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O mês mais esperado pelos
povos indígenas
Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas
Marcos Terena

P

arentesco, irmãos e
amigos,

No dia 13 de setembro
comemoraram-se cinco anos
de aprovação da Declaração
da ONU sobre os Direitos dos
Povos Indígenas:
“A Assembléia Geral,
Guiada pelos propósitos e
princípios da Carta das Nações Unidas, e boa fé no cumprimento das obrigações dos
Estados em virtude da Carta;
Afirmando que os povos
indígenas são iguais a todos
os outros povos, embora reconhecendo o direito de todos
os povos para ser diferente, a
considerar-se diferente e ser
respeitado como tal;
Afirmando também que
todos os povos contribuem

para a diversidade e riqueza
das civilizações e culturas,
que constituem o patrimônio
comum da humanidade;
Reafirmando que, no
exercício dos seus direitos, os
povos indígenas devem estar
livres de todas as formas de
discriminação;
Congratulando-se com o
fato de que os povos indígenas estão se organizando para
o desenvolvimento de política econômica, social e cultural e para acabar com todas as formas de opressão, discriminação onde quer que
ocorram;
Reconhecendo que a situação dos povos indígenas
varia de região para região e
de país para país e deve levar em conta a importância
das particularidades nacionais
e regionais e várias tradições

históricas e culturais...”
A Declaração das Nações Unidas solenemente proclama os direitos dos povos
indígenas, como a seguir exposto, como um padrão a ser
exercido num espírito de parceria e respeito mútuo:
Artigo 1º: Os indígenas
têm direito, a título coletivo
ou individual, ao pleno desfrute de todos os direitos hu-

manos e liberdades fundamentais reconhecidos pela
Carta das Nações Unidas, a
Declaração Universal dos
Direitos Humanos e o direito
internacional dos direitos humanos.
Foram 22 anos de persistência de vários líderes indígenas mundiais com compromisso com a mãe Terra e seus
Povos.

Reserva Indígena de Dourados tem Correios
Primeira agência
localizada
em comunidades
indígenas foi
inaugurada em julho

Diana Davilã

A

primeira agência dos
Correios localizada
dentro de comunidades indígenas foi inaugurada no dia
6 de julho na Reserva Indígena de Dourados (MS), com
uma unidade em cada aldeia
que a compõe, a Bororó e a
Jaguapiru.
Essas agências comunitárias foram implantadas através de uma parceria entre a
Fundação Nacional do Índio
(Funai), a Prefeitura de Dourados, o Ministério Público
Federal (MPF) e os Correios.
Os próprios indígenas estão fazendo as entregas das
correspondências. São quatro
funcionários, dois em cada
unidade, e todos têm contrato de trabalho. As agências
funcionam de segunda a sexta-feira das 7h às 13h.
As correspondências são
trazidas pelo chefe da Funai
Davi Massi ou pelo Ramão,
da Agência Central dos Correios. Assim que elas chegam, são carimbadas com a
data de chegada e em seguida são separadas entre cartas
simples e cartas registradas.
As correspondências são, então, colocadas em ordem alfabética e por fim levadas ao
destinatário pelo entregador
ou a própria pessoa vai pegar
na agência.
Mary Rosa Terena, moradora da Jaguapiru e funcionária da agência dessa aldeia,
relata que as entregas em
geral são feitas das 7h às 11h
por Eliezer Mariano (Terena)
que faz o percurso de acordo
com o número da residência

dos destinatários.
O meio de transporte usado é uma bicicleta doada pela
agência central de Dourados.
“As entregas estão sendo realizadas com sucesso, porém
temos uma dificuldade: encontrar as casas. E outra difi-

culdade é que há uma grande quantidade de correspondência vindo sem número ou
com o endereço incompleto
e isso dificulta na entrega”,
conta Eliezer.
Por conta dessa dificuldade, os funcionários orien-

tam as pessoas que estão esperando alguma carta ou encomenda a irem até uma
das agências comunitárias
dos Correios na Reserva para
verificar se sua correspondência está lá.
Quando a casa não é encontrada e as pessoas não
vão pegar suas correspondências, elas acabam voltando para o remetente
(aquele que enviou a carta
ou encomenda). Isso ocorre
porque as correspondências
não podem ultrapassar mais
de 20 dias na agência, a
partir da data da chegada,
como explica Mary Terena.
O indígena de 19 anos da
etnia Guarani-Kaiowá Siane
Arce trabalha na agência da
Bororó e mora na mesma aldeia e relata que as pessoas
estão adorando a agência
porque fica mais perto para
pegar suas correspondências.
Assim como acontece na Jaguapiru, na Bororó também há
dificuldade de fazer a entrega por causa dos endereços
incompletos.

