadas apenas na memória de cálculo. 

Cronograma de liberação dos recursos do projeto 

r: 

Atividades Epoca de liberacão dos recursos (em R$) 
1 ° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 

totais 

r: 

r: 

r: 
r: 

Custo total do projeto: R$ . Recursos para cobrir as despesas: 

,....... 
1 

,r-- 
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Fonte dos recursos: é explicar de onde vem os recursos que serão usados nas 
atividades do projeto. Os recursos podem vir de duas fontes: 

>- Recurses de contrapartida ou do local: são aqueles da própria instituição 
que está apresentando o projeto, corno por exemplo no caso da ATIX, pode-se 
conhecer os valores das coisas que já existem atualmente e que serão usadas 
nas atividades do projeto, como por exemplo, o valor do barco e motor; da 
lancha; da sede da ATIX; dos-aparelhos de rádio; dos móveis que estão na 
sede, etc. Estes recursos podem vir de uma parceria também, como no caso 
do ISA e da ATIX. No caso da ATIX utilizar algum material ou serviço técnico 
que seja do ISA, isso pode ser calculado como contrapartida no projeto. 

- - 
>- Recursos solicitados aos financiadores: como já diz o nome, são os 

recursos que serão solicitados para se conseguir o dinheiro necessário para 
realizar as atividades do projeto. Quando o projeto é aprovado, primeiro é 
assinado um contrato entre quem está apresentando a proposta de trabalho e 
o financiador. Depois, o dinheiro é liberado em uma conta bancária, para ser 
usado para desenvolver as atividades do projeto. 

Para se fazer uma memória de cálculo completa, devem ser feitas duas 
tabelas separadas, apresentando os tipos de despesas de cada fonte de 
recurso (contrapartida e solicitação de apoio). - Depois que estas duas tabelas estiverem prontas, pode-se fazer a soma geral 
das despesas do projeto. 

12. ANEXOS: Documentos, fotos, mapas, certidões, que ajudam na explicação 
mais detalhada de alguma parte importante do projeto. 

- - - - 
- - - 
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Memória de cálculo do orçamento do projeto - Recursos solicitados aos financiadores 

Despesas especificação quantidade custo unitário (R$) custo total (R$) Trimestre que se 
precisa do recurso 

Material de consumo l 

Material oermanente 

Pessoal 

' : 
1 1 

Serviço de terceiros 

Obras e construções 
1 

Despesas de viagens 

Custos administrativos 

1 
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Memória de cálculo d to d . to-R d t rtid 
Despesas especificação quantidade custo unitário (R$) custo total (R$) Trimestre que se 

precisa do recurso 
Material de consumo 

1 

1 1 

Material permanente 

Pessoal 

1 

: l 1 

Serviço de terceiros 

Obras e construções 

' 

Despesas de viagens 

Custos administrativos 

TOTAL dos recursos de contrapartida: R$ _ 

l l.t ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (,( (·( ( (. l ( ( l ( (_ l ( ( ( ( { l ( '( t ( l ( (. 



r 
r: 
r 
r: 
r 
r: 
r 
r 
r 

r> 
r: 
r: 

r- 
r: 

r 
r 
r 
r- 

r: 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 

r> 
r: 
r 
r 
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Memória de cálculo do orçamento do projeto -Total do recursos solicitados para 
cada atividade do projeto 

Despesas Epoca de liberação dos recursos (em R$) 
1 ° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 

Material de consumo 

Material permanente 

Pessoal 

Serviço de terceiros 

Obras e construções 

Despesas de viacens 

Custos administrativos 

Total dos recursos 

TOTAL geral dos recursos solicitados aos financiadores R$ ------ 
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3. Exercícios Práticos sobre Elaboração de Projetos 

17/07/99 
- 

Elaboração de um projeto para participação da ATIX e povos do Xingu em 
um evento de divulgação cultural em Campinas (SP), em abril do ano 2.000. 

Divulgar: fazer com que o trabalho de pessoas ou instituições sejam 
conhecidos por outras pessoas. 
8ª Mostra da Cultura Indígena - Parque Ecológico - Campinas. 
Parcerias: ATIX/Artíndia- FUNAI/ISA. 
Povos: Kaiabi, Yujda e Suyá. 
Lei de incentivo à cultura - Ministério da Cultura do governo brasileiro. 
Visitas monitoradas das escolas de Campinas no evento. 
Exposição de artesanato, fotografias e trabalhos das escolas; 
Apresentação de dança e festas indígenas; 
Venda de artesanato. 

Partes fundamentais do projeto, por onde é mais fácil começar: objetivo geral e 
atividades propostas - destas partes, todas as outras vão sair. Construção dos 
objetivos gerais do projeto junto com o grupo: 

Objetivos gerais: 

• Divulgar o modo de vida, a cultura, a dança, a música e o artesanato de povos 
do Parque Indígena do Xingu. 

• Divulgar o trabalho da ATIX para a conscientização política e união dos povos 
do Xingu, e no cuidado com a cultura, com a terra, com as matas e os rios da 
região do Parque Indígena do Xingu. 

