


Pedro Rocha Martins*

O problema da terra
começa pela histó-

ria da chegada dos brancos,
chamados pelos indígenas de
KARAI, no início eles eram
poucos. Com o passar dos
tempos foram aumentando e
a cada dia iam ocupando os
territórios dos indígenas, na-
quela época, não havia mui-
ta gente branca e a terra era
muito grande e parecia que
dava para todos viver nela,
tantos índios (OS AVA) como
os brancos (OS KARAI). Se-
gundo os índios mais velhos
eles trabalhavam com esses
colonos que traziam merca-
dorias, ferramentas, panelas,
roupas, armas e munições de
que tanto se precisava naque-
la época para caçar.

Parecia que a chegada
dos KARAI trazia muitos be-
nefícios para todos os indíge-
nas. Mas os KARAI aumenta-
vam cada dia e cada vez mais
eles chegavam mais perto da
casa do índio (AVA RÓGA).
Aí o território (TEKOHA) dos
índios começou a ficar pe-
queno e não cabia mais os
índios (AVA). As famílias
expulsas dos TEKOHA podi-
am ir para os territórios de
parentes ou ficavam traba-
lhando com os invasores,

Demarcação uma questão de direito

esses chamados de fazendei-
ros ajudados pelo Governo,
Missionários, Polícia, e ou-
tros. Os indígenas foram le-
vados para as reservas numa
espécie de confinamento.
Não tendo terra para plan-
tar, apenas para fazer suas
casas, as aldeias rapidamen-
te foram ficando cheias, e
os indígenas começam a
luta pela sobrevivência.

Em Mato Grosso do Sul,
antes das usinas de cana de
açúcar, os índios ajudaram a
desmatar áreas para a chega-

da da soja e milho nos anos
de 1970. Antes ainda os indí-
genas trabalhavam para a po-
derosa companhia Matte La-
ranjeira na colheita da erva
mate, uma poderosa potência
na economia de nosso Estado.

A mão de obra barata dos
indígenas é documentada
desde 1930, sempre houve a
exploração, com confina-
mento, um fato que contribuiu
para a desagregação sempre
com novas frentes de traba-
lho nas usinas e nas fazendas.

A luta dos indígenas pe-
las terras é antiga a exem-
plo de outras aldeias, a al-
deia Te’yi nhe ê, a 12 quilô-
metros da cidade de Caara-
pó (MS), fundada pelo anti-
go SPI (Serviço de Proteção
ao Índio), substituído pela
Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), foi quem fez as de-
marcações das terras.

Com a luta de um grupo
de indígenas que já viviam
nas terras sempre ameaçados
por grileiros e fazendeiros, e
alguns que trabalhavam nas
fazendas, muitas vezes sem
remuneração fixa, trabalha-
vam somente pela alimenta-

ção. Com a demarcação, a
aldeia conta com 3.593 hec-
tares, e uma população de
indígenas de 5.702 habitan-
tes, entre adultos e crianças.

Todos os povos indígenas
têm seus direitos e está na
constituição federal, Capitu-
lo VIII, Artigo 231, com a se-
guinte redação: São reconhe-
cidos aos índios sua organi-
zação social, costumes, lín-
guas, crenças e tradições e os
direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à união
demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.

Os indígenas têm seus
direitos assim como os bran-
cos têm seus direitos, todos
os brasileiros devem respei-
tar a constituição que é a
nossa lei maior, e a DEMAR-
CAÇÃO das terras indígenas
é uma questão de direitos que
tem que ser respeitada. É
uma dívida que a União tem
com os grupos indígenas des-
de a promulgação da Cons-
tituição de 1988.
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Ana Cláudia
de Souza

O início do ano
de 2011 foi

marcado por muita
chuva, que provocou
tragédias no Brasil e
em outros países tam-
bém. Em Dourados, al-
guns bairros chegaram
a ficar alagados. Feliz-
mente, na Reserva In-
dígena de Dourados
não tivemos problemas
tão sérios quanto os
que atingiram o muni-
cípio de Aquidauana
(MS) e o Estado do Rio
de Janeiro, mas a chu-
va acabou com as es-
tradas, prejudicando os
moradores.

