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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

POR QUE É IMPORTANTE 
FAZER UM PLANO DE GESTÃO?

Há muito tempo nossas comunidades vêm 
enfrentando dificuldades para adaptar-se às 
novas condições de vida com os territórios 

demarcados  Hoje, nossos territórios são limitados 
e estão sendo intensamente modificados em suas 
fronteiras em consequência do modelo de ocupação 
do entorno  Portanto, este plano de gestão começa 
a fazer sentido quando pensamos como será a vida 
das nossas futuras gerações  

Nós, povos indígenas da Terra Indígena Tireca-
tinga, do município de Sapezal, em Mato Grosso, 
nos unimos para construir este primeiro Plano de 
Gestão Territorial e Ambiental para os próximos 
anos  Queremos, deste modo, nos apresentar para 
a sociedade brasileira e mato-grossense para que, 

ao nos conhecer, possamos diminuir os preconceitos 
existentes, firmar novas parcerias e consolidar as 
que já temos 

Para mantermos vivos os nossos conhecimentos e 
modos de vida é necessário garantir a sustentabi-
lidade de nossas famílias  Nossa educação sempre 
se baseou no “aprender fazendo” e, portanto, nossos 
mestres sempre foram os mais velhos e os pajés  É de 
fundamental importância preservar e registrar esses 
conhecimentos para as próximas gerações  Os projetos 
a serem elaborados conosco no futuro devem prever 
a formação das pessoas que aqui vivem, visando ga-
rantir a nossa autonomia  Enfatizamos que nosso 
objetivo é fortalecer o nosso protagonismo diante das 
escolhas por quais caminhos resolveremos seguir  
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Isto se torna cada vez mais importante no contexto 
das grandes obras e empreendimentos que já nos 
cercam e que, no futuro, podem se intensifi car ainda 
mais  Os impactos ambientais, sociais e econômicos 
ameaçam as condições de vida dos povos originários 
desta terra  Os grandes projetos que pensam somente 
a sustentabilidade da sociedade não indígena não 
servem para nós  

Para conseguirmos continuar cuidando deste pa-
trimônio ambiental que está sob nossa responsabi-

lidade, mas que é de vital importância para toda a 
humanidade, precisamos nos fortalecer politicamente  
Todos os parceiros que tiverem esta preocupação 
serão bem-vindos em nossas comunidades e esta-
mos preparados para somarmos esforços com eles  
Entendemos que cuidar do nosso território e de seu 
entorno (principalmente das nascentes) é cuidar do 
nosso povo, é garantir nossa existência e é assegurar 
a saúde de todos os povos, indígenas e não indígenas, 
que aqui convivem conosco  ▪
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HISTÓRIA DA DEMARCAÇÃO DA 
TERRA INDÍGENA TIRECATINGA

Para o lado de Vilhena moravam os Mamaindê, 
Sabanê e Manairisu  Os antigos Wakalitesu 
habitavam entre os rios Buriti, Sapezal, Formiga 

e Juruena, onde tinha muita piúva, pupunha-brava, 
caça, fruta do mato, cacau, patuá e jabuticaba-do-mato. 
Os velhos conhecem bem esta região  Do rio Buriti 
começam o Jabuti, o Espinho, o Buracão, a Maria do 
Mato  Para baixo tem a cabeceira do Terezinha, onde 
se pescava muito e tinham muitos córregos 

Antigamente esses córregos não tinham nome na 
língua  Os índios brincaram e apostaram para ver 
quem colocava o cigarro na boca, caía na água e 
atravessava sem apagar  E começaram a nomear  
Cada nome tem uma história: um dia foram pescar 
no rio Buriti  Chegando lá na cabeceira os cachorros 
latiram e encontraram um jabuti, por isso cha-
maram aquele lugar de Córrego Jabuti  O córrego 
Espinho deságua no rio Buriti, um lugar de caça, e 
lá tem um grande buritizal  O córrego espinhou o 
pé do Tito e ele deu o nome de córrego do Espinho  
Os velhos relatam que todo lugar onde tem lavoura 
hoje, antes frequentavam os indígenas  Inclusive, 
no local em que foi fundada a cidade de Sapezal 
havia uma aldeia antiga 

Na bacia do Juruena foi instalada a Estação Juruena pela 

Missão Rondon, que passou a ser administrada pelos 
jesuítas  Os padres atraíram as famílias Wakalitesu que 
lá moravam para as redondezas da Missão Utiariti  No 
tempo do seringal, na década de 1980, os Nambikwara 
já moravam perto desse lugar, numa aldeia chamada 
Nambiquarinha  Naquela época, muitas aldeias foram 
abertas por causa dos seringais encontrados na mata, como 
Buracão, Espinho, Jabuti, Caititu, Três Jacu, Catingueiro, 
Tirecatinga, Cabeceira de Terezinha, Utiariti, Nambiqua-
rinha, Quebra-Colher e Cabeceira do Meio. A aldeia Caititu 
foi aberta pela família de Donato, do povo Manoki  A aldeia 
Três Jacu foi aberta depois da demarcação  Era lugar de 
acampamento para a caça e tinha seringal. Cada serin-
gal era uma família que trabalhava e tinha roça de toco  
Com o dinheiro da borracha era comprado arroz, óleo, sal, 
bicicleta, arma para caçar, facão e sapato  E também era 
trocada a borracha por mercadorias  

As famílias se encontravam somente no fi nal de ano 
na aldeia Tirecatinga, que era a aldeia central, no cór-
rego Tirecatinga, onde viviam antes da demarcação  
Era grande, tinha muita roça, peixe, traíra e material 
para fazer pente  Depois, no início da década de 1980, 
os padres fi zeram uma reunião grande com os Nambi-
kwara, Paresi e Irantxe, avisando que se preparassem 
e retornassem ao seu mundo para segurar a sua terra, 
senão o fazendeiro iria derrubar tudo  
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HISTÓRIA DA DEMARCAÇÃO DA  TERRA INDÍGENA TIRECATINGA

“Já tinha muita área quebrada, não tinha como 
fazer mato. Os fazendeiros estavam invadindo 
a nossa terra. Ficamos com a terra pequena, os 
brancos iam tomar conta de tudo. Se tivéssemos 
uma visão mais rápida, nossa área seria grande, 
era para pegar todas essas fazendas” (Maracanã 
Nambikwara)

Nessa época existia a fazenda Pindorama  Na luta 
pela demarcação não queriam terra sem o mato  A 
demarcação era para ser do rio Buriti ao rio Juruena, 
abrangendo as aldeias Sawiná e Forquilha, que eram 
antigas moradias  Com a intervenção dos padres, 
fizeram outra delimitação, contemplando uma área 
entre os rios Buriti e Papagaio, reduzindo bastante a 
terra que realmente as famílias indígenas ocupavam  
Quem ajudou a demarcar foi Waldemar, Lídio, Mara-
canã, Apolônio, Luís, Tito, Ciro, Adalberto, Geraldo, 
Robertinho, Rondon, Zezinho, Paulito, velho Aquino 
e muitos outros  A intervenção do Exército foi muito 
importante para acontecer a demarcação, expulsando 
os fazendeiros da área 

“Quando nós chegamos aqui, na Três Jacu, tinha 
invasão, estavam tirando madeira. Eles tiraram 
muito cambará, cumbaru, pequi. Este matão 
tinha madeira grossa. Quando a gente tirava se-
ringa e percebia a invasão, o velho ia lá e gritava 

com eles, mandava irem embora. Os fazendeiros 
pressionavam para a divisa ser em outro lugar 
e tentaram vender terra dentro da nossa área. 
Os grileiros revendiam pedaços de terra. O que 
resolvia era a carabina dos pistoleiros dos fa-
zendeiros” (Geraldo Terena)

Mesmo depois da demarcação, os fazendeiros muda-
vam o lugar da placa querendo diminuir mais a nossa 
terra, ameaçavam a gente de morte  Lídio vinha de 
charrete, pegava a placa e fincava lá na divisão que 
o Exército demarcou  E foi indo assim, até que eles 
desistiram  Os militares falaram que não ia dar mais 
para pegar outro pedaço da terra que queriam porque 
nela havia muita benfeitoria e que a Funai não tinha 
recurso para fazer a compensação  A área demarcada 
ficou muito reduzida em relação ao que reivindicá-
vamos  Existia um mapa em que esta terra indígena 
estava retalhada até a entrada do Porto Anchieta  Nós 
brigamos bastante  Era uma prática lotear e vender 
áreas de ocupação indígena 

A Terra Indígena (TI) Tirecatinga foi demarcada em 
1983  Está homologada e registrada, com processo 
fundiário finalizado. Sua extensão é de 130.575 hec-
tares. É uma área protegida, destinada às famílias 
dos povos Nambikwara, Manoki, Paresi e Terena   ▪
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POVO E TERRITÓRIO NAMBIKWARA

Desde que a sociedade não indígena brasileira 
passou a ter notícias deste povo – lá pelos idos 
do século XVIII, ainda sem distingui-los de outros 

grupos indígenas que também estavam nesta região 
entre o noroeste de Mato Grosso e o sudeste de Rondô-
nia – os Nambikwara sempre procuraram habitar locais 
próximos às cabeceiras dos rios que cortam seu vasto 
território  Ele, por sua vez, abrange a área que vai desde 
as altas cabeceiras dos rios Juruena e seus tributários, 
percorrendo quase toda a margem esquerda deste rio até 
seu encontro com o rio Camararé, entrecortando toda 
extensão do Vale do Guaporé e alcançando o interfl úvio 
dos Rios Ji-Paraná e Roosevelt, mais ao norte.

