RELATÓRIO REUNIÃO FUNDO INDÍGENA XINGU - FIX
10 a 12 de Setembro de 2012, Altamira/PA

No período de 10 a 12 de setembro de 2012, foi realizada, no Centro de Formação
Bethania, localizado no município de Altamira- Pará, a Reunião do Comitê Gestor do
Fundo Indígena Xingu- FIX, com a presença de aproximadamente 11 lideranças
indígenas da Região do Xingu/Altamira (ver lista de presença: anexo III) com os objetivos
de apresentar, analisar e deliberar os projetos apresentados no âmbito do Edital I do
Fundo Indígena Xingu - FIX.
 Abertura, apresentações e perspectivas
Na abertura Cleanton Curioso Ribeiro (CIMI-ALTAMIRA) agradeceu a presença de
todos no Encontro do Comitê Gestor do FIX e apresentou a Programação do Encontro
aos presentes e a rotina que deverá ser seguida durante os três dias de atividade..(ver
anexos I e II)
Em seguida os participantes apresentaram-se e colocaram a suas perspectivas em
relação à reunião:
 Ngrenhdjam, Rafaela Etinia Xikrin, aldeia Pykajako
O meu suplente não pode vim, porque está difícil o transporte para eu vim da
aldeia para cá, estavam com o planejamento de trabalhar na aldeia, mas precisava
regularizar, mas não tinha como, pensamos muitas coisas, mas não apresentamos
porque não está regularizado, dia 30 tivemos uma reunião mas nós nos retiramos,
e estaremos com outra instituição
 Kwazady Xipaya - rota Iriri
Eu acho que é um fundo muito importante voltado para a gente, no Xingu, ele abriu
uma brecha muito importante a partir de projetos pequenos e como trabalhar os
projetos e basicamente nós perdemos essa primeira demanda, pois não temos
uma entidade, mas graças a deus já conseguimos, para informar que no próximo
estaremos concorrendo, é um fundo especial e as comunidades aqui deveriam
concorrer mais, é um fundo direcionando para as comunidades aqui na região;
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Luiz Xipaia - Etnia Xipaya- Associação AIMA
Para nós o FIX ele vêm de certa forma atender os desejos dos indígenas na região,
pode até ser encaminhado para o Fundo Dema, mas isso pode abrir uma
concorrência, e o FIX esta direcionada às populações da região. Esse processo é
muito dificultoso, e tenho bastante experiência; é muito difícil manter uma
organização, gerenciar e cuidar das suas coisas na aldeia, e sabemos que quem
cuida da associação não ganha nada. E esse processo e difícil para fazer uma
associação funcionar ela deve estar ativa, quando se cria uma instituição dá
trabalho, eu assumi dia 05 de fevereiro, onde ela foi criada, mas não foi para
frente, pois não é fácil, isso necessita de recursos para sobreviver aqui na aldeia,
com 10 anos criada ela nunca teve um computador, a partir do planejamento de
plano emergencial de Belo Monte nós temos graças a deus conseguimos
computador, sede, condições mas nós temos que garantir mais recursos para a
manutenção dessa associação, pois os custos aumentaram, agora temos que estar
legalizados para buscar recursos. A AIMA agora nós temos a Silva para ficar na
internet buscando editais. Eu acredito que deve ser ter alguns recursos dentro do
FIX para os representantes manterem as associações, e mais oficinas isso, irá
fortalecer as organizações indígenas, no meu ponto de vista deve se ter mais
capacitação sobre manter a associação, agora de 10 anos e se esperar só apenas
o FIX não teremos como manter a entidades, as aldeias e as rotas aldeadas devem
ser capacitadas para entenderem o processo da associação. Tem que estar toda
