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PROJETO KULINA DO MtDIO JURUA

INTRODUÇAO
,O povo Madija, -~enominado regionalmente de Kulina, fala
uma
língua da família Arawa, pertencente ao tronco linguístico
Aruak.
Sua população é estimada em torn0 de 4 mil.pessoas,
hoje
distribuídas em aproximadamente uma· oentena
de
comunidades,

localizadas tanto no Peru como no Brasil. A área de atuação da
equipe da OPAN centra-se diretamente nas. comunidades
Madija,
localizadas nos afluentes e igarapés do rio Juruá, nos municipios
de Eirunepé e Ipixuna (AM), abrangendo 12 aldeias, da Area
Indígena Kulina do Médio Ju~uâ.
O presente programa e pedido de recursos abrange
o
período de 1994/95, prevendo a manutenção de uma equipe de três
pessoas, assessorias
e despesas de trabalho, com previsão de
orçamento no valor de US$ 55.448.

A OPAN E OS KULINA
A OPAN iniciou.os trabalhos com o povo Kulina em 1976,
no alto Purus; assessorando o processo de reconhecimento
das
terras, gue culminou com auto-demarcação da Area Indígena Kulina
e Kaxinawa do Alto Purus. Posteriormente estendeu este trabalho
ao rio Envira, garantindo apoio à demarcação da Area Indígena
Kulina do rgarapé do Anjo e assessorando uma experiência pioneira
em educação indígena
que resultou nas primeiras
cartilhas,
gramática e dicionário na língua Kulina. A partir de 1985 a OPAN
e
a IECL1) no médio Juruá apoiaram os Kulína na guestão da
garantia de suas terras~ no processo de educação formal e na
saúde preventiva:
No ano de 1990 Rosa Maria Monteiro e Angela
Kurovski reiniciaram os trabalhos junto a este povo, na região do
Juruá. A partir de abril do presente ano, esta eguipe contará
com a presença de um agrônomo que desenvolverá um trabalho de
assessoria à economia de subsistência.
A metodologia
de trabalho da
eguipe privilegia
a
convivência
e
participação no dia-a-dia
das
comunidades,
procurando compreender
seu sistema cultural, contribuindo
com
repasses de informaç5es e incentivando sua organização a partir
dos problemas emergentes.

Assim,
a
eg01~e desenvolv~ assessoria nos campos
de
garantia das terras (auto-demarcação), e00no~ia de subsistência,
educaçio
formal (acompanhamento e formação pedagógica
dos
professores
indigenas)
e educação para
a
saúde.
Estas
intervenções realizam-se na perspectiva d& organização
das
comunidades e reflexão constante com suas lideranças. Alguns
destes trabalhos sào realizados em paroeria com a IECLB, a UNIAcre, o CIMI Amazônia Ocidental e o CIMI Norte 1.

Na assembléia bienal das lideranças, realizada na
aldeia do Medonho em 1990, os Kulina definiram-sa por empreender
esforços para auto-demarcarem suas terras. As equipes da IECLB e
da OPAN apoiaram esta iniciativa e elegeram como prioridade
acompanhar e assessorar este processo.
AVALIAÇAO DOS TRABALHOS REALIZADOS
No decorrer dos anos de 1991 e 1992, a equipe da OPAN
deu continuidade ao apoio e assessoria à auto-demar6acão
das
terras Kulina. A eguipe partiu do pressuposto que as comunidades
Kulina e suas lideranças necessitam apropriar-se de instrumental
técnico de cartografia e topografia para melhor definir os
de~tinos da auto-demarcação de suas terras. A ·partir deste ponto
de vista, empreendeu-se inúmeros contatos com o CIMI Amazônia
Ocidental, com a UNI-Acre e com a IECLB, no sentido de viabilizar
a contratação de um engenheiro agrimensor para realizar o repasse
dos conhecimentos básicos necessários.
No decorrer destes dois anos foram realizadas diversas
reuniões de avaliação com os Kulina, promovidas
e assessoradas
pela eguipe da OPAN. Além destas foram administrados 5 cursos de
noções básicas de topografia pelo engenheiro-agrimensor
José
Otávio Parreiras. Na medida que se aprofundavam os conhecimentos
técnicos,
os Kulina aplicavam-nos na prática das
picadas
demarcatórias; cerca de 80 quilômetros já foram concluídas.
Os métodos empregados na auto-demarcação, baseados no
padrão técnico oficial de demarcação da FUNAI, foram amplamente
discutidos com as comunidades, garantindo assim um aprendizado
eficaz das técnicas topográficas (confecção de mapas em diversas
escalas, uso da bússola e teodolito, azimute, balizas, etc.). Em
pouco
tempo, os Kulina conseguiram manusear
os
aparelhos
necessários e apropriaram-se do instrumental técnico, assegurando
gue a demarcação de seu ·território fosse realizada de maneira
correta e portanto passível de
reconhecimento
pelo Governo
Federal.
Este processo de auto-demarcação também exigiu que os
Kulina
buscassem
estratégias
para
melhor
organizar-se.
Qualitativamente começaram a pensar em planejar o seu futuro e
gerenciar sua área. Adquiriram clareza da real extensão de
seu
território e da importância de dominá-lo,
garantindo
assim
condições de vida para as gerações futuras.
Este trabalho de auto-demarcação culminou, em 1992,