Todos os que resi-
dem nas aldeias Jagua-
piru e Bororó tiveram
problemas, pois todos
usam as estradas, seja
para trabalhar, para es-
tudar, e até para levar
um doente ao posto de
saúde ou ao hospital.
Existem trechos de ato-
leiros por falta de co-
locação de cascalho e

Estradas em

estado de emergência

Estradas da Reserva Indígena de Dourados
ficam intransitáveis devido à chuva

a prefeitura demorou
tanto para tomar provi-
dências que alguns
moradores até tentaram
eles mesmos tapar os
buracos.

Os alunos que de-
pendem dos ônibus
para chegar à escola
chegaram a perder au-
las porque o ônibus não
tinha condições de pas-
sar em alguns trechos
do trajeto percorrido
normalmente.

“É muito ruim, que-
remos chegar limpos à
escola, mas nesses dias
fica impossível, o pior
é quando tem muito
barro e chove muito aí
o ônibus não vai bus-
car a gente e temos que
voltar à pé”, conta
Wesley Reginaldo da
Silva de 13 anos, alu-
no da escola Francisco
Meireles e morador da
Aldeia Jaguapiru, que
aguardava o ônibus
com ansiedade quando

concedeu entrevista ao
Jornal AJIndo.

O caso mais alar-
mante aconteceu no
dia 28 de março, quan-
do ocorreu a inundação
do córrego que passa
dentro da aldeia e os
alunos da Escola Fran-
cisco Meireles, que fica
fora da Reserva, mas
recebe muitos indíge-
nas, ficaram assustados
ao sair da aula e se de-
parar com a enchente.

Sem o ônibus, Adri-
an César de nove anos,
morador da aldeia Ja-
gupiru e estudante da
Escola Francisco Mei-
reles, conta que prote-
geu seu irmão menor e
que algumas crianças
quase foram arrasta-
das. A água passou por
cima da ponte e a cor-
renteza era muito for-
te. Felizmente, nada
de grave aconteceu,
mas as crianças temem
por outra chuva dessas.

“Ainda bem que
não aconteceu nada
mais grave, mas a gen-
te fica preocupado, né?
Tenho meu menino que
estuda lá na Francisco
Meireles e tem que ir
por esse caminho, tem
que rezar para não cho-
ver enquanto ele esti-
ver por  lá”, desabafa o
trabalhador rural Geni-
valdo da Silva, pai de
Wesley.

“Por que temos
uma estrada de asfalto
enorme que passa den-
tro da aldeia, com tudo
de boa qualidade para
os carros passarem? Já
que fizeram tudo isso
para os brancos passa-
rem de carro por aqui,
por que não fazem al-
guma coisa para me-
lhorar as nossas estradas
internas?”, questiona
Antônia Medina que
mora perto do local
onde a ponte foi inun-
dada, perto da  escola

Francisco Meireles.
A Prefeitura de

Dourados informou,
através de sua assesso-
ria de imprensa, que
“está ciente da situa-
ção das estradas da re-
serva de Dourados, e
pretende desenvolver
um trabalho de recupe-
ração das vias e das
pontes”.

“A atual adminis-
tração tem conheci-
mento das dificuldades
enfrentadas pelos mo-
radores das Aldeias
Bororó e Jaguapiru e
está empenhada em
resolver os problemas.
Entretanto, como é de
conhecimento público,
a Prefeitura enfrenta
uma grave crise finan-
ceira, reflexo dos des-
mandos e má gestão de
administrações passa-
das. Por isso, o traba-
lho na Reserva depen-
de de recursos,” diz a
assessoria de imprensa,
sem mencionar quando
o problema das estra-
das da Reserva será re-
solvido.



Nilcimar Morales

Antigamente nossos ancestrais usavam arco e flecha
para defender os povos indígenas. Faziam grandes

reuniões, criavam estratégias para brigar a favor de seus terri-
tórios e garantir vida para todos. Porém, as grandes mudanças
no mundo nos levaram a encontrar outra maneira de conquis-
tar nossos espaços, o mínimo de dignidade de garantir a vida
e o bem-estar social dos povos indígenas.