Os Nambikwara possuem, portanto, amplo conheci-
mento sobre o Cerrado, a Amazônia e sobre as áreas 
de transição entre esses dois ecossistemas  Foram 
caracterizados pelas descrições de missionários, 
viajantes, pesquisadores e agentes do Estado como 
um povo de inquietante mobilidade espacial, de uma 
cultura material aparentemente simples e uma cosmo-

logia riquíssima, na qual os espíritos estão presentes 
em vários momentos do cotidiano. Tornaram-se um 
povo indígena de destaque por terem sido contata-
dos ofi cialmente pelo Estado brasileiro através de 
Marechal Cândido Rondon, na época da construção 
da linha telegráfi ca (1907) que ligaria Mato Grosso ao 
Amazonas  Também foram descritos e enaltecidos 
com imensa paixão na literatura e na etnologia pelo 
famoso antropólogo francês Claude Lévi-Strauss.   

A família lingüística Nambikwara é absolutamente 
exclusiva de seu povo e é, para os estudiosos deste 
idioma, dividida em três grandes grupos de línguas 
separadas de acordo com sua região de predominân-
cia: a Sabanê, no extremo norte do território Nambi-
kwara, ao norte do rio Iquê; as línguas Nambikwara 
do norte, que abrangem a região do rio Roosevelt, 
Tenente Marques, Cabixi e Piolho; e as Nambikwara 
do sul, nos vales do Sararé, Guaporé e do Juruena  

Os Nambikwara dividem-se atualmente em mais de 
15 subgrupos, mas sabe-se que já foram muitos mais. 

Ivar Luiz Vendruscolo Busatto e Victor Amaral Costa*
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POVO E TERRITÓRIO NAMBIKWARA

POVO E TERRITÓRIO NAMBIKWARA

Desde o contato oficial com o Estado brasileiro, em 
1907, uma população que era estimada entre 5 000 e 
10.000 pessoas ficou reduzida a 550 indivíduos em 
1969, de acordo com o censo do antropólogo David 
Price  Doenças, principalmente sarampo e gripe, e 
conflitos com seringueiros foram as principais causas 
da depopulação indígena  Muitos subgrupos foram 
reduzidos a menos de uma dezena de indivíduos ou 
se extinguiram completamente 

No final de década de 1940, os Nambikwara Wakalite-
su e Halotesu juntaram-se e migraram das margens 
dos rios Juruena e Juína para a região do rio Sapezal 
como estratégia de sobrevivência  Ali, se aproximaram 

da missão jesuíta de Utiariti e estabeleceram trocas 
com os seringueiros de um novo ciclo da borracha 
que voltava à região. Assim, esses Nambikwara pu-
deram conseguir ferramentas, armas de fogo e algum 
atendimento de saúde   

Desde então, os Wakalitesu e Halotesu, falantes de 
línguas pertencentes ao grupo dos Nambikwara do 
sul, atuais moradores da TI Tirecatinga, ocupam as 
terras que contornam os rios Sapezal, Buriti e Papa-
gaio fazendo suas aldeias, roças, rituais, caçadas e 
pescarias  ▪

* Coordenador geral e indigenista da 
OPAN, respectivamente.

Fontes: Busatto, 2003; Costa, 2002; Costa, 2001; Lévi-Strauss, 1996; Mello; 1975; Miller, 2007; Price, 1972; Price, 1981; Rondon, 1946.
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1907: Comissão Rondon

• Contatos mais frequentes com os não 
indígenas da Comissão Rondon.

• Linhas de transmissão da Comissão 
das Linhas Telegráficas cortaram 
de leste a oeste todo o território dos 
Nambikwara do Cerrado.

1907

1945-1985
1935: Junto à Estação Telegráfi ca do Juruena se estabelece 
a Missão Anchieta, com uma comunidade de religiosos 
jesuítas e as Irmãzinhas da Imaculada Conceição.

1945 a 1985: Nesses anos, gradativamente, os Nambikwara 
saem das margens do Juruena e buscam a Missão Anchieta, 
em Utiariti, para apoio, acesso a ferramentas e assistência 
médica. No entanto, nenhum Nambikwara viveu no internato 
Utiariti, como ocorreu com crianças Rikbaktsa, Kayabi, 
Manoki e Paresi.

18



LINHA DO TEMPO 1945

Décadas de 40 e 50: Extração de seringa.

• Contatos e conflitos com seringueiros em toda 
a região da bacia do rio Juruena.

• Durante esses anos, os indígenas tiveram maior 
vivência com as ferramentas dos não índios e 
com o seu modo de vida.

• Redução das populações indígenas por 
epidemias de doenças contagiosas.

1945: Missão Anchieta é transferida para 
Utiariti, no rio Papagaio.

1959 a 1961: Construção da BR-364 
(Cuiabá – Porto Velho), que corta o território 
nambikwara por 300 quilômetros.

• Período em que se intensifi cou o contato 
com migrantes vindos da região sul e 
sudeste do país.

Década de 60: Implantação de projetos 
agropecuários com subsídios da Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

• Década em que o território tradicional dos 
Nambikwara da Mata e do Cerrado foi ocupado 
por fazendas, culminando com a perda de 
extensas áreas de uso. O mesmo aconteceu 
com os territórios Paresi, Manoki e de outras 
etnias do noroeste de Mato Grosso.

19
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1970 a 1971: Abertura das aldeias Mané 
do Mato e Tiracatinga próximas da missão 
em Utiariti.

1973: Delimitação da TI Tirecatinga.

1982: Abertura da aldeia Buracão.

1983: Demarcação da TI Tirecatinga. 

1984: Abertura da aldeia Caititu.

Década de 70 e 80: Intensifi cação da ocupação 
da Chapada dos Parecis pelos não indígenas para 
a implantação da agricultura industrial e pecuária.

• Desde esse período, estabeleceram-se grandes 
extensões de monocultivos de soja, milho e 
algodão dependentes do uso de adubos químicos 
e agrotóxicos. Também surgiram nessa época 
muitos municípios e áreas urbanas da região.

• Com o apoio da sociedade civil organizada, foram 
demarcadas oito terras indígenas para os diversos 
grupos Nambikwara.

1983

1970-1980

20



LINHA DO TEMPO

2000 a 2015: Instalação de empreendimentos 
de infraestrutura.

• A continuidade da expansão deste modelo 
de desenvolvimento econômico organiza 
e busca implementar rodovias, ferrovias e 
hidrelétricas no entorno da terra indígena, 
tendo projetos também para seu entorno. 
Intensifica-se a ameaça aos diferentes 
modos de vida dos povos indígenas e da 
biodiversidade presente em suas terras.

1989: Abertura da aldeia Três Jacu.

Década de 90: Intensifi cação de impactos socioambientais.

• A expansão das áreas agrícolas consolida-se no entorno 
da TI Tirecatinga, fazendo com que ela, juntamente com 
outras terras indígenas da região, se tornasse uma ilha 
de biodiversidade sujeita aos impactos socioambientais 
do cultivo de monoculturas.

2000-2015

1989

PCH Buriti

21
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  AS NOSSAS ALDEIAS  
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AS 
NOSSAS 
ALDEIAS  

Três Jacu, Caititu, Guarantã, Novo Hori-
zonte e Novo Encantado são as cinco 
aldeias que existem hoje em dia na TI 

Tirecatinga  Embora elas sejam formadas 
por diferentes povos, nossa união vem da 
luta pela defesa deste território e pela ga-
rantia de condições dignas de vida, segundo 
nossas culturas, para as futuras gerações  

Antes da demarcação, ocupávamos outras 
aldeias  A aldeia Sawiná, por exemplo, 
foi aberta em 1961 no córrego de mesmo 
nome, na bacia do Juruena  Atualmente, 
este lugar é uma fazenda, foi tudo quebra-
do e estragado  Por volta de 1970 criaram 
a aldeia Mané do Mato e, em seguida, a 
aldeia Tirecatinga, no córrego à margem 
direita do rio Buriti  Em 1982 construíram 
a Buracão  Depois da demarcação é que 
abriram a aldeia Três Jacu, em 1989, para 
ajudar a proteger a outra ponta do terri-
tório da expansão de lavouras nas áreas 
vizinhas   ▪
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P or aqui andamos desde tempos muito anti-
gos  Andávamos por toda a região que hoje 
são as cidades de Sapezal, Campos de Júlio 

e Comodoro  Neste lugar resolvemos nos esta-
belecer por causa proximidade com a Missão 
Anchieta  Desde então, nós, Wakalitesu, tivemos 
muitas aldeias neste território: aldeias Buracão, 
Tiracatinga, Nambiquarinha, Mané do Mato etc 

A nossa aldeia foi aberta por Maracanã depois da 
demarcação da terra porque perto tinha seringal e 
era acampamento de caça  Hoje é a aldeia que nós, 
Wakalitesu, vivemos  Este é um lugar sagrado para 
nós  Carrega muitas histórias nossas e de nossos 
antepassados, que não podemos esquecer  

Nós somos conhecidos e respeitados em toda região 
por causa dos Wanintxahusu, nossos pajés  Eles têm 
força para combater o mal que nos ataca e sabedoria 
para guiar a comunidade nas festas, nos oferecimentos 
e na comunicação sagrada com os espíritos  É muito 
importante para nós preservar o conhecimento que 
Waldemar e Lídio guardam consigo   

