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É hora de inovar
na Reserva
de Dourados,
vamos refletir

P

ovos indígenas moradores da Reserva de Dourados,
precisamos mudar o nosso conceito, precisamos de
um representante indígena, que seja pertencente à nossa comunidade, que seja comprometido com a nossa causa, que
tenha conhecimentos sobre a nossa realidade.
Continuamente recebemos visitas de candidatos não indígenas que vêm à comunidade pedir votos, fazem promessas, se
fazem de amigos, ganham a nossa confiança e, após terem sido
eleitos pelos nossos votos, não cumprem o que prometeram.
Eles não têm compromisso em cumprir uma promessa,
nos desrespeitam como cidadão. E com isso, nossas aldeias
continuam esta cada vez mais violentas, as adolescentes envolvidas no mundo da prostituição; jovens e adultos entregues ao alcoolismo; as drogas estão destruindo lares, continuamente mães pedem socorro pelos filhos perdidos para o crack e a maconha, não sabem o que fazer ou a quem recorrer. E
nada é feito por parte dos poderes públicos.
Falta um centro de lazer, investimento na agricultura, melhoras na saúde indígena, nas estruturas das escolas, na formação dos profissionais indígenas e falta fortalecer a cultura local.
Pois não temos ninguém que nos represente nos poderes
públicos, os eleitos para esses cargos não são comprometidos
com os indígenas, não consideram importante cumprir o prometido. Podemos, assim, lutar juntos pelos nossos direitos e somente com um representante do nosso povo, morador da Reserva e
conhecedor profundo de nossas dificuldades e da nossa cultura é
que conseguiremos ser ouvidos, para que a violência, a prostituição e as drogas deixem de atrapalhar nossos lares.
Chegou a hora da comunidade se conscientizar, elegendo um representante para mudar a realidade social do nosso
povo, precisamos despertar para ajudar a eleger um candidato da comunidade, temos que lutar e conquistar nosso espaço
por meio de nossa luta.
Não nos consideramos melhores que os não índios, mas
queremos ver nossos direitos respeitados, queremos conquistar melhorias nas condições de vida para nossos povos, pois é
uma forma de construirmos uma sociedade mais justa, com
direitos iguais para todos os povos indígenas. Temos que ser
unidos em favor da causa indígena.
Está em nossas mãos a possibilidade de mudar, vamos
eleger um representante que mora na comunidade para ocupar um lugar no poder público, para representar e lutar pelo
nosso povo indígena.

Cuidados com os mais velhos
Idosos sofrem
maus tratos na
Reserva Indígena
de Dourados,
mas há também
bons exemplos a
serem seguidos
Felícia Brites, 95
anos. “Os idosos se
sentem mais felizes
quando recebem
carinho dos filhos e
netos”

Jaqueline Gonçalves

O

s maus tratos a ido
sos são uma triste realidade que, infelizmente,
pode ser testemunhada na Reserva Indígena de Dourados.
Muitas famílias nas aldeias Jaguapiru e Bororó ainda
têm avó e avô, bisavó e bisavô e alguns são abandonados
por sua própria família. Esses
idosos têm dificuldade para
se virar sozinhos e acabam
vivendo em condições de higiene precária e alguns até recorrem ao álcool para conseguir continuar vivendo.
Muitos desses idosos recebem aposentadoria, mas
acabam nem vendo a cor desse dinheiro porque os filhos e
netos fazem as compras sem
se preocupar com o verdadeiro dono do benefício. Esses
velhinhos ficam, então, sem
alimentação, sem roupa, sem
calçados; eles vivem de migalhas e muitos vão parar no
hospital queixando-se de dores no estômago causadas
pela fome.
Uma índia Kaiowá de 87
anos, moradora da aldeia Jaguapiru que pediu ao Jornal
AJIndo para não ser identificada, é aposentada e vive ao