Hoje usamos as novas armas que temos: a caneta e o
diálogo. E para que elas se tornem ainda mais eficientes, pre-
cisamos da unidade entre os povos.

Essas são as armas mais poderosas de todas as nações do
mundo, é a partir delas que podemos conquistar a riqueza do
mundo e a liberdade do povo.

O mundo moderno trouxe um novo modelo e nós temos a
obrigação de aprender e caminhar conforme a situação, não
podemos ficar para trás. Nós, índios, temos capacidade de ser
médicos, astronautas, ou outro profissional qualquer. Só não
podemos ficar de braços cruzados, assistindo. Temos hoje vá-
rios indígenas intelectuais no Brasil para ajudar a romper as
injustiças.

No passado, nos deixaram de fora do planejamento de

Caneta e diálogo
Essas são as nossas armas

desenvolvimento econômico e social, fato que tem feito a
comunidade indígena sofrer. Mas ela não desistiu de seus va-
lores e costumes, nem de sua luta para garantir o futuro da
nação indígena.

Se nosso povo tivesse tido uma única chance nos tempos
passados de ser ouvido, ter seus anseios atendidos e sendo
protagonista reconhecido pelo governo brasileiro, a nossa so-
ciedade não estava passando o que se vê na imprensa: só são
veiculadas notícias ruins das aldeias.

Temos o dever de garantir os nossos direitos através de
nossos “representantes políticos” porque tudo começa por aí,
é através da política que podemos interpretar a intenção do
Governo. Essa é umas das principais armas que devemos ter
hoje

É preciso não desistir de nossos sonhos. E é preciso ter
perseverança para concretizar um sonho, ser forte para ven-
cer as batalhas da vida. Todos nós temos que ter um sonho
para não ficar sem ação futura.

Se em algum momento passamos por dificuldades, deve-
mos conversar com um parente, trocar ideia, com certeza
encontrará solução para o problema, vamos juntos ser solidá-
rios e construir uma comunidade mais forte, com pensamento
de vitória e com futuro melhor para todos.



Jaqueline Gonçalves

A Reserva Indígena de Dourados
(RID), com uma população de

aproximadamente 15 mil habitantes das
etnias Guarani-Kaiowá, Guarani-Ñade-
va e Terena, tem avançado considera-
velmente nos últimos anos e, quando há
um crescimento, há sempre as consequ-
ências, ou seja com a evolução sempre
vêm os problemas.

Um dos grandes avanços hoje na
RID é que grande parte da comunidade
indígena tem usado motocicleta, um
veículo muito útil, que possibilita o des-
locamento mais rápido ao trabalho e à
escola, por exemplo, já que o transporte
público é muito precário.

Porém, o problema é que muitas
dessas motocicletas têm sido utiliza-
das de uma forma ilegal na Reserva:
muitos condutores não possuem a CNH
(Carteira Nacional de Habilitação),
abusam da velocidade, e ainda usam
em suas motos o famoso “turbal”, um
escapamento com um ruído muito for-
te, muito alto, que causa poluição so-
nora, principalmente
nos fins de semana.

“O ruído de motos é
tão alto que atrapalha
dormir, a gente amanhe-
ce de ressaca”, confir-
ma uma indígena da et-
nia Terena de 29 anos,
residente na aldeia Ja-
guapiru, que não quis se
identificar por ter um ir-
mão que tem uma moto
dessas que faz o ruído
forte. Ela diz que o acon-
selha a não abusar tan-
to, pois há muitas pes-
soas que precisam dor-
mir porque trabalham,
outros querem descan-
sar, e isso causa um es-

Fora do limite
Motociclistas abusam da velocidade e do barulho na Reserva

tresse em todos.
A dona de casa Teresa Martins de

54 anos, moradora da aldeia Jaguapiru,
disse estar indignada com a situação.
“Antes a Aldeia era mais calma, hoje
tenho que andar como se estivesse na
cidade, olhando de todos os lados com
medo de que alguma moto me atrope-
le. Uma vez quase aconteceu isso, te-
nho muito medo de sofrer um aciden-
te”, ela conta.