Nossa organização representativa é a Associação 
Waklitisu  Em Três Jacu estão localizados a Escola 
Indígena Wakalitesu, da rede de ensino de Sapezal, 
a Casa de Cultura e um posto de saúde  ▪

ALDEIA TRÊS JACU
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ALDEIA CAITITU
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Somos descendentes do povo Manoki  A aldeia 
Caititu foi fundada em 1984 pelo senhor Lino 
Araxi Irantxe  O senhor Lino, como era conhe-

cido, deixou aos seus filhos, genros, noras, netos e 
bisnetos a missão de continuar buscando melhores 
condições de vida para os descendentes de seu povo 

Aqui, a atividade para qual reunimos todas as famí-
lias é o feitio da roça  Nós também temos a história 
do menino da roça  Ela nos lembra nossa origem 
porque é através da roça que aprendemos a nos 
relacionar com nosso alimento físico e espiritual  
A Roça de Jetá é o momento mais importante na 
formação de um homem e toda a comunidade re-
lembra os valores que nos unem  

Hoje estamos trabalhando ativamente na rememora-
ção do nosso idioma, de nossas histórias e dos nos-
sos conhecimentos,  já que não contamos mais com 

a presença física do nosso maior mestre, o senhor 
Lino Araxi Irantxe  Estamos desenvolvendo projetos 
na área da educação escolar para fortalecer a nossa 
cultura e buscamos parcerias que contribuam com 
nossos objetivos educacionais  

Além da escola, nosso principal método de ensino é 
o aprender fazendo  Por isso, para nós, é importante 
que todo ano façamos a nossa roça de mandioca, 
cará, araruta, batata, batata-doce, feijão, cana, milho, 
amendoim, abóbora, banana, entre outros cultivos  
Quanto mais forte nossa roça, mais gente aprende 
nossas tradições e costumes e mais saúde tem nossa 
comunidade 

As famílias da nossa aldeia são representadas pela 
Associação Moxi  Em Caititu está localizada a Escola 
Indígena Lino Araxi Irantxe, da rede de ensino de 
Sapezal  ▪

ALDEIA CAITITU
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ALDEIA GUARANTÃ
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A nossa aldeia surgiu no início dos anos 2000  
Porém, estamos na região desde a época em 
que funcionava a Missão Utiariti e fomos pro-

tagonistas na luta pela demarcação deste território  
Somos descendentes dos povos Terena e Paresi  
Temos muito amor por este chão, que foi palco de 
conquistas importantes para a história dos povos 
indígenas e para a história do município de Sapezal  
E este mesmo chão de Tirecatinga que nos deu uma 
vida de alegrias e batalhas também acolheu com 
amor a memória de nossa mãe Paulina Cacimira 
da Silva, mais conhecida como “Dona Maria”, e de 
dois de seus filhos: Cecília e Apolônio 

Nossa história aqui sempre esteve ligada à preser-
vação e ao cuidado do território  Por isso, sempre 
buscamos recursos para podermos andar por ele mo-
nitorando sua saúde  Necessitamos de equipamentos 
para aprimorar essas ações, como por exemplo barco 
e motor de popa  

A nossa principal atividade cotidiana hoje é o plantio da 
mandioca, o feitio da massa de mandioca e da massa do 
pequi  Um dos grandes desejos da comunidade é aper-
feiçoar e ampliar a produção de alimentos tradicionais, 
tanto para consumo quanto para o comércio  Nossa 
alimentação é nossa autonomia  Esta comunidade é 
representada pela Associação Himeresê  ▪

ALDEIA GUARANTÃ
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ALDEIA NOVO HORIZONTE
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Nossa aldeia é recente na história de Tirecatinga e sur-
giu da necessidade de se aumentar a área plantada, de 
implementar mais criações de animais e de aproveitar 

a água cristalina do córrego Novo Horizonte  Sua primeira roça 
começou a ser aberta no ano de 2009  Somos Nambikwara dos 
grupos Wakalitesu, Halotesu e Negarotê  Também contamos 
com membros Terena e Paresi  Somos membros da Associação 
Waklitisu, junto com a aldeia Três Jacu 

As atividades da aldeia estão concentradas na produção de 
alimentos, tanto das espécies que sempre pertenceram ao 
modo de vida indígena, como também de frutas exóticas, além 
da criação de animais como porco e galinha  Neste sentido, 
desejamos aprimorar nossa produção de alimentos através 
da aquisição de novas tecnologias e de cursos de formação 
técnica voltados para agricultura e agroecologia 

O artesanato é outra atividade com a qual nos ocupamos bas-
tante  Nossa grande preocupação é que os conhecimentos de 
nossas técnicas na produção de artefatos cotidianos e orna-
mentais sejam repassados para as novas gerações  Como esta 
atividade é organizada localmente pelas mulheres, surgiu o de-
sejo de se criar uma associação que abrigasse todas as artesãs 
e pessoas interessadas em ensinar, produzir e comercializar 
os artefatos da cultura indígena da região  A liderança Cleide 
Nambikwara tem tomado a frente deste projeto e vem buscando 
parceiros que contribuam na organização e na formação das 
pessoas que participarão desta futura associação  ▪

ALDEIA NOVO HORIZONTE
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ALDEIA NOVO ENCANTADO
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Nossa aldeia foi fundada em 17 de fevereiro de 2012 por nós, Nambi-
kwara descendentes de José Paulo Kwanlu Nambikwara e Genésia 
Irantxe Maytxi  Temos em nosso sangue a história dos povos que 

formaram Tirecatinga: Nambikwara e Manoki. Somos filhos, netos e bis-
netos de Utiariti  

Estamos construindo nossa aldeia ainda  Ela é recente  Portanto, 
estamos concentrados em atividades que são fundamentais para 
nós: o plantio da mandioca e dos nossos alimentos tradicionais: cará, 
batata-doce, milho, feijão, entre outros, além do artesanato.

O artesanato é importante fonte de renda adicional para a nossa 
comunidade  É através dele também que repassamos nossos conhe-
cimentos, experiências e técnicas para os nossos filhos e filhas  

Nossa preocupação está em como nos adaptaremos às novas condi-
ções de existência que nos cercam  Nosso território é demarcado e, 
portanto, limitado nos seus recursos  Decidimos nos fixar aqui para 
tentarmos construir uma qualidade de vida melhor para os nossos 
filhos e filhas  E queremos melhorar as condições de infraestrutura 
de nossa aldeia  A associação que nos representa é a Airanxerysxu   ▪

ALDEIA NOVO ENCANTADO
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   O NOSSO TERRITÓRIO   
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   O NOSSO TERRITÓRIO   

PLANO DE GESTÃO DA TERRA INDIGENA TIRECATINGA

Em vista do que tinha quando chegamos, o 
território está bem diferente  Até pouco tempo 
atrás, as nossas comunidades viviam da caça 

e da pesca, comíamos não só as coisas do branco, 
mas mais as coisas tradicionais  Quando novos 
hábitos de vida diferentes do nosso entraram na 
área indígena, isso foi mudando repentinamente, 

e a paisagem de Tirecatinga também  

Na época da seca é bom para caçar  Na chuva não 
dá porque atrapalha muito e estraga a caça no jirau  
Na seca fica seco e a caça assa bem  Além disso, na 
chuva não dá para caçar porque a lenha também é 
molhada, não pega fogo direito  
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Para pescar mergulhamos usando máscaras e ar-
pão  Quando queremos bater timbó vamos para o 
Utiariti, onde tem mais lagos e nascentes que caem 
no rio Papagaio  Com o nosso território protegido, 
podemos plantar, coletar os frutos e caçar  

As moças, os meninos e as crianças de hoje não conhe-
cem bem a redondeza  Não sabem onde tem caça, não 
conhecem o fundo da divisa onde tem mata grande  
Precisam andar mais pra conhecer o território  ▪
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MAPA DE USO DOS RECURSOS
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  PARTE II   
  O QUE QUEREMOS PARA O FUTURO?  
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  ROÇA  
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HISTÓRIA DO MENINO QUE VIROU ROÇA

PLANO DE GESTÃO DA TERRA INDIGENA TIRECATINGA

O pajé tinha um fi lho que também nasceu com 
o poder  Ele andava com o menino no meio do 
mato e todos os dias o seu fi lho dizia: “Papai eu 

urinei chicha de mandioca”  Em todo lugar ele repetia: 
“Mato bonito, parece lugar de mandioca”  Ele sempre 
pedia para o seu pai deixá-lo no mato: “Pai, você me 
deixa aqui, vou formar roça, mandioca, cará e coisas 
que você queira  Eu vou nascer para o senhor, formar 
para o senhor comer, para vocês comerem  Pode me 
deixar, eu vou formar a mandioca  Eu vou nascer tudo 
maduro para você comer”  

O pai, durante muito tempo, não atendia os pedi-
dos do fi lho porque tinha pena dele. Mas, depois de 
um tempo, o pai acabou aceitando. O fi lho, o pai e 
a mãe moravam numa casinha redonda  Era uma 
única aldeia, com uma casa somente  Ele foi com o 
fi lho no mato e a esposa fi cou na casa. No mato tem 
o besourinho vermelho, igual àquele que procura a 
mandioca  O guri parou onde tinha o besourinho e 
falou para o seu pai: “Aqui dá mandioca bonita”  Pela 
manhã abriram um lugar redondo e bem grande, e 
o fi lho disse: “Vou fi car aqui, quando você chegar na 
casa fala para a mãe que eu fi quei no mato, aí você 
volta amanhã pela manhã”  

(Narrada por Lídio, Ari e Tarcísio)
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HISTÓRIA DO MENINO QUE VIROU ROÇA