na

viagem
de duas lideranças Kulina (Itijo e
Cossohui
Kulina)
a
Brasília,
acompanhadas
de José
Otávio
Parreiras
e
Antônio
Apurinà,
coordenador da UNI-Acre. No Departamento
de
Terras
da
FUNAI
expuseram e defenderam as bases técnicas em que está sendo
realizada a auto-demarcação
de suas terras. Naquela
oportunidade
foi
proposto
um convênio entre lideranças
Kulina,
UNI-Acre
e
FUNAI,
pelo
qual
esta última
reconheceria
a
auto-demarcação
realizada
pelos índios. Ficou acordado os termos
de __ cooperação
entre
o Orgão federal
e a comunidade indigena, gue prevê parte
dos recursos para os trabalhos futuros de auto-demarcação.
O processo -de auto-demarcação
não somente
possibilitou
a
organização
dos Kulina e a demarcacão
física,
mas
permitiu
avanços
políticos
significativos.
O
reconhecimento
da
autodemarcação
pela 'FUNAI
possibilitará
também
a
outros
povos
indígenas tomarem a iniciativa de realizar
eles
próprios a
demarcação física de suas terras, evitando processos morosos e de
.altos· custos
que até eptão tem
caracterizado
as demarcacões

oficiais.
movimento
indígena
e as ONGs estão·r empreendendo
para
que
a auto-demarcação,
como
forma
legal
de
assegurar a terra, seja aprovada como cláusula no Estatuto do
Indio gue está sendo discutido pele
Congresso Nacional.

O

esforços

Além
da ass~ssoria ao processo de
auto-demarcação,
a
em 1992 coletou dados sobre a agricultura
Kulina.
com
a
cooperação de um agrônomo contratado (Fermin Miranda). A ausência
de · um planejamento
agrícola
e a .Permanência
de
roçados
monocultores
e de pequena extensão
têm gerado crises cíclicas de
escassez
alimentar.
Estes
períodos
de penúria
acarretam
a
migração
em massa das comunidades para outras regiões que
ainda
possuem
roçados,
delineando
um cenário geral
de
fome
e de
desagregação
temporária das aldeias.

equipe

sociais
e
.
A
redução
territorial
e as relacões
acarretado
econômicas com os segmentos da sociedade nacional têm
exploracão
maior sedentarização
da população Kulina, agravando a
dos nichos ecológicos próximos às aldeias.
O

sistema
seringalista
gue,
mesmo
numa
relação
desigual,
possibilitava
a
aquisição
de
produtos
industrial~zados
(sal,
tecido,
munição)
está
em
franca
decadência.
Atualmente
Kulina são obrigados a
permutar
seus
recursos
naturais
para conseguir estas mercadorias.
Metros
de
tecidos, anzóis etc. são trocados por quantidades
significativas
de peixe e carne de caça.
comercial

os

questões levantadas
incentivar uma reflexão

Estas

sucintamente
levaram
a
as
comunidades.
E
conjuntamente
com os Kulina, definiu-se
primeiramente
o
incentivo à produção de subsistência e a diversificação
dos cultivares
dos
roçados.· Escolheu-se como local para a
realização
de
uma
experiência piloto a aldeia Ajitini - Igarapé Preto. Eesta aldeia
será
montado
um
banco
de
mudas
e,
simultaneamente,
serão