lado da casa da filha em uma
casinha coberta de lonas e
com pedaços de papelão e
pedaços de panos. Ela conta
que todo mês sua filha vai com
ela ao banco e leva um monte de crianças. Chegando lá
fazem muita compra, mas ela
não vê essa compra, pois fica
tudo na casa da filha.
“Eu já estou velha e não
preciso de muitas coisas, mas
preciso me alimentar bem. E
o que me resta é erva para
tomar mate e um pacote de
arroz”, conta a índia Kaiowá.
Ela conta ainda que é difícil para ela ter de sair à procura de lenha para fazer fogo
em sua casa, isso quando há
mistura. Ela dorme em um
colchão que fica no chão de
sua casa e conta que já foi
internada várias vezes no hospital com dores no estômago
porque sentia muita fome.
Outro indígena da etnia
Kaiowá, que também pediu
para não ser identificado, contou à reportagem do Jornal
AJIndo que foi abandonado
pela esposa depois que sofreu
um acidente e quase perdeu o
movimento das pernas. Então,
ele se mudou para casa da filha, que não liga para ele.
“Minha família nem sei

mais quem é, eu sei que agora estou aqui com uma ‘Java’
na mão bebendo. Não tenho
mais noção do que é viver
feliz. Sei que meus dias estão no fim, vou aproveitar,
isso pelos menos me faz esquecer um pouco que não tenho ninguém por mim”, diz o
indígena de 82 anos.
BONS EXEMPLOS
Em meio a esse sofrimento de alguns idosos da Reserva Indígena de Dourados, o
jornal AJIndo teve a oportunidade de conhecer duas histórias que são exemplos a serem seguidos.
A índia Kaiowá de 95
anos Felícia Brites teve 14 filhos, dos quais quatro foram
assassinados. Ela teve uma
história de vida muito triste e
também passou pelos problemas vividos pelos dois indígenas citados anteriormente,
mas hoje tem toda a atenção
que merece.
Felícia morava com uma
filha e vivia em condições
muito precárias; foi internada ainda este ano com dores
no estômago porque estava
passando fome. Mas hoje ela
mora com o filho Euzébio Brites Garcia e tem todo cuida-

do merecido: comida na hora
certa, remédio na hora certa,
cuidados com a higiene.
“Eu vivi novamente”, diz
a índia Kaiowá. “Os idosos se
sentem mais felizes quando
recebem carinho, atenção
dos filhos e netos”.
Outro exemplo positivo é
o da indígena Kaiowá de 99
anos Erondina Porto Daniel.
Assim como os outros, ela também já passou por situações
não muito boas, mas hoje se
sente muito bem, pois tem sua
casa, que ganhou do governo,
onde mora sozinha, mas sua
filha vive na casa ao lado.
“Nada melhor do que ter
nosso cantinho para ficar em
paz. A vida não é só alegria,
temos que nos esforçar para
conseguir o que queremos”, diz.
Dona Erondina contou ao
Jornal AJIndo que seu lazer é
costurar e passear na casa dos
parentes. Aos domingos, ela
vai à casa de filhos e netos.
Com quase um século de vida,
a indígena diz que aproveitou
bem a vida, viu os filhos, netos e bisnetos crescerem.
“Eu nem conheço todos
os meus netos, eles têm que
se identificar para eu saber, a
idade quase não me permite
mais”, conta.

Drogas na
adolescência
Tânia Porto

E

xistem muitos jovens
na Reserva Indígena
de Dourados e, infelizmente,
uma boa parte deles consome
drogas ou bebida alcoólica.
A nossa Reserva se divide em duas aldeias: Bororo
e Jaguapiriu, onde existem
jovens das etnias Guarani,
Kaiowá e Terena. Temos poucas opções de lazer e os jovens acabam se divertindo
do jeito que conseguem. É aí
que se envolvem com as drogas e bebidas.
Esses jovens precisam de
ajuda, não são todos que estão na escola, muitos estão
sem estudar e gastam o seu
tempo usando drogas ou passam o dia bebendo. O mais

preocupante é que não só os
adolescentes estão nessa situação, mas também crianças
de oito, nove anos. Precisamos ocupar esses jovens e
crianças.
O Jornal AJIndo esteve entrevistando alguns desses jovens para falar um pouco sobre a vida que estão levando.
Uma adolescente de 14
anos da etnia Guarani que
mora na Aldeia Jaguapiru e
não quis ser identificado conta que não está estudando
porque não consegue ir à escola todos os dias. Diz que
não pensa no futuro, mas tem
alguns planos e gostaria de ser
alguma coisa em sua vida.
“Se eu tiver alguma oportunidade de alguém me ajudar, com certeza um dia vou