Como enviar uma correspondência
Na parte em que se
fecha o envelope, colocam-se os dados do remetente, ou seja, da pessoa que está enviando a
carta: nome completo,
nome da rua, número da
casa, bairro, cidade, Estado e CEP.
No outro lado do en-

velope, devem-se colocar as informações referentes ao destinatário,
ou seja, a pessoa para
quem a carta está sendo
enviada: nome completo, nome da rua, número
da casa, bairro, cidade,
Estado e CEP.
Como na Reserva In-

dígena de Dourados não
há nomes de ruas, os endereços são um pouco diferentes. Veja abaixo
como preencher corretamente um envelope com
endereços da Reserva.
Seguindo este modelo,
garante-se a entrega da
correspondência.

Interagindo com sua própria história
Alunos da Escola Francisco Meireles visitam
Universidade e Museu do Índio, em Campo Grande

O

s professores Osvaldo (Artes) e
Simone Godoy (Inglês), da Escola Francisco Meireles, desenvolveram
o projeto “Arte e Cultura do Mato Grosso do Sul: Interagindo com a sua própria
história” com os alunos do 9º ano A e B.
No dia 11 de agosto, o projeto foi concluído com uma viagem à capital sulmato-grossense, Campo Grande.
O passeio pedagógico proporcionou
aos alunos e professores momentos gratificantes, como a visita à Universidade
Católica Dom Bosco (UCDB), onde os
alunos puderam ter contato com diver-

sas áreas de conhecimento. Eles visitaram o laboratório de anatomia, a biblioteca, o laboratório de história, entre outros, o que trouxe uma motivação a mais
para que eles deem continuidade a seus
estudos, mostrando novos “olhares” sobre o conhecimento.
Outro momento marcante foi a
ida ao Museu do Índio, um lugar fantástico e repleto de cultura indígena. Para finalizar, o grupo fez um
passeio no aeroporto, onde os alunos puderam ver na prática a aplicação do uso da língua inglesa.

A realização desse projeto foi muito
gratificante, proporcionou aos alunos a
oportunidade de ampliar sua vivência,
conhecendo outros lugares, trocando informações e experiência, além de proporcionar situações que informam e ilustram os temas da aprendizagem.
O projeto contou com a colaboração dos professores Eduardo (História),
Pedro (Português), Olinda (Português)
e Karla (Ciências), da coordenadora
Eunice e também da Nilva, funcionária da Secretaria de Educação de Dourados (Semed).

Campanha contra o lixo
AJI promove oficina de conscientização na
Reserva Indígena de Dourados
A AJI (Ação de jovens Indígenas) e a GAPK (Grupo de apoio aos
povos Kaiowá/Guarani) estão realizando no segundo semestre de 2012
a “Campanha contra o lixo” na Reserva Indígena de Dourados, para
promover a limpeza e a preservação do meio ambiente.
A campanha começou no mês de agosto com a oficina que
tem como tema “Meio ambiente: um diálogo entre os povos”. Ela
acontece no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)
da aldeia Bororó toda quarta-feira, no período vespertino. Os participantes são crianças e adolescentes, totalizando 47 alunos.
Essa oficina é ministrada pelos jovens indígenas integrantes
da AJI e conta com a Brazil Foundation como parceira e a IWGIA
(Grupo Internacional de Trabalho para Assuntos Indígenas) como
apoiadora. (Veja textos e desenhos produzidos na oficina “Meio
Ambiente: um diálogo entre os povos” na página 10.)
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Ameaça de despejo em Passo Piraju
Lideranças dizem que imprensa douradense faz “pressão psicológica”
Jaqueline Gonçalves e Ana Cláudia Souza

