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Apresentação

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié – Memórias e perspectivas
© ACIMET/ATRIART/AEITY/FOIRN/ISA
Organização: Aloisio Cabalzar e Dagoberto Lima Azevedo

Em 2008 foram realizados dois encontros sobre manejo de peixes na bacia do rio Tiquié, em Pari-Cachoeira. Pela primeira vez, todas as organizações indígenas desse rio sentaram-se juntas para discutir e encaminhar
propostas sobre esse assunto.

I Encontro de Manejo Ambiental da Bacia do Tiquié
Transcrição: Pancrácio Aguiar Azevedo, Zenilton Caldas Azevedo, Dagoberto Lima Azevedo

Manejo dos peixes surgiu como tema de discussão coletiva entre comunidades a partir de 2005, por iniciativa de algumas organizações. Logo se revelou como questão bastante atual e necessária tendo em vista a
redução, gradual mas significativa, da produção da pesca e seus efeitos para o bem-estar das famílias e comunidades.

Tradução: Dagoberto Lima Azevedo, João Pedro Lima Azevedo
Revisão de texto em tukano: Dagoberto Lima Azevedo, Manuel Azevedo, Vicente de Paulo Vilas Boas Azevedo
Revisão do texto em português: Aloisio Cabalzar, Francis Miti Nishiama
Registro em áudio: Aloisio Cabalzar, Roberval Pedrosa

Os resultados desses encontros foram expressivos, e podem ser apreciados nas páginas que se seguem.
Revelam conhecimentos e experiências singulares que os pescadores indígenas acumularam ao longo de gerações e também da prática cotidiana dessa atividade. Indicam a seriedade e empenho dos participantes por
alcançar um conjunto de propostas de manejo claras e úteis para os dias atuais.

II Encontro de Manejo Ambiental da Bacia do Tiquié
Transcrição: Pancrácio Aguiar Azevedo, Dagoberto Lima Azevedo
Tradução: Dagoberto Lima Azevedo
Revisão de texto em tukano: Dagoberto Lima Azevedo, Manuel Azevedo, Vicente de Paulo Vilas Boas Azevedo, João Bosco Azevedo

Rezende
Revisão do texto em português: Aloisio Cabalzar, Francis Miti Nishiama
Registro em áudio: Aloisio Cabalzar

Durante os encontros, reflete-se de forma aprofundada sobre a situação dos peixes e da pesca e como,
historicamente, se chegou a ela. Quais suas principais causas, nem todas óbvias para um observador externo;
quais as boas práticas que devem ser incentivadas, e quais são aquelas mais agressivas e que precisam ser
evitadas; como reduzir a pesca predatória e, ao mesmo tempo, garantir a alimentação de todos; como convencer os pescadores, respeitando a liberdade e autonomia de cada um.
Nesse contexto, ficou evidente que a produção de informação qualificada e sua circulação entre todos,
compartilhando as dificuldades e avanços em encontros periódicos, são fundamentais para o manejo dos peixes
como prática social.

Fotos: Aloisio Cabalzar
Projeto gráfico e diagramação: Vera Feitosa

Agradecimentos:

Comunidade de Pari–Cachoeira, João Bosco Azevedo Rezende, Manuel Azevedo, Vicente Vilas Boas Azevedo, Agentes Indígenas de
Manejo Ambiental, participantes dos Encontros, Pieter van der Veld

Apoio à publicação:

PDPI, ADA, Horizont3000, Aliança pelo Clima, Fundação Moore

Observamos que ideias e diretrizes produzidas nesses encontros têm servido como justificativa e base
para as atividades de manejo dos peixes que vem acontecendo desde então. Alguns pontos estão sendo aprofundados nos debates locais, enquanto outros ainda o serão, de acordo com as possibilidades.
Almejamos que a publicação dessas memórias seja uma contribuição para manejo dos peixes no rio Tiquié e também um incentivo para que esse assunto seja ainda mais discutido, pesquisado e aprofundado, tendo
como perspectiva a melhoria das condições de vida nas comunidades, com segurança alimentar e cultural,
dentro da Terra Indígena Alto Rio Negro. Que o trabalho desenvolvido no Tiquié possa ser uma referência para
as comunidades e associações de outras partes, dentro e fora das terras indígenas.
*
Esses dois encontros foram gravados e em seguida transcritos e traduzidos, graças à paciência e esforço
de algumas pessoas das comunidades de Pirarara e São José. Finalizado esse trabalho, foram impressas e
distribuídas trinta cópias para revisões; poucas revisões foram feitas e encaminhadas - o que nos levou à conclusão de que poderia ser publicado. Se houver falhas, elas poderão ser corrigidas nas próximas impressões.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Essa publicação é composta de seis partes: (1) I Encontro em tukano; (2) I Encontro traduzido para o
português; (3) II Encontro em tukano; (4) II Encontro traduzido para o português; (5) resumo da pesquisa de
opinião sobre a pesca - principal tema do III Encontro, que aconteceu em Pirarara em 2009; (6) recomendações
relacionadas ao tratamento do lixo nas comunidades.

