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Emerson Cabreira e Nilcimar Morales no III Simpósio
Internacional sobre Religiosidades, Diálogos
Culturais e Hibridações, em Campo Grande

Jaqueline e Natália Costa

Apoio
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Jaqueline (AJI) com parentes durante
o Maio Indígena, em Brasília

Atividade da AJI no CRAS,
na Aldeia Bororó

Piadas

Apito Indígena
Izaque de Souza*

P

ara início de conversa,
um breve apito histórico: quando Cabral invadiu o
Brasil no século XVI, com suas
13 caravelas de expatriados,
malfeitores e ladrões, nossos
ancestrais já estavam aqui há
milênios. Aproximadamente
cinco milhões de pessoas falando cerca de três mil idiomas
e vivendo harmonicamente
com respeito mútuo às diferenças e costumes tribais. Pois a
cultura indígena sempre foi estribada no respeito e observação do exercício pleno do direito legal quanto ao outro.
Dos cinco milhões de indígenas, restam hoje pouco
mais de 400 mil aldeados
em míseros 3500 hectares de terra por
etnia, que na maioria das vezes ultrapassa seus 10
mil habitantes.
Dourados é
um exemplo

disso. São apitos, ou fatos
históricos reais que apontam
quais ou quem são os verdadeiros assassinos, vândalos.
Quanto aos ladrões, basta
ver os telejornais (se assim
a vergonha o deixar) para ver
quem são os verdadeiros ladrões que roubam milhões de
reais do dinheiro público e
sempre se safam das grades, com a ajuda de alguns
advogados. Os ditos de “cultura mais inteligente e civilização moderna” que apenas
denigrem a imagem da OAB,
de onde deveriam receber
cartão vermelho.
Meu apito passa pela
Constituição Federal no artigo
231. São reconhecidos aos
índios sua organização social costumes, línguas,
crenças tradições e os
direitos originários
sobre as terras
que tradicionalmente ocupam
competindo à
União demarcála proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Direito nosso e
deve ser cumprido.
Artigo 2 da Declaração
das Nações Unidas dos
Direitos dos Povos Indígenas
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13/09/07 que diz: os povos
e as pessoas indígenas são
livres e iguais a todos os demais povos e pessoas e têm
o DIREITO a não ser objeto de
nenhuma discriminação no
exercício dos seus direitos fundamentais, em particular na
sua origem ou identidade indígena.
Portanto preconceito é crime passível de cana, xadrez,
sem salvo conduto, a todos
que o praticarem, inclusive aos
que se acham “entendidos” de
lei. É apenas um lembrete para
analfabetos em política social

indígena. Aqueles que imaginam pensar por nós. Infelizmente para alguns os muitos
anos de academia não foram
suficientes para abrir suas
mentes preconceituosas e racistas. Servem sim, para envergonhar os brasileiros. Mas
sabemos que os douradenses
de coração têm sua opinião
formada sobre o outro.
Com certeza na Transilvânia
há muitas vagas públicas de
direito. Começo a crer que a lenda dos hematófagos humanos
(vampiros) da Transilvânia é real,
e podem estar bem mais perto
do que imaginamos!!!
* É índio Guarani
graduado em Pedagogia
pela Unigran e servidor
público municipal na
Educação Escolar
Indígena.

Receita da tia Vera

É uma delicia e muito
simples de se preparar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INGREDIENTES

Bolo de
maçã

2 maçãs raladas com cascas
2 xícaras de açúcar mascavo
1 pitada de canela
Um pouco de uvas passas e nozes picadas
1 xícara (rasa) de óleo
1 pitada de bicarbonato
1 colher de café
3 ovos inteiros
1 colher de mel

MODO DE PREPARO
Juntar todos os ingredientes e assar em
uma forma média por 40 minutos. Retire
do forno, sirva-se e bom apetite.

III Simpósio Internacional
sobre Religiosidades

Sobre a violência
Rosivânia Espíndola

A

violência existe muito aqui na aldeia. Precisa de segurança aqui
na aldeia. Muitos jovens saem pela noite, assaltam na estrada à noite. Os jovens não querem saber sobre a família,
só pensam em sair à noite, brigam muito na estrada. Até as pessoas que estudam à noite têm já medo. Às vezes, os
jovens não querem saber de conversa
dos pais e até das mães. Talvez o filho
sai escondido à noite dos pais. Quando
chega sábado, já estão na estrada, se
juntam. É o que eles vão fazer à noite.
Alguns jovens não querem estudar, só
querem sair à noite. Talvez até o pai
mesmo briga com o filho e ele depois já
sai à noite e começa fazer coisa errada.
Talvez de tão bravo vai se enforcar por
causa de briga com os pais. Por isso que
acontece muito suicídio na aldeia e é
assim que os jovens vivem aqui na aldeia.

A Ação dos Jovens Indígenas (AJI) foi representada por Nilcimar Morales e
Emerson Cabreira no evento que aconteceu em Campo Grande
Emerson Cabreira

O

III Simpósio Internacional sobre
Religiosidades, Diálogos Culturais e Hibridações aconteceu em Campo
Grande entre os dias 21 e 24 de Abril
em Campo Grande. O evento foi organizado pela Associação Nacional de História – Seção de Mato Grosso do Sul
(Anpuh/MS); pelo Departamento de História e Direito, da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (DHD/UFMS) e
pelo Laboratório de Representações Religiosas e Identitárias (LAR/DHD). Cerca de 1200 pessoas participaram do
Simpósio, das quais 731 eram pesquisadores apresentando trabalhos. Foram
realizadas sete conferências magistrais
e três mesas-redondas com intelectuais
reconhecidos no Brasil e no exterior.
A Ação dos Jovens Indígenas (AJI) foi
representada no Simpósio por Nilcimar
Morales e Emerson Cabreira, que participaram, junto com a antropóloga e professora da PUC (Pontifícia Universidade
Católica) de São Paulo, Carmen Sylvia de
Alvarenga Junqueira, de uma mesa redonda sobre violência entre os jovens na
reserva de Dourados.