M

atérias publicadas no dia 19 de outubro pelo jornal
O Progresso e pelo site de notícias Dourados News,
ambos de Dourados (MS), reportavam que o despejo dos índios Guarani-Kaiowá da Aldeia Passo Piraju estava marcado
para aquele dia. Em visita à comunidade daquela Aldeia, que
está localizada em Porto Cambira, Município de Dourados,
no dia 19 de outubro, as lideranças relataram ao Jornal AJIndo
que a imprensa douradense está fazendo “pressão psicológica”, pois veiculam matérias que estabelecem data e hora para
que os indígenas saiam de suas terras.
Carlitos e Valmir, lideranças em Passo Piraju, disseram
saber que a liminar de despejo está correndo na Justiça, mas
não é bem o que a imprensa fala. “Eles não procuram saber o
que realmente está acontecendo e reproduzem só um lado do
que está acontecendo”, diz o líder Carlitos.
O líder indígena conta que seus antepassados já viviam
naquela região até 1930. Nessa época o líder mais conhecido
naquela região era o indígena Felix Caraguata, que cuidava
das terras. Carlitos conta que os fazendeiros chegaram expulsando os indígenas daquela região e, logo depois, entre os
anos 40 e 50, outro fazendeiro comprou as terras.
Carlitos conta que, em 2001, os indígenas retomaram suas
terras através de uma ocupação. Em 2002, segundo informações da Agência Brasil, foi feito um acordo mediado pelo
Ministério Público Federal de Dourados determinando que os
indígenas poderiam permanecer na área de 40 hectares. O
proprietário da fazenda, no entanto, recorreu.
O líder disse que nunca deixou que moradores da Aldeia

pegassem nem uma folha na fazenda do lado da Aldeia. Carlitos relata ainda que, ao longo desses 11 anos, as 30 famílias
que moram ali lutaram para construir suas casas e até uma
escola e um posto de saúde foram inaugurados na Aldeia este
ano. Além disso, daquelas terras é que eles tiram seu sustento, plantam batata, mandioca, cana e outros cultivares.
“Estamos preparados para ficar aqui e não para sair”, enfatiza o líder. Ele disse à equipe do Jornal AJIndo que na Aldeia tem crianças, idosos, gestantes “Para onde essas pessoas
irão? Eles querem nos despejar daqui mas não têm para onde
nós irmos”, questiona o indígena.
Carlitos disse que ninguém daquela Aldeia deu motivos
para a imprensa fazer matérias que não são verdadeiras, que
as verdades não são ditas pela imprensa, que, ao contrário,
faz uma imagem destruidora dos indígenas.
Carlitos disse que já está idoso, mas vai lutar pela Aldeia
Passo Piraju em nome das crianças. “É desumano deixar essas
crianças na rua. São inocentes e merecem ter uma casa, morar em sua Aldeia, esses direitos estão em lei. Assim como o
branco tem sua lei nós também temos a nossa e exigimos
respeito”, concluiu o líder indígena.
Em matéria publicada no dia 17 de outubro pela Agência Brasil, o procurador da República, Marco Antônio Delfino de Almeira, disse que o MPF tentará a revogação da
decisão judicial (de retirar os indígenas da área). “Não
estamos falando de um processo que começou ontem, mas
de uma situação histórica. Por falta de estudos, foram cedidas terras indígenas por meio de títulos a fazendeiros.
Isso tem que ser resolvido, é uma questão humanitária gravíssima”, disse Delfino.

De recuperação
Escolas indígenas de Dourados têm média do IDEB
abaixo das escolas públicas do município
Indianara Machado

N

o dia 14 de agosto,
o Ministério da Educação (MEC) divulgou o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) de
2011, que reúne dados sobre
fluxo escolar e médias de desempenho dos estudantes. Em
Mato Grosso do Sul, Estado
que concentra a segunda
maior população indígena do
Brasil, as escolas indígenas do
município de Dourados tiveram o pior desempenho entre
as instituições de ensino público. As notas variaram de
2.2 a 3.1, enquanto a média
nas instituições públicas do
município foi de 4,7.
Em entrevista ao Jornal
AJIndo, o secretário de educação do município de Dou-

