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Na primeira quinzena de agosto, o IEMAV e a
Eletronorte vistoriaram as obras do Plano de
Valorização Cultural-PVC e visitaram as
aldeias Rio do Ouro, Gleba e Latundê na TI
Tubarão Latundê/RO e as aldeias Juininha na
TI Juininha e Uirapuru na TI Uirapuru /MT.
Durante essas visitas observou-se o estágio do
andamento das obras das Casas de Intercâmbio
Cultural e a entrega de vários itens elencados
no Programa de Segurança Alimentar e
Geração de Renda - PASAGRF.

Nos próximos dias será realizado o trabalho de
alvenaria deste poço dando por finalizadas as
atividades do PVC / PBAI na TI Uirapuru.
Na aldeia Rio do Ouro, TI Tubarão
Latundê/RO, foram entregues 37 cabeças de
gado, além de combustível para apoio à roça,
reforma de um veículo (Toyota) e o concerto de
um trator que atende, inclusive, as aldeias
Gleba e Latundê, a qual recebeu, também,
uma bomba d´àgua.

Aldeia Latundê, TI Tubarão Latundê

Casa de Intercâmbio Cultural da aldeia Uirapuru

No final do mês de agosto ficou pronta a
primeira Casa de Intercâmbio Cultural prevista
no PBAI na aldeia Uirapuru.
Atendendo um pedido dos próprios Pareci,
alguns ajustes no acabamento e na pintura
foram realizados. O poço artesiano previsto
para esta aldeia foi furado, o qual encontrou
água com 60 metros de profundidade.

Para as aldeias Kithaulhu e Padronal da TI
Nambikwára/MT
foram
disponibilizados
combustíveis para apoio à roça e o conserto de
um veículo e de um motor de popa. Nas aldeias
Barracão Queimado e Nova Mutum, TI
Nambikwára/MT, foram iniciados os trabalhos
da construção de cerca e curral. Estas aldeias
também receberam a manutenção de veículos.
Na aldeia Aroeira Central da TI Pirineus de
Souza/MT, o IEMAV disponibilizou o conserto
de um veículo da Associação Indígena
Kolimace, bem como a sua documentação.
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A Casa de Intercâmbio Cultural da aldeia
Juininha encontra-se em fase de acabamento e
pintura, assim como a da aldeia Três Lagoas,
ambas da TI Juininha. Nessas aldeias, também,
foram construídas cinco (05) hati, casas
tradicionais pareci.

De acordo com o Programa de Monitoramento
do Empreendimento- PMIOE, os participantes
desse curso terão preferência na seleção da
comissão dos indígenas que acompanharão as
vistorias previstas durante do PBAI.

Trabalho em grupo

Casa de Intercâmbio Cultural da aldeia Juininha

Produto do trabalho em grupo

Aldeia Juininha, TI Juininha

Entre os dias 28 a 31/08, realizou-se na aldeia
Três Lagoas o Curso de Educação Ambiental
para os indígenas das aldeias Uirapuru,
Juininha, 3 Lagoas e Sol Nascente.

Para a segunda quinzena de setembro estão
previstos os cursos de educação ambiental
nas TI Tubarão Latundê e TI Pirineus de
Souza,
bem
como
a
vistoria
do
empreendimento por uma equipe formada
pelos representantes das aldeias Uirapuru,
Três Lagoas, Sol Nascente e Juininha.
2/2

Informe mensal do Projeto Básico Ambiental Indígena - PBAI da LT 230 KV Jauru Porto-Velho.
Instituto Etnoambiental e Multicultural Aldeia Verde - IEMAV. ST SQN CLN 305, BL E, Sala 102. Ed. Shopping Norte. Brasília-DF.
Telefone: (61) 32542774. CEP:70.737-050. CNPJ: 10.583.832/0001-31. www.aldeiaverde.org.br. institutoaldeiaverde@aldeiaverde.org.br

