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I - Introdução 

Transcorridos seis meses de existência do projeto, procede-se avaliáção 

exploratória do desempenho do mesmo até o presente. Uma série de atuações inicial 

mente não previstas para ocorrência imediata revelaram-se oportunas de serem exec~ 

tadas, conseguindo-se sua realização graças à agilidade da gestão da Fundação, par 

ticularmente da Presidência e da Diretoria Executiva, embora se tivesse bem claro 

que, no período considerado, a prioridade institucional estivesse voltada para as 

atividades de demarcação de terras indígenas. 

De fato, foi possível manter contatos reiterados com a equipe clínica do 

Projeto (os colegas da Unidade de Saúde e Meio Ambiente da Escola Paulista de Medi 

cina), proceder a discussões técnicas sobre perspectivas para a região considerada 

com especialistas em Meio Ambiente, antropólogos, geólogos, limminÓlogos, parlame~ 

tares, e profissionais da imprensa, entre outros. Todas estas gestões vieram viab! 

lizar alguns produtos obtidos, como o projeto de complementação financeira apresent~ 

do à agência japonesa (Anexo l); o relato e discussão do projeto piloto enviado p~ 

ra publicação, a convite, nos Cadernos de Saúde Pública (Anexo 2); os textos apr~ 

sentados para a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (Anexo 3) e mesmo 

a produção do presente documento. 

Dada, especificamente a natureza operacional deste relatório, o mesmo se 

concentrará em apreciar a evolução de gastos cumprida no período a partir 

ponentes programados na Previsão Operacional Anual de dezembro/1991. 

dos com 



II - EVOLUÇÃO DE GASTOS NO PERÍODO 
1 ) 

Meses Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total 

Atividades 

1 - Dosimetria 169 180 189 174 149 139 1000 

2 - Citogenética - - - - 141 139 r 280 I 

3 - Banco de Dados 448 394 - 89 104 1035 

4 - Publicação - - 136 26 - 6 168 

5 - Coordenação 750 617 757 696 676 631 4127 

TOTAL 919 1245 1476 896 1055 1019 6610 

~ 
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III Comparação sucinta de gastos e previsão semestral 

III.l - Descrição 

Atividade Previsão (US$) Gasto (US$) Diferencial(%) 

1 - Dosimetria 1,200 1,000 16,66 

2 - Citogenética 400 280 30,00 

3 - Banco de Dados 1,200 1,035 13,75 

4 - Publicação 200 168 16,00 

5 - Coordenação 6,000 4,127 31,21 

TOTAL 9,000 6,610 26,55 

III. 2 - Análise 

r> 
As atividades do Projeto, já previstas a um custo operacional baixo 

para as correspondentes complexidade e relevância, foram executadas e suplant~ 

das (conforme mencionado no Ítem I) com gastos 26,55% inferiores ao previsto, 

como resultado de decisão deliberada de, face às dificuldades financeiras co~ 

junturais da Fundação, procederem-se no período os gastos julgados absolutamen 

te inadiáveis. 

Em decorrência a tal diretriz, acertadamente ou não, o fato é que as 

inversoes mais restringidas foram as que envolvem precipuamente a manutenção de 

pessoal (Ítens 1, 2 e 5) 

III.3 - Bases da previsão semestral 

Prevê-se, portanto, que tais limitações, uma vez compensadas no pr~ 

ximo exercício, elevem a previsão semestral além dos US$ 9,000.00 iniciais. Ade 

mais, deslocamentos internos de rubricas deverão ocorrer, como a redução dos 

gastos com dosimetria, bem como a :imigração dos mesmos para o item identidicado 

como Publicação, pois em julho próximo cinco pesquisadores seniors do projeto 

deverão proceder à discussão ampliada do mesmo na Reunião Anual da SBPC em São 

Paulo (SP). 

Da mesma forma, decidiu-se, com a Diretoria da Fundação, voltar o p~ 

gamento de ajuda custos aos valores previamente estabelecidos (respectivamente 

US$ 1,000.00 para a Coordenação e US$ 200.00 mensais para Citogenética), bem 

como procedê-lo no primeiro dia do mês subsequente ao trabalhado, pelo que se 

perde menos com a inflação diária. 
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Ao final do período, espera-se poder já dispor, como produtos finais: 

a) consolidação do Projeto, nas bases formuladas junto a Agência Ja 
ponesa, em que, além de se deterem avanços específicos no projeto setorial de 

saúde, as demais áreas necessárias já estejam envolvidas (v.g. Impacto Ambien 

tal; Limminologia, Geologia, etc); 

b) primeira avaliação completa das informações dosimétricas, epidemi-9. 

lógicas e genotóxicas obtidas, formuladas em versão mais polêmica para ·éircuia 

ção nacional e em texto para publicação em periódico científico internacional. 
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