rados, Walteir Luiz Betoni,
afirma que a questão linguística refletiu na nota obtida
pelas escolas indígenas no
Ideb de 2011. Segundo ele,
não há material didático que
contemple os alunos indígenas, além de ter sido a primeira vez que as escolas indígenas foram avaliadas.
Egiseli Mariano, vice-diretora da Escola Tengatui
Marangatu, que fica na Aldeia Jaguapiru (Reserva Indígena de Dourados), destaca
que já se tem discutido que
deve haver um novo método
para avaliar a qualidade de
ensino nas escolas indígenas,
porque o atual não leva em
consideração as especificidades dos povos indígenas,
como a língua indígena e
condição sociocultural em

que o aluno está inserido.
Cristiane Alves Machado,
coordenadora da educação
escolar indígena do município
de Dourados, também defende que é preciso repensar o
currículo das escolas indígenas. “A língua indígena é um
ponto muito complexo, que
reflete nos baixos índices devido à falta de materiais didáticos na língua materna e literaturas acessíveis aos alunos.
Se existisse, seria um instrumento importante para a valorização da língua indígena,
mas atualmente está sendo um
desafio para as escolas que trabalham a língua materna”,
ressalta Cristiane.
A antropóloga e professora convidada da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, Maria de
Lourdes Beldi de Alcântara,
chama a atenção para outras
prioridades. “Antes do material escolar, e mesmo da precariedade da infraestrutura, o
que falta é uma boa formação dos professores indígenas.
Falar a língua apenas não
basta para ser professor. A
nota do Ideb é um dos sinais
para mostrar o quanto o ensino indígena está aquém do
ideal e que precisa ser urgentemente reformulado”, defende a antropóloga.
Cristiane Machado também menciona a importância
do corpo docente para melhorar a situação da educação
indígena. “Nossos professores
indígenas precisam ter responsabilidade e o compromisso para a mudança dessa situação. Temos muitas necessidades nas nossas escolas in-

dígenas, mas avançamos muito, principalmente com relação à infraestrutura das escolas”, destaca Cristiane.
Maria de Lourdes acrescenta, ainda, que este é um
bom momento para os representantes da educação indígena e professores pedirem
mais atenção ao MEC. “Os
resultados já sabemos, as escolas indígenas não estão preparando os jovens para um
diálogo intercultural, isso resulta numa exclusão total
deles de todos os contextos,
tanto dentro da Reserva quanto fora. Cursos que aumentam
a desigualdade de ensino não
estão preparando ninguém
para a sociedade”, pontua a
professora da USP.
Fernando Souza, coordenador do Núcleo de Assuntos
Indígenas da Prefeitura Municipal de Dourados, concorda
que há muitas batalhas a serem enfrentadas tanto pelo
governo quanto pela comunidade escolar. “Os dados mostram que tudo precisa ser re-

pensado na educação escolar
indígena: a formação básica
e continuada dos professores,
o currículo das escolas indígenas, o perfil e o envolvimento
dos profissionais da educação,
a estrutura das escolas e os
materiais didáticos utilizados”, enumera Fernando.
O coordenador do Núcleo
de Assuntos Indígenas acredita que a estrutura física e os
recursos dispensados hoje na

educação escolar indígena de
Dourados poderiam ser otimizados e buscar melhores resultados com um choque de gestão, para inovar com criatividade. “O foco da escola deve
ser o aluno. É preciso envolver as famílias nesse processo
e trazê-las para dentro da escola, para que haja uma corresponsabilidade entre a instituição de ensino e a família”,
conclui Fernando Souza.

O que é o Ideb?
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para
medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado
com base no desempenho do estudante em avaliações do Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais) e em taxas de aprovação. Assim, para que o Ideb de
uma escola ou rede cresça, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente
a sala de aula.
O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é que o Brasil, a partir do alcance
das metas municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022, correspondente à qualidade
do ensino em países desenvolvidos.
Fonte: Portal MEC

Projeto

Marangatu
Equipe da Sesai e membros da AJI promovem
atividades com jovens na Aldeia Lagoa Rica
Walter Benites Martins* e Jaqueline Fioramonte**