Segundo Teresa, os motociclistas de-
vem respeitar os que têm carroça e bici-
cleta. “Eles não são melhores que a gen-
te, mas passam jogando poeira na nossa
cara, e ainda com um enorme barulho”,
reclama. Ela explica que não quer brigar
com ninguém, só quer respeito. “Cada um
no seu canto, assim ninguém se prejudi-
ca”, completa a dona de casa.

Aos fins de semana os barulhos de
moto aumentam porque grupos de indí-
genas apostam corrida na rodovia que
passa no meio Reserva. “Imagino que
há aproximadamente cinco mil motos
na Reserva hoje, mas grande parte não
é usada como deveria, é lamentável”,

diz a indígena Celma Ortiz, de 31 anos,
residente na Aldeia Jaguapiru.

O vice-presidente do Conselho da
Aldeia Jaguapiru Sílvio de Leão Macha-
do, da etnia Terena, disse ao jornal AJIn-
do que cabe a ele, aos demais partici-
pantes do Conselho e ao capitão da Al-
deia conversar, dar conselho aos respon-
sáveis pelo abuso de velocidade e po-
luição sonora dentro da Reserva. “A gen-
te não tem poder de polícia, damos con-
selho, mas não temos sucesso. Pedimos
à policia de fora para nos dar auxílio,
verificando documentos, capacetes, fa-
zendo rondas uma vez na semana, mas
não há retorno, pois eles precisam de
uma ordem da Secretaria de Segurança
do Estado, que proíbe a ação da polícia
em terras indígenas”, explica Sílvio.

O comandante do trânsito de Dou-
rados Tenente Caramalaki, da Policia
Militar, também explicou ao Jornal AJIn-
do que só a Polícia Federal pode fazer
operações dentro de Reservas Indígenas.

“Enquanto PM, só temos autorização
para fazer rondas na cidade e nas rodo-
vias. Na Reserva Indígena não tem como

entrar, a não ser em casos
de emergência, pois na le-
gislação brasileira há uma
lei de que só a policia Fe-
deral pode entrar. Lamen-
tamos muito, pois temos
conhecimento do proble-
ma que a Reserva de Dou-
rados enfrenta, mas não po-
demos agir contra a lei”,
diz o Tenente.

Diante da grave situa-
ção em que se encontra o
trânsito da RID e da falta
de retorno de vários órgãos
competentes e, ainda, com
uma rodovia que passa no
meio da Reserva, tudo só
contribui para que a ilega-
lidade continue.



Dhenelis Oliveira

Todos os anos celebra
mos no dia 19 de Abril

o Dia do Índio, uma data co-
memorativa criada em 1943
pelo presidente Getúlio Var-
gas. Nesse dia do ano ocor-
rem vários eventos para fes-
tejar, há comemorações nas
Reservas de todo o Brasil.

Na Reserva Indígena de
Dourados (RID) não será dife-
rente e o Dia do Índio será co-
memorado com muito orgulho.
Como de costume, haverá
danças, festas e churrascos
nas escolas da Reserva, nas
casas de lideranças e em al-
gumas igrejas espalhadas pe-
las duas Aldeias que formam
a RID, a Jaguapiru e a Bororó.

O professor de língua Te-
rena Édio Felipe Valério, mo-
rador da Aldeia Jaguapiru,
ministra aulas nas escolas das
duas aldeias e é responsável
pelo grupo de meninos de
dança Terena, do qual fazem
parte indígenas das três etni-
as da Reserva de Dourados:
Guarani-Kaiowá, Guarani-
Ñadeva e Terena.

A dança tem o nome de
“Bate-Pau” e o professor Édio
diz que procura valorizar tudo
o que é da cultura, e quer que

Uma homenagem a todos os
índios do Brasil

Somos filhos da terra cor de urucum.
Dos sons do igarapé e da força do jatobá.
das águas do Araguaia, do Tapajós, do Iguaçu.
Somos filhos do sol de Kuaray, da lua de Jaci.
E da chuva que semeia o guaraná, a pitanga e o aipim.
Somos filhos dos mitos.
Do uirapuru e seu canto, do vento e do pranto.
Guerreiros, fortes, sábios.
Somos Ianomânis, Guaranis, Xavantes, Caiabis.
E o que somos nunca deixaremos de ser.