  ROÇA

Primeiro o pai voltou no mato sozinho  Ele achou tudo 
bonito, tinha uma roça madura no ponto para colher  
A roça não tinha fim não, era grande mesmo. Voltou e 
contou para a sua esposa: “Deixei ele lá, tem tudo lá”  
Ele não sabia como usar  Ele voltou no mato outras 
vezes com a sua mulher, mostrou tudo, mas nem ele 
nem ela sabiam como usar  Um dia ele foi sozinho para 
o lugar onde estava a taboca que nasceu dentro da roça  
Seu filho chegou e explicou para o pai: “A semente de 
fumo é a lêndea, a cabaça é a cabeça”  Ninguém entendia 
nada  Era perigoso comer errado senão morria  

“A mandioca-mansa é a macaxeira, não faz mal não. 
Soca, fazemos massa dela e chicha  A raiz da man-
dioca-brava é a carne do menino, o polvilho é o seu 
miolo, dela faz beiju para comer com carne  Do miolo 
fazemos polvilho  Pode fazer mingau para beber, fazer 
biju e comer com carne também  A folha da mandioca 
é igual à mão. Urucum vermelho é o sangue de mamãe, 
pode passar e enfeitar tudo  Eu quero que a minha 
mãe se enfeite para trabalhar”  Tinha urucum meio 

amarelo, era o pulmão  Primeiro tinha, agora não tem 
mais, só tem o vermelho  “O amarelo é do homem, de 
meu pai, o vermelho é de mulher”  “Fumo não é para 
comer  Fuma para trabalhar na roça  A vontade é de 
pitar, não é comer”, o filho explicou tudo. 

Agora, essa planta sagrada fica bem na ponta da roça. 
“Esse é o instrumento: bambu grosso”. Essa é a flauta 
sagrada, ela é gente, formou flauta. “Eu vou proibir  A 
minha mãe não pode me ver, mas você pode me ver  
Faça chicha e me ofereça, aí eu bebo”  Até agora, a 
mulher não participa quando o homem toca a flauta. 

O corpo do menino virou alimento para comer, mas 
o espírito virou a flauta  O espírito dele fica no canto  
A mulher pode fazer chicha para o instrumento  Se 
não oferece, ele faz mal também  Pode adoecer e 
morrer  Ele enfeitiça você  Flauta sagrada é gente  
Pode oferecer chicha e carne de peixe, moqueada 
e socada  Então, é isso o que nós temos até hoje, 
continuidade  ▪
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POR QUE A ROÇA É IMPORTANTE?

ROÇA

  ROÇA

Nós precisamos incentivar o plantio da roça 
tradicional  Já que trabalhamos com lavoura, 
precisamos usar da tecnologia para contri-

buir na produção das questões culturais, recuperar o 
milho-fofo, cará, araruta e outras sementes. Todas as 
comunidades precisam abraçar a questão da alimen-
tação saudável  É importante colocar isso no plano de 
gestão  Nós temos que assumir essa responsabilidade, 
e não só em relação à lavoura de soja. 

Os velhos sempre viviam das coisas naturais: chi-
cha, bacava, piqui, abacaxizinho, cará, mandioca 
e batata. E eles eram mais fortes, nunca ficavam 
doentes  As frutas naturais são como remédios, 
não deixam o povo ficar doente. Muitas vezes a 
gente não sabe comer e depois fica fraco. ▪

• Identidade cultural; 
• Fonte de alimentos; 

tradicionais e saudáveis;
• Ligação com os espíritos;
• Realização de festas tradicionais;
• Trabalho coletivo 
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QUAIS SÃO AS AMEAÇAS PARA AS 
PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES?

• Os jovens não se interessarem 
mais pela roça;

• Os jovens preferirem os 
conhecimentos não indígenas;

• Ter mais acesso ao dinheiro 
(bolsa-família, aposentadoria) e 
produtos prontos do mercado;

• Aumento do consumo de 
alimentos industrializados;

• Diminuição da oferta e do consumo 
de alimentos tradicionais;

• Aumento do aparecimento de doenças: 
diabete, hipertensão, entre outras;

• A entrada e consumo de 
bebidas alcóolicas atrapalha 
as atividades tradicionais 

ROÇA

PLANO DE GESTÃO DA TERRA INDIGENA TIRECATINGA

É muito importante a roça. Ela é coisa cultural nos-
sa, não pode perder  Comida de índio é chicha 
de fruta, peixe, cará e caça  Quando tem festa do 

espírito, a gente tem que preparar comida tradicional, 
para isso é preciso plantar  No dia que tem festa, tem 
que oferecer o alimento da cultura, é castigo para nós 
se não oferecermos  Para fazer oferecimento na festa 
de menina-moça tem que ter roça tradicional. ▪
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COMO FORTALECER  
A ROÇA TRADICIONAL?

• Incentivar a educação 
alimentar nas famílias;

• Formação para o melhor uso e 
aplicação dos recursos financeiros;

• Trabalho integrado entre 
escola e posto da saúde;

• Incentivar os jovens na 
continuidade da roça 

ROÇA

  ROÇA

Algumas famílias deixaram de fazer a roça porque 
no mercado é mais fácil  Deixaram de coletar o 
que era mais saudável porque é mais fácil com-

prar  Se tem dinheiro, vai no mercado e compra tudo o 
que quer  Isso precisa ser repensado  Mas como vamos 
trabalhar essa questão? Alguém tem que assumir essa 
responsabilidade  Talvez fazer um grupo de trabalho da 
comunidade, mas também fazer o trabalho dentro de 
casa  A associação tem que abraçar a questão da roça  
Isso também é cuidar da saúde  É bem melhor tirar 
comida de sua roça e também ficar mais independente 
do mercado  A associação tem que assumir esta respon-
sabilidade junto com a comunidade  ▪
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“Para fazer  
oferecimento na festa  
de menina-moça tem 
que ter roça tradicional.”
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  CAÇA E PESCA  
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Antigamente tinha muito mato na beira do rio  
O rio que tem mais corredeira é o rio Buriti 
até o córrego  Antes, nós fazíamos a pescaria, 

íamos de barco, remando, olhando qual o lugar mais 
certo, qual é o mais fundo  Hoje está muito diferente 
por causa da usina  A água está muito parada e não 
é porque está muito quente, é por causa do desma-
tamento  Tem muita soja na água, os pacus engolem 
direto, aí enche a barriga, a soja estufa e estoura  
Vemos vários peixes mortos na água  

Vemos também pacotes de veneno das fazendas 
boiando na água, no poção  Encontramos vários 
pacotes de veneno, por isso os peixes estão su-
mindo  Aqui no nosso território pegávamos muito 
peixe: pacu, matrinchã, piau, traíra  Hoje piau vê 
pouco, tem pouco peixe  No rio Papagaio, hoje em 
dia, a gente pode ficar o dia inteiro, embaixo do sol 
e chuva, e não pegamos um lambari  Antes saíamos 
para pescar e voltávamos com o xire cheio de pei-
xe  Tinha muito peixe, era mais fácil  Hoje, vamos 
daqui até o Suvaco da Cobra e não pegamos mais 
peixe nenhum 

Para pescar bem vamos para lá de Sapezal, fora 
da terra indígena, porque aqui não encontra  
Quando é longe, saímos às cinco horas da ma-
nhã  Quando temos sorte, trazemos peixe, ou 
senão só andamos, gastamos combustível  É 
longe o deslocamento, às vezes não tem acesso 
para chegar ao rio. Quando tem acesso, não po-
demos entrar porque é proibido  O rio não é mais 
livre, aí tem que ligar para o dono da fazenda 
para ele liberar nossa entrada  

Antes tinha paca demais no mato. Quando co-
meçaram a jogar a semente de soja inoculada 
na beira do mato, as pacas gostavam de comer e 
morriam  E o que foi para a água matou os peixes 
também  As caças começaram a sumir quando 
veio plantio de soja  Aí que acabou com os bichos 
que comem folha  O pessoal da fazenda acaba 
de passar o veneno, a ema e a seriema vão atrás 
dos insetos que fogem e morrem tudo  A anta e o 
porcão ainda estão resistindo ao veneno   ▪

CAÇA E PESCA
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  CAÇA E PESCA

AMEAÇAS PARA AS FUTURAS GERAÇÕES

• Diminuição dos peixes nos rios;
• Aumento do consumo de alimento 

industrializado, que não é saudável;
• Água, animais e peixes contaminados 

pelo agrotóxico das lavouras vizinhas;

• Soja com veneno mata 
os peixes na água;

• Ter que pescar fora da terra indígena;
• Conflito com os fazendeiros quando 

a caça atravessa a área indígena 
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CAÇA E PESCA

O QUE PODEMOS FAZER PARA 
FORTALECER A CAÇA E A PESCA? 