Divisão da turma em 2 grupos para escreverem as atividades necessárias para 
conseguir os objetivos do projeto. Lembrar das perguntas que devem ser feitas 
para escrever as atividades: 

Grupo 1 - Mairawê, Winty, Turnã, Ware 
Grupo 2 - Makupa, Makapa, Tari, Ame - 

- 
- - 
- 
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r: 
r: Grupo 1 Gruoo 2 

Organizar as comunidades para fazer Preparar artesanato para levar. 
artesanato. X 
Arrumar o transporte fluvial e terrestre. X Material para construção de uma casa 

(madeiras, palha e envira). 
Arrumar pessoas para a construção da casa. X Material para fazer artesanato (oficina de 

artesanato no local). 
Coordenador do trabalho. X Escolher as oessoas oara viajar para Camoinas. 
Cantores profissionais. Dois membros da ATIX para acompanhar e 

documentar os trabalhos. 
Arrumar contador de histórias 
Filmador e fotógrafo. X 
Exnosicão de vídeo, fotos e artesanato 
Mulheres oara fazer artesanato X 
Venda de artesanato 
Técnico para assessorar e organizar a 
exoosicão. X 
X-Atividades repetidas nos 2 grupos. 

r: 
r 
r: 

r: 
r: 

r: 

A seguir, foi feita a revisão da lista elaborada pelos grupos e com a 
participação dos dois grupos as atividades foram escritas novamente quando 
necessário, separando as atividades da equipe técnica. Depois, as atividades 
foram colocadas em ordem cronológica. 

r: 1. Organizar a equipe de trabalho. 
2. Produzir artesanato e prepará-lo para a viagem. 
3. Documentar a participação da ATIX no evento, em vídeo e fotografia. 
4. Providenciar o transporte fluvial e terrestre. 
5. Construção de uma casa indígena no local. 
6. Promoção de oficinas para fazer artesanato. 
7. Preparar uma exposição de vídeos, fotos e artesanatos. 
8. Apresentação de música e dança. 
9. Venda de artesanato. 
1 O. Contar histórias no local. 
11. Preparar os materiais de divulgação do evento (folders, camisetas, posters, 

banners, catálogo). 

r 

r 
r 
r- 

Divisão do grupo em 3, cada qual trabalhando para detalhar as atividades, 
respondendo às perguntas: 

r • Quais são os trabalhos que devem ser feitos? (fazer uma lista) 
• Quem vai coordenar as atividades? 
• Quem vai desenvolver as atividades? 
• Como serão feitos os trabalhos? 
• Quando cada atividade será feita? 
• Onde cada atividade vai ser feita? 

r 
r: 
r 
r 
r 

r 
r 
r: 



- 16 - Grupo 1 - Mairawê, Tumã e Winty - atividades 1, 2 e 3. 
Grupo 2 - Alupá, Ame e Tari - atividades 4, 5 e 6. 
Grupo 3- Makupa, Makapa, Ware - atividades 7, 8 e 9. - 

18/07/1999 

Leitura do detalhamento das atividades propostas pelos grupos, complementando 
cada uma e revisando a redação:=--Para facilitar a- elaboração do cronograma, a 
época de realização de cada atividade foi colocada também. 

1. Organizar a equipe de trabalho 

a) Escolher o coordenador geral do trabalho, para organizar a equipe. Quando: 
novembro/99, em reunião da Diretoria da ATIX. ._,· 

b) Realizar uma grande reunião com os 3 grupos indígenas Kaiabi, Yudja e Suyá 
no PI Diauarum, para explicar como serão feitos os trabalhos. Quando: 
novembro/99 (Calcular alimentação para 35 pessoas, dois representantes de 
cada aldeia). 

e) Realizar duas visitas de acompanhamento dos trabalhos nas aldeias Rikô, 
Kururu, Capivara, Maraka, Tuiarare, Sobradinho e Tuba Tuba. Quando: 
janeiro/2.000. 

2. Produzir artesanato e prepará-lo para a viagem - 
a) Planejar a quantidade e a qualidade da produção de artesanato com as 

comunidades das aldeias. Na reunião do PI Diauarum, em novembro/99. - b) Fazer uma viagem para recolher o artesanato das aldeias, no mês de março de 
2000. 

e) Providenciar os materiais para embalagem dos artesanatos. Novembro I 
dezembro 1999. - 

d} Registrar os artesanatos e embalá-los para a viagem, em cada aldeia. 
Fevereiro / 2000. 

- - 3. Documentar os trabalhos em vídeo e fotografia. - - a) Fazer uma revisão nos equipamentos de vídeo e fotografia, verificando se está 
tudo funcionando bem e quais os materiais precisam ser providenciados. No PI 
Diauarum, novembro / 1999. - - b) Fazer filmagens sobre a produção de artesanato, nas aldeias, junto com as 
viagens de acompanhamento dos trabalhos. Janeiro I 2000. - - 



e) Fazer a documentação do evento em vídeo, em Campinas, durante o mês de 
abril/ 2000. 

d) Programar a edição de um filme sobre a participação da ATIX no evento. Em 
São Paulo, agosto /1999. 

e) Providenciar 20 cópias do filmeL em São Paulo. Maio /2000. 