Autora: Zeli Poa

Comemorações do nosso dia
Dia 19 de Abril,

um dia importante
para todos

os alunos também procurem
valorizar e buscar a identida-
de de si mesmo. “Nós Indíge-
nas devemos analisar as ques-
tões que vivemos hoje em dia
e buscar sempre o exemplo
de nossos antepassados”, diz
o professor Édio.

As professoras também
estão se organizando para
ensaiar um grupo de meninas
para se apresentar nas esco-
las no dia 19 de abril.

É o caso da professora de
língua Terena Noemi Francis-
co, moradora da Aldeia Ja-
guapiru, que já trabalha na
Escola Tengatuí Marangatu
(Aldeia Jaguapiru) há mais de
sete anos e ensaia as meni-
nas há três anos.

O nome da dança é
“Sipo-terena” e será apresen-
tada por meninas de várias
idades e também das três et-
nias, como o grupo dos meni-
nos. “A importância da dan-
ça é demonstrar a identidade
não só do povo Terena, como
também de outras etnias. Nós
nos apresentamos quando há
alguma festividade na esco-
la, alguma atividade que en-
volva toda a comunidade.
Esse é um grupo efetivo da
escola, porque antes a esco-
la chamava grupos de outros
lugares, mas agora temos um
grupo dentro da escola”, ex-
plica a professora Noemi.

As alunas Claudineia Ma-
chado e Janieli de Sousa Frei-
tas, ambas da etnia Terena,

moradoras da Aldeia Jaguapi-
ru e estudantes da escola Ten-
gatuí, acham o Dia do Índio
muito importante para preser-
var a cultura de todos os po-
vos indígenas. E os alunos Luiz
Carlos da Silva, da etnia Kai-
owá, e Atos Rafael de Olivei-
ra, da etnia Guarani, que es-
tudam na escola Guateka e
fazem parte do grupo de dan-
ça Terena masculino, dizem
que se sentir bem dançando
porque na dança eles podem
demonstrar a verdadeira iden-
tidade de nós indígenas.

Além disso, o professor
Aguinaldo Rodrigues, mora-
dor da Aldeia Jaguapiru, le-
ciona nas escolas da RID e,
como professor, ressalta a
importância da valorização
da língua Guarani dentro da
Reserva, o que é seguido por
poucos, como tem aconteci-
do com a maioria das línguas
de origem indígena.

“Devemos ver a impor-

tância de nossa língua. Como
podemos preservar a nossa
cultura se ninguém dá início
a isso? Os jovens de hoje já
não falam mais Guarani por-
que têm vergonha de mostrar
a sua origem. Esse dia é um
dia para mostrarmos como é
gostoso ver todos se reunindo
para mostrar a sua dança, a
sua pintura, o artesanato de
cada etnia”, comenta o pro-
fessor Aguinaldo.

O diretor da escola Ten-
gatuí Josias Aedo explica que
as apresentações da Semana
do Índio começaram no dia
11 de Abril, com o hastea-
mento da bandeira cantando
o hino nacional e a canção
do índio. Nos dias 14 e 15
iniciaram as apresentações
culturais como teatro, dança,
apresentações de música gos-
pel e no dia 18 haveria um
desfile para escolher, em três
categorias, a “Garota Tenga-
tuí”, uma novidade este ano.



Léia Costa

A você, Índio, que foi saqueado e teve violados seus direitos natos da Terra
Você, grande Guerreiro, que tinha sua própria terra

O que fizeram com você?
Invadiram seu Território, tomaram suas terras.

Tiraram suas vidas, seus alimentos.
Espancaram-te sem dó

Esses invasores que diziam agir em o nome da Lei
Pobre Índio, quem iria lhes defender de tantas atrocidades

Tantas coisas fizeram aos verdadeiros donos da Terra
Por que te aconteceu tudo isso?

