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Em coni'ormiâade à. cláusulo tercaira do pará(;rafo 'g' do Convônio 

celobrado entre o MINTm e a Mts~o· SAL.l:SIANA. DE Mti.ru GROSSO, apresenta 

mos o rolatório elas ativ.td.ad.cs a.::icistcnciD.is roo.J.iza.da.s no prima.iro sc:no~- 

tre do ano de 1980. 

1. Antos do tudo notit'i.ow::..os e. trocc.. cio D.i.roçê::o coní'ormo as Con.3ti tui<_:Õcn 
( 
\ da mesma Missão. Ao pe. Mi.g110l Pacs da. Silva. sucede na direQão da Colô 

nia Ind!gena s. Ma.roos o r,o. ili.no Fe..va~o. E:.rta tomou posso no dia 24/01/80. 

2. O tato mais importante acontecido nestes primeiros moses do.ano de l.980 

foi a_ realização da coj~hoi ta cl.e erroz, seGllindo o cronograma do Projeto 

lavante. Aasegunàando os custamos tribais e para um 1mor incentivo ao tra 

balho, a oomunid.ade indigena dividiu-se em gruposa Ipred.u, Anar0\.'8.1 Tsa.daro, 

Ai'rere, ImtSrâ. A í'al:ta de chuva, especial.ru0nte 110 1n;s de janeiro, prejudi 

cou o crescimento e a abwldÂncia c1a colhei ta. Esta teve in!cio no dia 18 de 
. ./ . ·e. : março, indo terminar no dia 20 de Iilaio. Foi realizo.da mecení.camente por u.~ 

colheitadeira ~rigi.da pc,r dois xavanto, Deve-se sublinhar o trabalho ros- / 

ponsával dest~u dois !udios, qua mruitiv-oram a iooq.nna. em per.f"ei to esta.do du 

rante todo o tempo da oolhaita. sem q.iebras mecânica:s ou prejuizo e desper~ 

cio de arroz. Aos dois coube o. taro.t:a do colher não somente o arroz desta./ 

aldeia, como à.~ toda a Reservas. Marcos. O trabalho manual lim1tou-se a ou 

paa e deli.mi ta.das faixa3 do arroz_, onde o vento e a cbava impossibilitaram 

a oolhei ta. mecânica. 

Desde o ooma90 fal to:L to ·um trm>alho de conscienti.z~ão para 'i,10 uma. po~ 

centagem de arroz i'oa&e separa.do em vista. de Uül i\lndo para o prossozuimento 

do Projeto. 
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Esta idéia encontrou. uma carta dificuldade e.presentada Ei:Jpeoial.monte polos 

velhos. Ilia l" de maio estiveram na a'l.deia. o Dr, Iv; e o Dr. Alaor, vindos 

f 

,, ' 

direto.mente da Brasília, para concretizar este fundo parn. o Projeto. Depois 

da uma. longa :reunião, a connmidade indÍgona aceitou separar 2.5% (vinte e/ 

cinco por cento) da colheita, parta iliâs já e.nsacadas eri tu.lhas ciiterentos, 

para a compra da Óleo di~sol o do peçus para a r;afra sootlnte; não acci tou 

colubort~ para entl'eg,I!" outra i,arto do arroz do.stir..ad.a 1 semnte. Os velho:.: 

estavam muito preo.;up~os co;n E.. po~z::i.bili~do à.(;, fa.lta do arroz para a ali- 

\ ' ment~ão. 

A seguir o resultado ' rolat.ivo a ~otra da e:Ldcie. s. I1arfos: 
S\Cf~ COI..HIDli.S 25% DIFERElJÇA - 

II'REOO' 2.06; 459* . 1.606 

Al1AROW.A. · 642 160 ·4$2 

TSIUlARO 584 lllw 47J 

JJ.1RmE 1.865 456* 1.409 

mTCRÃ .3,22 79 2.1+-,3 

( iOTAL 5.478 1.265 4.213 

* Se.cos de arroz separadoQ, mas n~ correspondeutec aos 25% exatos. 

No dia 23 de maio iniciou .•. se a. nova. derrubada em vls~ à safra S0/8J.. 

). Com relação à pecuérl~ a comw:d.do.do, dividida. em grupos, tez a limpez a 

dos pastos., tendo sido esta o. primaira 04-pariêacia desde <p.e a Mi.s3ão re 

tirou sea ga.do. A experiência foi positiva, notando-se porém a neooasldad e 

de um maior auidad.) pai·a com os pastos especii3lmen·ts no q1e diz respeito a - , , conservB9ao • acroscimo dos mElsmoa, e a uma poss:i. vel. reforma. do ourr~. 

no dia. 1'1 de maio, com a praccn~a dl;) funoioruírio da Funai, realizou-se 

- . - a vaaJ nagao contra a tebre attoaa e a a.dministr&9a.o de ADE-Totrami.aol eca- 

... , "',, ,...,v,c.,s, v "L···~, .... ~..,v r'<:LU L.t:N I iiú Ut: 
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t.ra. a vorminoss. Isto pormi Uu roalizer o ltivant~~,to da qwmt:1.dllde do 

~o GXistentG nesta aldcl.a. s. M2roos1 como consta. a. seau:Lr. 