f) Providenciar alojamento, transporte, refeições e pagamento pelos serviços de 
dois cinegrafistas indígenas, por 40 dias, em Campinas, de 20 de março a 30 
de abril / 2000. r: 

4. Providenciar o transporte fluvial e terrestre 

a) Duas viagens de lancha (ida e volta), percurso Diauarum - aldeias - Diauarum, 
para pegar as pessoas para a primeira reunião geral em novembro / 1999. 

b) Duas viagens de barco, percurso Diauarum - aldeias - Diauarum, para 
acompanhamento dos trabalhos, em janeiro e fevereiro I 2000. 

e) Uma viagem de lancha para recolher os artesanatos, percurso Diauarum - 
aldeias - Diauarum, no final de fevereiro/2000. 

d) Uma viagem de lancha, percurso Diauarum - Ngosoko - Diauarum, para 
buscar palha e materiais para construção da casa indígena. Final de fevereiro / 
2000. 

e) Duas viagens de lancha, percurso Diauarum - aldeias - Ngosoko - Diauarum, 
para pegar 21 pessoas para viajar para participar do evento. Saída: 20 de 
março 12000. 

f) Uma viagem de caminhão, para levar o material para construir a casa, 
percurso Ngosoko - Campinas - Canarana. Saída: 1 O de março / 2000. 

r 
r 
r 
r- 
r 

g) Viagem de caminhão no percurso Ngosoko -Canarana, para transporte de 
para 1 O construtores da casa e um cinegrafista indígena. Saída: 1 O de março / 
2000. 

h) Onze passagens Canarana - Goiânia - Campinas - Canarana, para 10 
construtores da casa e um cinegrafista indígena. Saída: 11 de março/ 2000. 

i) Viagem de caminhão no percurso Ngosoko -Canarana, para transporte de 20 
participantes no evento e de- um cinegrafista indígena. Saída: 20 de março / 
2000. 

r 
r 
r 
r 
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j) Vinte e uma passagens Canarana - Goiânia - Campinas - Canarana, para 
transporte de 20 participantes no evento e de um cinegrafista indígena. Saída: 
21 de março I 2000. 

5. Construção de uma casa indígena no local 

a) Escolher um local plano no Parque Ecológico para construção da casa. 
Fevereiro/2000. 

b) Providenciar ferramentas para a construção da casa (facão, machado, foice, 
lima). Antes de 10/03/2000. 

c) Providenciar alojamento, refeições e transporte para 1 O pessoas por 30 dias. 
Período: 10/03 a 30/04/2000. 

d) Providenciar o pagamento do pessoal (R$ 200,00 por pessoa). 

6. Organizar oficinas para fazer artesanato no local 

a) Planejar junto com as comunidades, os tipos de artesanato que serão feitos 
nas oficinas ( cerâmica, tecelage, peneiras, esteiras, flechas, cocares, etc). 
Novembro de 1999. 

b) Providenciar os materiais do mato para levar para Campinas, para as oficinas. 
De setembro/99 até fevereiro/2000. 

c) Providenciar alojamento, alimentação e transporte para 6 pessoas, durante 40 
dias. Período de 20/03 a 30/04/2000. 

d) Providenciar o pagamento do pessoal que vai trabalhar nas oficinas. 
Abril/2000. 

- 
7. Preparar a exposição de vídeos, fotos, artesanato e trabalhos das escolas 
indígenas 

a) Fazer uma pesquisa dos vídeos, fotografias e trabalhos feitos nos cursos e 
escolas indígenas do Xingu. No Xingu, no ISA, no Museu do Índio (RJ) e em 
Goiânia (Jesko). Início em setembro/99. 

- - - b) Selecionar quais materiais serão usados para a exposição. Início em 
novembro/99. - 
d) Fazer cópias dos materiais .que serão usados na exposição (10 fotos grandes 

de cada.povo). Janeiro/2000. 
- 
- e) Organizar e montar a exposição no local do evento. Data: fevereiro e 

março/2000, em São Paulo e Campinas. - - - 
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8. Apresentação de música e dança 

a) Organizar os grupos de cada etnia, indicando dez representantes de cada povo 
para participar nas apresentações de música e dança. 

b) Escolher o que será apresentado por cada povo e preparar os enfeites para as 
festas de cada um. 

e) Promover ensaios nas aldeias e no local do evento. 

d) Providenciar transporte, alojamento e refeição para 30 pessoas durante 1 O 
dias, em Campinas. 

e) Providenciar o pagamento do pessoal que vai se apresentar. 

9. Organizar a venda de artesanato no local do evento 

a) Organizar as comunidades para produzir artesanato. 

b) Selecionar, registrar, embalar e transportar o artesanato até Campinas. 

e) Organizar o controle das vendas no local. 

d) Escolher duas pessoas para fazer o controle das vendas, depósitos bancários 
e contabilidade em Campinas. 

e) Fazer a prestação de contas e providenciar o pagamento do artesanato para 
as comunidades, logo após o evento. 