“Penso que as comunicações foram
importantes e, em especial, a fala de
vocês [da AJI]. A situação, os projetos e
sonhos devem ser divulgados, pois só
assim é possível ouvir ponderações, críticas e mesmo palpites. Continuem falando, seja através de simpósios, vídeos, teatro, música, poesia, ciência... Não
importa o veículo, falem!”, enfatizou Carmen Junqueira.
Além da participação na mesa redonda,
a AJI apresentou durante o Simpósio seu
mais novo vídeo, De Mão Em Mão, feito
desde a criação até a pós-produção pelos
jovens indígenas da AJI, sob a orientação do
jornalista e documentarista Elton Rivas.
O SIMPÓSIO
O III Simpósio Internacional sobre
Religiosidades, Diálogos Culturais e Hibridações responde ao crescente interesse pelos estudos relacionados às religiosidades, aos diálogos culturais e às
hibridações. Somos interlocutores de um
duplo movimento, aparentemente contraditório: de um lado vemos o encurtamento dos espaços, a aceleração da história
e a crescente individualização das histórias coletivas; por outro, o crescimento

de manifestações culturais e étnicas que
continuam construindo e reconstruindo
o imaginário social. As hibridações são
resultados de diálogos culturais plenos
de tensões e de conflitos, resultados
das multiplicidades de pertenças.
“O Simpósio cria um espaço para
fortalecer os intercâmbios nacionais e
internacionais, discutir a contemporaneidade a partir dos temas hibridações, violência, confrontos étnicos, disputas de
campos simbólicos, diásporas, globalização e multiplicidades identitárias e reunir pesquisadores de diferentes campos
contribuindo, dessa forma, para o diálogo interdisciplinar”, afirma Jérri Roberto
Marin, professor da UFMS e coordenador geral do Simpósio.
O IV Simpósio Internacional sobre
Religiosidades, Diálogos Culturais e Hibridações está previsto para ocorrer em
2012, provavelmente na UFMS, em Campo Grande. “O evento enfocará, sobretudo, violência, confrontos étnicos, disputas de campos simbólicos, diásporas,
globalização e multiplicidades identitárias e meio-ambiente. As questões relacionadas aos povos indígenas terão prioridade”, completa Jérri.

Maio Indígena
Evento que acontece há seis anos anos em Brasília foi oportunidade para
discutir o Estatuto dos Povos Indígenas e a demarcação de terras
Jaqueline Gonçalves

A

conteceu entre os dias 4 e 8 de maio na Esplanada
dos Ministérios, em Brasília, o Acampamento Terra
Livre. Cerca de 130 povos se reuniram, totalizando aproximadamente mil indígenas. A AJI – Ação dos Jovens Indígenas esteve presente representada pelas jovens Graciela Pereira de
Sousa (Guarani), Diana Davilã (Terena), Indianara Ramires
Machado (Kaiowá) e Jaqueline Gonçalves (Kaiowá), que viajaram com membros do Condisi (Conselho Distrital de Saúde
Indígena) e representantes da aldeia de Aquidauana, Sidrolândia, Douradina e Campo Grande.
Uma das discussões que esquentou o encontro foi a do
Estatuto dos Povos Indígenas, da qual participaram 130 lideranças de diferentes etnias. Esse debate resultou das oficinas realizadas pelo CNPI (Conselho Indigenista de Políticas Públicas) e levantou novas propostas para o Estatuto
dos Povos Indígenas.
Essas propostas foram então levadas ao Acampamento
Terra Livre, onde lideranças, professores, jovens, profissionais
indígenas puderam avaliar, opinar e contribuir. Foram 20 temas
distribuídos em 20 grupos, e as propostas finais foram levadas para a plenária na quarta-feira de manhã e assim aprovadas as propostas para o Estatuto dos Povos Indígenas.

A comunidade indígena acredita e muito na aprovação do
Estatuto. A Comissão Nacional de Política Indigenista foi reconhecida em termos de projetos de lei que cria a CNPI e o processo de construção de um novo Estatuto de acordo com os
interesses dos indígenas há mais de 14 anos aguarda ser
votada pelo Congresso Nacional.
DEMARCAÇÃO DE TERRAS
Outro tema foi a demarcação de terras indígenas e as 19
condicionantes criadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
quando foi demarcada a Reserva Raposa Serra do Sol. Essas
condicionantes não caberiam para a demarcação de terras indígenas de Mato Grosso do Sul, pois ainda há muito a ser estudado e o caso dos Guarani/Kaiowá é totalmente diferente.
Assim, no documento final do VI Acampamento Terra Livre, ficou registrada a preocupação com a demarcação de
terras em Mato Grosso do Sul. “ (...) Reivindicamos do governo Lula o cumprimento do mandado constitucional de demarcar todas as terras indígenas do Brasil, mas de forma
urgentíssima dos nossos irmãos Guarani/Kaiowá em Mato
Grosso do Sul, submetidos há décadas a um processo vil e
criminoso de marginalização, etnocídio e genocídio nas mãos
de latifundiários e distintos entes do estado brasileiro, seja
por ação ou omissão”.