No rio Formoso, o barreiro é grande e a área é 
menor que a nossa  Lá tem jacu, anta e outros 
animais, mas, mesmo assim, os bichos estão 

lá na lavoura porque lá tem o milho, o capim mais 
macio, o sorgo que eles comem  Lá é melhor para 
comer, mas fi cam com veneno no organismo. Um 
dia fomos caçar, o porco foi lá na lavoura e escapou 
para fora de nossa terra  O fazendeiro falou que era 
proibido, que não podia caçar lá 

Além disso, antes tinha muito gafanhoto, aí os fa-
zendeiros passaram veneno e o gafanhoto acabou  
Eles alimentavam a ema, a seriema, aí elas também 
saíram para onde tem comida e foram sumindo dos 
nossos arredores  Tinha ema, agora não tem  Ainda 
achamos veado, tatu, tamanduá e animais pequenos, 
como cutia  Ema e seriema têm, mas muito pouco  ▪

• Incentivar a produção e o consumo 
de alimentos tradicionais;

• Envolver as famílias e a escola 
para uma educação voltada à 
alimentação tradicional;

• Fortalecer as festas tradicionais e 
continuar oferecendo aos espíritos;

• Reabertura das estradas antigas, picadas 
e trilhas para ampliar a área de caça;

• Acordos com os vizinhos para circular 
em áreas de caça do entorno 
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  MEL E FRUTAS  
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  MEL E FRUTAS  

N ós pegamos frutas no campo  Carregamos 
o xire, só a mulherada vai  Assim acontece 
também no tempo do pequi  A mulherada 

anda no mato, as meninas vão acompanhado e 
aprendendo a trabalhar juntas. Vamos indo e des-
cansando na sombra  Só a mulherada, carregando 
a cabaça, o machado e o mel na cuia  Quando a 
fruta cai, fazemos chicha e bebemos  Isso não 
está acabando, ainda está forte 

Conforme avançam as queimadas na região, as 
frutas do campo vão diminuindo. Falta um ma-

nejo na área para termos mais variedade  Era 
para pegar mais pequi e cajuzinho, mas não dá 
mais muito por causa das queimadas 

A época que mais produz mel é no começo da 
chuva porque as fl ores para fazer o mel estão 
bonitas no mato  Na seca, a gente não tira muito  
O vento e a friagem secam todo o mel  Na época 
de molhar, aí dá o mel. Quando tem muitas fl ores, 
tem muito mel  Tem mel ainda no campo  
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  MEL E FRUTAS  

A abelha-europa é a que dá mais mel. Ela ataca 
muito, é brava  Quando andamos no mato, na região 
do abobral, no acampamento, tem muito da europa  
Fazemos fogo embaixo para espantar a abelha, 
deixando só o mel  Depois, cortamos no machado  
Se desistirmos e corrermos dela é pior  Não se corre 
dela, não  Elas atacam quem está com perfume de 
sabonete  Por isso, antes de coletar mel, não pode 
banhar e ficar com cheiro de perfume. 

Hoje você vê os pés das fruteiras, mas não dão 
muitos frutos  Será que o veneno da lavoura está 
causando impacto na floração e frutificação, na 
polinização, matando os insetos e abelhas res-
ponsáveis por este ciclo? Eram seis meses de 
chuva e seis meses de seca  Mudou tudo, é claro 
que isso faz diferença no nível da água dos rios 
e na época das flores e nas frutas. ▪
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É de nossa cultura produzir o artesanato para a 
nossa festa, danças, rituais e para nossa alegria  
Algumas matérias-primas são difíceis em nossa 

comunidade. Daremos um jeito de passar para as nos-
sas crianças as técnicas de fazer o artesanato, para 
a gente ensinar e elas não esquecerem  Isso tudo é a 
nossa vida: a cultura é nossa vida, a mata é a nossa 
vida, tudo diz respeito à natureza. A natureza somos 
nós, a gente faz parte dela, nós estamos no mundo 
junto com a natureza e a gente depende dela  

Estamos também num mundo globalizado, com muita 
tecnologia que está chegando aqui também  A gente 
tem que acompanhar, e é grande o desafi o de manter 
a nossa cultura e união e ensinar aos nossos fi lhos a 
lidarem com as coisas novas  Temos que acompanhar 

essa tecnologia, lidar com as hidrelétricas, frequentar 
escolas da cidade para aprender a falar bem, tudo isso 
sem perder o que é nosso 

Precisamos andar longe para tirar tucum: tem que 
ir para Comodoro ou para a terra dos Paresi, no rio 
Formoso  Dentro da nossa terra não temos tucum 
para fazermos a corda, nem coco para fazermos os 
colares  Já apanhamos coco de tucumã numa fazenda 
em Comodoro para uma festa cultural, mas o dono 
reclamou  A população de Tirecatinga está crescendo  
Onde vão morar as crianças e os jovens de hoje? O 
que será mais tarde se não tivermos esses recursos 
que usamos para fazer os artesanatos e aqueles que 
usamos na hora da festa?  ▪

ARTESANATO
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   ARTESANATO

ARTESANATO

AMEAÇAS PARA A  
PRODUÇÃO DO ARTESANATO

• Dificuldade de acesso para a 
coleta de algumas matérias-
primas dentro de Tirecatinga;

• Coleta fora de terra indígena e 
inexistência de alguns materiais 
dentro de Tirecatinga;

• Diminuição do número de pessoas 
que dominam as técnicas de 
confecção de vários artefatos 
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Tem vários tipos de madeira para fazer a ponta 
da fl echa. Tem carandá, por exemplo, que tem 
muito espinho e é próprio para fazer a ponta  

Tiramos do tronco da árvore  Não se apanha de árvore 
nova, somente daquela meio velha  A paxiúba, um 
coqueiro igual ao carandá, também é boa para fazer 
fl echa, mas ela quebra fácil. Pupunha-brava também 
é boa para fazer ponta de fl echa. Já a piúva é boa para 
fazer o arco e a ponta  O xire é importante  Quando 
vamos fazer oferecimento no cemitério, levamos tudo 
dentro do xire grande. Tem xire para pegar os peixi-
nhos na lagoa quando batemos timbó  Já o xire aberto 
é para transportar os mantimentos da roça, como a 
mandioca, o cará. Serve para carregar a lenha, a ca-
çada, tirar o mel, guardar a massa de pequi e o beiju 
assado  O cocar também pode ser feito de buriti e de 
bacava. Tem cocar para o ritual, para a menina-moça 
usar na festa  ▪

• Dar continuidade ao ensino das 
confecções dos materiais tradicionais;

• Cultivar os recursos que estão 
faltando dentro de Tirecatinga;

• Fazer parceria com a associação e a 
escola para um projeto de artesanato 

ARTESANATO

O QUE PODEMOS FAZER
PARA FORTALECER O ARTESANATO
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ARTESANATO
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   “Cocar também pode ser feito de buriti e de bacava.      
   Tem cocar para a menina-moça usar na festa”.    
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ÁGUA

PLANO DE GESTÃO DA TERRA INDIGENA TIRECATINGA

A água não é só para nós, é para o porco, a anta, 
todos os bichos e para a gente. Não existe se-
mente de água  Tem muda de banana, de cana 

– essas nós plantamos  Mas a água não tem semente, 
foi Deus quem fez  Esse rio não tem muda, não tem 
como pegar broto de água para plantar. Acabou? Se-
cou? Nunca mais! É um perigo para nós  A água é a 
única solução para nós, salva a vida  Outra coisa dá 
para salvar, mas a água não  Não pode secar, tem que 
segurar ela  Para não acontecer de ela acabar, tem 
que cuidar: cantar, rezar  É tudo espiritual  O nosso 
alimento e a água não podemos perder 

Já estamos vendo a água sofrendo igual a nós  O meio 
ambiente também está sofrendo junto com o povo  
A nascente onde estamos já morreu  Não tem mais 
água  A água está fazendo força para viver ainda, mas 
ela não aguenta mais  A primeira coisa para nós é a 
água  Sem a água nós não vivemos  São duas coisas 
na verdade: a água e o fogo  Não vivemos sem ambos  
A água vem do fundo da terra, mas já não sabemos 
se está boa para o consumo  É o que acontece hoje a 
respeito da água  

Todos esses rios estão contaminados  Agora o rio 
tem doença, poluído com veneno da lavoura  Quando 
chove, correm todos os químicos da lavoura e caem 
no rio, estragando ele. Onde tem cabeceira está con-
taminado  No rio diminuíram muito os peixes por 
causa do veneno da soja  Ele cai na água, o peixe 
come e mata o peixe porque não os vemos mais como 
antes  Encontramos no rio Papagaio muitos galões 
de veneno para as formigas  No rio Buriti achamos 
muitos galões azuis  Apanhamos tantos que enchemos 
uma canoa  Era tanto que não coube mais  Largamos 
o resto, tiramos tudo o que deu fora da água 

A outra poluição de água que está tendo é a da usina 
hidrelétrica. O homem branco afi rma que não vai po-
luir água, mas é mentira porque a gente vê que polui  
Antigamente, não tinha esse negócio  Agora que estão 
criando tantas usinas, como a água fi cará sadia? ▪
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ÁGUA

   ÁGUA

AMEAÇAS PARA AS  
PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES

• Diminuição de peixes no rio Juruena, 
Papagaio, Buriti, Sacre e Juína;

• Muitas lavouras de soja e 
desmatamento na margem do rio 
Juruena, Buriti e Papagaio;

• Poluição do rio Juruena com 
veneno da lavoura trazido 
pela enxurrada da chuva;

• Poluição no rio Papagaio provocada 
pelas pessoas do balneário e 
ocupação irregular da mata ciliar;

• Poluição no rio Buriti praticada 
pelos pescadores não indígenas;

• Diminuição do volume da água do 
rio Buriti, afetado pela PCH Buriti;

• Água envenenada e muita soja 
na água que matam os peixes;

• Lugares procurados para bater 
timbó estão secando;

• Usinas hidrelétricas na 
bacia do Juruena 
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"Não bebemos mais água boa,  
docinha, saudável que mata a sede"
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SAÚDE

