PROJETO

“FORTALECIMENTO DOS POVOS E
TERRITÓRIOS INDÍGENAS DO NORDESTE,
MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO”

RELATÓRIO DESCRITIVO 01

Data: 24/04/2020

ATIVIDADES REALIZADAS

MÊS DE NOVEMBRO/2019
O projeto foi iniciado no dia 01/11/2019.
No final de novembro realizamos a primeira reunião do projeto, onde conversamos ponto
a ponto do projeto e organizamos o cronograma de atividades do projeto. Participaram
desta reunião: o coordenador-geral, coordenadores executivos, assessor de comunicação,
assessora técnica e gestora financeira.

MÊS DE DEZEMBRO/2019
Em dezembro os trabalhos foram apenas internos.

MÊS DE JANEIRO/2020
Em janeiro realizamos a primeira atividade com lideranças de toda área de abrangência,
na realização do planejamento estratégico, no período de 27 a 29/01/2020, na aldeia Mata
da Cafurna, localizada no município de Palmeira dos Índios/Alagoas.
O relatório do planejamento estratégico, segue anexo.

MÊS DE FEVEREIRO/2020
Em fevereiro, além dos trabalhos internos, iniciamos a organização para o curso de
formação em gestão que ocorreria no mês de março, bem como o diagnóstico geral, por
microrregião, para o banco de dados e planejamento das atividades de campo.

MÊS DE MARÇO/2020
Em março, seguimos com a organização para o curso de formação que o ocorreria nos
dias 02 e 03 de abril, porém com a situação da pandemia covid-19, adiamos esta atividade
e todas previstas de campo.
Desde quando as instituições de saúde recomendaram o isolamento social, suspendemos
todas as atividades, mantendo apenas aquelas que são possíveis no home office.

Ao longo deste mês trabalhamos no planejamento das atividades de diagnostico,
organizando estados/terras indígenas que serão objeto de diagnósticos, planejando a
forma de seleção dos jovens indígenas que irão compor o grupo que atuará em campo na
coleta de dados das comunidades, elaborando formulários para esta atividade, e para todos
os processos burocráticos do projeto/organização.

MÊS DE ABRIL/2020
Em abril, permanecemos com o trabalho “home office”, realizando reuniões semanais e
sempre reavaliando a situação, conforme orientação das instituições de saúde e
respeitando os decretos estaduais.
Devido a situação da pandemia, a organização tem se articulado para arrecadarem
doações para todas às comunidades indígenas da abrangência da Apoinme, com intuito
de adquirir cestas básicas e os itens de prevenção ao Covid-19.
À assessoria de comunicação tem trabalhado na divulgação de como se prevenir e na
atualização dos nossos canais de comunicação sobre casos nas aldeias e na arrecadação
de recursos para esse período de isolamento social.
Como as orientações são de manter o isolamento social, todas as atividades permanecem
adiadas sem previsão de retorno, até a presente data.

Recife/PE, 24 de abril de 2020.

Rafaella de Oliveira Vital Alves
Gerente Financeira

De acordo.

Paulo Henrique Vicente Oliveira
Coordenador-Geral