1º Encontro de Jovens Indígenas do
Estado de Mato Grosso do Sul
Encontro reuniu jovens indígenas de todo o Mato Grosso do Sul

Ana Cláudia Souza

A

conteceu entre os dias 24 a 26
de abril o primeiro Encontro de
Jovens Indígenas de Mato Grosso do Sul,
que foi promovido pela AJI (Ação dos Jovens Indígenas) e pelo Condisi-MS (Conselho Distrital de Saúde Indígena de Mato
Grosso do Sul). Cerca de 150 jovens de
todas as etnias do Estado participaram.
O encontro teve como objetivo elaborar propostas para implantação de
Políticas Públicas direcionadas aos jovens indígenas para sua inclusão social
e dar visibilidade à voz da juventude indígena como futuras lideranças.
Segundo dados da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), a maior parte dos casos de violências e óbitos que acontecem
no Estado tem como vítimas os jovens e
adolescentes. Somam-se a essa situação
a falta de oportunidade de emprego, o alto
índice de alcoolismo, a falta de acesso e
apoio à educação de nível médio e superior, entre outros. Isso demonstra que essa
faixa etária está em situação de risco social e poucas ações que promovam a cidadania são desenvolvidas.

PROGRAMAÇÃO
Durante o evento ocorreram palestras. No primeiro dia, o tema foi “A realidade dos jovens indígenas nos dias atuais”, com os palestrantes Graciela Pereira, Indianara Ramires, e Kenedy Moraes, com o mediador Walter Benites
Martins. Logo depois todos foram para
o alojamento, na Escola Tengatui Marangatu. Chegando no local, todos fizeram
inscrições com a equipe da AJI, que fez
questão de ficar na sala da coordenação até que tivessem certeza de que
todos já estavam descansando.
O dia seguinte foi mais legal: todos
se conheceram, trocaram contatos, cada
um contou um pouco de como é o dia-adia de suas aldeias, os problemas que
cada aldeia sofre, Lideranças tiveram a
oportunidade de falar e expressar suas
vozes em favor de suas comunidades
e, para surpresas de muitos, também
foram reconhecidos jovens que são líderes de suas aldeias, e isso foi muito
interessante, pois isso mostra que o
jovem está aos poucos conquistando o
seu espaço dentro da política indígena.
No dia 25, a programação começou

pela manhã com a palestra “Direito e
Cidadania dos Jovens indígenas na Prática e no Contexto atual”, com o Procurador da República Marco Antônio Delfino de Almeida; Kenedy Moraes foi o
mediador. A segunda palestra foi com
Fernando de Souza, do Condisi sobre
“Jovens indígenas e as políticas publicas”. Para encerrar, a antropóloga Maria de Lourdes Beldi Alcântara falou sobre “A visão Antropológica Relacionada
aos Jovens Indígenaa”, tendo Fernando
de Souza como mediador.
Após as palestras, no período da
tarde, foram feitos trabalhos em grupo que terminaram às 17h30 com Elaboração de Proposta para o Plano Distrital de Combate a Violência em Terras Indígenas.
No dia 26, foi feita a apresentação
dos trabalhos em grupo para a elaboração do relatório final. Depois foi criada
uma comissão de jovens indígenas de
Mato Grosso do Sul que representaria
este encontro no Maio Indígena, em Brasília, em busca de melhorias nas aldeias através das propostas elaboradas
neste encontro.
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ais uma vez a AJI (Ação dos Jovens Indí
genas) de Dourados está agitando as
crianças e os jovens da aldeia Bororó. Estamos
fazendo uma atividade no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que fica ao lado da
escola Araporã. Estamos fazendo oficinas de fotografia abordando questões relacionadas a respeito e educação. Aproximadamente 15 crianças
e jovens de várias idades estão participando.
Os alunos estão bem animados, alguns até
entrevistaram o Aguiléra, coordenador da escola
Araporã, a respeito do lixo da escola, que nesse
mês de junho o tema das oficinas foi o lixo.
Dauzely Batista Costa, orientadora social do
ProJovem, disse que antes da AJI começar essas
oficinas, as crianças que estão no CRAS eram
muito tímidas, muito rebeldes, não queriam escutar seus pais. “Hoje eu vejo que eles estão
muito melhor, melhorou muito a vida deles, foi
muito bom a AJI ter vindo pra cá”, enfatiza.
“Eu espero que a AJI continue ajudando a formar mais pessoas sem ódio, sem mágoa de ninguém, que cresçam respeitando seu próximo,
principalmente na família e no seu cotidiano, estamos muito felizes, esperamos continuar contando com vocês”, disse Dauzely.
No começo eu achava que não ia funcionar,
mas hoje eu vejo que eles estão se empolgando
mais, estão bem mais à vontade, é muito bom.