A nossa saúde é da nossa medicina  Até 
pouco tempo atrás, as nossas comuni-
dades viviam somente de caça, coleta e 

pesca e comiam mais as coisas tradicionais  A 
gente levantava de manhã cedo e não tinha café, 
pois o nosso café era chicha com beiju  A gente 
tirava mel, o pessoal bebia  Isso era o nosso café  
A gente era forte e saudável  

Nós, indígenas, acreditávamos muito no remédio 
do mato. Nossos avós e nossos pais só se trata-
vam com os pajés. Antigamente, as nossas ín-
dias, quando fi cavam gestantes, desde o início da 
gestação até o dia de ganhar o neném tomavam 
vários remédios do mato  Hoje não  A menina 
nova gestante diz que no hospital está melhor, 
mas ela está complicando a própria situação 

Para nós, a política da saúde indígena é irres-
ponsável porque só cuida dos problemas, não 
consegue atuar na causa deles, na prevenção das 
doenças. Diabetes e hipertensão podem extermi-
nar a população indígena  Dentro das casas tem 
mais comida industrializada do que da roça  Mas 
tudo o que é da nossa cultura é mais saudável 
para a nossa população  

Quando nossos fi lhos fi cam doentes, a médica 
da cidade recomenda não consumir nenhum 
remédio de índio  Tiveram várias crianças que a 
pediatra proibiu de usar remédio do mato, dizia 
que não tinha estudo científi co sobre os remé-
dios e que não funcionava  Quando machuca, é 
sempre recomendado vários tipos de antibióticos 
e nenhum ajuda na cicatrização da ferida  Se 
usar o remédio do mato, com a mistura de várias 
plantas, saram as feridas  

Temos que assegurar o conhecimento dos pajés 
e das plantas medicinais  O pajé afasta o mal que 
afl ige o povo. Por isso existe pajé, é igual doutor 
da cidade  ▪
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   SAÚDE

SAÚDE

AMEAÇAS PARA A NOSSA SAÚDE 

• As mulheres grávidas não 
utilizam as plantas que ajudam 
no nascimento da criança;

• Médicos da cidade não conhecem 
e não valorizam os conhecimentos 
dos povos indígenas;

• Aumento do consumo de remédios 
da indústria farmacêutica;

• O consumo de alimentos 
industrializados traz doenças novas;

• Dificuldade de atendimento 
no hospital da cidade;

• Falta de veículos para 
atendimentos emergenciais;

• Diminuição de verbas para o combustível 
para o carro que presta serviço de saúde;

• Diminuição de medicamentos disponíveis 
nos postos de saúde da aldeia;

• Material permanente não adequado 
às necessidades das aldeias 

83



PLANO DE GESTÃO DA TERRA INDIGENA TIRECATINGA

P recisamos levar a sério os nossos medica-
mentos tradicionais  Nós temos antibióticos, 
anti-inflamatório, tudo no mato, e a gente sabe 

usar os remédios da natureza  Antes de conhecer o 
homem branco sempre usávamos os nossos remé-
dios  Sempre funcionou melhor que o remédio da 
cidade porque o remédio da cidade cura a doença, 
mas prejudica o organismo  ▪

O QUE PODEMOS FAZER PARA 
FORTALECER A NOSSA SAÚDE
• Investir e incentivar a alimentação 

tradicional, fortalecendo a roça;
• Escutar e obedecer aos pajés;
• Dar continuidade ao consumo 

dos remédios nativos dentro 
de cada família;

• Cultivar as plantas e as árvores 
medicinais que já não existem 
dentro da TI Tirecatinga;

• Continuar usando as ervas do 
mato para ajudar no parto;

• Trabalho com a educação para a saúde 
dentro das casas de cada família;

• Cuidado com os lixos orgânicos 
e não orgânicos;

• Veículos para atendimento médico, 
odontológico e emergenciais;

• Todas as aldeias devem ter 
poços e caixas d’água 

SAÚDE
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SAÚDE
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EDUCAÇÃO TRADICIONAL 

PLANO DE GESTÃO DA TERRA INDIGENA TIRECATINGA

Os novos que estão nascendo não saem de casa, 
não fazem as coisas sozinhos porque eles não 
sabem  Então, os mais velhos os levam para 

pescar, para fazer roça, para coletar fruta, tirar mel, 
plantar mandioca  Esses que sabem têm que levar os 
mais novos e ensinar 

A gente aprende tudo o que precisa para viver, nin-
guém nasceu sabendo, mas tem que aprender com 
os mais velhos  Dinheiro é passageiro, a gente gasta 
tudo. Mas temos na nossa terra o feijão-favo, cará, 
milho para socar e fazer canjica  Tudo isso é coisa 
boa para a saúde  

O jovem tem que aprender a viver  Os adultos que 
não ensinam também estão errados  Criança é igual 
papagaio, imita tudo o que você faz  Se você canta 
com as crianças, elas cantam, se você leva para roça, 
ela planta  Temos que ensinar para as crianças o 
que a gente aprendeu, repassar para elas a música 
de menina-moça e de pajé. A responsabilidade é da 
família – a primeira instituição que deve transferir 
esse conhecimento para os fi lhos no cotidiano. Depois 
vem a escola  

Hoje só temos dois pajés  Temos que fazer intercâmbio 
para o trabalho de pajelança, para fi car forte. Se nasce 
algum futuro pajé aqui de dentro da nossa terra – isso 
já vem no nascimento – ele vai crescer com aquele 
negócio, mas, para fortalecer a pajelança, tem que 
ser ensinado  

Grande parte da criançada hoje fala só na língua 
portuguesa. Os próprios fi lhos obrigam o pai e a mãe 
a falarem em português  Precisamos produzir um 
material didático na nossa língua  Produzir livros 
daqui, ter um professor para a alfabetização bilíngue  
Os alunos têm que se interessar mais. Se não apren-
der a língua indígena, só aprender a coisa do branco, 
não adianta nada, não tem validade  Falta fazer uma 
história dos antigos, para as crianças aprenderem 
as nossas origens  A cultura na língua não podemos 
esquecer   ▪
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   EDUCAÇÃO TRADICIONAL

AMEAÇAS À EDUCAÇÃO TRADICIONAL 
• Os jovens deixarem de praticar as 

técnicas da caça, de artesanato 
e de outras tradições;

• Aumento da dependência 
das coisas da cidade;

• Falta de orientação no uso da 
televisão, internet e redes sociais 
a favor das tradições culturais; 

• Educação escolar é muito teórica, 
não ensina as coisas do cotidiano;

• Pai e mãe que falam a língua 
de seu povo usam o português 
com os seus filhos;

• Jovens e crianças preferem se 
comunicar em português com os 
seus parentes que sabem a língua 
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Antes não se sentava na sala de aula para 
aprender a língua  Eram nos afazeres do dia 
a dia, artesanais, domésticos, produtivos e 

em todas as atividades culturais que se aprendia 
desde a infância  Os valores da escola do branco são 
conforme o interesse do mercado  A comunidade 
tem que identificar quais são os seus problemas e 
discutir qual o tipo de educação para a nossa po-
pulação  Quais os problemas que ela quer resolver? 

A educação precisa trabalhar mais com os pais, não 
somente a escola sozinha com o professor e o aluno na 
sala de aula  Tem que estar integrado, tudo junto para a 
gente ter uma educação boa  Hoje a responsabilidade 
é atribuída à escola, mas o povo indígena tem tradição 
oral  A educação tem que ser participante, usar aquilo 
que você vê no cotidiano. Houve essa quebra do apren-
dizado, do fazer, hoje só tem teoria no currículo  

Os pais têm que levar as crianças para acompanhar 
as atividades desde pequenas  Nós temos um mundo 
guiado pelas máquinas e pela televisão  Não somos 
mais nós quem mandamos, é a televisão e as coisas 
que vêm de fora. Fica muito ruim para a escola com-
petir com a televisão pela atenção dos alunos 

O indígena precisa ter um conhecimento político do 
homem branco. É isso que os alunos precisam apren-
der  Eles precisam saber o que é plano de gestão, o 
que é política pública  O aluno tem que aprender os 
conhecimentos dos dois lados: do índio e do branco  
Quando o pai faz roça, não tem aula para aquele alu-
no. É incentivado que os fi lhos sejam levados junto 
para aprenderem a fazer roça  Os pais devem avisar 
o professor quando forem caçar porque as crianças 
vão aprender a caçar com eles  ▪

EDUCAÇÃO ESCOLAR
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   EDUCAÇÃO ESCOLAR

EDUCAÇÃO ESCOLAR

O QUE PODEMOS FAZER PARA FORTALECER  
A EDUCAÇÃO TRADICIONAL E A ESCOLA INDÍGENA

• Muita conversa nas aldeias para 
amadurecer uma política linguística e 
uma escrita para alfabetização bilíngue;

• As famílias dos alunos devem participar 
da construção de qual escola queremos;

• Capacitação dos professores na gestão 
da escola indígena: controle social 
da gestão municipal, domínio da 
legislação educacional e autonomia 
na elaboração de projetos educativos;

• Produção de material 
paradidático ligado ao território 
e às histórias dos antigos;

• Pesquisa da língua indígena, ensino 
de grafia na língua materna e 
produção de livro didático na língua 
para os alunos que a escola atende;

• Cursos de formação continuada para 
os professores (língua portuguesa, 
práticas de ensino, diário de classe);

• Educação praticante e participante 
na escola e no cotidiano;

• Educação escolar voltada também 
para a vida cotidiana das aldeias;

• Família tem que assumir o 
compromisso no ensino das 
atividades tradicionais;