Jovens indígenas contam que querem
se livrar, mas não conseguem
sair dessa. Eu só não consigo,
mas não desejo para ninguém
a vida que estou levando.
Você vira escravo de você
mesmo ou então da droga,
que é uma coisa muito ruim,
estraga muito a sua vida”,
conta a jovem.
Sua mãe conta que desconfiou no começo, mas não
tinha certeza e a filha não
conversava com ela.
“Hoje eu converso com
ela, mas não adianta mais.
Não quero que a minha filha
vire assaltante”, diz a mãe da
jovem guarani. “Eu penso que
para a minha filha pode sair
dessa vida, ela teria que ocupar o tempo dela. Ela não está
estudando porque não consegue ir todos os dias na escola, mas ela diz que vai estu-

dar de novo ano que vem. Um
dia ela vai saber qual é a verdadeira tragédia da droga”,
completa.
“Eu tenho certeza que um
dia vou conseguir sair, hoje é
a coisa que mais quero na
minha vida”, diz a adolescente ao Jornal AJIndo.
Outro jovem de 13 anos
da etnia guarani que está
usando drogas diz que estudava e parou no quinto ano,
mas espera voltar a estudar,
porque ele gosta e pensa em
seu futuro às vezes. Ele também diz que pensa em parar
de usar drogas, mas não sabe
se vai conseguir.
“Eu queria dizer para
quem está começando para
sair enquanto há tempo”, alerta o menino.

Uma conquista para o povo indígena
A Reserva Indígena de Dourados precisa de um representante na Câmara de Vereadores
Nilcimar Morales

A

Reserva Indígena de Dourados
enfrenta muitos problemas,
como falta de políticas públicas, de
moradia digna e de saneamento básico,
falhas no atendimento de saúde e na educação. Para resolver esses problemas,
precisamos ter mais protagonistas nos
três poderes (Judiciário, Legislativo, Executivo). Mas como fazer isso?
Uma solução é eleger vereadores,
deputados estaduais, deputados federais
e senadores indígenas para assim termos
força e fazermos valer o que está escrito na Constituição Brasileira, porque a
situação está cada vez mais difícil. Os
políticos não têm vontade de ajudar, não
resolvem os problemas simplesmente
porque não querem.
Vários candidatos indígenas já concorreram a uma vaga na câmara de vereadores de Dourados, mas até o momento ninguém conseguiu chegar lá.
Por quê?
Um dos problemas é a compra de
voto. Temos que pensar que 100 reais
acabam rapidamente, não garantem
grandes projetos para quatro anos, não
garantem construção de novas escolas,
estradas boas, iluminação, qualificação
de mão de obra, entre outras coisas.
Votando em nós mesmos podemos
garantir um futuro para as crianças indígenas, podemos conseguir melhorias
para a nossa Reserva. O resultado será

positivo para toda a comunidade e quem
pode conseguir isso é um vereador. Temos que pensar que podemos ir muito
mais longe que imaginamos. Votar em
nosso próprio sangue significa ser leal
com nosso futuro, com uma criança que
está entrando na escola.
Vários vereadores têm sua base,
como os sindicados, a comunidade negra, o Movimento Sem Terra. Todos têm
um parlamentar que fala por eles e nós
indígenas ainda não temos isso em
Dourados. Já passou da hora de termos
um representante. Agora é o momento
de deixarmos de lado as rivalidades e
buscarmos em conjunto uma vitória,
porque ter um representante será bom
para todos.
Muita gente não quer a nossa organização porque se beneficiam de nosso
suor e da injustiça contra o nosso povo,
jamais vão querer que nós sejamos responsáveis por nós mesmos.
No intuito de começar a mudar isto
para organizar, os representantes intelectuais e políticos indígenas, junto com as
lideranças da Reserva Indígena de Dourados, estão estudando uma maneira justa para ganhar.
A proposta é fazer uma eleição prévia interna na aldeia com dez candidatos. A comunidade terá a oportunidade
de votar em um representante para ser
apoiado para vereador 2012, assim quem
perder apoiará o mais votado, para evitar que vários candidatos indígenas se