O Jornal AJIndo disponibiliza para a comunidade indígena as 19 condicionantes determinadas
pelo Supremo Tribunal Federal em relação à demarcação de terras indígenas

Tânia Porto Benites

Condicionantes para demarcações de terras

A AJI promove atividades no
CRAS da Aldeia Bororó

Jaqueline Gonçalves

1 – O usufruto das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas pode ser reativado sempre que houver, como dispõe a artigo
231 (parágrafo 6º, da Constituição Federal), o relevante interesse publico da
União na forma da Lei complementar.
2 – O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos, que dependerá sempre da autorização do Congresso Nacional.
3 – O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, assegurando aos índios participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
4 – O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, ser obtida a permissão da lavra garimpeira.
5 – O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da política de Defesa Nacional, a instalações de base, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico a critérios dos órgãos
competentes (o Ministério da Defesa, o
Conselho de Defesa Nacional) serão implementados independentemente da consulta a comunidade indígenas envolvidas
à Funai.
6 – A atuação das Forças Armadas
da Polícia Federal na área indígena, no
âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará independentemente de consulta as comunidades indígenas envolvias e à Funai.
7 – O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transportes, além
de construções necessárias à prestação
de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação.
8 – O usufruto dos índios na área
afetada por unidades de conservação fica
sob responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes de conservação da
Biodiversidade.
9 – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá
pela administração da área de unidade
de conservação, também afetada pela

terra indígena, complementar à participação das comunidades indígenas da
área, que deverão ser ouvidas, levando
em conta os usos, as tradições e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar com a consultoria da Funai.
10 – O trânsito de visitantes e pesquisadores não índios deve ser admitido na área afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo instituto Chico Mendes.
11 – Devem ser admitidos o ingresso, o trânsito e a permanência de nãoíndios no restante da área da terra indígena, observadas as condições estabelecidas pela Funai.
12 – O ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios não pode ser
objeto de cobrança de quaisquer tarefa
ou quantias de qualquer natureza por
partes das comunidades indígenas.
13 – A cobrança da tarifas ou quantias de qualquer natureza também não
poderá incidir ou ser exigida em troca da
utilização das estradas, equipamentos
públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do
público, tenham sido excluídos expressamente da homologação ou não.
14 – As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de
qualquer ato ou negocio jurídico, que restrinja o pleno exercício do usufruto e da
posse direta pela comunidade indígena.
15 – É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha, grupos tribais ou comunidades indígenas a
prática da caça, pesca ou coleta de frutas, assim como de atividade agropecuária extrativa.
16 – As terras sob ocupação e posse dos grupos e comunidades indígenas,
o usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas , observado o disposto no
artigo 49, XVI, e 231, parágrafo 3° da
Constituição da República, bem como a
renda indígena, gozam de plena imunidade tributária, não cabendo a cobrança
de quaisquer impostos taxas ou contribuições sobre uns e outros.
17 – É vedada a ampliação da terra
indígena já demarcada.
18 – Os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis
e estas são inalienáveis e indisponíveis.
19 – É assegurada a efetiva participação dos entes federativos em todas
as etapas do processo de demarcação.

Segurança é preciso
Moradora da Aldeia Jaguapiru diz ter medo de morar em casa que será
doada pelo Governo; Secretaria Estadual de Habitação se explica
Nilcimar Morales

L

aura Pedro Vera, índia
guarani e mãe de seis
filhos, está com medo de se
mudar para a casa que está
sendo construída pelo Governo
Estadual, na Aldeia Jaguapiru,
em Dourados. Segundo um pedreiro que estava trabalhando
nas obras, o material é de má
qualidade e não há fiscalização
constante na obra. “Algumas
casas estão fora do esquadro,
não teve capacitação dos profissionais. Pessoas da comunidade dizem não estar contente
com sua futura casa, por medo
de cair sobre sua família”, afirma o pedreiro, que preferiu não
ser identificado.
A reportagem do Jornal AJIndo esteve no local para verificar como está sendo construída a casa. Não somos engenheiros, mas vimos com facilidade que a casa está fora
do esquadro e nível, qualquer pessoa pode ter uma
visão dos erros.
Não é a primeira vez
que casas construídas na
Reserva Indígena de Dourados apresentam problemas. Em 2005, o vento
derrubou algumas casas,
quando pessoas já moravam nelas. Devido a isso,
os indígenas ficam apreensivos, com medo do
episódio se repetir.
Segundo Evódio
Vargas, engenheiro da
Secretaria Estadual
de Habitação (Sehab),
questões internas da
Reserva Indígena
atrapalham as obras.
“Há vários problemas envolventes que influem no
bom andamento das
obras. Vandalismo, alcoolismo, roubo de

materiais, medo dos pedreiros
em executar as obras dentro
da aldeia, visto haver ocorrência de mortes, agressões e
outros, são fatores constantes”, pontua Vargas.
O engenheiro informa ainda
que foi feita uma fiscalização
em maio, incluindo uma reunião com as 200 famílias beneficiadas e havia uma outra
prevista para acontecer no dia
14 de julho. As casas devem
ser entregues até o final de setembro de 2009.
Evódio Vargas também encaminhou à reportagem do Jornal AJIndo o relatório do engenheiro Márcio Margarido, responsável técnico e proprietário
da empreiteira encarregada de
construir as casas na Reserva
Indígena de Dourados. “Quanto aos problemas de serviços
mal executados na casa 284 [a
casa de Laura Pedro Vera], a
equipe está no local trabalhan-

do com a supervisão pessoal
do encarregado Sr. Ângelo, e na
unidade o problema mais sério
é a falta de acabamento, que
justamente está sendo executado”, esclarece Margarido.
Márcio Margarido informa
ainda que, após a reunião realizada em maio, ficou acordado
que qualquer reclamação sobre
a obra deve ser registrada no
livro de registro de ocorrência,
que fica no depósito central da
construtora, localizado na própria Reserva Indígena.
Indígenas que serão beneficiados com casas que tenham
alguma dúvida com relação à
segurança da futura moradia
devem fazer essa reclamação
oficialmente, conforme o indicado pelo engenheiro Márcio Margarido para que a construtora
faça fiscalizações.
É um direito de qualquer cidadão que moradias concedidas
pelo Governo sejam seguras.
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doada pelo Governo; Secretaria Estadual de Habitação se explica
Nilcimar Morales