Órgão que existem para lhes defender, proteger, lhes deixam sempre na mão.
Fizeram de ti comércio barato em troca de presentes de Homem branco

Sua cultura, quiseram apagar, destruir
Quanta crueldade, Amiga, aconteceu contigo durante décadas

Você que era da terra veio para a cidade grande se perder por aqui
Pobre Índio, aqui não é o seu lugar porque és nativo da própria terra

Você índio que até então não tinha enfermidade de Homem branco se contaminou
Veio o invasor para te destruir

Tirou-te a única maneira de sobrevivência, a Terra, que por direito é sua.
Você, Índio, que é o verdadeiro Herdeiro da Terra desse País foi invadido sem dó.

Vocês foram os primeiros Habitantes dessa Nação Brasil
Portanto cabe, neste dia, todo o Povo Brasileiro te render Homenagens e Pedido de desculpa

Por tantos males que lhes foram atribuídos
Índio, hoje é o seu dia e com todo nosso respeito e toda reverência estamos aqui

Para prestar esta singela homenagem a todos vocês
Índio de Todos os povos e de todas as Nações da Terra,

Saudamos-te neste dia com as nossas congratulações especiais. São vós merecedores
Do nosso respeito e de toda a nossa Admiração. Parabéns!

Doravante segue em meio a tantos os nossos aplausos por vocês serem Guerreiros da Terra
É nosso maior orgulho

Uma nação justa precisa saber amar, respeitar, cuidar de seus nativos com toda a dignidade
Que eles tanto merecem.

FELIZ DIA DO ÍNDIO!

19 de Abril: Dia do Índio
Homenagem ao Dia do Índio



Tânia Porto

A Reserva Indígena de Dourados (RID), composta pelas aldei
as Jaguapiru e Bororó, tem muitos problemas, como violên-

cia, homicídio, suicídio, assalto, estupro etc. Muitos desses crimes
são cometidos por jovens que se envolvem muito cedo com bebidas
e drogas, em parte porque não têm muitas opções de lazer e aca-
bam se divertindo apenas em festas.

Uma obra prevista para ser inaugurada nos próximos meses
vai ajudar a atender demanda por espaços de lazer na RID: a
Vila Olímpica.

Com uma área de 29 mil metros quadrados, a Vila Olímpica vai
abrigar um complexo com campo de futebol com iluminação, pista
de atletismo, quadra de vôlei de areia, vestiários, banheiros e par-
quinho para as crianças.

A dona de casa Cristina Vilhalva, moradora da Aldeia Jaguapiru,
acredita que a Vila Olímpica vai ser bom tanto para os jovens quan-
to para os adultos.

“É muito bom, principalmente o campo porque que muitas pes-
soas gostam de jogar futebol. Os jovens de hoje estão na violência,
drogas e bebida alcoólica, e com essa Vila Olímpica com certeza
irá mudar muita coisa principalmente com os jovens, tenho muita
esperança nisso”, diz Cristina.

O trabalhador rural José de Almeida, também morador da Al-
deia Jaguapiru, concorda com ela.

“Finalmente vamos ter um lugar adequado para atividades es-
portivas e para fazermos campeonatos. É muito bom porque lá mui-
tos jovens vão gastar o seu tempo, vai ser um lugar onde muitas
pessoas vão se divertir e passar o final de semana”, confirma José.

As obras da Vila Olímpica começaram em maio de 2008 e tive-
ram um custo de cerca de 2.5 milhões de reais, pago com verba das
três esferas do governo (federal, estadual e municipal).

Boa notícia para os
fãs de esportes

Vila Olímpica,
prevista para ser
inaugurada nos

próximos meses, vais
ser a nova opção de

lazer na Reserva



Fernando Souza Junior

A Reserva Indígena de Dourados,
composta pelas aldeias Jagua-

piru e Bororó, tem uma população de
aproximadamente 15 mil indígenas e
tem enfrentado numerosos problemas em
relação ao atendimento à saúde, tais
como: falta de profissionais para atuar
em suas devidas áreas, falta de medi-
camentos, falta de unidades de saúde,
dentre outros.

Em 1999, a Funasa (Fundação Na-
cional da Saúde) assumiu a responsabi-
lidade da atenção básica de saúde às
populações indígenas em todo o territó-
rio nacional. Em Mato Grosso do Sul, a
partir desse ano foram organizadas as
primeiras equipes de saúde e começa-
ram a ser oferecidos serviços básicos de
saúde, como imunização, saúde da cri-
ança e saúde da mulher.