• Escola precisa fortalecer os 
ensinamentos das famílias 

• Escola deve desenvolver oficinas de 
artesanato como conteúdo curricular;

• Podemos ter parceria entre a 
escola e os profissionais de 
saúde para projetos de roça;

• Intercâmbio de pajés;
• Fortalecer e praticar a língua 

materna com as crianças e 
jovens em cada família 
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VIGILÂNCIA TERRITORIAL 

Temos que ter garantia da nossa terra para 
sempre, para as crianças que estão crescen-
do, para quando tiver ritual, para as festas da 

menina-moça, de pajé, para ter plantio e para manter 
nossa cultura. Os velhos já fi zeram a parte dele. Os 
que estão velhos agora não fi carão novos de novo. A 
nova geração precisa cuidar do nosso território daqui 
para frente. Nós temos que cuidar dos nossos fi lhos, 
cuidar da nossa terra  

Hoje tudo em volta do território é só lavoura, tem 
que segurar muito o que ainda está em pé  O que não 
está derrubado ainda é o que tem na terra indígena  
As estradas e a vigilância precisam melhorar mais  
Tem que fazer mais rápido, ir mais vezes visitar as 
áreas  Tem veneno na água, peixes mortos, entrada 
de turista, a gente nem percebe  Tem gente estranha 
dentro da nossa terra  

Os jovens não conhecem a ponta da área  Os jovens 
fi cam aqui dentro, eles nem estão sabendo que já tem 
gente lá  Os jovens não conhecem os caminhos no 
mato  Para nós, mais velhos, têm vários  Ainda assim, 
precisamos abrir mais caminhos para andar no mato 

Nós temos área delimitada, fi scalização, fazemos 
expedições  Precisamos ter capacitação, saber como 
monitorar a área  Precisamos do conhecimento do 
branco: o que fazer quando se vê uma balsa, até onde 
temos direito, quem chamar quando tiver problema? 
Precisamos de vigilância com capacitação para os 
direitos de todos serem respeitados  ▪
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   VIGILÂNCIA TERRITORIAL

AMEAÇAS PARA A  
VIGILÂNCIA TERRITORIAL 

O QUE PODEMOS FAZER  
PARA FORTALECER A  
VIGILÂNCIA TERRITORIAL

• Falta de envolvimento dos jovens;
• Poucos recursos para fazer a 

vigilância rotineiramente;
• Estradas antigas sem manutenção;
• Funais e Ibama não posssuem recursos 

financeiros e humanos suficientes para 
acompanharem nossas expedições 
com a frequência necessária;

• Consumo de bebida alcóolica 

• Repasse de geração a geração do 
compromisso pela defesa territorial;

• Formação em políticas 
públicas pertinentes;

• Vigilância territorial como atividade 
organizada e com infraestrutura 
(equipamentos, capacitação etc );

• Abertura de novas estradas e 
reabertura de estradas antigas;

• Formação de equipe local com 
equipamentos e formação para atuar no 
combate aos incêndios florestais dentro 
da TI e no entorno de Tirecatinga 
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  PARTE III   
  INTERESSES COMUNS E POR ALDEIAS  
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REABERTURA DAS 
ESTRADAS ANTIGAS

A reabertura das estradas antigas vai permitir o 
acesso aos locais de caça, pesca e coleta dentro 
do território. Com isso, vamos intensifi car as 

atividades de caça e coleta de matérias-primas, princi-
palmente para artesanato, e fortalecer nossa autonomia 
dentro do território  Esta sempre foi uma atividade que 
reuniu as famílias e as aldeias  Essas estradas trarão 
cada vez mais união nas comunidades  Para nós, a 
abertura das estradas antigas é uma ação voltada para 
melhorar nossa ocupação do território, nossa capacidade 
de vigilância e para proteger a nossa cultura  ▪

NOSSOS OBJETIVOS SÃO:
• Facilitar o acesso às matérias-

primas para o artesanato e para 
a construção das casas; 

• Aumentar a área de caça 
dentro do território; 

• Acessar áreas de pescado mais 
abundante e lagoas para bater timbó; 

• Abrir roças em lugares com terra boa; 
• Melhorar a vigilância do território  
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   INTERESSES COMUNS

VIGILÂNCIA TERRITORIAL

As atividades de vigilância e monitoramento 
são ações que envolvem todas as gerações: 
velhos conhecedores do território, adultos e 

jovens aprendizes, homens e mulheres  Portanto, o 
trabalho de vigilância e suas expedições por dentro 
do território têm importância para a mobilização de 
nossas comunidades, união e   para motivar o interesse 
e a atenção dos jovens  É um trabalho que traz uma 
série de aprendizados, pois toda expedição é apro-
veitada para caçar, pescar, coletar matérias-primas 
e remédios do mato  

Hoje, nossas fronteiras estão sempre ameaçadas  No 
rio Papagaio, onde não é terra indígena, tanto à mon-
tante quanto à jusante, tem ceva de peixe e dragas 
de puxar areia e cascalho  O rio Buriti é o que mais 
preocupa: só tem fazenda em toda sua extensão e a 
cada ano elas estão avançando mais para beirada do 
rio  Os agrotóxicos e as cevas de peixe nos deixam 
preocupados com a vida do rio Buriti para as futuras 
gerações  ▪

NOSSOS OBJETIVOS COM AS 
EXPEDIÇÕES DE VIGILÂNCIA SÃO:
• Mobilizar as comunidades;
• Envolver os jovens em 

atividades de responsabilidade 
para com a comunidade;

• Ocupar melhor as fronteiras 
do território;

• Coletar matérias-primas;
• Caçar e pescar;
• Ensinar as histórias dos 

antigos sobre o território;
• Impedir a destruição dos animais, 

plantas e rios de Tirecatinga 
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PROCESSOS 
EDUCATIVOS 
E DE FORMAÇÃO

Nós, comunidades da Terra Indígena Tirecatinga, 
queremos estar constantemente aprendendo  
Sejam jovens ou adultos, todos os povos indí-

genas que aqui habitam querem aprender mais para 
melhor compreender e administrar as novidades que 
impactam as nossas culturas  Temos como objetivo 
maior em nossas ações promover iniciativas que nos 
ajudem a enfrentar o desafi o dos novos conhecimentos 
escolares com os conhecimentos tradicionais de nossos 
sábios e mestres indígenas  ▪
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   INTERESSES COMUNS

POR ISSO, INDICAMOS UMA SÉRIE DE PROPOSTAS  
QUE SERIAM DE GRANDE VALOR PARA AS NOSSAS AÇÕES:
• Fortalecimento do ensino e da 

prática dos idiomas indígenas: 
Nambikwara e Manoki;

• Contratação de assessoria técnica 
nas áreas de pedagogia e linguística 
para atuar junto aos professores e 
alunos das escolas de Tirecatinga;

• Desenvolver projetos que 
estimulem a transmissão e o 
registro das histórias, das técnicas 
de artesanato, da medicina e dos 
conhecimentos espirituais indígenas, 
envolvendo toda a comunidade;

• Implantação do curso de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA);    

• Desenvolver ações que busquem 
estimular os jovens a não desistirem 
de continuar estudando;

• É desejo das comunidades de 
Tirecatinga contar com uma van 
para transporte de alunos que 
pretendem cursar ensino superior 
e/ou técnico nos municípios de 
Campo Novo do Parecis e Sapezal;

• Cursos de formação em gestão de 
projetos, gestão de associações 
e associativismo, eco e 
etnoturismo, gestão de lavouras 
e práticas em agroecologia  
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ALIMENTAÇÃO 
E SAÚDE

Desejamos ampliar nossa produção e aperfeiço-
ar o benefi ciamento de alimentos, cada qual na 
medida de sua necessidade e de sua força de 

trabalho  De modo geral, os anseios das comunidades 
giram em torno da ampliação das áreas de cultivo, di-
versifi cação da oferta de produtos da roça e a obtenção 
de máquinas e equipamentos de tecnologia simples 
para o benefi ciamento de alguns alimentos. ▪
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   INTERESSES COMUNS

DE ACORDO COM ESSES OBJETIVOS,  
AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGI-LOS SÃO:
• Construção de casas de farinha (forno, 

tacho, prensa, tanque, galpão), de 
galinheiros, de tanques para criação 
de peixes e de viveiros de espécies 
nativas, frutíferas e medicinais;

• Aquisição de moendas de cana;
• Ampliação dos pomares familiares;
• Gradeação, correção e adubação do solo 

no entorno das aldeias para o plantio 
de mandioca, cana-de-açúcar, banana, 
cará, feijão, milho, abóbora etc ;

• Auxílio técnico para manejo de 
piscicultura, avicultura e apicultura;

• Formação em técnicas e 
conceitos da agroecologia;

• Formação sobre manejo e 
reaproveitamento de resíduos;

• Formação para o bom uso e manutenção 
dos equipamentos agrários;

• Garantir que cada aldeia poderá 
fazer sua roça de toco coletiva 
periodicamente, se assim desejar;  

• Desenvolver projetos educacionais 
de sensibilização sobre os malefícios 
do consumo excessivo do álcool;

• Desenvolver projetos de valorização 
do alimento tradicional e 
sensibilização sobre os males do 
consumo excessivo de açúcar, sal 
e produtos industrializados  
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CULTURA

Nossa cultura é a nossa razão de ser quem somos  
Ser indígena é enfrentar o desafi o de seguir ensi-
nando nossas tradições, nossas histórias, nossas 

músicas e todo nosso conhecimento para as gerações 
seguintes  Qualquer projeto que venha a atender nossas 
comunidades tem que, em primeiro lugar, incentivar e 
valorizar nossas práticas culturais   ▪
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   INTERESSES COMUNS