eguipe

a

aqui

entre

transmitiàas
as técnicas ágrícolas (enxertia, podas de
árvores,
sementeira,
cuidados
com
mudas,
etc.).
Ao
mesmo
tempo,
se
acompanhará
in loco o plantio dos roçados, discutindo técnicas de

espaçamento, quantidade de graos por covas, extensão dos roçados,
diversificação
de
culturas
e
planejamento
agrícola.
Progressivamente, os próprios Kulina deverão repassar as mudas
produzidas e difundir os conhecimentos técnicos aprendidos
às
demais aldeias da região. Para este trabalho a Equipe contará com
o apoio da EMATER local e assessoria de um agrônomo. A equipe já
iniciou os contatos con entidades financeiras, no
sentido de
buscar
recursos para custea~ o projeto para
alternativas
económicas e a contratação do agrônomo.
Em 1991 a equipe realizou um levantamento sobre as
condicões de sa~de do ~ovo Madija. Airavés da sistematização
dos
dados cole~ados, constatou-se que a maior incidência dos casos de
mortalidade infantil é consequência de desidratação e pneumonia.
Em todas as familias pesquisadas registrava-se a morte de, no
mínimo um dos filhos com
sintomas caracteristicçs
destas
enfermidadei.
r
O número de casos de verminose é significativo.
90% da
população
infantil está 90ntaminada. por parasitas
(ameba,
áscaris lombric6ides, giardia). Observou-se que este número
alarmante é resultado do convivio com animais de criacão
que
perambulam soltos pela aldeia e igarapés e pela contaminação da
água potãvel. Não existem locais determinados para a coleta de
água ou serviços de limpeza,
favorecendo
a utilização de água
contaminada.
Casos de DST, mais especificamente
gonorréia, têm
ocorrido com frequência. Durante a permanência na cidade, onde o
número de casos de DST é alarmante, os Kulina eventualmente
adquirem estas doencas. O contágio nas aldeias é facilitado
e
ampliado devido, sobretudo, à intensa migração de doentes entre
as comunidades.
lio ano de 1992 a equipe encaminhou para tratamento no
hospital de
Rio Branco 5 casos de tuberculose, um caso de
pneumonia, uma criança recém-nascida de doença desconhecida,
possivelmente
infecção generalizada.
Na cidade de
Eirunepé
acompanho~ o tratamento de um caso de cirrose, guatrD de
pneumonia, um de pênfigo (reincidente) e vários casos de gripe,
desidratação, cogueluche, dermatites, DST.
Nas aldeias foram
tratados casos de gripe, desidratação, verminose e anemia.
Os órgãos de saúde locais, a exemplo do que ocorre em
todo o Brasil, vivem uma crise de deficiência.
Tanto FNS
Fundação Nacional de Saúde como a Unidade Hospitalar
locais
carecem de infra-estrutura condizente,
técnicos capacitad~s,
medicamentos
etc. Esta deficiência tem gerado uma
incompetência
nos
atendimentos gue, indubitavelmente, sobrecarrega a equipe
indigenista.
Frequentemente a equipe é obrigada a arcar com os
custos dos encaminhamentos para out~os hospitais, remédios etc. O
tempo que se poderia investir em ativid~des que levassem a ema

autonomia dos índios é gasto, necessariamente, na cobertura
das responsabilidades gue são do Estado. Neste sentido, a eguipe
tem se posicionado, exigindo dos órgãos de saúde a execução dos
serviços de atendimento e vacinações. No último ano, a FNS
realizou um programa de vacinações nas aldeias Kulina e Kanamari.