candidatem e, com isso, a comunidade
fique dividida.
POR QUE ACONTECE A DIVISÃO?
Alguns dos partidos maquinam a
derrota porque não querem que um indígena seja eleito na cidade de Dourados.
Então, chamam vários candidatos da
Reserva para concorrer, assim os votos
dos índios ajudam na legenda do partido e os votos ganhos pelos indígenas
acabam indo para os não índios.
Um exemplo claro disso e foi em
2008, quando um vereador Indígena
foi lançado candidato pelo seu partido, e foi claramente traído, pois era
estratégia do próprio partido que ele
não fosse eleito.
Temos que mudar a nossa maneira
de pensar e temos a chance de mudar
esse quadro em 2012. Temos 3.800 eleitores na Reserva Indígena, é mais do que
suficiente para eleger um vereador bem
votado que nos represente.
Mas para isto acontecer, é preciso participar da eleição prévia interna, para não acontecer novamente de
dividir os votos entre vários candidatos e ninguém ganhar. Os interessados em concorrer na prévia interna já
estão se organizando e concordando
com a estratégia de que quem perder
não poderá se candidatar em 2012,
mas sim somar força com aquele que
for mais votado pelos eleitores da
Reserva de Dourados.

Gotas preciosas
Moradores da Reserva Indígena de Dourados reclamam da falta de água; Funasa alerta para o desperdício
Rosivânia Benites

A

Reserva Indígena de Dourados,
composta pelas Aldeias Jaguapiru e Bororó e ocupando um território
de 3.460 hectares não tem mais matas e
rios, portanto o abastecimento de água
é fundamental para as famílias que moram ali.
Segundo a Funasa (Fundação Nacional de Saúde), órgão responsável pelo
saneamento e abastecimento de água na
Reserva, as duas Aldeias contam com
sete poços, oito reservatórios e 137 quilômetros de encanamento, estrutura que
permite o bombeamento de mais de três
milhões de litros de água por dia para as
2.643 casas da Reserva.
No entanto, alguns moradores reclamam que falta água em suas casas, especialmente na Aldeia Bororó. “Às vezes falta água no período da manhã e
nos dias de domingo”, conta a dona de
casa a Lúcia Galto, moradora da Aldeia
Bororó.
Para Gédio Petigal Fernandes, que
mora na Aldeia Jaguapiru, o controle no
abastecimento de água é positivo. “O
abastecimento de água na minha casa
é controlado, à noite chega às 19h e dura
até 11h da manhã do dia seguinte, depois acaba novamente”, conta Gédio.
“Acho que é muito bom controlar a água,
não prejudica a minha família. A Funasa tem dividido bem a água para a população indígena”, diz.
Mas de acordo com Donizete Araújo, chefe do Pólo Básico da Funasa em
Dourados, a falta de água na Reserva só
acontece quando há algum problema na
rede de distribuição.

“Só falta água quando estraga alguma peça, aí é preciso esperar que a peça
chegue para fazer o conserto, mas isso
é rápido. Quando não há problema, o
bombeamento é feito dia e noite”, explica Donizete.
Uma grande preocupação da Funasa é o desperdício de água na Reserva.
Por isso, foi criado um serviço de Agentes Indígenas de Saneamento (Aisan),
através do qual alguns indígenas foram
capacitados para fazer vistorias e orientar os moradores da Reserva para evitar
o desperdício de água.
“A conscientização sobre a importância da utilização racional da
água é fundamental para que não
ocorra falta, principalmente em períodos de calor, quando o consumo
tende a aumentar”, explica Flávio
Britto, Coordenador Regional da Funasa de Mato Grosso do Sul.
“Os moradores são responsáveis por
tudo o que tem em suas casas: torneiras,
chuveiro, vaso sanitário, mangueiras e
canos de ligação da casa até a rede da
Funasa”, completa Donizete.
Ele conta o caso de uma vistoria na
casa de uma moradora da Reserva que
dizia que não tinha água, mas foi constatado que a mangueira da casa dela ia
direto para dentro do poço e ficava aberta
dia e noite.
“Desperdícios grandes também acontecem quando as pessoas deixam a torneira aberta e vão dormir ou saem para
passear. Quando lavam roupas, a torneira
fica aberta por horas seguidas. Esses casos fazem com que falte água para todos”, alerta Donizete.
Ele diz ainda que quando algum

