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IV ENCONTRO KANAMARI

DOCUMENTO FINAL
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Nós, lideranças tradicionais do povo Kanamari, representantes de nossas aldeias 
distribuídas pelas pelos rios Javari, Itaquaí, Juruá e Jutaí, reunidos na aldeia Paraíso, Tebra 
Indígena Kanamari do rio Juruá, entre os dias 06 e 08 de junho de 2017, discutimos nossas1 
prioridades para que nossos direitos fundamentais garantidos pola Constituição Federal 
de 1988 sejam respeitados e para garantia que possamos viver felizes em nossas terras! 
Repudiamos todas tentativas do governo e do congresso nacional de atacar os nossos; 
direitos o enfraquecer a atuação da Funai.

TERRITÓRIO
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- Afirmamos a presença de povos indígenas isolados nos rio Juruazinho e Jutaí, nas Terras•• i
Indígenas Vale do Javari e Mawetek.

- Denunciamos a presença de invasores nas Tis, ocupadas por nós Kanamari, Tyohom- 
dyapa e por povos isolados, e a existência de recorrentes conflitos que ameaçam nossa 
integridade física. Informações recentes apontam a morte de 18 pessoas dos pOVoá 
isolados da região, sendo uma delas uma mulher que foi degolada e estuprada jheíois

H ?í liinvasores.
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- Denunciamos a intrusão de propriedades rurais, vias terrestres e linhas de energia-ino 
interior da TI Mawetek.

- Demandamos à Funai e ao CT1 a realização de ações de capacitação em vigilância e 
monitoramento territorial indígena, na aldeia Jarinal, TI Vale do Javari, e nas aldeias da TI 
Mawetek, para a proteção de nosso território e do de povos isolados.
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- Reivindicamos à Funai apoio para a revitalização dos limites físicos das Terras Indígedaá 
Mawetek e Kanamari do rio Juruá e a instalação de novas placas de demarcação.

- Exigimos a atuação conjunta da Funai com o Exército Brasileiro Polícia Federal, Ibarna é 
de órgãos estaduais e municipais de fiscalização ambiental nas Terras Indígenas na règiãd 
do rio juruá e Jutaí.
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EDUCACÃO ||| : i ,

- Denunciamos a violação de nosso direito de acesso à educação escolar: não t|j|ioj|| 
professores contratados e acompanhamento pedagógico nas aldeias, escolas construíciaSi 
merenda e material escolar e didático distribuído, e Projetos Políticos Pedagó|i|oÍÍ 
construídos com a participação de nossos professores e lideranças tradicionais.

- Demandamos ao Ministério Público Federal e a Polícia Federal a abertura de investî ||ãj|| 
sobre a aplicação de recursos destinados a Educação Escolar Indígena pelas gestões atual e 
anterior do governo do município de Eirunepé.

- Exigimos que a Secretaria Municipal de Educação de Eirunepé, a Secretaria de EstadLr{d|j 
Educação do Amazonas e as instituições de ensino locais (UEA, UFAM e IFAM), discutam é< 
implementem um programa de acesso à educação em todos os níveis para os povofe- 
indígenas da região e a realização de cursos de formação continuada para ncfèjsosp 
professores indígenas.

SAUDE

- Denunciamos a morte de mais três pessoas do povo de recente-contato Tyohom-d^apau 
no último ano, devido à falta de atenção de saúde adequada na aldeia Jarinal, TI Vajedjf’ 
javari.

- Solicitamos que seja estabelecida articulação permanente entre a CGIIRC/Funai e SÍ||a)]|
com a participação de suas unidades descentralizadas locais e o acompanhamento Alo| 
Ministério Publico Federal, para a promoção do atendimento adequado de saúdéli!ol| 
Tyohom-dyapa. j i
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- Reiteramos que seja implementada uma Unidade Básica de Saúde na aldeia Jarinal||^rjil 
equipe permanente de saúde 11a aldeia e disponibilização de remoções aéreas. Devidq-iàáí 
dificuldades logísticas da aldeia, consideramos este ser 0 modelo adequado para a redi|ãj|J 
da mortalidade e a garantia da saúde dos Kanamari e Tyohom-dyapa que vivem na ájĵ i|| 
Jarinal.

l i
- Reafirmamos nossa demanda de criação de um DSE1 exclusivo para 0 atendimeni^ldil
região do médio Juruá, com sede em Eirunepé, proposta já aprovada na 5- Conferirei?