O médico Zelik Trajber, que traba-
lha na Reserva Indígena de Dourados
há mais de 10 anos e é o atual coorde-
nador das equipes multidisciplinares de
saúde indígena do Polo de Dourados,
explica que as dificuldades enfrentadas
pela Funasa atualmente se devem a um
processo de transição.

“Nós estamos em um processo de
transição da Funasa para a Secretaria
Especial de Saúde Indígena (Sesai). Esse
processo nos leva a algumas dificulda-
des. Temos dificuldades, por exemplo,
na reforma e ampliação dos postos de
saúde, que já estão pequenos ou deteri-
orados. Temos dificuldades com equi-
pamentos, com material de consumo,
cujo abastecimento depende muitas
vezes da própria estrutura que antes era
da Funasa e agora é da Sesai, que está
se organizando ou depende de determi-
nados elementos que muitas vezes eram
providos pela Prefeitura de Dourados,
que também está passando por uma sé-
rie de dificuldades”, explica Trajber.

Ele acredita também que, apesar dos
esforços para oferecer um serviço cada
vez melhor, é muito difícil atingir um
ideal de atendimento.

“Reclamação sempre vai existir, não
existe nem em nível nacional uma satis-
fação com o sistema de saúde. Existe o
Sistema Único de Saúde (SUS), que aten-

Em processo de transição
As expectativas para a saúde Indígena em 2011

de a população em geral e foi criado o
subsistema de saúde indígena, para per-
mitir o acesso da população indígena ao
SUS. Esse papel estava sendo desempe-
nhado pela Funasa e agora passará para
a Sesai. Complica quando é necessário
fazer exames complementares, interna-
ções hospitalares e procedimentos cirúr-
gicos, porque o acesso à rede do SUS é
uma grande dificuldade, o município de
Dourados ainda não tem uma rede satis-
fatória de atendimento à demanda ne-
cessária, além de que Dourados atende
à demanda de todo o cone sul do Estado
em especialidade”, completa o coorde-
nador do Polo de Dourados.

Apesar de todas as mudanças e pro-
blemas existentes no sistema de saúde
indígena, Zelik Trajber tem boas expec-
tativas para o futuro próximo.

“O distrito sanitário de Mato Gros-
so do Sul conseguiu ser o melhor distri-
to sanitário indígena no país nos últi-
mos 10 anos. Atingimos um grau de ges-
tão avançada, com equipes multidisci-
plinares de saúde comprometidas com
ações de atenção básica. Se consegui-
mos avançar nesses pontos, teremos a
certeza da estabilização no quadro fun-
cional. Isso vai permitir que os profissi-
onais trabalhem cada vez com mais tran-
quilidade e isso trará resultados cada vez
melhores no atendimento da popula-
ção”, prevê o médico.

ORGANIZAÇÃO
O Polo de Dourados atualmente

é dividido em cinco equipes multi-
disciplinares de saúde. Dessas, qua-
tro ficam dentro da Reserva, atenden-
do em quatro postos de saúde, cada
um com um time composto por mé-
dico, enfermeiro, dentista, auxiliares
de enfermagem e agentes de saúde,
além de psicólogos, assistentes soci-
ais e nutricionistas que atendem em
todos os postos.

A quinta equipe é volante, ou
seja, atende as aldeias menores e os
acampamentos como Porto Cambira,
Panambizinho, Lagoa Rica e outros.

SESAI
A mudança na gestão da saú-

de indígena, que está passando da
Funasa para a Sesai, é o resultado
de uma articulação dos movimen-
tos indígenas iniciada no Acam-
pamento Terra Livre de 2008, em
Brasília. O projeto de criação da
Secretaria de Saúde Indígena (Se-
sai) foi sancionado pelo ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva em
outubro de 2010.

Enquanto a Sesai se estrutura e a
nomeação dos novos gestores é fei-
ta, a Funasa continua responsável
pela execução das ações de atenção
à saúde dos povos indígenas.