1 O. Promover oficinas para contar histórias no local 

a) Escolher um velho representante de cada povo, para contar histórias no local 
do evento. 

b) Escolher as histórias que vão ser contadas, e ensaiar com os tradutores 
(pessoas que vão estar participando das oficinas de fazer artesanato). 

e) Providenciar transporte, alojamento e refeição para os três contadores de 
história, durante 30 dias. 

d) Providenciar o pagamento dos contadores de história. 
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11. Preparar os materiais de divulgação do evento 

a) Planejar como serão feitos os folhetos, cartazes, camisetas e catálogo da 
exposição. 

b) Mandar fazer os materiais de divulgação. 

e) Cuidar da distribuição destes materiais de divulgação e da venda dos 
catálogos e camisetas. 

..., ' 

'-, 
...,,, 
- .., 
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18 a 22 de julho de 1999 

Planejamento Participativo do Projeto 

APOIO AO FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DA ATIX 

Solicitação de ap_oio para o projeto, ano 2.000 

1. SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 

1.1 Descreva o progresso do projeto em relação às metas e resultados planejados1 

• Este ano ocorreram várias mudanças na estrutura de funcionamento da A TIX, que tem 
contribuído para o crescimento e fortalecimento da Associação. O estabelecimento do 
escritório em Canarana - MT, e o ingresso de novas pessoas voluntárias para 
trabalhar como assistentes e estagiários na A TIX foram acontecimentos que deram 
mais força e apoio aos trabalhos da associação, e ao mesmo tempo demandam uma 
maior organização e sintonia entre os membros da Diretoria; 

• A realização da Quinta Assembléia Geral da A TIX, em maio/99, foi muito importante, 
com a discussão de vários assuntos de interesse geral do PIX. Nesta assembléia, 
estavam presentes o Sr. Presidente da FUNAI e representantes de todas as etnias do 
PIX, do Conselho Político, dos Professores, da EPM, Assessores do ISA e demais 
convidados; 

• A A TIX vem sendo reconhecida como uma importante interlocutora nos assuntos 
relativos à gestão do PIX, nas áreas de saúde, educação, fiscalização e demarcação 
de terras indígenas. A participação freqüente em reuniões, e a divulgação do trabalho 
da Associação na mídia (Revista Veja) são fatores positivos, que conferem maior 
visibilidade ao papel da A TIX como instância representante dos interesses políticos 
das várias comunidades do PIX; 

• A iniciativa da A TIX em formar um fundo "comunitário" para a manutenção dos 
transportes da Associação, apesar de estar ainda em fase experimental, foi um 
passo importante na ampliação das atividades da instituição e organização das 
comunidades. Além disso, a formação de alianças com as comunidades para garantir 
uma boa administração dos bens e patrimônio que são comuns a todos é um fato 
novo na área, necessário na conquista de autonomia por parte dos povos indígenas 
do Xingu. 

1 Este item que- descreve a evolução do projeto a partir dos objetivos planejados foi elaborado pela 
equipe do ISA, As partes seguintes do projeto, que contém o planejamento de atividades para 
2.000, foram escritas em conjunto pela Diretoria da ATIX e corrigidas e complementadas em aula 
na oficina sobre elaboração de projetos . 
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2. PLANOS PARA O ANO DE SOLICITAÇÃO - 
2.1 Quais são os resultados previstos do projeto no ano para o qual a solicitação 
está sendo.feita? 

As atividades do projeto foram divididas em nove itens principais, sendo que para 
o próximo ano, estão previstas algumas mudanças. A equipe da A TIX decidiu priorizar o 
investimento de recursos para garantir o funcionamento da Associação, que ampliou seu 
quadro de pessoal, sua estrutura administrativa e as· atividades de articulação política 
dentro e fora do Parque. Essa ampliação é bastante positiva, mas requer a destinação de 
um maior volume de recursos para sua manutenção. Portanto, algumas atividades de 
capacitação que envolviam várias etnias do PIX, como o Curso de Manutenção de 
Motores de Popa (promovido anualmente no contexto do Projeto Oficina-Escola), não 
foram programadas para este ano. 

1. Funcionamento dos escritórios e-Administração - O funcionamento dos escritórios e da administração é muito importante para 
viabilizar os trabalhos da Associação. Os principais trabalhos da Associação são: 
articulação política das lideranças; organização e orientação às comunidades; elaboração 
de documentos e acompanhamento de seu encaminhamento; serviços de banco; ligação 
das aldeias com as cidades, pelo rádio; contatos comerciais pelo escritório de Canarana; 
organizar os trabalhos de fiscalização dos limites; entre outros. 

Para manter os dois escritórios funcionando, é necessário comprar materiais de 
escritório e de limpeza, combustível; fazer a manutenção dos equipamentos; pagar contas 
de água, luz e telefone e pagar serviços temporários prestados por um motorista e uma 
auxiliar de serviços gerais. 

Para a administração financeira da Associação funcionar bem, é preciso que um 
diretor da ATIX faça no mínimo uma viagem por mês para Canarana, a fim de tratar das 
contas bancárias da Associação. 

Essa atividade é desenvolvida pela diretoria da A TIX e colaboradores voluntários, 
durante o ano todo. 