maior

Por ocasião do encontro de xamãs e dos professores
Kanamari e Kulina, a equipe promoveu visitas à
FNS com o
objetivo de
informar sobre os serviços que esse órgão deve
realizar e como o beneficiário deve proceder para usufruir destes
serviços.
Através da análise dos dados sobre a situação
Kulina.
a equipe percebeu que a melhoria das condic~es dos povos
indígenas locais somente será possível caso os órgãos de saúde
cumpram o programa de vacinações, as comunidades se apropriem de
conhecimentos acerca das causas das doenças e medidas preventivas
e, sobretudo, empreendam esforços para diversificar seus rocados.
A partir deste ponto de vista, refletiu-se
sobrer a
metodologia a ser empregada pela equipe na atuação em saúde.
Constatou-se que a formação de agentes de saúde seria conflitivo
com a organização social.Kulina. Eles se organizam em grupos de
parentesco (Jarissi Madija, Tocodso Madija etc.) e cada grupo
estabelece obrigações
endógenas gue não se estendem aos
não
parentes.
Neste sentido, conclui-segue a adoção de uma metodologia centrada
na formação de agentes indigenas de saúde
poderia correr o risco da monopolização dos conhecimentos por um
determinado grupo, em detrimento de outros. Fatalmente
os serviços e tratamentos corresponderiam às formas de solidariedade
nesta sociedade e, com isso, o projeto tenderia ao fracasso, pois
a atenção â saóde não se disseminaria pelo conjunto da aldeia.
Para evitar uma ação descompassada
com as formas
organizacionais
Kulina,
a equipe definiu como
estratégia
difundir
conhecimentos de saúde a todos os
interessados,
abrangendo o· maior número de membros das comunidades. No ano de
1992 realizaram-se 3 cursos nas seguintes aldeias: Terra Nova
(igarapé Baú), Estirào (rio Eiru) e Medonho (igarapé Medonho).

A temãtica dos cursos destacou as doenças mais comuns
ocorridas
nas aldeias, as respectivas
causas,
tratamentos
alopático e fitoterápico e medidas preventivas
correspondentes.
Para
facilitar a compreensão, utilizou-se
inúmeras dináruicas,
como cartazes ilustrativos, slides, desenhos, álbum seriado,
teatro de bonecos, .dramatizações. Na medida do possível,
os
conhecimentos foram transmitidos na própria
língua Kulina.
Produziu-se
uma
cartilha no idioma nativo, enfocando os temas
tratados no curso.
Na reunião de avaliação e planejaruento, realizada
na
aldeia do Degredo (Igarapé Baú), em fins de 1882, percebeu-segue
os Kulina apropriaram-se
satisfatoriam~te
dos conhecimentos

acerca

estudadas e da prevsnça0 correspondente.
Nas
em aldeias já se vislumbra algumas mudancas de hábitos,

das doenças

visitas
ainda gue de indivíduos. No entanto, é correto destacar gue o
processo de mudanças caminha a passos lentos e gue somente com a
realização de acões preventivas concretas
(cercar
animais,
cuidados com a água de beber etc.) do coletivo das aldeias e
lideranças será possível erradicar determinadas doenças e, assim,
qualificar a saúde nas comunidades.
Ainda em 1992 a equipe promoveu um Encontro entre xamãs
do Médio Juruá. Neste evento discutiu-se a metodologia
empregada
no projeto de saúde, a importância do resgate e utilização das
ervas medicinais, conhecimentos e histórias imemoriais, papel do
xamã frente às doenças
( "dsamacoma"), advindas do contato
com
a
sociedade nacional.
Quanto
ao processo de educação formal, a área Madijá do· _
Juruá conta com 12 professores indígenas
que anualmente '
eram reciclados em cursos promovidos pela IECLB, OPAN e CIMI-AO.

Médio

1

Paralelamente
à escola, os Madija
criaram momentos
informais de transmissão dos conhecimentos. Nos horários
livres
se reunem em pequenos grupos e realizam a troca· de saberes! quem
aprendeu um pouco sobre letras e números ensina ao outro
que não
sabe.
Após diversas avaliações entre as entidades envolvidas
concluiu-se que
o curso
anual
de
recicl·agem
pedagógica não estava contribuindo p ar-a superar os impasses que
ora se apresentavam. Acarretando altos custos, o curso realizava
a formação
apenas uma vez ao ano e o processo de acompanhamento
dos
professore& em área era pouco efetivo, devido à ausência de
aulas sistemáticas. Os professores
de Médio
Juruá não estão
recebendo salários e a Secretaria de .Educação local vem se
pronunciando contrária ao cumprimento da legislação da Educação
Indígena..
(OPAN/IECLBL

As
equipes repensaram sua atuação
e
resolveram
suspender o curso anual. No ano de 1992 iniciaram curs o s
pedagógicos
para
professores nas
próprias
aldeias,
que
possibilitãram
viabilizar uma formação
mais sistemática
e
envolver
significativamênte
as
comunidades
no
processo
pedagógico, sobretudo incentivando o processo informal que ocorre
nas aldeias. Foram realizados dois cursos nas seguintes aldeias:
Ajitini
(igarapé Preto), Porto
Brasil
(igarapé Iari). Por
so 1 ic i tacão do povo Kanamàri r ea.l í.aou=s e um curso na aldeia Santa
Rita
(igarapé Três Bocas).
Nestes
cursos os participantes
produziram

pequenos

livros artesanais de textos.