DICAS PARA EVITAR DESPERDÍCIO DE ÁGUA
n Feche a torneira ao escovar os dentes e ao fazer a barba
n Antes de lavar pratos e panelas, remova bem os restos de comida e jogue-os no lixo
n Mantenha a torneira fechada ao ensaboar as louças
n Deixe de molho as louças com sujeira mais pesada
n Mantenha a torneira fechada ao ensaboar e esfregar as roupas
n Deixe as roupas de molho para remover a sujeira mais pesada
n Não deixe a torneira pingando, sempre que necessário troque o “courinho”. A perda por
vazamento em torneiras é muito grande: um gotejamento lento resulta em uma perda de 400
litros por mês.
Fonte: Programa de Uso Racional da Água da Universidade de São Paulo (Pura/ USP)

morador corta a rede para fazer uma ligação sem autorização, além de causar
falta d’água, pois o vazamento é grande, também provoca contaminação da
água que os moradores vão usar.
De acordo com a Funasa, a estrutura de abastecimento de água da Reserva Indígena de Dourados tem capacidade para bombear cerca de 270 litros de
água por pessoa por dia, quantidade que
está acima da média de 180 litros por
pessoa por dia consumida na cidade,
segundo a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).
Estudos informam que uma torneira
gotejando consome em média 45 litros
de água por dia. Imaginem quantos litros de água gasta uma mangueira aber-

ta por uma hora. Imaginem quantos litros de água são desperdiçados quando
um chuveiro, uma torneira, um vaso sanitário ficam vazando água sem parar.
Imaginem isso acontecendo em várias
casas na Reserva de Dourados.
Fica aqui o recado do Jornal AJIndo
para todos os moradores da Reserva.
Neste período de calor, a água é muito
importante para todos nós. Vamos consertar os vazamentos de água e fechar
as torneiras abertas.
Morador, procure os agentes da Funasa para se informar sobre a sua responsabilidade e sobre como cuidar melhor da água que chega até sua casa
para garantir o abastecimento de água
de boa qualidade sempre.

Encontro de professores e lideranças
João Machado*

E

ntre os dias 10 e 14 de novem
bro de 2010, no município de
Eldorado (MS), aconteceu o “16º Encontro de Professores e Lideranças Guarani
e Kaiowá”, com os temas Sustentabilidade, Educação e Saúde.
Os participantes debateram como a
educação escolar indígena está colaborando na melhoria da qualidade de vida
e também discutiram sobre autonomia,
projetos sustentáveis, saúde e terra nas
comunidades.
Uma das questões da assembleia foi:
“O que está faltando para a educação
escolar indígena funcionar?”. Conforme
relato de professores locais, em várias
terras indígenas, não há escolas construídas pelo município ou estado, não
há professores indígenas capacitados e
nem escola tradicional.
Outro problema enfrentado é a falta de recursos para elaboração e publicação de materiais didáticos específicos na língua indígena. Em alguns municípios como Dourados, Japorã e Paranhos, a escola indígena tem pouca ên-

fase e a prática regular da rede municipal de ensino tem predominância.
Em Caarapó e Amambai a prática
pedagógica está a contento da comunidade, já em outras como Juti, Tacuru,
Laguna Caarapã e Aral Moreira, os professores solicitaram capacitação para
elaboração do Projeto Político Pedagógico e o Regimento escolar.
Outro problema levantado é que
alunos do Ensino Médio necessitam de
formação profissionalizante porque a
maioria dos alunos abandona os estudos e vai trabalhar em usinas de álcool.
O distanciamento de alguns professores dos caciques rezadores, ñanderú
e ñandesy, foi citado como um dos motivos para explicar por que as escolas
trabalham pouco a cultura.
“Se ñandesy e ñanderú não nos ensinar, nunca vamos aprender a dança tradicional”. Já a resposta dos caciques foi
expressa assim: “Os professores devem
procurar ter curiosidade e viver sua cultura para aprender”.
Como diz o professor João Benites, da aldeia Cerrito: “O professor indígena deve escutar, discutir com a co-

munidade, planejar junto, achar um
caminho, trabalhar unido na aldeia,
usar os recursos naturais como materiais de aprendizagens, mudar sua postura prática, mentalidade e pensamento, não deve querer ser como o professor não índio”.
Opino que uma escola indígena de
qualidade deve trabalhar no seu currículo a orientação, divulgar e esclarecer sobre a questão da terra, territorialidade, o “ñande-retã” e tudo que ela
possui. Trabalhar a sustentabilidade e
autonomia dela, envolver a juventude
na questão cultural, cientes das questões étnicas, porém, também preocupado com o futuro.
A escola indígena não pode ser como
a escola dos não índios, que formam pessoas somente para a mão de obra. Deve
dar, acima de tudo, uma formação crítica, que forme pessoas pensantes, úteis,
que vivam em harmonia e que compartilhem solidariedade nas aldeias.
* Professor da Escola Tengatui,
da Aldeia Jaguapiru
(joao.tengatui@gmail.com)