N

o dia 17 de agosto, aconteceu na aldeia Lagoa Rica,
situada no município de Douradina, a I Gincana
Verde, que contou com a participação de todos os alunos
dessa aldeia, entre crianças e adolescentes. A atividade foi
realizada pela AJI (Ação de Jovens Indígenas de Dourados) e
faz parte do “Projeto Marangatu”, que é desenvolvido pela
equipe da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) de
Dourados para promover a prevenção do uso de bebida alcoólica e drogas.
A Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI),
do Polo Base de Dourados, iniciou esse projeto com os jovens
da Aldeia Lagoa Rica em junho, com o objetivo de realizar
atividades socioeducativas para que eles tenham ferramentas para enfrentar as dificuldades.
Hoje em dia é muito comum que os jovens indígenas
comecem a usar drogas e se envolvam com o crime cada vez
mais cedo nas aldeias e reservas indígenas em todo o Brasil.
Existe a hipótese de isso ocorrer por falta de opções de lazer
para as crianças e jovens, além da falta de oportunidades de
emprego e renda. A ideia do Projeto Marangatu, então, é
oferecer às crianças e aos jovens momentos de lazer e orientações sobre vários temas relacionados aos problemas que
eles enfrentam.
O projeto oferece atividades mensalmente na Escola
Municipal de Educação Indígena Joãozinho Carapé da Aldeia Lagoa Rica. A I Gincana Verde, em parceria com os
integrantes da AJI, foi uma delas.
Os idealizadores e colaboradores do projeto são Walter
Martins, Jacqueline Fioramonte, Lucimar Resende, Nayo
Hernandes de Morais, Antônia Flores, Líbia Velasque, Orlando da Silva Benites, Sergio da Silva, Elijane Petigal e Sebastião Assis de Morais. O principal parceiro do projeto é a AJI.
* Índio Guarani-Kaiowá, Psicólogo
** Enfermeira da Sesai – Polo Base de Dourados.

Palestra proferida por Walter, psicólogo da Sesai, sobre
prevenção ao uso de drogas e bebidas alcoólicas

Momento da gincana: prova do saco

PNUD/PCSAN promove oficinas de fogões
geoagroecológicos na Terra Indígena de Panambizinho
FOTO : RENATA O LIVEIRA C OSTA/ SETEMBRO-2011

Renata Oliveira Costa*

O

PNUD, no âmbito do Programa Conjunto de Segurança
Alimentar e Nutricional de Mulheres e Crianças Indígenas no Brasil (PCSAN, veja explicação ao final do texto), acaba
de realizar 10 oficinas de capacitação na construção de fogões
geoagroecológicos. Foram construídos nove fogões na Terra Indígena Panambizinho (Dourados-MS) e um na Aldeia Te’yikue, no
município de Caarapó (MS). As oficinas tiveram início no dia 30
de julho e terminaram em 24 de agosto, contando com a participação de homens, mulheres e crianças das comunidades.
O fogão geoagroecológico é uma tecnologia social cuja intenção é substituir os fogões convencionais, pouco eficientes energeticamente. No caso dos fogões de trempe ou de três pedras,
que utilizam lenha como combustível, a nova tecnologia diminui o contato nocivo de mulheres e crianças com a fumaça, além
de serem mais ergonômicos, ou seja, a mulher cozinha em uma
posição mais confortável. Dentre seus maiores benefícios está a
drástica diminuição da quantidade de lenha utilizada para o cozimento, recurso extremamente escasso na maioria das aldeias
do Mato Grosso do Sul. Com relação ao fogão a gás, a nova
tecnologia, além de eliminar a dependência e os gastos com a
compra do botijão e seu reabastecimento, reduz a emissão de
gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global.
Dados de um diagnóstico florestal participativo, realizado pelo
PNUD na aldeia de Panambizinho, indicam que é preciso sair
dos limites da terra indígena e fazer uma caminhada de aproximadamente 8 km para buscar uma quantidade de lenha que dura
apenas dois dias, sendo este trabalho realizado eminentemente
por mulheres. O peso do feixe de lenha é de aproximadamente
20 Kg, sendo que a mulher o carrega nas costas ou utiliza a bicicleta como meio para carregar tanto o filho pequeno que a acompanha, como o feixe de lenha.
A próxima etapa dessa ação do PNUD/PCSAN será a avaliação de uso e eficiência dos fogões já construídos. A construção
de outros fogões na aldeia de Panambizinho será realizada à
medida que as famílias se interessem pelo processo, pois a construção do fogão deve necessariamente ter a participação das pessoas que residem na casa. Além do fogão em si, a ação utiliza
metodologias ecopedagógicas e agroecológicas para realizar oficinas de manejo peridomiciliar de lenha, possibilitando o plantio
de espécies nos quintais das casas, que irão fornecer combustível
para os fogões e alimento para as famílias, promovendo a recuperação ambiental desse território indígena.
* Coordenadora técnica PNUD/PCSAN