Ainda
em novembro de
1992,
a eguipe promoveu
um
encontro entre professores Kulína e Kanamari, com o propósito de
debater as questões que envolvem a Eàuca~ãe
Indígena. Neste
encontro iniciou-se uma avaliacão do processo
escolar Madija,
levantando os problemas de inexistência de -apoio
das Secretarias
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de Educacão,
falta d~ remunera9ão
sistemática de aulas etc.

aos

professores,

ausência

No encontro anual de avaliação e planejamento,
as
lideranças Kulina guestionaram a atuação dos professores
e
afirmaram
a necessidade de continuar o processo formal de
educação, mesmo sem os professores receberem.salários.
Realizouse uma avaliação exaustiva sobre a Escola Kulina
e definiu-se
algumas
linhas para 1993. A eguipe caberia dar continuidade
aos
cursos nas aldeias e na medida em gue os professores reiniciassem
o processo escolar, assessorá-los pedagogicamente
e nos contatos
com os órgãos oficiais no sentido de viabilizar sua contratação.
A equipe, nestes dois anos de atuação, ainda apoiou e
promoveu
encontros anuais de articulacão entre
liderancas
Kanamari e Kulina, enco~tros de avaliação e planejamento
das
liderancas Kulina do Médio Juruá e uma assembléia do povo
Kanamari. Conjuntamente com a IECLB e CIMI-AO apoiou a assembléia
bienal do povo Kulina do Purus, Juruá e Envira. Estes eventos
possibilitaram
a
discussão de
problemas
emergentes
nas
comunidades, a definição de estratégias de ação e sobretudo
o
repasse de informacões acerca da legislação e do movimento
indígena.
t

OBJETIVOS E METODOLOGIA
Possibilitar às comunidades e lideranças Kulína do
Médio Juruá a apropriação de conhecimentos nas áreas de saúde,
educação
escolar. agricultura e terra,
que
permitam
âs
comunidades refletir a sua realidade.
A estratégia definida pela equipe da OPAN centra-se
em
possibilitar às comunidades e lideraças Kulina do Médio Juruá o
acesso e apropriação de conhecimentos necessários.
Para melhorenfrentar os problemas emergentes, já destacados acima os Kulina
necessitam
de
informações acerca dos
códigos
nacionais,
legislacão indígena, noções técnicas nos campos de
saúde,
educação escolar. economia e auto-demarcação. Assim, o projeto
Kulina do ~Médio Juruá define-se como um projeto que visa
possbilitar conhecimentos para gue as comunidades e lideranças
Kulina possam, através de um referencial analítico apropriado,
realizar
suas próprias escolhas e,
portanto,
definir
com
autonomia seu destino enguanto povo.
Nas questões de auto-demarcação e de economia a equipe
contará com a assessoria do engenheiro-agrimensor
José Otávio
Parreiras
e do
engenheiro agrônomo a ser contratado.
Em
particular,
o programa conterá as
seguintes
atividadades
principais
A. TERRA:
1. Auto-demarcação:
a)

Promover

reuniões sistemitioas com

as

lideranças

·

r

Kulina

e comunidades

para:

discutir o encaminhamento das questões práticas da
autodemarcação (divisão de tarefas, subsistência
na época de picadas,
etc.);
avaliar o andamento do processo de auto-demarcacão;
b)
Promover 3
cartografia nas aldeias;

e)

cursos

de

nocões

de

topografia

e

Realizar reuniões de avaliacão com o assessor

José

Otávio Parreiras e entidades envolvidas (IECLB, CIMI e UNI).
2. Economia de subsistência:
a) Promover reuniões com os Kulina da
Ajitini (igarapé Preto) para:

comunidade

do

encaminhar medidas prátic~s que envolvem a experiência;
- avaliar o andamento da experiência piloto;
b)
Promover cursos sobre técnicas agrícolas (cuidado
com mudas, plantio, poda,- etc ... ) e curso de ~ecuária (cercamento
etc);

e) Acompanhar
técnicas que o envolvem;

o plantio dos
·

roçados,

discutindo

d) Realizar avaliações com o engenheiro agrônomo
a experiência em curso;

-as

sobre

e) Produzir material didático sobre os temas dos cursos
(cartilhas, folhetos expl~cativos_etc.);
f)
Documentar
fotografias ~-vídeo.