legalizada 100 por cento, então a minha ideia e que o FIX, ou como membro dirija
mais recurso para aprovar projeto, você fica mandando projeto. Depois de 10 anos
de funcionamento ela está gerenciando dois projetos Plano Emergencial de Belo
Monte, um exemplo é o 029- cursos de capacitação em produtos não madeireiros,
em parceria com Amora, FUNAI e ISA e criar um centro de produtos não
madeireiros, e que devem buscar várias parcerias. O FIX deveria ter mais recursos
para se trabalhar o fortalecimento. Se nós não temos conhecimento em projetos
temos que buscar assessoria para elaborar os projetos. Ora certa de atacar para
buscar projetos;
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 Josinei Arara- Volta Grande- Aldeia Terrã Wangã:
O meu suplente não veio, para conseguir regularizar a associação é uma
burocracia muito grande, pois até temos um exemplo, tivemos um curso de
elaboração de projetos, e isso que vem trazer um bem par a comunidade, de bem
que venha para a comunidade que estamos participando, não tenho muito o que
falar sobre o FIX, estamos aqui cada um de nós e que vamos saber o passo a
passo e que chega onde quer, nesses três dias vamos pegar mais experiência
sobre o FIX do Fundo Dema;
 Kawore Parakanã
É um fundo que foi destinado para os povos indígenas na região, através de
projetos e no futuro a comunidade pode fazer um e enviar;
 Maria Xipaya- participante na reunião
FIX é muito importante para todos;
 Jair Xipaya
Estamos buscando conhecimento através do FIX, na primeira reunião não
tínhamos uma associação, porém a Norte Energia legalizou a associação, e foi
feito um projeto lá, eu acho isso. E mais uma oportunidade que estão dando para
nós;
 Sebastião Munduruku- Etnia Munduruku- Aldeia Ribeirinha Pedra Preta
Nós estamos batalhando para se criar uma associação estamos batalhando, pois já
sairão 3. Lá em Pedra Preta;
 Juracy Munduruku Etnia Munduruku- Aldeia Ribeirinha Pedra Preta
Falou que o FIX é bom para melhorar a vida da população indígena;
 Matheus
Pertenço à FASE e sou responsável pelo acompanhamento do Fundo Dema que
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apóia o fundo FIX. Estamos acompanhando a articulação, e estou muito feliz em
estar com vocês e poder conseguir alguma coisa a mais para os seus povos.
Espero que o FIX seja um instrumento para melhorar a vida de vocês;
 Graça Costa
Estive aqui na 1ª reunião do fundo FIX, Sou Coordenadora Regional da
FASE/Programa Amazônia e membro do Comitê Gestor do Fundo Dema. Qualquer
luta para se organizar demora, mas é muito legal vocês estarem aqui. Eu acho que
o FIX para o Fundo Dema é um fundo especial e que tem esse objetivo de
fortalecer os indígenas e as indígenas; isso é mais um passo para vocês
chegarem a esse objetivo, e vocês tem que entender que nós somos só os
apoiadores,. A FASE é a responsável jurídica por tudo o que acontece no FIX.
Junto com o CIMI e a HUMANITAS, nós queremos fazer a mesma coisa: fortalecer
vocês e discutir como podemos nos organizar.
Percebemos que há uma grande necessidade de fortalecer a infra-estrutura das
organizações e que é necessário que deslocamos recursos para isto mas também
concordamos que deve haver mais capacitação para fortalecer as associações e
aldeias. O comitê gestor é protagonista, é aquele que cuida do que vai acontecer
daqui para frente, na qual vocês tem uma grande responsabilidade aqui , vamos
para frente;