- 
- - 2. Visitas da diretoria nas aldeias 

As visitas da Diretoria nas aldeias são importantes para conscientizar lideranças 
sobre como se organizar para defender seus direitos. Também passar informações sobre 
o trabalho da ATIX. Discutir sobre vários problemas do Parque Indígena do Xingu, discutir 
sobre suas terras, como conversar com os brancos que estão aproximando-se de nossa 
reserva, e como conscientizar os homens brancos para eles respeitarem a nossa terra. 
Discutir sobre desmatamento da floresta, em volta do Parque e como conscientizar os 
madeireiros e os posseiros para que eles tenham respeito com a nossa floresta. E discutir 
também sobre pescadores, caçadores, conscientizar também os pescadores, caçadores 
para que não estraguem os peixes e bichos que são de nosso consumo. 
Também para organizar a comunidade na produção de artesanato e para melhorar a sua 
qualidade. Ao mesmo tempo, é feita a explicação do significado da porcentagem da venda 
de artesanato, usada para pagar a taxa para A TIX fazer o comércio de artesanato. 
Também é explicado sobre a taxa do caminhão. 

Estão previstas oito viagens durante todo o ano, contemplando as aldeias do 
baixo, médio e alto Xingu, contando com a participação da diretoria e colaboradores. 

- 
- - 
- 
- - - - - - - - 
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3. Reuniões da diretoria 

As reuniões da diretoria são para discutir sobre qual tipo de trabalho pode ser 
realizado, _qual trabalho que deve ser feito por primeiro - pela A TIX, também para 
programar as viagens. Tem que conversar com o diretor financeiro sobre recurso, se tem 
dinheiro para o trabalho, como que será usado o dinheiro, para qual finalidade será gasto. 
Nas reuniões também é feita a avaliação dos trabalhos. 

As reuniões gerais da diretoria fazem parte dos trabalhos cotidianos, mas foram 
previstas seis reuniões formais duranTe o ano, com a presença de algumas lideranças das 
aldeias, para tratar de assuntos específicos. 

4. Ajuda de custo 

A ajuda de custo é muito importante para cobrir algumas despesas familiares dos 
diretores da A TIX, que não tem salário nenhum, dedicando-se em tempo integral aos 
trabalhos da Associação. É um recurso usado durante o ano todo. 

5. Capacitação 

A Capacitação da diretoria é muito importante para que possamos melhorar o 
desenvolvimento de nossos trabalhos. Aqui entram os treinamentos para a utilização de 
máquinas, como o computador e carros, o treinamento em administração financeira e o 
apoio para a preparação de documentos. 

Está prevista a participação de três pessoas em curso de computação, e a 
prestação de exames para receber duas pessoas receberem a Carteira Nacional de 
Habilitação. 

Visando a continuidade da capacitação do Diretor Financeiro da A TIX, devem 
acontecer três viagens entre o ISA em São Paulo e a sede da A TIX, no PI Diauarum, no 
PIX. 

6. Articulação política e comercial 

A articulação política da ATIX é de grande importância para dar continuidade aos 
contatos com as autoridades e instituições ligadas aos trabalhos no Xingu. Também, para 
acompanhar todos os documentos encaminhados para os órgãos competentes. Faz parte 
do trabalho das lideranças realizar viagens para algumas cidades, para realizar diversas 
visitas para autoridades, para técnicos, etc. 

A articulação comercial está ligada aos contatos com comerciantes de artesanato 
indígena, para que possamos melhorar a venda dos artesanatos produzidos pelas 
comunidades xinquanas. 

Estão previstas duas viagens para Cuiabá e quatro viagens para Brasília, para 
contatos políticos; e uma viagem para São Paulo, para interagir com o mercado de 
artesanato indígena. 

7.Estrutura de transporte 

A A TIX já possui alguma estrutura de transportes, para trabalhar, como a Lancha 
Kaituka, de _12 rn, motor MWM 45, com capacidade de carga de até 8 toneladas; e. um 
motor de popa Yamaha 25 HP. Além destes equipamentos, a diretoria conseguiu um 
caminhão Mercedes Benz 1113, ano 1975, cedido pela FUNAI; e uma caminhonete 
Toyota Bandeirante cabine dupla, ano 1992, cedido pela FEMA-MT. 
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Nós estamos preocupados com a continuidade da nossa estrutura de transporte, 
porque as estradas são ruins e o rio seca, dificultando o trabalho. Para garantir que nosso 
trabalho aconteça sem problemas, é muito importante fazer a manutenção dos 
equipamentos. Porisso é importante prever um pequeno recurso para cobrir despesas 
com peças e mão de obra, para manutenção do caminhão, a caminhonete Toyota, a 
lancha Kaituka e o motor de popa 25 HP. 

'..,,,I 
8. Documentação 

É muito importante registrar os trabalhos da A TIX, na forma de documentos 
escritos e também em vídeo e fotografias. Estes documentos vão mais tarde servir como 
parte da nossa memória, e também nos ajudarão a ---avaliar o nosso trabalho. Para 
documentar as atividades de funcionamento da A TIX, foi prevista a compra de materiais 
de consumo para fotografia e vídeo, além de despesas com uma viagem para São Paulo, 
para editar vídeos sobre as atividades desenvolvidas durante o ano 2000. 