I ,Nacional de Saúde dos Povos Indígenas em 2013, a fim de reduzir os altos índicé||d|| 
mortalidade infantil e a melhoria das condições precárias de atuação da SESAI na regiapt j j;

si n
DIREITOS SOCIAIS

yi '«í
- Denunciamos a situação de vulnerabilidade social enfrentada pelo povo Kanamari || 
Kulina na cidade de Eirunepé, estando submetidos a violências diversas, homicídiosgiÉsoH 
de drogas, álcool e a prostituição infantil. j| | jij
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- Repudiamos a omissão das três esferas do poder público e suas instituições (Funai, Sesai,, 
Prefeitura Municipal, Governo do Estado entre outros) na execução de políticas; quê 
possam reverter este cenário de vulnerabilidade social enfrentado pelos povos indígenas: 
na região.

í!
- Denunciamos a apropriação indébita de cartões (Bolsa Família, INSS, Aposentadoria etc) 
e a existência de uma rede de explorações e fraudes contra o povo Kanamari e Kúliná. 
Solicitamos a intervenção do Ministério Público Federal e da Polícia Federal.

- Solicitamos que seja instalada uma casa de apoio à permanência dos Kanamari e outra 
para os Kulina na cidade do Firunepó, para que soja garantida melhores condições de 
estadia na cidade quando em trânsito.

j j fi i g.
- Demandamos a Funai e ao TRE, a implementação de urnas eleitorais nas aldeias 
kanamari para que as próximas eleições sejam realizadas em nossas Terras Indígenas! g i j :

Lideranças Kanamari: Mi
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Kaiawe Andrerlene Kanamari
Presidente

Conselho indígena dos Kanamari do Juruá e 
jutaí - CIKAJU

Kotsairo Pedro Kanamari
Vice-presidente

Associação do Povo Tâkuna do rio Xeruã -
ASPOTAX

Teaba Aro Tyohom-Dyapa
Cacique Tyohom-dyapa 

Aldeia Jarinal

João Maku Kanamari
Cacique 

Aldeia Hobana

n , if:

Associação do povo Kanamari do Vale do Ja.va.ri
-  AKAVAJA | I

R jrt (fyj f/jp <1
Varney da Silva Tavares Kanamari jjl

(^yíce-coovâena dor 
União dos Povos Indígenas do Vale do Javàri 

UN1VAJA II
| i |
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Aro Haroldo Kanamari
Cacique

Aldeia Matrinchã

Kadoti Edimilson Kanamari
Cacique 

Aldeia São João

Teyanim Edimilson Kanamari
Liderança 

Aldeia Mawetek

y/y /? pA C f
Kaimo Lino Kanamari

Cacique
Aldeia Beija-Flor

Maemha Darci Kanamari
Cacique

Aldeia Felicidade

Daora Daom Kanamari
Cacique 

Aldeia Mamori
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Towi Francisco Kanamari
Cacique

Aldeia São Vicente

Kapo Raimundo Kanamari
Cacique

Bariro Raimundo Kanamari
Cacique

Aldeia Paraíso II

a  k&he v\ z I o
Marohen Luzia Kanamari

Cacique
Aldeia Flecheira

Yowüra Francisco Kanamari
Cacique

Aldeia Igarapé Grande

ÊÈk
Podak Sebastião Kanamari

Cacique 
Aldeia Barreiro

Dohkom Roberto Kanamari
Cacique

Aldeia Laguinho



Potsowuk José Kanamari
Cacique

Aldeia Santa Rita

/p  r  nx r -
Porainom Francisco Kanamari

Liderança
AldeiaJÉBtada Nova

Marawim Juraci
Cacique 

Aldeia São João
A

Lideranças de outros povos:

p f b f l u  çx
Paru Kuniva Deni

Liderança
Aldeia Morada Nova

Órgão de governo:

Arquimimoido Amaral Silva
Coordenador

Coordenação Técnica Local de Eirunepé/ FUNAi

Wiiya Antonio Kanamari
Cacique 

Aldeia Paraíso III
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Gustavo Sena
Coordenador

Frente de Proteção Ftnoambiental Vale dçtà |& 
Javari/ FUNAI
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Órgãos não-governamentais:

 ̂  ̂ J  íLfv* ̂
Manuclla Rodrigues de Sousa

Assistente Técnica 
Centro de Trabalho Indigenista - CTI
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