Antônio Carlos Magalhães Instituto HUMANITAS-ALTAMIRA..

Em relação ao FIX, tem um objetivo muito claro é para os índios .tem que chegar
nesse momento que tem que ser formada, pois temos que retirar um momento que
vocês sintam que esse momento deve ser retirado, os índios tem que tomar conta
disso, a questão da capacitação é fundamental sem esses cursos de capacitação,
o resto é os projetos próprios de comunidades, não precisam ser caros, e o que o
FIX tem a oferecer, mas que atenda as necessidades da comunidade, nós temos
que ter um pouco de alta análise como sendo primordial talvez o FIX tenha, não sei
se tem, mas é analisar cursos de capacitação na própria comunidade, enfim, esse
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tipo de capacitação dentro d aldeia, isso que o luz fala e verdade, a manutenção da
associação. E isso não da para atender. A forma de se buscar recurso para isso,
mas que tem que se buscar que isso tem que se ter um limite para contribuir. Essa
preocupação das associações não morram, o comitê gestor tem um papel
fundamental, eu esperava que tivesse mais projetos, nãom podemos recriminar,
vocês tem uma coisa burra na frente de você belo monte que caiu como uma
bomba para vocês. Sabemos que vocês estavam atendendo as relações de vocês
com a FUNAI e etc, acredito que no próximo termos muito mais projetos no
próximo edital. E vocês pretendem fazer para regularizar as associações e que
projetos devem fazer.


Sione Marysol Vinagre – Assistente Administrativa do Fundo Dema.
È muito bom a gente voltar aqui e participar do segundo momento do comitê.
Numa dessas conversas informais, disseram que não iria dá certo, o FIX e de
vocês mas acho, como disse o professor Antonio, irá chegar o momento que vocês
dirão f que chegou a hora de nós retirarmos, e passaremos a bola para vocês. Aqui
da região vocês são bons de luta e então aqui vocês irão falar de luta e vão falar
que o processo de montar uma associação não é fácil, tem que montar uma
organização organizada e que ela irá ter a força para buscar recurso, não é fácil,
mas é necessário, devem se apoderar de conhecimento e quem sabe na próxima
reunião iremos ver o que nós aprendemos Muito obrigado por vocês estarem aqui e
no pouco conhecimento que tenho me coloco a disposição para ajudar a
associação;
 Elmara de Sousa Guimarães;
 Cleanton Curioso Ribeiro:
Como CIMI estive nas aldeias, comunidades fazendo essa introdução do FIX para
vocês, de início eu vi a complexidade cultural e questão geográfica, tendo essa
problemática de belo monte eu vejo que o FIX e uma oportunidade e são poucas as
oportunidades que apareçam, e essa é diferente : a comunidade é dona da sua
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história, a comunidade indígena faz o projeto e executa o projeto, achei que é um
desafio, a passos de tartaruga, estamos avançando, não era o que estamos
pensando, mas ficamos frustrados, nós não colocamos os desafios da conjuntura
que muda. O FIX foi pensado de uma forma para contribuir nas comunidades para
que estas possam se fortalecer. Agregar forças e incluir, juntar e nesse sentido as
vezes não vejamos nada feito, mas a vinda de vocês e significativa, na qual isso é
importante, ele não e só projetos e fortalecimento para as comunidades, um aporte
e apoio, onde as comunidades vão se organizando para lutar, e assim que
entendo o FIX, fortalecer o movimento como todo. Nós somos ricos e ao mesmo
tempo pobres, pois não sabemos falar, mas é gratificante, pois sabemos das
reações, essa história é importante, precisa ver que o negocio e serio, é
interessante o foco do FIX e fortalecer isso passa ser do interesse das
comunidades, que elas quiserem de fato, que ele aconteça e dê certo. Essas
capacitações devem passar isso para a comunidade, sempre estaremos batendo
nessa tecla para funcionar, até o pessoal entender o que de fato está acontecendo.
 Apresentação

do

Relatório

(memória

do

Encontro,

perspectiva

e

entendimento do FIX):
 Composição do Comitê Gestor do FIX;
 Prioridades;
 Edital dos Projetos;
 Campanha para a regularização das Associações;
 Projetos.