9. Assembléia 

A Assembléia da A TlX é importante para reunir o Conselho Político, o Conselho 
Fiscal, lideranças e representantes das comunidades, professores indígenas, assessores 
e convidados. Participam também algumas autoridades de fora do Parque. Além do 
relatório de atividades e da prestação de contas da diretoria, os principais assuntos 
tratados são: problemas internos do Parque, saúde, educação, limites do Parque do 
Xingu, a situação da bacia do rio Xingu, alguns assuntos políticos do momento, propostas 
trazidas das comunidades avaliação dos trabalhos da associação e mudanças nos 
trabalhos planejados. A Assembléia é realizada uma vez por ano, organizada pela 
diretoria conforme o estatuto da A TIX. 

1 O. Reunião do Conselho Político 

A importância desta reunião é a ajuda que o conselho dá para a diretoria da 
Associação, para esclarecer as comunidades, contribuir com novas idéias e dar mais 
força para os trabalhos da ATIX. Participam do Conselho Político lideranças de 14 etnias 
do Parque, por isso o conselho tem grande importância para que os povos do Xingu 
fiquem mais unidos na hora de tomar decisões que afetam a vida de todos. Nessa reunião 
o conselho político trata dos assuntos que a diretoria apresenta; apresenta idéias novas; 
faz avaliação do trabalho passado e planeja o seu trabalho futuro. São feitas duas 
reuniões por ano, uma junto com a Assembléia, e outra separada, no mês de novembro . 

- 

- - - 
- 

- 
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Equipe da ATIX 

Mairawe Kaiabi - Presidente 
Alupa Trumai - Diretor Financeiro 
Makupa Kaiabi - Diretor Executivo 
Kamani Trumai - Diretor de Projetos 
Tumairu Kaiabi - Secretário 
Winti Suyá - Diretor Adjunto 
Ame Suyá - Assistente 
Wareajup Kaiabi - Assistente 
Tari Kaiabi-Assistente 
Nakude Yudja - Assistente 

Assessores 

r=: 
r--. 

André Villas Bôas - Coordenador do Programa Xingu 
Geraldo Mosimann da Silva - Coordenador do Projeto Alternativas Econômicas 
Simone Ferreira de Athayde - Bióloga do Projeto Alternativas Econômicas 

2.2 Que indicadores serão usados para estabelecer se os objetivos foram 
atingidos? 

• Capacidade da A TIX em gerenciar os recursos do projeto d acordo com as atividades 
planejadas; 

• Grau de mobilização das comunidades nas atividades desenvolvidas pela ATIX; 
• Participação efetiva de representantes da ATIX em reuniões políticas de interesse 

para o Parque; 
• Implementação de ações propostas em assembléias e outras reuniões políticas 

internas ao PIX. 

2.3 Qual será o papel técnico e administrativo da organização no ano para o qual a 
solicitação estã sendo feita? 

A ATIX será responsável pela execução das atividades e administração dos 
recursos solicitados à Norwegian Rainforest Foundation no ano 2000. 

,- 

,- 
,,--. 

,- 

' r-, 
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3. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO 

3.1 Orçamento 

É importante dizer que os valores do primeiro cálculo feito no PI Diauarum 
mudaram depois de uma revisão detalhada feita por parte da administração do 

ISA com correção dos valores referentes ao combustível. que teve aumento a 
QOUCO tempo. 

- Memória de cálculo do Projeto (esta parte não é enviada para a Noruega, somente o 
resumo do orçamento) 

Detalhamento do orçamento por atividade: 

1. Administração e funcionamento dos escritórios em Canarana e sede no Diauarum 

Itens de despesa Valores estimados (R $) * 

Material de escritório - consumo 600,00 
Materiais de limpeza 200,00 
Combustível - doze viagens para Canarana 5280,00 
Oleo diesel pi gerador de energia ( 600 litros I 400,00 

. ano, a R$ 0,60 I 1) 
Equipamentos Imóveis de escritório 700,00 

.. -Telefone 2400,00 
·luz/ ácua 400,00 
Xerox 200,00 
Revelacão de filmes 200,00 
Aluguel 2500,00 
Correio 200,00 
estadia (hospedagem + alimentacão) 2100,00 
Manutenção (130,00 x 12 meses - Sônia) 1560,00 
Contador 1.200,00 

Total 17.940,00 

- 
* com base no orçamento para o segundo semestre de 1999. - 
** gasolina - R$ 1,80/litro; óleo 2t, R$ 3,00/Jitro. - - 

- - 
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2. Visita às aldeias: previstas 8 viagens durante o ano (duas para cada local: PI 
Leonardo; PI Pavuru; Sobradinho; Suyá) 

viagens Combustível (litros Alimentação (R$) Valores estimados 
gasolina + óleo 2T) <R $) * 

Leonardo - 400 + 20 100,00 600,00 + 100,00 
Sobradinho 320 + 17 - 100,00 480,00 + 100,00 
Morená 200 + 10 100,00 300,00 + 100,00 
Suvá 240 + 13 100,00 360,00 + 100,00 
Subtotais 1160 + 60 400,00 2.718,00 + 400,00 
óleo 90 10 litros - - 40,00 
Total 3.158,00 

3. Reunião de diretoria 

viagens Combustível Combustível total Valores estimados 
(quantidade) (litros gasolina + óleo (R $) • 