O que é o PNUD/PCSAN
O Programa Conjunto
de Segurança Alimentar e
Nutricional de Mulheres e
Crianças Indígenas no Brasil (PCSAN) é desenvolvido por cinco organismos

das Nações Unidas (FAO,
OIT, OPAS/OMS, PNUD e
UNICEF), em parceria com
o Governo Brasileiro (SESAI, MS, ABC, MDS e FUNAI). O PCSAN visa me-

Fogão de trempe utilizado na aldeia de Panambizinho
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D. Elza, indígena Kaiowá, cozinhando em
seu fogão geoagroecológico

lhorar a qualidade de vida
da população indígena, a
partir de ações estruturantes relacionadas à Segurança Alimentar e Nutricional de indígenas do Mato
Grosso do Sul e do Amazonas. As ações do PCSAN
são financiadas pelo Fundo para o Alcance dos
Objetivos de Desenvolvi-

mento do Milênio (MDGF), criado a partir de uma
doação do Governo espanhol, além de contar com
o apoio de instituições públicas, universidades, entidades da sociedade civil,
lideranças e organizações
indígenas envolvidas na
implementação das atividades.

Meio Ambiente:
um diálogo entre os povos
O

ficinas com o tema “Meio Am
biente: um diálogo entre os
povos”, ministradas pela equipe da AJI
(Ação dos Jovens Indígenas de Dourados), estão sendo realizadas no CRAS
(Centro de Referência de Assistência
Social) Indígena da Aldeia Bororó. O
objetivo dessa atividade é conscientizar crianças e adolescentes sobre a
abundância de lixo, a falta de água
na Reserva Indígena de Dourados, os
problemas de saúde e alimentação,
assim como as consequências da falta
de políticas públicas.
As oficinas começaram em março
de 2012 e contam com a participação
de 45 alunos das etnias Guarani-Ñandeva, Guarani-Kaiowá e Terena, das aldeias
Bororó e Jaguapiru.
O Jornal AJIndo publica aqui textos e desenhos produzidos nas oficinas.
O LIXO
Aluna: Rute Vilhalva Benites
O lugar do lixo é no lixo. Quando
não usamos mais o metal, por exemplo,
colocamos em um lugar separado porque o metal não pode se esparramar por
todos os cantos da casa. Eu não acho
bom deixar o lixo esparramado pelo
chão. Nós podemos cuidar do lixo, separando metal, vidro, plástico, papel,
todos esses lixos podemos colocar no
lugar certo. Vidro vai no lugar de vidro,
papel vai no lugar de papel. Tem muitas
pessoas que não querem cuidar do lixo
e isso não é certo.
SOBRE HOJE
Aluna: Diclá Fernandes

Hoje nós estudamos sobre reciclagem. Nós aprendemos que cada lixo vai
no local certo: papel, plástico, metal;
todos têm seu lugar. Nós realizamos uma
atividade em que saímos juntar exemplos de lixo, como o plástico. Achamos
muito lixo que pode ser reciclado, como
sacolas plásticas, lata e outras embalagens. Nas escolas, encontramos bastante papel no chão. Existem alguns alunos
que rasgam folha de caderno e jogam
em qualquer lugar.
HOJE
Aluno: Marques
Hoje eu fiz uma coleta de lixo,
nós fomos para escola e pegamos alguns exemplos de lixo: papel, plástico, vidro, metal. Nas nossas casas