A exposição foi feita pela Maria das Graças, coordenadora regional da FASE Amazônia a
partir da apresentação do relatório síntese em pdf , projetado em data show. Para
consulta ver o relatório publicado no site www.fundodema.org.br. Destacamos aqui
somente alguns pontos relevantes a partir das intervenções dos participantes na reunião.
 Prioridades.
Reafirmou-se as linhas prioritárias que constam no manual de operações do FIX e no Edital
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I que foi publicado ao fim do encontro da criasção e composição do Comitê Gestor do FIX
(pode consultar o site/blog do Fundo Dema: www.fundodema.org.br )
 Disponibilidade de fundos, editais FIX/Fundo Dema
FUNDOS
O dinheiro que no momento está disponível para o Fix e que financia esta reunião e os
projetos apresentados e a serem aprovados e proveniente de uma doação da Fundação Ford
para este fim através da FASE. Este Fundo se esgota com este edital e será necessário de
procurar outras fontes, seja de novo na Fundação Ford, seja em outras fontes possíveis.
A Fase e o Comitê Gestor do Fundo Dema, prevendo esta situação já incluíram o Fix num
acordo entre FASE / Fundo Amazônia – BNDES a partir de Novembro de 2012. Ocorre que
a criação do FIX e seu CG atrasou muito e mais tarde o Comitê Gestor deve examinar se o
FIX tem condições de aceitar os condicionamentos do BNDES que são muito mais
exigentes do que os atuais do Fix e do Fundo Dema.
O dinheiro do Fundo Dema tem sua origem numa doação com encargos que formou um
capital fiduciário cujos rendimentos financia os projetos apresentados e aprovados pelo
Comitê Gestor do Fundo Dema. Este capital é permanente.
EDITAIS/FIX/FUNDO DEMA
Os editais do FIX são programados de acordo com as decisões do Comitê Gestor do FIX
composto pela assembléia representativa das etnias, comunidades e associações da área de
atendimento do FIX o qual consta no manual de operações do FIX. Somente as associações
destas áreas têm acesso ao edital do FIX.
Os editais do Fundo Dema são programadas pelo Comitê Gestor de Fundo Dema composto
pelas representações que constam no seu regulamento interno. As etnias da área de
abrangência do Fix podem encaminhar também projetos para os editais do Fundo Dema,
porém não podem mandar o mesmo projeto para os dois editais.
Até 15 de Setembro de 2012 o Edital VIII do Fundo Dema está aberto para novos projetos.
 Etnias
Constatou se a complexidade étnico no Xingu, porque não é só uma etnia, são
várias, bem como, uma cultura distinta dentro duma própria etnia, são várias, e os
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lingüista classificaram assim. O FIX é para fortalecer a identidade étnica,
associações e etc, de forma a preservação da cultura do povo indígena do Xingu.A
reunião contou com a presença das etnias Xipaya, Xikrin, Munduruku, Arara, e
Parakanã..
 Correções a serem feitas no relatório do 1º encontro do Fix – 17 a 20-10-2011
Na parte da legalização das Associações:
“Que uma parte do recurso existente hoje no FIX seja destinado para uma
campanha de organização e legalização das associações quilombolas”, sendo
que, deve- se corrigir a palavra para indígenas
Legalização das Associações: 5.1 que explicita sobre Deliberações e
Encaminhamentos sobre Apoio a Regularização das Associações Indígenas
redação proposta:
As associações que já estão registradas e em funcionamento já estão aptas para
apresentar projetos neste Edital. Aquelas aldeias que já discutiram sobre a
importância e significado de ter sua associação e somente está faltando resgatar a
documentação junto CTL/FUNAI, deverão fazer isso e levar até o CIMI o mais
rápido possível. Aquelas que já discutiram e deliberaram por criar sua associação
mais ainda não providenciaram nenhum documento, deverão providenciar o mais
rápido possível e levar até o CIMI. O CIMI também poderá ser procurado para
algum tipo de apoio ou orientação neste processo. As Aldeias que ainda não
discutiram sobre a importância de se ter uma associação indígena organizada para
representá-la receberão as oficinas/visitas para este fim.
No que se refere às viagens: redação proposta:
Vão ser realizadas idas às Aldeias para informar porque e como criar associações
indígenas. As viagens seriam realizadas a partir de janeiro em função do período
das águas que possibilita o deslocamento até as aldeias
 A campanha pela legalização das Associações (Cleanton-CIMI)
O CIMI não encaminhou nenhum projeto para as atividades, pois foi realizado apenas
o trabalho e campo pelo CIMI. Nós realizamos as visitas, inicialmente na aldeia
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Kwarahi- Pya, iniciamos o processo de assembleia para discutir sobre a criação da
organização/associação, com a discussão até do Estatuto e da organização da
diretoria. Posterior, fomos orientar a aldeia Xingu, está já possui uma organização,
mas que esse iria buscar a documentação na CTL/FUNAI, pois querem continuar com
a associação que eles representam pendência e legalização e documental, eles
possuem uma cooperativa, e a documentação estava com a CTL/FUNAI que ficou
com a responsabilidade de organizar e posterior levar para gente para darmos
continuidades no processo. Kawore disse “eu fui lá e queria pegar a documentação,
mas eles não me deram”. Infelizmente todas as reuniões que fizemos batia com as
reuniões da Norte energia na volta do Xingu, Aldeia Adjuranti são 6 aldeias e todas
gostariam de possuir uma associação, sendo que humanamente não poderíamos
acompanhar. A Aldeia Adjuranti, Paratatinga disse para o Cleanto na campanha que
há