Manejo dos peixes na bacia do Rio Tiquié : memórias e perspectivas / organização Aloisio
Cabalzar e Dagoberto Lima Azevedo. -- São Paulo : Instituto Socioambiental ; São
Gabriel da Cachoeira : Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, 2012.

*

1. Comunidade - Desenvolvimento 2. Peixes - Tiquié (Rio) 3. Pesca - Manejo Amazônia 4. Pesca - Tiquié (Rio) 5. Pescadores indígenas - Amazônia 6. Tiquié (Rio)
- Aspectos ambientais I. Cabalzar, Aloisio. II. Azevedo, Dagoberto Lima.

12-10768

Não podemos encerrar essa apresentação sem nos lembrarmos de Manuel Azevedo, falecido em abril de
2012, que tem suas falas reproduzidas nas páginas a seguir. Ele, que foi e continuará sendo, em memória, uma
grande liderança. Dedicamos esse livro a ele.

CDD-306.089980811

Aloisio Cabalzar

Índices para catálogo sistemático:
1. Pescadores indígenas : Manejo dos peixes na bacia do Rio Tiquié : Amazônia : Prática social
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Werenukarõ
Ate baparitise numur† 04 a 07 de junho de 2008 nikãre Kuhsa kharã, buhkuya kharã, mãri kahrã,
nerÞkea uk‰ke ni. Mahkar† kharã wiorã, associação duhtirã nerÞkea uk‰ke numur† nisa. Tho wero ato
nerẽkea ukuse ate darase ahpoke, PDPI merã dara, nerẽkea uk‰ amesuo weke ni. Ati mã Kuhsa kahse associações niburuase, ato buikahse, marĩ kahse merã amerĩ sãnuka atirota mari wekã añurosato
niike ni. Mari nisetiro pure ña wethirã atirota nito marirẽ, marĩ kahtise tise, mari nisetise, mari base, wai,
yuhkuduhka nipetiro ati dita nise marirẽ petisirirõwe ni ñakhahsanukõ, keoro ñanurusetirãmha mariyeta ni, ni mahkari kahrã suori nirã mera bapati ehanuka eha uhsã ni uk‰ ahpok‰ke ni. Beropure marirẽ
ate marĩ basetise mari buhtiabosa mari porã, mari parã merãpure ni tuoñaro merã nerekea ahpokuke
ni. Atirope dararãmha, atiro ñanunurusetirãmha mari yaditare ni uk‰ke nĩ. Ate uk‰ ahpok‰ke merã marĩ
wai dehsu basere, wamẽtisere, wiophesa ñathe kahsere uk‰ra pahiro kihti kurã wesa. Thowero mamã
uk‰se wewakãse merã, añuro nisetise wetam‰se eharosa marĩye mahkarĩ pure ni tuoña uk‰ke ni.
Nipetirã wiorã Miõ Bua, Kaira, Yoapha, Môo Poeya, Moõ, Moãña Pito, Ua, Tohtoya Pito, Kii Kahseriya
Pito, Ahkarã Bua, Miõña Pito, Yai isa, Siripha, Wãmuña Kahrã, Nuhk‰ Porititha, Waru Serako, Bayape,
Tuoñari Ñoa, Uhtã thuti titha, Buhkurã Batha, Pukaña, Bote P‰ribua, Buhkuya Pito, Buhkuya Kahrã,
Yuyutha, Mã Mhãro, Mõ Thuk‰ro, Ohpe Duri, Wahpu Nuhku, Mhãwi Thuk‰ro, Oanu, Poarinu, Ñama
Ñoa, Kahsaya Pito kahrã. Atikese mahkari kahrã merã uk‰ wekãre ate kãhse suori uk‰ wegunho marikãre diasaro wero ho marirẽ tohakaro niwu, ni uk‰wa mahkari kahrã. Ohputa mari ñamhasĩ eha ahperã
mahsitikere, ate associação rĩ, ATRIART, AEITY, ACIMET, AEITU nã daraña wekere werekhasanukõ
wese merã, ate dehsu base ñanurusere thutua muhãnuka amerĩ wiopehsase merã ameri ñarasa. Ateta marirẽ dusarowe ni marĩye dikese niri ditare ñanuru werã marĩ wetamurã werãsa, tho wai nin‰kato
nirã. Atere atiro ni uk‰ra wai re ñanuru mhãsisere wohak‰ wese mera nirõwe, ameri wetam‰, uk‰ ahpo
nikãro mera darase ahpok‰ri mahsã nisetirã ni wohãkuke nimhãsisa.
Ate ukuse wai ñanur‰se kahse añuse nito tuoña uk‰ wekare ate wai petiri nise. Mar† siro niahã
pure tuoñarã thoenõ, napu mar† darakere ñarasama ni tuoña tho bhuse uk‰no.
Mehkã buhse darawakatise numur† irõwe, tho werã atiro ñanuru setirã mariya ditare, atirowe
tuhtuakearã mari ni uhsã uk‰wu. Tho werã atikese associações kharã niwu: ACIMET, AEITY, 3TIIC,
OIDS, OIBV, CIPAC, ACIRU, ATRIART, AEITYPP, AEITU, ACIRC, AATIZOT, COITUA, Colegio Trindade, Dom Pedro Massa, wetamur† mahsã ISA.
Dagoberto Lima Azevedo