A AJI (Ação dos Jovens Indígenas
de Dourados) tem realizado ofi-

cinas no CRAS desde 2009. Este ano, o
trabalho começou em fevereiro com ado-
lescentes das etnias Guarani, Terena e
Kaiowá. As oficinas acontecem duas
vezes por semana, nas terças de manhã
(para atender quem estuda à tarde), e
quartas à tarde (para quem estuda de
manhã).

Este ano, a AJI está enfocando suas
atividades no tema “Drogas e violência
nas aldeias de Dourados”, abrindo um
espaço de diálogos para fortalecer idei-
as, levar informações e fazer um traba-
lho de conscientização. A ideia é aju-
dar na prevenção do uso de drogas, já
que os jovens são os mais atingidos por
esta onda de violência que acontece
dentro da Reserva de Dourados.

Em cada encontro, são realizados
debates sobre esses problemas para que
possamos entender o que se passa, e sa-
ber o que podemos fazer para lidar com
esse problema.

A seguir, pequenos textos de alunos
que participam das oficinas no CRAS e
suas opiniões sobre Drogas e Violência.
Por motivos de segurança, os nomes não
serão divulgados.

JOVENS NA ALDEIA BORORÓ
Os jovens são variados na aldeia

Bororó, costumam fumar mais cedo, cos-
tumam fumar com dez, onze, doze, tre-
ze anos. Isso é problema para a família,
mães se preocupam com os filhos, filhos
não obedecem a mãe e pai e saem de
casa para qualquer lugar, e assim o seu
amigo oferece “umas” para ele, ele ten-
ta fumar a acaba fumando, mas há jo-
vens que recusam.

A ALDEIA CONTRA A
VIOLÊNCIA E DROGAS
Eu gosto de brincar e estudar na mi-

nha escola, eu não gosto de fumar e
beber, porque faz mal para a minha

AJI no CRAS Bororó
memória e coração. Eu gosto de fazer
desenhos e fazer tarefas de casa, eu gosto
de jogar bola e fazer outras coisas na
aldeia. Por aqui tem muita violência,
maconha e bebida alcoólica.

A MACONHA
A maconha é uma substância que

leva uma pessoa até a morte, uma subs-
tância que causa violência. Ela te dei-
xa lento, pálido, leva ao emagrecimen-
to, perda de inteligência. A maconha
geralmente é isso, causa dependência,
mata, causa dor e sofrimento.

AS DROGAS
As drogas são: Maconha, hachiche,

cigarro, pedra, cocaína, e tem também

as bebidas como Vô Kiko, Jamel, cerve-
ja, “fortinho”. Todos os tipos de bebidas
vêm acompanhados de violência. Na
aldeia tem muita violência com adoles-
centes e pessoas mais velhas.

SOBRE DROGAS E
SOBRE VIOLÊNCIAS
As drogas causam muita violência,

e os índios mesmo vendem para o outro,
há vários tipos de drogas e a violência é
um caso muito sério nas aldeias, os ín-
dios perdem suas vidas. Há índios que
morrem na beira de estradas por vários
motivos, também de enforcamento,  tem
aqueles que trocam suas mercadorias
para manter o vício. As drogas são mui-
to ruins.



Notas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Desenhos

DOURADOS
 Escolas da aldeia se preparam para apresentações

culturais na Semana do Índio
 A Funai de Dourados e o Conselho Nacional de Jus-

tiça organizam um mutirão para garantir que os índios tam-
bém tenham um documento civil, válido em qualquer ins-
tituição. O objetivo é para acabar com o chamado sub-
registro nas populações indígenas. Informações: 3424-5236

 Semana Acadêmica Indígena na UNIGRAN (Centro
Universitário da Grande Dourados) em Abril

PANAMBIZINHO
 A Semana do Índio da Aldeia Panabizinho acontece

entre os dias 13 e 19 de abril com várias atividades. Esse
evento é junto com saúde e educação. Informações: (67)
9985-8456
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Oficina da AJI sobre drogas e violência - CRAS terça de manhã

Dia do Índio – Juninho (AJI)
Sandriely - Escola

Araporã

Ernesto Raulio

Sumaia - Escola Araporã
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FotosEventos 2011

ApoioApoio

Ação para fazer registro civil da população da Reserva
Indígena de Dourados nos dias 8, 9 e 10 de abril de 2011.