L

aura Pedro Vera, índia
guarani e mãe de seis
filhos, está com medo de se
mudar para a casa que está
sendo construída pelo Governo
Estadual, na Aldeia Jaguapiru,
em Dourados. Segundo um pedreiro que estava trabalhando
nas obras, o material é de má
qualidade e não há fiscalização
constante na obra. “Algumas
casas estão fora do esquadro,
não teve capacitação dos profissionais. Pessoas da comunidade dizem não estar contente
com sua futura casa, por medo
de cair sobre sua família”, afirma o pedreiro, que preferiu não
ser identificado.
A reportagem do Jornal AJIndo esteve no local para verificar como está sendo construída a casa. Não somos engenheiros, mas vimos com facilidade que a casa está fora
do esquadro e nível, qualquer pessoa pode ter uma
visão dos erros.
Não é a primeira vez
que casas construídas na
Reserva Indígena de Dourados apresentam problemas. Em 2005, o vento
derrubou algumas casas,
quando pessoas já moravam nelas. Devido a isso,
os indígenas ficam apreensivos, com medo do
episódio se repetir.
Segundo Evódio
Vargas, engenheiro da
Secretaria Estadual
de Habitação (Sehab),
questões internas da
Reserva Indígena
atrapalham as obras.
“Há vários problemas envolventes que influem no
bom andamento das
obras. Vandalismo, alcoolismo, roubo de

materiais, medo dos pedreiros
em executar as obras dentro
da aldeia, visto haver ocorrência de mortes, agressões e
outros, são fatores constantes”, pontua Vargas.
O engenheiro informa ainda
que foi feita uma fiscalização
em maio, incluindo uma reunião com as 200 famílias beneficiadas e havia uma outra
prevista para acontecer no dia
14 de julho. As casas devem
ser entregues até o final de setembro de 2009.
Evódio Vargas também encaminhou à reportagem do Jornal AJIndo o relatório do engenheiro Márcio Margarido, responsável técnico e proprietário
da empreiteira encarregada de
construir as casas na Reserva
Indígena de Dourados. “Quanto aos problemas de serviços
mal executados na casa 284 [a
casa de Laura Pedro Vera], a
equipe está no local trabalhan-

do com a supervisão pessoal
do encarregado Sr. Ângelo, e na
unidade o problema mais sério
é a falta de acabamento, que
justamente está sendo executado”, esclarece Margarido.
Márcio Margarido informa
ainda que, após a reunião realizada em maio, ficou acordado
que qualquer reclamação sobre
a obra deve ser registrada no
livro de registro de ocorrência,
que fica no depósito central da
construtora, localizado na própria Reserva Indígena.
Indígenas que serão beneficiados com casas que tenham
alguma dúvida com relação à
segurança da futura moradia
devem fazer essa reclamação
oficialmente, conforme o indicado pelo engenheiro Márcio Margarido para que a construtora
faça fiscalizações.
É um direito de qualquer cidadão que moradias concedidas
pelo Governo sejam seguras.
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ais uma vez a AJI (Ação dos Jovens Indí
genas) de Dourados está agitando as
crianças e os jovens da aldeia Bororó. Estamos
fazendo uma atividade no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que fica ao lado da
escola Araporã. Estamos fazendo oficinas de fotografia abordando questões relacionadas a respeito e educação. Aproximadamente 15 crianças
e jovens de várias idades estão participando.
Os alunos estão bem animados, alguns até
entrevistaram o Aguiléra, coordenador da escola
Araporã, a respeito do lixo da escola, que nesse
mês de junho o tema das oficinas foi o lixo.
Dauzely Batista Costa, orientadora social do
ProJovem, disse que antes da AJI começar essas
oficinas, as crianças que estão no CRAS eram
muito tímidas, muito rebeldes, não queriam escutar seus pais. “Hoje eu vejo que eles estão
muito melhor, melhorou muito a vida deles, foi
muito bom a AJI ter vindo pra cá”, enfatiza.
“Eu espero que a AJI continue ajudando a formar mais pessoas sem ódio, sem mágoa de ninguém, que cresçam respeitando seu próximo,
principalmente na família e no seu cotidiano, estamos muito felizes, esperamos continuar contando com vocês”, disse Dauzely.
No começo eu achava que não ia funcionar,
mas hoje eu vejo que eles estão se empolgando
mais, estão bem mais à vontade, é muito bom.

O Jornal AJIndo disponibiliza para a comunidade indígena as 19 condicionantes determinadas
pelo Supremo Tribunal Federal em relação à demarcação de terras indígenas

Tânia Porto Benites

Condicionantes para demarcações de terras

A AJI promove atividades no
CRAS da Aldeia Bororó

Jaqueline Gonçalves

1 – O usufruto das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas pode ser reativado sempre que houver, como dispõe a artigo
231 (parágrafo 6º, da Constituição Federal), o relevante interesse publico da
União na forma da Lei complementar.
2 – O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos, que dependerá sempre da autorização do Congresso Nacional.
3 – O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, assegurando aos índios participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
4 – O usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, ser obtida a permissão da lavra garimpeira.
5 – O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da política de Defesa Nacional, a instalações de base, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico a critérios dos órgãos
competentes (o Ministério da Defesa, o
Conselho de Defesa Nacional) serão implementados independentemente da consulta a comunidade indígenas envolvidas
à Funai.
6 – A atuação das Forças Armadas
da Polícia Federal na área indígena, no
âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará independentemente de consulta as comunidades indígenas envolvias e à Funai.
7 – O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transportes, além
de construções necessárias à prestação
de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação.
8 – O usufruto dos índios na área
afetada por unidades de conservação fica
sob responsabilidade imediata do Instituto Chico Mendes de conservação da
Biodiversidade.
9 – O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá
pela administração da área de unidade
de conservação, também afetada pela