B.

a experiência dos

cursos, através

de

SAUDE

~Dar
continuidade
aos
cursos
nas
aldeias
(conceituando as doenças ocorridas, tratamento alopático e de
ervas
medicinais,
as
causas,
prevenção
correspondente,
alimentação) atingindo as aldeias do rio Eiru, igarapé Baú,
igarapé Medonho e Riozinho;
b,

Promover

reuniões

d-e

avaliação

dos

cursos

com

liderancas e comunidade envolvida;
e. Colocar em prática as medidas preventivas discutidas
(cercar animais etc), com o auxilio de uma intervenção técnica
do agrônomo;
d.
Produzir
materiais informativos
(cartilhas, folhetos, cartazes etc.);
E

sobre

saúde

e. Adgu ir ir áudio·. v sua s e fitas de v d e o adaptados
realidade indígena, que enfvguem o tema saúde;
á

í

í

à

f.
Incentivar ~ apoiar à produção de
materiais
ilustrativos,
produzidos pelos próprios Kulína
(cartilhas,
textos, folhetos etc);
g. Montar uma horta de ervas medicinais para gue· os
conhecim~ntos de suas proprledades sejam difundidas para todos;
h.

Documentar a experiência, através de fotografias

e

vídeo.
C. EDUCACAO
a.

Produzir

material

pedagógico

(cartílhas.

textos

etc);

b. Adquirir áudio~visuais e fitas de vídeo sobre
universais e indígenas;
e. Promover dois cursos anuais nas
envolvendo professores indígenas e comunidade;

aldeias

temas

Ajitini,

d. Promover um encontro anual de professores Kulina e
Kanamari para estudo da legislação indigena ~ prática pedagógica,
com assessoria convidada;
e.

pedagógico
comunidade.

Incentivar e apoiar a producão
confeccionado
pelos
professores

de
material
indigenas
e

D. FORHAÇAO POLITICA
povos
esses

a. Promover um curso de formação e articulacão entre os
Kulina e Kanamari para discutir os problemas que envolvem
dois grupos e repassar informações sobre o Estatuto do

índio;
b. Promover um encontro de avaliação e planejamento com
as lideraneas Kulina, na aldeia de Degredo;

E. AVALIACAO DO PROJETO
(IECLB,
Promover um encontro entre as equipes
a.
planejar
OPAN)
para avaliar os
trabalhos
e
Metodista,
conjuntamente, com assessoria;
b. A equipe OPAN
e.
Realizar
(OPAN/Prelazia
de Tefé)

fará avaliações

internas sistemáticas;

int&rcâmbio
com os Projetos
Katukina
e Zuruaha (OFAN/Prelazia
de Lãbrea).

RECURSOS
Hum.anos:

A equipe da OPAN conta atualmente com Rosa M. Monteiro
(enfermeira) e Angela Kurovski (assistente social) gue atuam de
forma articulada com membros da IECLB e da Igreja Metodista e
da UNI-Acre. Neste ano,· dois membros da Igreja Metodista, com o
apoio da OPAN, estão assumindo o trabalho com os ·Kanamari. A
equipe do Projeto Kulina contará ainda com a_assessoria de Uffi
engenheiro agrimensor, José Otávio, e de um engenheiro
agrônomo
a ser contratado.
Na proposta ora apresentada,
prevê-se a
contratação de·mais uma pessoa para compor a equipe do Projeto
Kulina, para atender o campo de saúde.
Infra-estrutura disponível:
Para o desenvolvimento do pr~sente programa, a equipe
dispõ~ de 2 botes de aluminio, 2 motores de popa, um
motor diesel, uma casa de apoio e a Casa do Inctio em Eirunepé.
Kulina

ORÇAMENTO PARA DOIS ANOS (1994-1995)
Justificativa

O
t renepor t:e,
anos

presente

or9amento visa custear os

cursos/encontros
de 1994 e 1995.