uma

necessidade

de

uma

formação

para

montar

uma

associação.

Encaminhamento de pensar um projeto ou período de capacitação para a criação das
associações. Na Comunidade Munduruku da Pedra Preta iniciamos a discussão da
organização, e há um conflito com os ribeirinhos da Rexex um processo de
regularização da área Pedra Preta, na qual eu Cleanto fui chamado pelo ICMbio, que
deliberou que tenho que pedir autorização para entrar na aldeia, apesar do Ministério
dizer que eu posso entrar, já que eu fui convidado pelos indígenas. Outras visitas....
Não foram realizadas Volta grande Xingu e Xicrin. A FUNAI elas estão correndo atrás,
algumas estão sendo criadas e legalizadas pela Norte Energia, apesar da FUNAI dizer
que o recurso é dele;
A regularização das entidades está parada, porque a CTL também não possui
pessoas preparadas para regularizar. O consórcio NESA como órgão público está
cuidando da legalização .

DISCUSSÃO EM PLENÁRIA

Diante da inoperância da CTL e o comportamento do NESA, substituindo o órgão
público na legalização das Associações e fomentando a motivação pelas
“compensações” prometidas ( doações de carro,alimentos,etc), se desenvolveu uma
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discussão sobre a necessidade de denunciar a inoperância da CTL e o abuso da
manipulação do dinheiro público. CIMI e HUMANITAS colocaram que fizeram o que foi
possível nas condições deste contexto e com os limitados recursos financeiros
disponíveis. Espero-se uma resposta mais militante do conjunto dos povos indígenas,
reclamando seu direito e resistindo à venda e/ou compra dos mesmos. Se não houver
uma vontade política para exigir o seu direito para existir legalmente então há
campanha que dê jeito.
As aldeias Koatinemo e Boa Vista Km 17 não estão interessadas e não demonstrou
interesse em acessar o FIX. Sobraram as aldeias Parakanã e Munduruku. Foi feita a
sensibilização dos povos indígenas do Xingu em relação à criação do FIX também nas
comunidades de Cajueiro, Cachoeira Seca, Tukaiá , Tukumã e Citadinos. Vamos ver
como o Comitê Gestor pode manter a legalização das Associações dinamizada.
 Apresentação dos projetos encaminhados para o FIX e deliberação sobre eles
pelo Comitê Gestor FIX
A secretaria do Fundo Dema distribuiu as copias dos projetos apresentados ao FIX
e que passaram pelo crivo documental. No mesmo momento socializou a
numeração que cada projeto recebeu em função do arquivo e referencia de
correspondência com FASE/Fundo DEMA/FIX. Em seguida o conjunto dos
membros do Comitê Gestor se dividiu em três grupos |(por projeto) e num momento
posterior ,já em assembléia deliberativa foi socializado a analise feita e produzido
um consenso do CG FIX , com o seguinte resultado:

EDFDFIX- I /ANO 2011/ NP-01

- Projeto Sidjá pwya rirri- Artesanto Indígena

Associação dos Índios Moradores de Altamira- AIMA
Endereço: Trav. Lindolfo Aranha, nº 70 - Recreio.
CEP: 68.370-000- Altamira- PA
Aos cuidados de:
Luis Gonzaga Xipaia de Carvalho
Representante Legal
Silvia Santos Coelho
Coordenadora Projeto
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DECISÃO DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO INDIGENA DO XINGU-FIX:
De acordo com as decisões em plenária do Comitê Gestor do FIX, seu projeto EDFDFIX- I /ANO
2011/ NP-01 Sidjá pwya rirri- Artesanato Indígena atende às linhas prioritárias do Fundo Indígena
Xingu que são elas: Fortalecer a identidade étnica, apoiar as práticas produtivas sustentáveis e
apoiar as atividades voltadas para o incentivo e a preservação da cultura material e imaterial dos
povos indígenas da região. Por essa razão o seu projeto foi aprovado. Entretanto a aprovação se
deu com condicionantes e recomendações (abaixo mencionadas).

Lembramos que as CONDICIONANTES são exigências que deverão ser cumpridas no prazo,
caso contrário o seu o projeto não poderá ser aprovado. Já as RECOMENDAÇÕES são
apenas sugestões para que o projeto fique ainda mais fortalecido para atingir seus objetivos. O
prazo máximo para o recebimento do seu projeto na Secretaria do Fundo DMEA/FIX será
até o dia 29/10/2012.

CONDICIONANTES (Obrigatório):
1- Incluir no item nº 1. Identificação da organização proponente:
 A data da fundação da AIMA no item
 Citar outras fontes de apoio financeiro existentes na entidade mesmo que seja para outros
projetos;
 Buscar parcerias para o projeto;
2- Incluir no item nº 3, Resumo do Projeto:
Os impactos socioambientais da Usina Hidrelétrica Belo Monte para a vida dos povos
indígenas;
3- Esclarecimento do Item 5. Que cita em quanto tempo o projeto pode ser realizado?
Está especificado no projeto que a execução será de 06 dias.
4- Acrescentar um cronograma de execução das atividades e desembolso da doação
correspondentes para assegurar a liberação dos recursos;
5- Indicar o tamanho da construção e área e se têm prioridade do lugar proposto para a
construção e fazer a comprovação do titulo de posse;
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6- Esclarecimento sobre a comercialização dos produtos produzidos nas oficinas a quem
destinam-se esse recurso;
7- Incluir no Projeto a participação de jovens e das mulheres nas oficinas de capacitação;
8- Incluir alguma meta no Projeto que atenda a linha prioritária “fortalecer as associações
indígenas”.
RECOMENDAÇÕES:
1- Apresentar um estudo de mercado e de viabilidade econômica;
2- Propor intercâmbio com outras organizações que atuam nessa temática- Artesanato
Indígena, na aldeia Praia do índio- Itaituba-PA.
: Projeto Fortalecimento da Associação Comunitária Indígena Tapiête (Entidade
executora Associação Comunitária Indígena Tapiête- ACIT);
DECISÃO DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO INDIGENA DO XINGU-FIX:
De acordo com as decisões em plenária do Comitê Gestor do FIX, seu projeto EDFDFIX 1- ANO
2011- NP 02: Projeto Fortalecimento da Associação Comunitária Indígena Tapiête foi
considerado de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Fundo Indígena Xingu –
FIX promovendo a defesa do território indígena, fortalecendo a autonomia da gestão
indígena do seu território e o fortalecimento da sua representação indígena,.. Por essa razão
o seu projeto foi aprovado. Entretanto a aprovação se deu com condicionantes

(abaixo

mencionadas).