* Retiro da. Seclei vaca. par-lda 70 • vaca solteira 44 - Novilhe.s 118 - 
twros ~ - boze;rras 2.7 - bezerros )S • faltaram o.:, va.ca.:J 

cp.e ostave.m no pasto. TOTAL: 306 

* Retiro Santa l'~a : vaccs e novllhns 27 - touros 02 - b~z~""Ti?.S Cf) - 

b~zarros (l'(. ~OT~L: 45 

r ; 
' 

* Retiro Bur-ltl. Alegre I vaca 101 - novilb.a. ll - bezerras 32 - bezerros ~; - 

hl bezo1·ron(as) rcc&.-uas('idos tpo não i'oram con- 

( 

No dia o6/06 a comum.dada ind!gena. aohou por bam vender 46 (q.iarenta. e 

se.is) bezorroa de mais OU ml3IlOS Ol (blX?l) ano, ao prE:vO indi:vidua.1 de 7•~0~,0~ 
(seta mU oruzeiroa), no valor total de ~2.000,00 frl (·trezentos e vinte e 

à.ois mil cruzeiros). ~ta venda foi realize.da com os cuià.ados da !\mcionário 

4a Fllllai q.tG orientou a. comunida.üs. ~ta e~tá sendo co:iscie:itLza.da no senti 

do de usar estaq cpantia para compra. do t.rppa e da e.reme liso neoessácl.opa- 

ra. o aumento da.a cercas. 

Nostea Úl.timos meses GOdos os va~ci.roa ncl.v..liZGi.Clos", funcionários da. 

lunai1 qie trabalhavam nesta. reserva do s. Marcos, deixaram por vários mo 

tivos auas tungõea. 

4- No campo da J!.auõ.9 não houve problG.nos sÓrios neste primeiro stllllestre. 

Aa Irmãs dão assist~cia diária, mti.ntondo e.ssim alto o !nelice profiláti- 
. ~ 

co. PerJ.od.ioamente visitam as aldeias da Reaa..va. leva:r~o remédioa, c:land.o 

orient&QÕa•, aoompanha.ndo os ATEin>m.ES • realizando r:.a vaa:Snaa, 

1..cvANTAMENTO lil:ALILADO PELO CENTRO 08 
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DWJ vór.i.as aldeias: 

s~i"tY.l.m D.? •• T. .An~tox: Totrurl. co - .• --- •• • d. • •• ......,.,.._. ••••••• 

s. Hr~aos: 192 34 l9S 
, 

16 s • .Tose: 05 0-) 

A~,arecida.: 12 01 Cf) 

.ll.ud.ll ado ~ .• a: 'J'( O:) 2.3 

l;l.lTI.J.üC"..U-á: /.,2. ll 53 
f 

' ' 
ro'W, 29) 60 29Z 

A sagu.nda o .torce.ir~ dcce efltão sendo a.duinitrtra~s 11orM-.ü..mente. 

No can.1>0 odontolÓi;ico ~cmirnai aente um dentista contratado pele. Nis• 

sã.o 1;1.wnde os ZJ.~wElllí:.e ~ Rese;i..··va. :i:.tá q:La . se concluido um tre.tomento pro 

!'-il~tico com nuor par~ eor:. os alu;.1os da i'e.i:ca etária p-s:é e escolar. 

5• D~1.VJ o co;r.090 '10 3.?"~'J dsu-ce uma e.te:i.Jão espescial to problf"JJI,.~. edncacd.orwJ. 

seja a nfvcl e6.nc~.lional como a 1-i!ve1 de preservs.çâo d1:1. oultura xavante. 

No ~bito p~"ecipuameate e~ocli::r ho-..1·1e uma r1.;;ostr1,.;.:tiur~60 du escola: 

* Foi reelaborado o. RG~rne~·fi;:) i[;scola.r para. poder atonder às peouliuridades 

da si tuaç'u-, e às cci.raot..e:r-!sti.cas inM'aena,s da escola. &ta ReJimanto Já 

'1,: F)~ 
O • * A •Escola Estadu.eJ.. de lQ ff• Dom Fll.ippo Rinal.di" • mantém assl.m as pri- r- O' .• V\Jv t; \•\ C,-.., • 

.. 1J,., ·~ .~.. t mid.ras q.iat..-o séde:, do Primeiro Grau ~m par!odo intogral) a no matutino 
. ;,,.y\,{ (\r, L ..,,L\Cv\.,,, \V\ 

1 ()J:·/ ,.:,._..,._Q.C> a parte dEI formação Aspeci,..1 tai.s coliiólMão~~--~?-~~--~!~-~_oi~~-~-~-~-- 

; '. , , , l '-' ,.,\_,: -.~#a, ~~".~_ca,\ nas1 ~1:5-~d~~ ~<l.~~ticas, no oorte • oostura e na 
\ '-' -t • - • _, •..• .!"__ - ' ,j .• ,) , ~6'"' eneJ .no i'esperttno a f'ormEtçao geral com ~nf{'.a. ll'J..U.I1~, ln trodu.~ao a. 

recebeu a aprovação do Conselho E3tadual de E<iuoa?;ão do .~õtado da~?. 

e:ta"lcia.s, Estudos Sooiaie. 
,, - _ _, . , , ; * Iniciou-se tombem no periodo mu.tuti.no a. atividade Pro-eGCol.OJ:". Apo~ va- 

rioa meses de tr~balbo pode-se já notar a a.1.ta incid~oie. positiva. qJ.a 

LEVANTAMENTO REAL)ZADO PELO CENTRO OI 
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doa alunos. 