terra indígena, complementar à participação das comunidades indígenas da
área, que deverão ser ouvidas, levando
em conta os usos, as tradições e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar com a consultoria da Funai.
10 – O trânsito de visitantes e pesquisadores não índios deve ser admitido na área afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo instituto Chico Mendes.
11 – Devem ser admitidos o ingresso, o trânsito e a permanência de nãoíndios no restante da área da terra indígena, observadas as condições estabelecidas pela Funai.
12 – O ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios não pode ser
objeto de cobrança de quaisquer tarefa
ou quantias de qualquer natureza por
partes das comunidades indígenas.
13 – A cobrança da tarifas ou quantias de qualquer natureza também não
poderá incidir ou ser exigida em troca da
utilização das estradas, equipamentos
públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do
público, tenham sido excluídos expressamente da homologação ou não.
14 – As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de
qualquer ato ou negocio jurídico, que restrinja o pleno exercício do usufruto e da
posse direta pela comunidade indígena.
15 – É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha, grupos tribais ou comunidades indígenas a
prática da caça, pesca ou coleta de frutas, assim como de atividade agropecuária extrativa.
16 – As terras sob ocupação e posse dos grupos e comunidades indígenas,
o usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas , observado o disposto no
artigo 49, XVI, e 231, parágrafo 3° da
Constituição da República, bem como a
renda indígena, gozam de plena imunidade tributária, não cabendo a cobrança
de quaisquer impostos taxas ou contribuições sobre uns e outros.
17 – É vedada a ampliação da terra
indígena já demarcada.
18 – Os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis
e estas são inalienáveis e indisponíveis.
19 – É assegurada a efetiva participação dos entes federativos em todas
as etapas do processo de demarcação.

Maio Indígena
Evento que acontece há seis anos anos em Brasília foi oportunidade para
discutir o Estatuto dos Povos Indígenas e a demarcação de terras
Jaqueline Gonçalves

A

conteceu entre os dias 4 e 8 de maio na Esplanada
dos Ministérios, em Brasília, o Acampamento Terra
Livre. Cerca de 130 povos se reuniram, totalizando aproximadamente mil indígenas. A AJI – Ação dos Jovens Indígenas esteve presente representada pelas jovens Graciela Pereira de
Sousa (Guarani), Diana Davilã (Terena), Indianara Ramires
Machado (Kaiowá) e Jaqueline Gonçalves (Kaiowá), que viajaram com membros do Condisi (Conselho Distrital de Saúde
Indígena) e representantes da aldeia de Aquidauana, Sidrolândia, Douradina e Campo Grande.
Uma das discussões que esquentou o encontro foi a do
Estatuto dos Povos Indígenas, da qual participaram 130 lideranças de diferentes etnias. Esse debate resultou das oficinas realizadas pelo CNPI (Conselho Indigenista de Políticas Públicas) e levantou novas propostas para o Estatuto
dos Povos Indígenas.
Essas propostas foram então levadas ao Acampamento
Terra Livre, onde lideranças, professores, jovens, profissionais
indígenas puderam avaliar, opinar e contribuir. Foram 20 temas
distribuídos em 20 grupos, e as propostas finais foram levadas para a plenária na quarta-feira de manhã e assim aprovadas as propostas para o Estatuto dos Povos Indígenas.

A comunidade indígena acredita e muito na aprovação do
Estatuto. A Comissão Nacional de Política Indigenista foi reconhecida em termos de projetos de lei que cria a CNPI e o processo de construção de um novo Estatuto de acordo com os
interesses dos indígenas há mais de 14 anos aguarda ser
votada pelo Congresso Nacional.
DEMARCAÇÃO DE TERRAS
Outro tema foi a demarcação de terras indígenas e as 19
condicionantes criadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
quando foi demarcada a Reserva Raposa Serra do Sol. Essas
condicionantes não caberiam para a demarcação de terras indígenas de Mato Grosso do Sul, pois ainda há muito a ser estudado e o caso dos Guarani/Kaiowá é totalmente diferente.
Assim, no documento final do VI Acampamento Terra Livre, ficou registrada a preocupação com a demarcação de
terras em Mato Grosso do Sul. “ (...) Reivindicamos do governo Lula o cumprimento do mandado constitucional de demarcar todas as terras indígenas do Brasil, mas de forma
urgentíssima dos nossos irmãos Guarani/Kaiowá em Mato
Grosso do Sul, submetidos há décadas a um processo vil e
criminoso de marginalização, etnocídio e genocídio nas mãos
de latifundiários e distintos entes do estado brasileiro, seja
por ação ou omissão”.