Lembramos que as CONDICIONANTES são exigências que deverão ser cumpridas no prazo,
caso contrário o seu o projeto não poderá ser aprovado. O prazo máximo para o recebimento
do seu projeto na Secretaria do Fundo DMEA/FIX será até o dia 29/10/2012.
CONDICIONANTES (Obrigatório):
1,Explicitar melhor qual será a contribuição da cada parceria e como ela vai fortalecer a
autonomia indígena.
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 Deve se clarear melhor quem são os produtores rurais do novo Progresso e como
fortalecem o território do TI e a autonomia da representação indígena?
 Se há parceria com instituições como prefeitura, o que significa maior autonomia
na gestão territorial?
 Em que sentido se dá essa maior autonomia?
2.Revisar o orçamento
 Instalação de internet, onde? Como fica a manutenção da instalação de internet?
 Diárias em Novo Progresso – são 02 hospedagens, mas fica 03 dias e as refeições
são 04 e não 06? Como esta de fato sendo pensado os cursos?
 Camisetas – Por que só 30 e não 90, se são 03 cursos? São sempre as mesmas
pessoas?
 Cadernos – Por que 20 se são 30 alunos? Quantos alunos são de fato?
 Atividade 4 – Passagem Aérea consta na Pg. 6, mas não Quadro da Atividade 4
EDFDFIX 1- ANO 2011- NP 03- Projeto Criação de Galinhas Caipira (Entidade
Executora Associação Cacique Agrícola Nativa Execução dos Moradores da Aldeia
Cujubim- AKANEMÃ):
Para: Associação Cacique Agrícola Nativa Execução dos Moradores da Aldeia
Cujubim- AKANEMÃ
DECISÃO DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO INDIGENA DO XINGU-FIX:
De acordo com as decisões em plenária do Comitê Gestor do FIX, seu projeto EDFDFIX 1- ANO
2011- NP 03- Projeto Criação de Galinhas Caipira foi considerado de acordo com as
prioridades estabelecidas pelo Fundo Indígena Xingu – FIX pois
1. Atendeu as linhas prioritárias do FIX – Apoiar as práticas produtivas sustentáveis;
2. Por ter coerência da justificativa com os objetivos;
3. Considerando a contrapartida da associação;
4. Por ter apresentado orçamento detalhado;
5. Estar de acordo com o caráter coletivo na elaboração do projeto Por essa razão o seu
projeto foi aprovado. Entretanto a aprovação se deu com condicionantes e recomendações
(abaixo mencionadas).

Lembramos que as CONDICIONANTES são exigências que deverão ser cumpridas no prazo,
caso contrário o seu o projeto não poderá ser aprovado. Já as RECOMENDAÇÕES são
apenas sugestões para que o projeto fique ainda mais fortalecido para atingir seus objetivos. O
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prazo máximo para o recebimento do seu projeto na Secretaria do Fundo DMEA/FIX será
até o dia 29/10/2012.

CONDICIONANTES (Obrigatório):
1. Acrescentar e enviar o histórico de ocupação e formação da comunidade
2.Informar como serão construídos os galinheiros (coletivo ou individual ),

3. Esclarecer na forma do complemento alimentar da escola se vai ser doado ou vendido
para a escola.
4. Têm que incluir a palavra apenas pintinhos ou matriz. E necessário esclarecer qual é o
percentual que querem para a alimentação? Qual o percentual para a venda ou doação
para a escola? Qual o percentual que ficará para a manutenção do galinheiro?”;
“Deve prever no orçamento a questão da medicação para qualquer doença dos pintinhos,
prevenir o local dos galinheiros, tem que prever pelo menos 1 quilo de ração por pinto,
talvez aumentar a quantia de alimentação de ração inicial, uma vez que os pintos irão
comer dia e noite, aumentar a ração inicial para o crescimento”;