Visite o blog da AJI
www.ajindo.blogspot.com

VIII Feira Krahô
de Sementes
Tradicionais
Ana Claudia de Souza

A

conteceu em Tocan
tins entre os dias 25
e 30 de setembro a VIII Feira
Krahô de sementes tradicionais. Os povos Guarani, Kaiowá e Terena de Dourados se
deslocaram para Tocantins
para participar do evento e a
AJI (Ação dos Jovens Indígenas) esteve presente.
Foi uma troca de experiência inédita para mim, pois
a nossa realidade é bastante
diferente da deles, logo na
chegada percebi o tamanho
da diferença. Aqui em Dourados, encontramos indígenas
em todo lugar, o que mostra
que estamos muito presente
na cidade. É que dependemos da cidade para quase
tudo que fazemos em nosso
dia-dia e também a cidade é
muito próxima da Reserva
Indígena, são apenas uns quatro quilômetros de distância,
o que torna frequente a ida
dos indígenas até a cidade.
Fazemos compras, vamos
passear e também hoje temos jovens índios que estudam nas escolas da cidade.
Já a aldeia que visitamos
no Tocantins é muito diferente. Chegamos a Palmas (capital do Tocantins) no fim do dia
24 e passamos a noite no CIMI
(Conselho Indigenista Missionário). No dia seguinte, seguimos para a aldeia, que eu pensei que fosse próxima, mas
estava enganada. Para começar passamos a manhã viajando até chegar à cidade de Itacajá (TO), região onde fica a
aldeia dos índios Krahô.
Itacajá é uma pequena
cidade, a mais próxima da
aldeia dos parentes Krahô.

Ali esperamos um carro da
Embrapa, pois como a estrada era de areia e já fazia
mais ou menos uns seis meses que não chovia no local,
precisávamos de um carro
grande, com tração nas quatro rodas. Assim mesmo, chegamos à Aldeia com bastante dificuldade no fim do dia
26. O evento já estava acontecendo, só deu tempo de tomarmos banho e já fomos
acompanhar a programação.
Logo ao chegar, me deparei com uma coisa linda,
muito boa: o Rio Tocantins,
que passa na terra indígena
Krahô. Foi ali que tomamos
banho e o Rio foi de grande
serventia porque estava fazendo muito calor.
O que eu achei muito legal é que teve “Roda de Prosa”, que foi dividida entre
dois grupo: um dos não-índios, que era composto por representantes de ONG e indigenistas, e o outra grupo dos
índios, composto pelo povo
Krahô e os parentes de outro
lugares e de etnias diferentes.
A roda de prosa foi dividida exatamente para que os parentes (indígenas) tivessem um
tempo juntos para se conhecerem um pouco mais e debaterem os problemas que atingem
a aldeia de cada um que estava presente no evento.
Além disso, os vídeos da
AJI foram exibidos na programação de Mostra de Vídeos
e assistimos a atividades culturais tradicionais dos Krahô
e dos povos visitantes. No dia
30 de setembro foi o encerramento do evento e, com
coração partido, deixamos
aquele lugar maravilhoso e
os novos amigos que fizemos.

Povos Guarani, Terena e Kaiowá de MS
vão ao Tocantins para trocar
conhecimentos com os parentes Krahô

A Feira Krahô de Sementes Tradicionais aconteceu pela
primeira vez em 1997, quando a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia conseguiu recuperar a semente do
milho ponhupey, que havia se perdido.
Então, durante seis dias do mês de setembro, período
que antecede a época das plantações, os Krahô se tornam
anfitriões de uma festa que celebra esse regate, recebendo parentes de outras etnias na Associação União das Aldeias Krahô – Kapey, no município de Itacajá, a 295 km
de Palmas.
Durante a feira, cada povo leva suas sementes e variedades (milho, fava, arroz, inhame, batata-doce), para trocar entre si, diversificando suas plantações.