1º Encontro de Jovens Indígenas do
Estado de Mato Grosso do Sul
Encontro reuniu jovens indígenas de todo o Mato Grosso do Sul

Ana Cláudia Souza

A

conteceu entre os dias 24 a 26
de abril o primeiro Encontro de
Jovens Indígenas de Mato Grosso do Sul,
que foi promovido pela AJI (Ação dos Jovens Indígenas) e pelo Condisi-MS (Conselho Distrital de Saúde Indígena de Mato
Grosso do Sul). Cerca de 150 jovens de
todas as etnias do Estado participaram.
O encontro teve como objetivo elaborar propostas para implantação de
Políticas Públicas direcionadas aos jovens indígenas para sua inclusão social
e dar visibilidade à voz da juventude indígena como futuras lideranças.
Segundo dados da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), a maior parte dos casos de violências e óbitos que acontecem
no Estado tem como vítimas os jovens e
adolescentes. Somam-se a essa situação
a falta de oportunidade de emprego, o alto
índice de alcoolismo, a falta de acesso e
apoio à educação de nível médio e superior, entre outros. Isso demonstra que essa
faixa etária está em situação de risco social e poucas ações que promovam a cidadania são desenvolvidas.

PROGRAMAÇÃO
Durante o evento ocorreram palestras. No primeiro dia, o tema foi “A realidade dos jovens indígenas nos dias atuais”, com os palestrantes Graciela Pereira, Indianara Ramires, e Kenedy Moraes, com o mediador Walter Benites
Martins. Logo depois todos foram para
o alojamento, na Escola Tengatui Marangatu. Chegando no local, todos fizeram
inscrições com a equipe da AJI, que fez
questão de ficar na sala da coordenação até que tivessem certeza de que
todos já estavam descansando.
O dia seguinte foi mais legal: todos
se conheceram, trocaram contatos, cada
um contou um pouco de como é o dia-adia de suas aldeias, os problemas que
cada aldeia sofre, Lideranças tiveram a
oportunidade de falar e expressar suas
vozes em favor de suas comunidades
e, para surpresas de muitos, também
foram reconhecidos jovens que são líderes de suas aldeias, e isso foi muito
interessante, pois isso mostra que o
jovem está aos poucos conquistando o
seu espaço dentro da política indígena.
No dia 25, a programação começou

pela manhã com a palestra “Direito e
Cidadania dos Jovens indígenas na Prática e no Contexto atual”, com o Procurador da República Marco Antônio Delfino de Almeida; Kenedy Moraes foi o
mediador. A segunda palestra foi com
Fernando de Souza, do Condisi sobre
“Jovens indígenas e as políticas publicas”. Para encerrar, a antropóloga Maria de Lourdes Beldi Alcântara falou sobre “A visão Antropológica Relacionada
aos Jovens Indígenaa”, tendo Fernando
de Souza como mediador.
Após as palestras, no período da
tarde, foram feitos trabalhos em grupo que terminaram às 17h30 com Elaboração de Proposta para o Plano Distrital de Combate a Violência em Terras Indígenas.
No dia 26, foi feita a apresentação
dos trabalhos em grupo para a elaboração do relatório final. Depois foi criada
uma comissão de jovens indígenas de
Mato Grosso do Sul que representaria
este encontro no Maio Indígena, em Brasília, em busca de melhorias nas aldeias através das propostas elaboradas
neste encontro.

III Simpósio Internacional
sobre Religiosidades

Sobre a violência
Rosivânia Espíndola

A

violência existe muito aqui na aldeia. Precisa de segurança aqui
na aldeia. Muitos jovens saem pela noite, assaltam na estrada à noite. Os jovens não querem saber sobre a família,
só pensam em sair à noite, brigam muito na estrada. Até as pessoas que estudam à noite têm já medo. Às vezes, os
jovens não querem saber de conversa
dos pais e até das mães. Talvez o filho
sai escondido à noite dos pais. Quando
chega sábado, já estão na estrada, se
juntam. É o que eles vão fazer à noite.
Alguns jovens não querem estudar, só
querem sair à noite. Talvez até o pai
mesmo briga com o filho e ele depois já
sai à noite e começa fazer coisa errada.
Talvez de tão bravo vai se enforcar por
causa de briga com os pais. Por isso que
acontece muito suicídio na aldeia e é
assim que os jovens vivem aqui na aldeia.

A Ação dos Jovens Indígenas (AJI) foi representada por Nilcimar Morales e
Emerson Cabreira no evento que aconteceu em Campo Grande
Emerson Cabreira

O

III Simpósio Internacional sobre
Religiosidades, Diálogos Culturais e Hibridações aconteceu em Campo
Grande entre os dias 21 e 24 de Abril
em Campo Grande. O evento foi organizado pela Associação Nacional de História – Seção de Mato Grosso do Sul
(Anpuh/MS); pelo Departamento de História e Direito, da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (DHD/UFMS) e
pelo Laboratório de Representações Religiosas e Identitárias (LAR/DHD). Cerca de 1200 pessoas participaram do
Simpósio, das quais 731 eram pesquisadores apresentando trabalhos. Foram
realizadas sete conferências magistrais
e três mesas-redondas com intelectuais
reconhecidos no Brasil e no exterior.
A Ação dos Jovens Indígenas (AJI) foi
representada no Simpósio por Nilcimar
Morales e Emerson Cabreira, que participaram, junto com a antropóloga e professora da PUC (Pontifícia Universidade
Católica) de São Paulo, Carmen Sylvia de
Alvarenga Junqueira, de uma mesa redonda sobre violência entre os jovens na
reserva de Dourados.