* Foi euí'utizaã.o, embora as lidcran~a.s incli&;ar,a:.:; nno apreoi~m, todo o r,rooes• 

so ~ (J.:C'abetiza.~ão tendo s.ido moti. vadrt a. urc;r,oia. de um sÓlido trabulho 

.BilinQlo. Po.ra isto está sonso sot,uido com n;~ to ptovoi to A ~·t.:i.lhu. Xa- 

{ 

i'ciçoa;nonto todos os s~bo.,io,s no J?8!'Í.o,:lo me:l,utino. As di:.oiplil1as estudadri.s - .•. -'-~ ,,. . , &ao: .w.ngua Port\lgu.esa, E::rt.&.-uturu. {;J.":znttcal. s sintatl.oa da Lineua. X:w,mm, 
'O.T _.. .i 'I.,~ •• 1•• •• ...., • ..,, ~ ' -,~ ./..,,_ ' l;' ~ ' . I•! ~·.' •. ,0voes •.• e .• ~~~~co., .110iuoe> e.e w.~~Cl.~j .w..;.~-w.s, r-.J.Uc:i..in.oa a.e .,..,u~:1.1.ca. 

* Pario.:lica.':lente é suporvisionado v ~·w,~ ue~ws Noni tores nas al.dcdas c1 a 

P.escr-;a; de modo especiü: cont,:iudo &li.iinistra.do1 a11l~n.di.z&.gem dos alunos, 

capn.cide.J.a didátioa do.a Hon:i. tol"os. 

• • ' :l • ,. ' . l . ,!..,, ,, • ' cer a coJ"",üui~o · m1.1.gena pa.:i.'U. ap.rovu:.i. ·":.r o ~ l.,<;I uo gaa.o e ser preparacio 

pc..ra as c:dau~a.s. 

* A n!. Vr3l de Socretaria E.s colar est;â sendo i:.Gi•:id..1-ia.io 1.1.m tratialh~ ele reilisãc., pa 

ra uma. pcri'ei ta. oscrlt'Lur~ão saja pe.r~ as :~i:-~cul.as escolares como pu.""a 03 

CortidÕes dG l!asoimento, 

- , "" . , - * Tambem. parn GVi tsi~ u:n ~rodo :u-J'.'.ro..t~!.icro e.:;tu. ª°'~º realizado I toda.a a.a cp.ar- 

tas feiras A noite, um. Our.::o Teórl~o de r:acânica • .Desta. f'orma. associando oa 

conhacirnentoa teóricos aos prático~ c:-~~tado.s âiariamo:u.te no per!odo matu 

tino, os xavMto poJerão ouicl.lr com xncis cE-..···iro!10 a mauutcn9ão dú.S má~nas. 

* Ei~ a este.t!stica dos alU!los ma.triaulados n~ Escola E.stafü:iaJ e.e lS2 g. Dom 

Filippo Rinaldi: 

1.,E\IANTAME:NiO H1:Al.lt:AD0 PELO CENTRO DE 
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PrÓ li s. 2A S, )A 81 41 o. 
M 7 M .., M F M F M F 

s. Mnrcos: :30 2.S 43 62 2S 3l 16 ll 4S 06 

s. José: - - 01. 06 - - - - - - 
Aparecido.: - - ai 03 - - - - - - 
Awd.liadorai- - 08 10 - - - - - - , 

11 10 ir c.:lUncw.~a.: - - - - - - - - 
TOTAL so 25 65 91 28 ~ l.6 ll 1/$ os 

,. q) f)-.:- . 
. -~ 

1 
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6. Nostes Últimos meses a comuni.d.ado incl!aena esteve vár-la.s vezes tom.a.do. do 
, N ( nervosismo a_causa. do vários acontecimentos: demarcaçao ele tefra ou.tra.s 

ReservaD), falta do compreensão do Projeto Xavanta, mucl.an9a de chofia na / 

A:r~AG, ••• De modo ospecial neta-se uaa certa o crescente autonoillia. e auto 

ri ta.ricmo daa lideran9aa ind:Ígenas q.ie estão for9ando, dentro e fora da al 

deia., pareoores, interesses e vontada dos mais velhos, a cpem caba por tra 

di9ão xa.vante clirig:lr a comunidado, Mesmo os canselhos • as orien~Ões da 

Mi.E:GOO ~ são c1ev.1.damente acatados. 
( 

s. Marcos, O.) da julho de l9S0. 

- 
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