A palavra é dos alunos!
A AJI
A AJI é onde a gente aprende um monte de coisas, a fotografar,
fazer gravações, fazer teatro e também fazer filmes. A AJI para mim é
muito legal eu gosto muito de ir à AJI. O que eu mais gosto é de
fotografar. Os professores da oficina da AJI são muito legais.
Eu já estou na AJI há dois anos e meio, nunca vou esquecer
aquelas pessoas que me receberam de braços abertos. Por isso eu
agradeço muito os professores da AJI.
Josilaine Fernandes - 13 anos - Kaiowá
Aluna da AJI nas atividades realizadas às quintas-feiras no CRAS
da Aldeia Bororó

Oficina de fotografia
A fotografia é a eternização de um acontecimento em nossas
vidas. Quando venho à cidade, primeiro de tudo eu observo as paisagens, as plantações durante o caminho. Vejo várias pessoas de
diferentes idades e aspectos diversos. Cada um com seu jeito de se
vestir, andar e falar, cada um de seu jeito particular, alguns vão fazer
compras ou passear.
Os lugares que gostaria de eternizar em imagens são: a Praça
Antônio João, o vai e vem das pessoas no centro de dia e de noite. O
Shopping com sua enorme estrutura e diversas formas de entretenimentos,
Suelem Nascimento Martins - 17 anos - Guarani
Aluna da AJI no ano de 2010, concluiu a oficina de informática
e participa da oficina de fotografia para o livro “Olhares da cidade”

Oficina de Fotografia
Muitas pessoas vêm para a cidade para fazer compras, vem passear ou até mesmo para vender mandioca, milho, etc. Quando eu
venho para a cidade é para fazer compras, vou aos mercados, lojas e
na AJI. Gostaria de ir ao Shopping.

Eu acho que uma fotografia é como se fosse o dia que congelou
e a gente nunca se esquece dele. Na imagem parece que a pessoa
ficou paralisada demonstrando o que estava sentindo no momento
em que foi tirada a foto.
Dhenelis Oliveira Martins - 14 anos - Guarani
Aluna da AJI no ano de 2010, concluiu a oficina de informática
e participa da oficina de fotografia para o livro “Olhares da cidade”

Olhar sobre a cidade
Para mim a cidade é um local de variadas culturas, as diversas
culturas são muito lindas, os produtos, o artesanato das pessoas é
fantástico. Eu gosto da cidade, sou apaixonada pela diversidade da
minha cidade. Eu adoro os parques, eu gostaria de fotografar no
parque, porque há muitas coisas lindas a se fotografar.
Mas o que me dói é o preconceito que as pessoas carregam
consigo escrito no peito. Isso é chato.
Francinei B. Da Silva - 15 anos - Kaiowá
Aluno da AJI nas atividades realizadas às quintas-feiras no CRAS
da Aldeia Bororó

A AJI em minha vida
Na AJI a eu faço um pouco de tudo, aprendi a fotografar e assisti
a muitos vídeos de outros povos indígenas. Para mim faz parte de
minha educação, eu adoro ser da AJI, as oficinas são bem legais, me
sinto muito bem, gosto muito.
Na AJI, os alunos fizeram apresentação de teatro, a gente foi no
Parque dos Ipês, também apresentamos danças, os professores explicam um pouco de tudo, explicam sobre nossa aldeia. Os nossos
desenhos já foram para o Jornal da AJI, também as fotos, eu me sinto
importante.
Jaqueline Gonçalves - 12 anos - Kaiowá
Aluna da AJI nas atividades realizadas às quintas-feiras no CRAS
da Aldeia Bororó

Desenhos

Desenho de Gilmar Gonçalves Reginaldo – Escola
Francisco Meireles (8º B)

Olá a todos!
Eu sou a Vera
Lúcia, mais
conhecida
como tia
Vera.
Agradeço a
todos aqueles
que através
do Jornal
AJIndo
puderam
conhecer e
saborear as
minhas
receitas. Até
o ano que
vem, se Deus
permitir!
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Agradecimento da tia Vera
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Desenho de Alaiza Souza Silva – Escola
Francisco Meireles (7º A)

Fotos

Eventos
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Oficina de
informática

Oficina no
CRAS com
Ana Cláudia –
turma de
terça-feira

Oficina de Fotografia

Oficina no CRAS com Jaqueline e
Nilcimar – turma de quinta-feira

Equipe AJI

Apoio