2n 

Tuiarare 30 180 + 9 324 
Boa Esperanca 80 480 + 24 864 
Rikoh 60 360 + 18 648 
Ngosoko 70 420 + 21 756 
Tuba Tuba 30 180 + 9 324 

270 x6 = 1620 + 81 2916,00 + 145;80 

Total 3.061,80 

4. Ajuda de custo 

O orçamento fica em R$ 8.000,00 anuais como ajuda de custo para a diretoria, 
uma vez que a equipe da A TIX aumentou. 
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5. Capacitação 

Cursos Pessoas treinadas Memória* Valores estimados (R $ ) 

Computador 3 (sendo um assistente do R$ 750,00 / pessoa 2250,00 
financeiro 

Motorista 2 R$ 600, 00 I pessoa 1200,00 
Financeiro I Adm ISA 3 pessoas: viagens de 2 Gastos em R$ 140 (Ngos- 4740,00 

pessoas da ATIX e de Diau} +300 (2XCan- 
uma pessoa-do ISA Ngos}+-140 Can - BSB+ - 

450 (pas aérea}+ 50 táxi 
+ 100 estadia Can + 400 

estadia SP= 
1580,00x 3 = 
R$ 4740,00 

Total 8.190,00 
* com base no orçamento para o segl!_ndo semestre de 1999. 

6. Articulação política e comercial 

Contatos Número de viagens e Memólia* Valores estimados 
pessoas (R $) 

Brasília 4 viagens, 3 pessoas Gastos I viagem: R$ 4.240,00 
140 (Ngos-Diau) +300 
(2XCan-Ngos)+ 160 

Can - BSB+ 100 táxi+ 
240 alimentação + 120 
hospedagem BSB = 
R$ 1.060,00 x 4 = 

4.240,00 
Cuiabá 2 viagens, 4 pessoas Gastos/ viagem: R$ 2.760,00 

140 (Ngos-Diau) +300 
(2XCan-Ngos)+ 240 

Can -Cuiabá+ 100 táxi 
+ 240 alimentação + 
200 hospedagem 
Cuiabá + 160,00 
hosped Canar = 
R$ 1.380,00 X 2 = 

2.760,00 
São Paulo 1 viagem, 2 pessoas Gastos/ viagem: R$ 1.960,00 

140 (Ngos-Diau) +300 
(2XCan-Ngos)+ 120 

Can - BSB + 840 aérea 
BSB-SP + 100 táxi + 

160 alimentação+ 200 
hospedagem SP + 

- 100,00 hosped Canar = 
R$ 1.960,00 X 1 = 

1.960,00 

Total 8.960,00 

·- - 
- 

- - 



r: 

,,.-. 

r: 

r 

r 
r 

r 
r: 

r 
r 

r> 

r 
r 

29 

7. Assembléia 

Tipo de despesa Memória Valor estimado(R$ ) 
Combustível- 1000 (gasol Alto)+ 600 (gasol Baixo)+ 200 4.044,00 

(diesel)+ 200 (p/ pesca)+ óleo 2T + 30 
(óleo 90) - 

Alimentação Inclui a compra de alimentos na cidade e no 850,00 
- PIX 

Material de caça e 300,00 
pesca 
Cozinheiras I beiiuzeira R$ 80,00 I 5 dias x 4 pessoas 320,00 
Pescador R$ 80,00 I 5 dias x 2 pessoas 160,00 

- 

Total 5.674,00 

8. Reuniões do Conselho Político-· 

Tipo de despesa Memória Valores estimados 
(R $) 

Combustível 1000 (gasol Alto)+ 600 (gasol Baixo) + 200 3.288,00 
(diesel)+ 200 (p/ pesca)+ óleo 2T + 30 
(óleo 90) 

Alimentação Inclui a compra de alimentos na cidade e no 500,00 
PIX 

Material de caça e 100,00 
pesca 
Cozinheiras R$ 80,00 / 5 dias x 2 pessoas 160,00 
Pescador R$ 80,00 / 5 dias x 1 pessoa 80,00 

Total 4.128,00 

9. Transporte 

Lista de veículos e embarcações a disposição da A TIX: 

• Caminhão Mercedes Benz 11 13, ano 1975. 
• Toyota Bandeirante cabine dupla, ano 
• Lancha Kaituka de 12 m, capacidade de carga de 6 toneladas, motor MWM 25 
• Motor de popa Yamaha 25 HP 

Tipos de despesas Memória Valores estimados 
(R $) 

Manutenção ( inclui 2.000,00 (caminhão) + 1.200,00 (toyota - 5.900,00 
Peças e Mão de obra) dividido com fiscalização) + 1.500,00 

- (Kaituka) + 1200,00 (motor popa) 
... 

Total 5.900,00 
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1 O. Documentação 

Tipos de despesas Memória Valores estimados - 
(R $) ,. 