5. Elaborar um cronograma de desembolso do recurso solicitado ao FIX. O grupo sugere
que seja apresentado cronograma em 2 parcelas sendo que a primeira seja destinada
para a construção dos galinheiros e a segunda seja para a compra dos pintinhos e
complementos alimentares dos mesmos.
RECOMENDAÇÕES
 Promover o intercâmbio das experiências da criação de galinha caipira com outras
aldeias
 Promover o estudo e a aplicação das políticas públicas para a segurança alimentar
dos povos indígenas
 Fortalecer a associação indígena através da atividade produtiva
 Acrescentar e enviar o histórico de ocupação e formação da comunidade
 Melhorar o sistema produtivo da aldeia, ou seja, o SAF’s que contribuem para
incorporar as galinhas
 Aumentar a duração do projeto para um ano e meio, realizar em 3 etapas,
higienizar o local onde se encontram os pintinhos, e utilizar a palha para forrar o
local do galinheiro, a partir da orientação de um técnico.
 Como fica a questão dos galinheiros? De quem são as galinhas? Para a separação
das galinhas pode ser utilizado um lacre para identificar as galinhas e os donos. A
ração comprada é cara o que faz a galinha caipira ser caipira, é a mandioca, o
arroz e etc. Que tipo de tela que será utilizado? A UFPA também pode colaborar
com o projeto através de assistência técnica
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 Outros Encaminhamentos e deliberações do CG FIX
 As deliberações sobre os projetos serão encaminhados pelo secretariado da
FASE/Fundo Dema/Fix em carta para as Associações envolvidas (Efetuado na
última semana de setembro 2012)
 O prazo da resposta das Associações em relação às determinações do Comitê
Gestor é 27 de outubro e será condicionante ,junto com a participação no curso de
gestão, para a liberação dos recursos aprovados
 O saldo existente para cobrir projetos emergenciais e pontuais será destinado na
íntegra para a cobertura de despesas num curso de capacitação em gestão e
prestação de contas (prevista no sistema da estrutura administrativa da FASE).
Para este fim a Associação AIMA de Altamira com parceria do CIMI elaborará um
projeto e encaminhará o mesmo no inicio de outubro de 2012 para o secretariado
na FASE/Fundo Dema - FIX em Belém.
No projeto deve ser assegurado a participação dos responsáveis da associação e
da gerencia dos projetos aprovados como também ser incluído as despesas da
parceria da FASE,CIMI e HUMANITAS
 O curso de capacitação será realizado de 29-10 a 1-11-2012 em Altamira. Nesta
ocasião se fará também o planejamento do monitoramento e avaliação pelo CG
FIX da execução dos projetos aprovados dentro do orçamento disponível.
 Visto as altas exigências do BNDES em relação a execução do projeto aprovado
no contrato FASE/Fundo Amazônia e a fase incipiente do FIX o comitê solicita que
a FASE encaminhe a seguinte proposta de mudança de contrato: Manter a mesma
quantia disponível prevista para o Fundo Indígena de Xingu mas destiná-la às
áreas indígenas dentro da área de atendimento do Fundo Dema. A gestão da
mesma ficaria sob responsabilidade do CG do Fundo Dema e no início de 2013 se
fará um curso de capacitação sobre as exigências do BNDES, avaliando a sua
viabilidade nas áreas indígenas.

Belém 03 de Outubro de 2012
Matheus – Sistematização
Elmara - Registro
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ANEXO I
PAUTA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO FIX
 Apresentação dos participantes do Encontro do Comitê Gestor do FIX;
 Apresentação do Relatório (memória do Encontro, perspectiva e entendimento do FIX):
 Composição do Comitê Gestor do FIX;
 Prioridades;
 Edital dos Projetos;
 Campanha para a regularização das Associações;
 Projetos.
 Encaminhamentos do Comitê Gestor do I Encontro do FIX:
 Resumo das atividades realizadas;
 Edital dos Projetos;
 Campanha para a regularização das Associações;
 Projetos.


Apresentação, análise e deliberação dos projetos;



Planejamento do Comitê Gestor do FIX;

Anexo II

ROTINA DO ENCONTRO DO COMITÊ GESTOR DO FIX

Café da manhã: 07h00min
Início das Atividades: 08h00min
Lanche: 10h00min às 10h30min
Almoço: 12h00min
Retorno das Atividades: 14h00min
Lanche da Tarde: 16h00min às 16h30min
Retorno das Atividades: 16h30min
Encerramento das Atividades: 18h00min
Jantar: 19h00min
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