“Penso que as comunicações foram
importantes e, em especial, a fala de
vocês [da AJI]. A situação, os projetos e
sonhos devem ser divulgados, pois só
assim é possível ouvir ponderações, críticas e mesmo palpites. Continuem falando, seja através de simpósios, vídeos, teatro, música, poesia, ciência... Não
importa o veículo, falem!”, enfatizou Carmen Junqueira.
Além da participação na mesa redonda,
a AJI apresentou durante o Simpósio seu
mais novo vídeo, De Mão Em Mão, feito
desde a criação até a pós-produção pelos
jovens indígenas da AJI, sob a orientação do
jornalista e documentarista Elton Rivas.
O SIMPÓSIO
O III Simpósio Internacional sobre
Religiosidades, Diálogos Culturais e Hibridações responde ao crescente interesse pelos estudos relacionados às religiosidades, aos diálogos culturais e às
hibridações. Somos interlocutores de um
duplo movimento, aparentemente contraditório: de um lado vemos o encurtamento dos espaços, a aceleração da história
e a crescente individualização das histórias coletivas; por outro, o crescimento

de manifestações culturais e étnicas que
continuam construindo e reconstruindo
o imaginário social. As hibridações são
resultados de diálogos culturais plenos
de tensões e de conflitos, resultados
das multiplicidades de pertenças.
“O Simpósio cria um espaço para
fortalecer os intercâmbios nacionais e
internacionais, discutir a contemporaneidade a partir dos temas hibridações, violência, confrontos étnicos, disputas de
campos simbólicos, diásporas, globalização e multiplicidades identitárias e reunir pesquisadores de diferentes campos
contribuindo, dessa forma, para o diálogo interdisciplinar”, afirma Jérri Roberto
Marin, professor da UFMS e coordenador geral do Simpósio.
O IV Simpósio Internacional sobre
Religiosidades, Diálogos Culturais e Hibridações está previsto para ocorrer em
2012, provavelmente na UFMS, em Campo Grande. “O evento enfocará, sobretudo, violência, confrontos étnicos, disputas de campos simbólicos, diásporas,
globalização e multiplicidades identitárias e meio-ambiente. As questões relacionadas aos povos indígenas terão prioridade”, completa Jérri.

Piadas

Apito Indígena
Izaque de Souza*

P

ara início de conversa,
um breve apito histórico: quando Cabral invadiu o
Brasil no século XVI, com suas
13 caravelas de expatriados,
malfeitores e ladrões, nossos
ancestrais já estavam aqui há
milênios. Aproximadamente
cinco milhões de pessoas falando cerca de três mil idiomas
e vivendo harmonicamente
com respeito mútuo às diferenças e costumes tribais. Pois a
cultura indígena sempre foi estribada no respeito e observação do exercício pleno do direito legal quanto ao outro.
Dos cinco milhões de indígenas, restam hoje pouco
mais de 400 mil aldeados
em míseros 3500 hectares de terra por
etnia, que na maioria das vezes ultrapassa seus 10
mil habitantes.
Dourados é
um exemplo

disso. São apitos, ou fatos
históricos reais que apontam
quais ou quem são os verdadeiros assassinos, vândalos.
Quanto aos ladrões, basta
ver os telejornais (se assim
a vergonha o deixar) para ver
quem são os verdadeiros ladrões que roubam milhões de
reais do dinheiro público e
sempre se safam das grades, com a ajuda de alguns
advogados. Os ditos de “cultura mais inteligente e civilização moderna” que apenas
denigrem a imagem da OAB,
de onde deveriam receber
cartão vermelho.
Meu apito passa pela
Constituição Federal no artigo
231. São reconhecidos aos
índios sua organização social costumes, línguas,
crenças tradições e os
direitos originários
sobre as terras
que tradicionalmente ocupam
competindo à
União demarcála proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Direito nosso e
deve ser cumprido.
Artigo 2 da Declaração
das Nações Unidas dos
Direitos dos Povos Indígenas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13/09/07 que diz: os povos
e as pessoas indígenas são
livres e iguais a todos os demais povos e pessoas e têm
o DIREITO a não ser objeto de
nenhuma discriminação no
exercício dos seus direitos fundamentais, em particular na
sua origem ou identidade indígena.
Portanto preconceito é crime passível de cana, xadrez,
sem salvo conduto, a todos
que o praticarem, inclusive aos
que se acham “entendidos” de
lei. É apenas um lembrete para
analfabetos em política social

indígena. Aqueles que imaginam pensar por nós. Infelizmente para alguns os muitos
anos de academia não foram
suficientes para abrir suas
mentes preconceituosas e racistas. Servem sim, para envergonhar os brasileiros. Mas
sabemos que os douradenses
de coração têm sua opinião
formada sobre o outro.
Com certeza na Transilvânia
há muitas vagas públicas de
direito. Começo a crer que a lenda dos hematófagos humanos
(vampiros) da Transilvânia é real,
e podem estar bem mais perto
do que imaginamos!!!
* É índio Guarani
graduado em Pedagogia
pela Unigran e servidor
público municipal na
Educação Escolar
Indígena.

Receita da tia Vera

É uma delicia e muito
simples de se preparar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INGREDIENTES

Bolo de
maçã

2 maçãs raladas com cascas
2 xícaras de açúcar mascavo
1 pitada de canela
Um pouco de uvas passas e nozes picadas
1 xícara (rasa) de óleo
1 pitada de bicarbonato
1 colher de café
3 ovos inteiros
1 colher de mel

MODO DE PREPARO
Juntar todos os ingredientes e assar em
uma forma média por 40 minutos. Retire
do forno, sirva-se e bom apetite.

Eventos 2009

Fotos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Emerson Cabreira e Nilcimar Morales no III Simpósio
Internacional sobre Religiosidades, Diálogos
Culturais e Hibridações, em Campo Grande

Jaqueline e Natália Costa

Apoio

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jaqueline (AJI) com parentes durante
o Maio Indígena, em Brasília

Atividade da AJI no CRAS,
na Aldeia Bororó