Material de consumo - 600,00 
Despesas de viagem 1 viagem para São Paulo, para editar videos 900,00 

Total ·- -1.500,00 

Contingências R$1.500,00 

R$1.300,00 · Auditoria 

TOTAL: R$ 69.311,80 

...,,,, 1 
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4. Avaliação e Conclusão 

De acordo com a avaliação feita pela equipe da Associação, a ATIX estava 
precisando de um trabalho deste tipo. Todos afirmaram que foi muito bom ter a 
oportunidade de planejar em conjunto as atividades do projeto da ATIX, começar a 

- 
entender como se organiza um projeto e o que significa cada palavra diferente-que 

pela primeira vez o pessoal está tendo contato. Mesmo com dificuldades, pois há 

muitas palavras difíceis, mas é um primeiro aprendiia_do. A equipe sugere que é 

necessária a realização de mais oficinas como esta, -pelo menos uma vez por ano. 

Mairawê Kaiabi, Presidente da ATIX, afirma: 

"Nós estamos precisando de um trabalho deste tipo. Quando a gente 
começa um trabalho, fica animado e no meio a gente desanima. O que a gente 
sabe fazer, a gente faz. Depois, parou o nosso conhecimento. Agora nós estamos 

precisando de ajuda, e só através de vocês nós vamos saber qual o caminho que 

a gente deve seguir. Precisa ter alguém para nos apoiar e discutir as coisas aqui. 

Mesmo que a gente aprenda a fazer um projeto, a gente tem que conversar muito 

com vocês. Que nem agora, todo mundo está escrevendo junto. Este tipo de 

trabalho foi muito bom. Pelo menos uma parte do projeto a gente participou. É 
uma coisa importante a gente escrever. " 

Segundo Makupa Kaiabi, Diretor Executivo, ele tem aprendido muitas 

coisas trabalhando na ATIX, mas a principal dificuldade é com a língua 

portuguesa. "Se a gente não tiver alguém para orientar a gente, a gente não vai 

melhorar. Este ano, foi mais rápido para fazer as coisas. A gente está melhorando 

devagar. Não teve essa ajuda para nós desde a criação da A TIX. Se tivesse, a 

gente estaria mais preparado. Esse treinamento para nós ficou muito legal. Até a 

minha letra está melhorando. A gente quer mais aulas, mas talvez não é todo 
mundo que pode participar. " 
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Conforme a avaliação da equipe de assessores do ISA, a realização desta 
primeira oficina sobre elaboração de projetos representou uma primeira iniciativa 
na trajetória da conquista de uma maior compreensão e capacidade para planejar, 
elaborar, e mais do que isso, executar projetos por parte da equipe da ATIX. 

Pensando na realização de uma segunda oficina no ano 2000, os principais 

aspectos a serem revisados e melhorados seriam: 

- 

• Foram poucos dias para abordar um assunto com este grau de dificuldade. Por 

outro lado, como o curso é dado em tempo integral, não se pode pensar em 

estender muito a sua duração, pois outras atividades da ATIX podem ficar 

comprometidas. Sugere-se portanto, a promoção de uma oficina sobre 

elaboração de projetos por ano, com duração máxima de uma semana. 

+ Nesta primeira oficina, ao invés de centrarmos as atividades em um só projeto, 

trabalhou-se com exemplos e partes de três projetos, o que coloca uma grande 
quantidade de informações para serem pensadas e organizadas. Na próxima 

vez, deve-se planejar a elaboração de somente um projeto completo como 

exemplo. 

- 

+ Como tratava-se de um assunto quase desconhecido da maior parte da equipe 

da ATIX, vários dias foram dedicados à explicação do significado de palavras 
novas, relativas às partes principais de um projeto. Sendo assim, no início 
houve poucas oportunidades para a resolução de exercícios práticos por parte 

dos participantes. Do ponto de vista pedagógico, é aconselhável que se 
trabalhe no máximo um período de teoria, e outro com prática, possibilitando 
maior fixação e compreensão dos conteúdos que estão sendo abordados. 
Assim, recomenda-se para uma próxima oficina que seja dedicado maior 
tempo à resolução de problemas e exercícios práticos sobre projetos . 

- 
- - - 
- - - - 
- 
- 
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+ A maior dificuldade da equipe da ATIX refere-se ao _do~ínio da língua 
portuguesa. A elaboração de projetos requer um conhecimento da língua e 

uma prática de escrita em linguagem técnica, neste momento fora. do alcance 

dos membros da organização. Por outro lado, a equipe tem buscado uma 

maior integração e organização na execução das atividades de seus projetos, 

demonstrando que avanços significativos têm sido feitos nesta direção. 
Sugere-se que a formulação de ·um programa de capacitação para a ATIX 

contemple a língua portuguesa de forma direcionada às necessidades práticas 

da rotina de trabalho da organização. 

+ Além da realização de oficinas anuais sobre elaboração de projetos, sugere-se 

que seja definido um período de tempo por ano, para o planejamento conjunto 
do Projeto "Apoio ao Funcionamento e Fortalecimento da ATIX" e elaboração 

de relatórios institucionais, com a participação da Coordenação do Programa 

Xingu e assessores do ISA. Uma vez que a ATIX recebe apoio da Norwegian 
Raintorest Foundatíon (NRF) e que este financiador requer a formatação do 

projeto nos moldes da agência norueguesa NORAD, há necessidade de 

exercitar também o preenchimento do formulário adequado, mesmo que este 

exercício ainda seja de difícil compreensão para os índios do Xingu e que o 

mesmo só venha a completar-se em várias sessões de treinamento. 