e ooaun.ioaoãor'aeore

ítens
t er i e,

pessoal,
para os

No ítem pessoal
a OPAN está solicitando recursos para a
manutenção de três colaboradores, a casa de apoio e assessorias
contratadas para o encontro de professores e a avaliacão das
equipes.
No item transporte.
ficou estabelecido o custeio das
viagens às aldeias, com a contr~tação de um motorista, e
passagens -- tanto da equipe, como de
lideranças
indígenas
(professor~s e tuxauas). Estas passagens serão utilizadas para
viagens de articulação das liderancas e para o intercâmbio da
equipe d& Projeto com outros Projetos da região (Katukina e
Zuruaha). Nestas viagens ·a equipe será acompanhada de lide~ancas
Kanmari e Kulina.
No ano de 1994, a equipe promoverá o encontro de
e apoiarã a assembléia bienal das liderancas·Kulin~.

xamãs

A· OXFAM já dispôs a financiar o Projeto Kulina até o
mês de julho; Brasilien Initíative Freiburg (Alemanha) está.
intermediando recursos para complementar o orçamento de 1993. Com
esses recursos pretenàe-se custear os trabalhos em andamento.

A programação mais detalhada para os anos de 1994 e
ano.
Em
1985 será elaborada no segundo semestre do presente
anexo, segu~ a program&ção para 1993 .
.L.

ORÇAMENTO PARA 1994 e 1995
US$

1. Pessoal
- Ajuda de custo para três colaboradores
Encargos sociais (20%)
- Assessorias
(honorários e viagens)·
- Manutencão de casa em Eirunepé (caseiro.taxas)
2. Transporte - combustível
Gasolina (6.000 litros)
- Oleo diesel (4.000 litros)
- Oleo lubrificante
(240 litro óleo
- Serviços de um prático(motorista)
3.

21.216.
4.243,
1. 750.
2.400,
2.640.
1. 200.

536.
3.536,

2 tempo)

Passagens
- EirunepéxRio
Branco Eirunepé (20)
EirunepéxManausxEirunepé
(2)
EirunepéxTeféxEirunepé
(6)
P.VelhoxLábreaxPorto
Velho (6)
Rio BrancoxCuíabáxRio
Branco - ônibus

3~200,
820,
1.383,

864,
360,

(6)

4. Cursos e Encontros
- FormaçJo pedagógica nas aldeias (4)
Encontro de professores em Eirunepé (2)
Cursos de Saúde {8)
Cursos de topografia (2)
Cursos de agropecuária
(4)
Articulação
e formacão Kulina/Kanamarí
(2)
Encontro de xamãs (2)
Avaliação e planejamento das lideranças Kulina
Assembléia bienal das lideranças Kulina (1)

800.
400,
1. 600,
400,

800,
(2)

400,
400,
400,

600,

· 5. Comunicação
e Secretari-a
- Telefone e correio
- Fitas, filmes e revelações
- Material de expediente
- Material didático

1.200,
1. 000,

800,
2.500,

TOTAL

US$

55.448,

Obs. Cotação do dólar:
1 US$
Cr$ 25.000,00

=

Cuiabá, aos 23 de março de 1993
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ANEXO
CRONOGRAMA PARA 1993
Abril

- Curso de saúde, aldeia do Medonho. coord. Angela.
- Curso de saúde, Riozinho, coordenação de Angela.

Maio

- Curso de saúde,
igarapé Baú, coord. ~ngela.
- Curso de pecuária. aldeai Ajitini, coord. agrônomo.
- Curso de articulação e formação das lideranças
Kulina e Kanamari, Eirunepé.

Junho

Curso de Topografia, agrimensor José Otávio,
coordenação Rosa.
- Início da auto-demarcação, coordenação Rosa.
- ·Curso de saúde, Eiru, coordenação Angela.

Julho

Auto-demarcação, coordenacão
Rosa.
- Curso de saúde e técnicas agricolas, aldeia Ajitini,
coordenação Angela.

r

Agosto

- Auto:-demarcação,
coordenação
Rosa.
- Curso de formação pedagógica. Ajitini, Angela.

Setembro - Acompanhamento dos .roçados, coord. agrônomo.
- Auto-demarcação, acompanhamento Rosa.
- Curso de formação pedagógica. aldeia Torre da Lua,
coordenação Angela.
Outubro

- Final da auto-demarcação, coord. Rosa.
- Intercâmbio com Projeto
Katukina, Angela.

Novembro - Encontro dos Professores Kanamar1/Kulina, com assessoria, Eiruner'é, .coordenação Angela e Rosa.
Dezembro - fovaliação e planejamento das lideranças, aldeia
-Degredo.
- Intercâmbio com Projeto Zuruaha, Rosa.