devemos fazer a coleta para deixarmos nossa casa limpa.
O LIXO
Aluna: Sueli Vilhalva Benites
O lixo causa doença se jogarmos em
qualquer lugar. Ele não deve ser jogado
na água porque pode contaminar a água,
nem no rio ou córrego. Lugar de lixo é
no lixo.
SOBRE HOJE
Nome: Jânia Leite Ricarte
Hoje descobrimos que reciclar é uma
coisa muito fácil. Lá onde nós fomos,
vimos vários tipos de lixo. Nós vimos
plásticos, metais, vidros e também o lixo
orgânico e muitos outros tipos de lixo.
Quando formos reciclar o lixo, temos que
reciclar somente o que estiver limpo,
porque o lixo que estiver sujo não dá
para reciclar. Quando for reciclar o lixo,
certifique-se de que ele esteja limpo.
Cada lixo tem seu lugar certo.
O LIXO
Nome: Cleymara Fernandes Araujo
O lixo causa dengue. O lixo causa
doença de todos os tipos. Quando for
jogado em lugar inadequado, se transforma em criadouros para bichos que
transmitem doenças, como ratos e mosquitos. O lixo causa muitos problemas
para nós, como gripe, febre. Seria muito
legal se tivesse coleta na Reserva, porque sofremos muito por causa de doenças. A orientação sobre o lixo é muito
importante para não sofrermos mais com
tanto lixo. Lugar de lixo, com certeza,
não é onde estamos.

Notas
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VILA OLÍMPICA
A Vila Olímpica da aldeia Bororó foi
finalmente aberta à comunidade. O I campeonato de futsal "Cunhã Mbarete", organizado pelo grupo Guate da Aldeia Jaguapiru, começou em agosto, com 18 times femininos na disputa.
ELEIÇÕES 2012
No dia 7 de outubro, quando aconteceram as eleições municipais em todo o
país, 4.757 indígenas da Reserva de Dourados (MS) foram às urnas, de acordo com
dados da Justiça Eleitoral. A Aldeia Jaguapiru teve nove seções eleitorais para 3.025
eleitores, enquanto a Bororó eram cinco seções, com 1.732 votantes. Pela primeira vez,
um indígena morador da Reserva foi eleito
vereador em Dourados. Aguilera de Souza
(PSDC - Partido Social Democrata Cristão)
obteve 1.419 votos.

Desenhos

TERRAS INDÍGENAS
Cerca de 500 indígenas Guarani-Kaiowá e Guarani-Ñandeva retomaram no
dia 3 de setembro parte dos 4.025 hectares do tekohá (território sagrado) Potrero
Guasu, a 10 quilômetros do município de
Paranhos (MS). A área está declarada
como indígena desde 13 de abril de 2000
e ainda não teve o processo administrativo de demarcação concluído.
ARROIO KORÁ
No dia 28 de agosto, pistoleiros atacaram a área indígena Arroio Korá em Paranhos- MS atirando contra 400 índios Guarani-Kaiowá. Não houve feridos, mas a violência imposta pelos jagunços não respeitou nem mesmo os órgãos federais. Durante o ataque dos atiradores, a comunidade
indígena estava reunida com representante
do Ministério Público Federal (MPF), Funai

e agentes da Força Nacional.
REVOGAÇÃO DA PORTARIA
303/16.07.2012 DA AGU
Povos Indígenas do Brasil exigem a revogação da Portaria 303/16.07.2012 da
AGU (Advocacia Geral da União). Essa portaria determina a exploração total das terras
indígenas por brancos e viola os direitos
indígenas estabelecidos pela lei assim como
a Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é
signatário, diminui os direitos fundamentais dos povos indígenas e abre a passagem
para a o fim das terras indígenas.
EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DA AJI
Entre os dias 13 e 28 de agosto, aconteceu a exposição fotográfica e de curta metragem "AJI - Ação de Jovens Indígenas de
Dourados", na Galeria de artes do SESC
(Serviço Social do Comércio) em Dourados.
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Desenhos de alunos do
CRAS da Reserva Indígena de
Dourados feitos nas oficinas
sobre lixo e meio ambiente,
do projeto “Meio Ambiente:
um diálogo entre os povos”,
realizado pela AJI/GAPK,
com o apoio da Brasil Foundation e IWGIA (Grupo Internacional de Trabalho sobre
Assuntos Indígenas)

Eventos 2012

Fotos
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Oficina sobre a campanha contra o lixo, em
parceria com a Brazil Foundation

Projeto Marangatu realizado pela Sesai na Aldeia
Lagoa Rica, município de Douradina

PRONATEC traz curso profissionalizante até o CRAS da aldeia Bororó

Campeonato de
Futsal feminino
acontece na
Vila Olímpica
na Bororó

Apoio