DENTRE AS NOSSAS PREOCUPAÇÕES  
NA ÁREA CULTURAL, QUEREMOS DESTACAR:
• A Festa da Menina-Moça é uma 

tradição importantíssima e precisa 
ser levada adiante  Por isso, sempre 
que nossas comunidades decidirem 
fazê-la é preciso trabalhar com os 
parceiros que estiverem ao nosso 
alcance para que ela aconteça 

• As roças de toco são fundamentais 
tanto para alimentação das pessoas 
no dia a dia e nos nossos rituais, 
como também é uma escola muito 
importante das tradições nambikwara 
e manoki, e precisa ser mantida 

• Nosso artesanato é um patrimônio 
que identifica nossas origens. As 
técnicas e as matérias-primas 

precisam ser conservadas e 
passadas de geração em geração  
Precisamos desenvolver projetos 
que registrem estes aprendizados 

• A pajelança dos Wanintxahusu é a 
nossa ciência e também temos fé 
nela  Doença de espírito só o pajé 
cura  Este conhecimento precisa ser 
preservado  Para isso, precisamos 
sempre estar em contato com os 
nossos parentes vizinhos, prestando 
assistência espiritual e aprendendo 
novos cantos e rezas com outros 
pajés  Os pajés precisam andar 
por todas as terras indígenas de 
nossos parentes para continuarem 
fortes e formarem novos pajés 
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ETNOTURISMO

Nós temos em Tirecatinga um grupo de pesso-
as interessadas em aprender e desenvolver 
a prática do etno e do ecoturismo dentro dos 

limites de nossa terra indígena  Nosso objetivo é que, 
ao apresentar nossas histórias, lugares sagrados, 
artesanatos, culinária e nossas belas paisagens na-
turais aos visitantes, possamos também sensibilizar 
mais pessoas para a importância da conservação do 
nosso território e de nossa cultura  Portanto, além de 
divulgar, reconhecer e preservar nossos costumes 
para futuras gerações, estaremos trabalhando para 
conservar as paisagens da forma como a conhecemos 
e da maneira que gostaríamos que nossos fi lhos, netos 
e bisnetos as conheçam  ▪

PARA COLOCAR ESSAS AÇÕES EM 
PRÁTICA, PRECISAMOS FIRMAR 
PARCERIAS QUE NOS APOIEM COM:
• Formação em gestão de projetos;
• Formação para todas as comunidades 

em boas práticas com turistas;
• Ofi cinas de mobilização comunitária 

para o trabalho com turismo;
• Formação para gerenciamento 

e descarte do lixo;
• Formação para a comercialização 

de alimentos tradicionais 
indígenas e artesanatos;

• Formação em administração 
e contabilidade;

• Aquisição de equipamentos para a 
gestão do projeto: computadores, 
câmeras fotográfi cas, fi lmadoras, 
gravadores, arquivos etc 
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   INTERESSES COMUNS

NESSE SENTIDO, TEMOS AS SEGUINTES PREOCUPAÇÕES E ANSEIOS:
• Incentivar os jovens e crianças na 

prática cultural, nas pesquisas sobre 
a nossa história e na valorização do 
conhecimento dos mais antigos 

• Queremos ser reconhecidos e 
respeitados, primeiramente no 
município de Sapezal e, se possível, 
nacionalmente, valorizando nossos 
patrimônios históricos e culturais   
Com isso, as crianças indígenas terão 
conhecimento de nossa história, e os 
não índios irão conhecer e reconhecer 
a nossa realidade, saberão como foi a 
vida de nossos antepassados e, desta 
forma, compreenderão melhor as 
mudanças que estamos enfrentando  

• Queremos elaborar materiais que 
registrem nossa história para 
utilizarmos como ferramenta de 
divulgação do nosso modo de vida e 
da nossa cultura  Queremos utilizar os 
avanços tecnológicos para valorizar 
ainda mais nossas origens, como 
câmeras, gravadores e computadores  
E ter os meios necessários de 
produzir nossos materiais de 
divulgação e de registro   Com essa 
divulgação, estaremos também 
somando com mais um instrumento 
de ensinamento dos nossos 
costumes para as novas gerações 

• Geração de renda para ser aplicada 
em projetos nas comunidades, com 
trabalhos relacionados à saúde, 
saneamento, cultura e bem-estar 
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LAVOURA

A lavoura de soja e outros produtos de sua en-
tressafra são hoje importantes fontes de renda 
para as comunidades e para as suas associa-

ções   Não há mais como viver sem produtos como a 
gasolina, o diesel, o óleo e o gás de cozinha e outros 
bens industrializados que não produzimos. Para tê-
-los e mantê-los precisamos de recursos financeiros. 
Também há, nas políticas públicas que nos atendem, 
muita lentidão para resolver nossos problemas  Ter 
recursos para tomar decisões importantes como 
furar um poço artesiano, comprar combustível para 
ações de vigilância, trazer alguns alimentos da 
cidade e poder pagar um tratamento de saúde, é 
fundamental para fortalecer nossa autonomia 

No entanto, ainda enfrentamos difi culdades na gestão 
dos recursos da lavoura e precisamos de parcerias 
que também nos ajudem aprimorar nossa autonomia 
de plantio e colheita  Fortalecer nossa autonomia na 
geração de renda é a principal meta da lavoura 

Para conseguirmos atingir esta meta, precisamos 
conseguir a regularização e licenciamento em todos 
os órgãos federais, estaduais e municipais da área 
hoje utilizada para lavoura  Assim, nossa produção 
terá certifi cado de procedência e, desta forma, po-
deremos comercializar nossa produção de maneira 
independente   ▪
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   INTERESSES COMUNS

NOSSOS OBJETIVOS SÃO:
• Atrair a atenção dos jovens para 

trabalharem pela comunidade;
• Aquisição e manutenção de 

tratores e outros equipamentos 
agrários que também auxiliam na 
produção interna de alimentos;

• Termos recursos para casos de 
emergências nas comunidades, 
principalmente as relacionadas à saúde;

• Aumentar o interesse das pessoas 
que trabalham na operação e gestão 
da lavoura por qualificação;

• Viabilizar o custo de formação 
dos próprios indígenas, 
principalmente nas áreas das 
ciências agrárias e administração 
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   INTERESSES POR ALDEIA   
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ALDEIA 
TRÊS JACU

• Proporcionar condições para 
a realização dos rituais;

• Desenvolver estratégias 
para a preservação dos 
conhecimentos dos pajés;

• Aumentar a área de cultivo 
dentro e no entorno da aldeia;

• Ter recursos e parceiros para 
participar das mobilizações em 
defesa dos interesses indígenas;

• Cursos e formações sobre correção 
e adubação do solo, plantio, colheita, 
negociação, venda e aplicação 
dos recursos da lavoura 
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   INTERESSES POR ALDEIA

ALDEIA  
CAITITU

• Construção de uma Casa de Cultura 
nos moldes da arquitetura Manoki;

• Desenvolver projetos que incentivem 
a confecção de artesanatos e artefatos 
tradicionais e o registro dessas 
técnicas para as gerações futuras;

• Garantir a realização da roça de toco para 
alimentação nas festas e para os rituais 
de iniciação dos meninos Manoki;

• Melhorar a estrutura da Associação Moxi: 
barco, motor de popa, trator, carro próprio   
A associação é fundamental na comunidade 
para a manutenção de algumas estradas, 
apoio às roças e a vigilância territorial;

• Melhorar a condição de alimentação, 
instalando piscicultura na comunidade;

• Cursos e formações sobre correção 
e adubação do solo, plantio, colheita, 
negociação, venda e aplicação 
dos recursos da lavoura 
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ALDEIA 
GUARANTÃ

• Melhorar a segurança alimentar, 
diversifi cando e aumentando a 
oferta de alimentos dentro da aldeia, 
principalmente com a criação de 
animais como galinha e peixe;

• Melhorar e estruturar as rotinas 
de monitoramento do território 
com a aquisição de um barco e um 
motor de popa para a associação;

• Participar ativamente dos fóruns 
de defesa dos direitos indígenas;

• Cursos de formação para 
organizar iniciativas de 
etnoturismo na terra indígena  

122



   INTERESSES POR ALDEIA

ALDEIA  
NOVO HORIZONTE

• Fortalecer a organização da 
Associação de Mulheres que está 
buscando formas de desenvolver este 
trabalho dentro de Tirecatinga;

• Construção de uma Casa de Cultura;
• Garantir as condições para a realização 

do oferecimento aos espíritos e 
preservação do conhecimento dos pajés;

• Oficinas de formação sobre 
licenciamentos ambientais e 
organização das informações sobre 
empreendimentos previstos para 
a região (linhas de transmissão, 
hidrelétricas, ferrovias, 
rodovias, mineração etc );

• Oficinas sobre gestão 
compartilhada de recursos e 
aplicação em projetos coletivos 
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NOVO ENCANTADO

• Garantir a continuidade das 
festas tradicionais da fl auta 
e da menina-moça; 

• Construção de uma Casa de Cultura;
• Projeto de apoio à produção e 

comercialização do artesanato;
• Apoio para a melhoria das moradias 

e construção de um poço artesiano;
• Dar prioridade para a vigilância 

territorial e melhorar as rotinas 
de monitoramento do território;

• Informações sobre processos 
de licenciamento de obras, 
compensações e outras informações 
sobre empreendimentos 
previstos para a região 
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