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Fundação Nacional do Índio
Cântico do Guerreiro
Pero Japujuva
Apukoí Amigwa
Lá está um
pássaro gritando
Um velho índio descreveu
certa

vez

internos:

Delegados tomam posse no Comitê Regional do Madeira
Entre os dias 19 e 21 de outubro
2011, na aldeia Kampinhu’hu,
município de Manicoré – AM,
realizado a primeira reunião
Comitê Regional da CR – Madeira.

de
no
foi
do

No encontro foi instituída a formação
do Comitê, composto por vinte e
quatro delegados mais a presidência.
Desses vinte e quatro, doze são
representantes da FUNAI e os outros
doze representantes indígenas e a
presidência
é
exercida
pelo
Coordenador Regional do Madeira,
Valmir Parintintin.

Os delegados aprovaram a criação de
um Núcleo Diretivo. Foram apresentador
os objetivos estratégicos do Programa
de Proteção dos Povos Indígenas para
o período 2012-2015.
Além disso, no encontro foi aprovada o
Regimento
Interno
e
outras
reivindicações da comunidade foram
debatidas pela plenária, objetivando
lançar bases para elaboração do Plano
Regional da CR, em consonância com
PPA do Governo Federal. A próxima
tarefa agora é discutir o Plano de
Trabalho da FUNAI para 2012.

seus

"Dentro

conflitos
de

mim

existem dois cachorros, um
deles é cruel e mau, o outro
é muito bom e dócil. Os dois
estão

sempre

Quando

brigando..."

então

perguntaram

qual

lhe
dos

cachorros ganharia a briga,
o sábio índio parou, refletiu e
respondeu: "Aquele que eu
alimentar...".

Balanço das Atividades de 2011
Os trabalhos referentes à elaboração
do Plano de Trabalho de 2012 já estão
em andamento. Para executar o
planejamento de modo eficiente é
necessária a análise do que já foi feito
e
aonde
pretendemos
chegar,
observando quais são as nossas
vantagens
e
onde
precisamos
melhorar.
Em 2011, a CR Madeira alcançou
grandes conquistas. Adquirimos um
barco tipo recreio com 26 metros de
comprimento. A embarcação tem
como finalidade o suporte nas
atividades de etnodesenvolvimento,
monitoramento territorial e promoção
dos direitos sociais.
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Destacamos em 2011 a ação
desenvolvida pelo Setor de Promoção
dos Direitos Sociais, que em maio deste
ano promoveu na Semana do Índio a
Ação Social de Documentação.
Foram mais de mil emissões de
documentos de identidade indígena e
civil.
Ainda neste ano, entregamos a
comunidade
Tenharin
uma
caminhonete para apoiar os trabalhos
produtivos, promovemos a Oficina de
Melhoria da Qualidade da Farinha,
iniciamos
os
trabalhos
de
levantamento
etnoambiental
da
comunidade Pirahã.
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Levantamento Etnoambiental da TI Pirahã

Comunidade Indígena Pirahã. A
Coordenação Regional do Madeira
inicia os trabalhos de levantamento
etnoambiental.

Desde o final do mês de setembro
a CR Madeira, em cooperação
com docentes da UFAM-Campus
Madeira, está sendo realizado o
Levantamento Etnoambiental da
Terra Indígena Pirahã. O projeto é
coordenado
pelo
geógrafo
Sandoval Amparo, que é também
Chefe Substituto do Serviço de
Monitoramento
Ambiental
e
Territorial.
A ideia é a realização de
diagnósticos
sistemáticas
em
campo, que incluem levantamento
sobre
a
produção
de
lixo,
condições de saneamento e
qualidade da água, levantamento
de fauna, flora e a produção de
uma “cartografia social” dos
Pirahã.
Cada
uma
dessas
atividades está sendo coordenada
por
um
docente
da
área
específica: o Prof. Aldecy Almeida,
do curso de Engenharia Ambiental.

Já
o
antropólogo
Jordeanes
Araujo, professor dos cursos de
Letras
e
Pedagogia
está
produzindo
mapas
etnogeográficos, os quais permitirão
conhecimento dos locais mais
importantes
da
terrorialidade
destes indígenas. A servidora Karla
Lima Pereira, Chefe do Serviço de
Promoção aos Direitos Sociais, foi
integrada
ao
projeto
está
realizando o levantamento da
situação
documental
dos
indígenas, que é bastante precária.
Os Pirahã possuem uma situação
muito
peculiar.
Com
uma
população de cerca de 477
indígenas, são naturais do rio
Maicy, de onde nunca saíram. A
língua indígena é uma incógnita,
falada exclusivamente por eles
próprios. A Nota completa está
disponível em nosso blog, acessem:

Identificada Presença de Isolados

A Fundação Nacional do Índio, representada pela
Coordenação Regional do Madeira, em Humaitá –
AM, deseja que o ano de 2012 seja repleto de
conquistas.
Que as conquistas sejam universais, pois não é
possível que um grupo prospere eternamente
mediante a miséria de outros.
A situação da sociedade indígena brasileira é reflexo
da situação de toda a nação, sejam brancos,
negros ou índios.
Cabe a nós juntar forças para conquistar nossos
sonhos. Feliz 2012!
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Todo o conteúdo deste folheto está disponível na íntegra no
blog da Coordenação Regional do Madeira. Para visitar
acesse:
http://crmadeira.blogspot.com
A FUNAI também possui conteúdo disponível em blog. Acesse:
http://blogdafunai.blogspot.com/
No Twitter, é possível encontrar mais informações sobre nossas
atividades. Siga-nos no Twitter:
CR Madeira: @coremadeira

FUNAI: @funaibrasil
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