Imisapoea, 04 a 07/06/2008
Coordenação ato uk‰ nerekearo: João Bosco Azevedo Resende (presidente da ATRIART);
Manuel Aguiar Azevedo (presidente da ACIMET);
Vicente de Paulo Vilas Boas Azevedo (coordenador da AEITY)
Secretários do Seminário: Moisés Marinho, Laurentino Viana e Barnabé.
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Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
I Encontro de Manejo de Peixes na Bacia do Tiquié
Suori neõkũ Dhusabasare ukũgu dero whate werekheo karo
Informes do Coordenador de Manejo
João Bosco Azevedo Resende – Muhsã añuro merã tuora warãti n†
atiapã. Thowerã mar† ate numur† ukurã niteyu añurõ tuoña wese merã
mar† ukurãsa. Mar† bahsi ukurãsa, cada associação proposta, atiróta
uam† sa uhsã nisé. Ate mar† dehsuba wesetisé mera. Mar† uk‰sé mera
phe bhauarosa. MuhsãrÞ keorota niteyu. Ametuti werã tira mhete we. Primeiro ato uk‰ nerekearo Kuhsamã khasé wai dehsu basere atiro nere
uku norõ we. Thowero darasekhãsé PDPI pure te kunõwu, whapatisé pur†
(dinheiro) phaibhutiaró n† wewe te nhõ. Thoegu muhsãre keorota wereguti baseakã mil reis phoséta ser† karo pure kunõwu. Mil reais pheteakã whiam† ba, thoerã te põteãrõ bakahti
werómã orosa niteyu. Wekãr† ISA marirÞ kãrõ base wetamõ weapu. Tho wápu thoerã muhsã combustível pumã
muhsã ñeburó weapã. Tekerã añu bhutiaró keorõ heapã n† uhsã wetirã khoro hopu. Tuoti muhsã? Thoerã muhsa
atiburó weapã ahkawererã, cada associação CIPAC, ACIRU, AEITU, ATRIART, ACIRC, ACIMET, OIBV, AEITY,
AEITYPP, OIDS, 3TIIC, AATIZOT, (Colômbia kharã) nakerã mar† mera parceria niwãnã, mar† timã kharã diakhu
nim† ba. Thoerã nakerã representante atiapã, thoerã ato phiwirõ werãti. Baka beró mar† ukunukã werãsa. Tho
warosa. Ató siripa kharã were whianuka mutarãsa, nikã musé kharã (cincos vilas) wiorã.

Kuhsamã khasé wai
dehsu basere atiro nere
uk‰ norõ we.

Ukũ Nuka Kanumu
1º dia Makar† kharã Dehsubasere
ukurã ahtikarã na wame mhasiõkaro
Imisapoea
Rafael Castro (Presidente da CIPAC) – Yu wiogu nirorÞ

ató yu merã kharã ya conselho phi whirõti niteyu.
Darase nanuru wiorã mahka ñanuru niãma. Atikerã
representa uhsã ato distrito de Pari–Cachoeira,
cada líder. Ató Aparecida khu ku ukukã tuoya. The
buhpa nukukarã kh‰ atiro n† tuoñasa n† uk‰rã sama.
Añurõ tuoña dhui na ukukã tuoya niteyu. Beró
yahpapu karõ uk‰ eõpeose k‰ wekheoti.

– Thoerã mar† wai
dehsubasé khasé nerÞkeá ukusé ne waro we. Atiya
uhsãre ñaratiã muhsã kerã. Muhsã atikarã re uputu
añu nii uhsã. Thoegu yu nÞwarore muhsãrÞ ñeweguti
yu wamÞ Celestino Dhaseu n†. Ato dekhó khu líder
n†. Thoerã uhsã mehpu baseakã ñeo wemiãpuba
thota. Wiogu ato buikhupé ATRIART ku uhsãre hea
ñewea m† niteyu, thoerã putokapu wapu weropea.
Añurõ wam†ba weropeá. Thoerã noã atikarã, to
ya Bairro kharã atikarã, biatu duhpota mokarã, na
duhpokã bakarã muhsã narÞ ñewesa werãpeá,
noã batikarã beró barãsama. Te Diakhu n† yumã.
Thoegu musãrÞ ño wegusa berõ muhsã ñewekarÞ,

Celestino Castro (Vila Aparecida)

thoerã uhsã kerã pinokarã nim†ba. Thoerã uhsã
muhsã merã nithamõrasa, to diakhu ni yumã.
– Thoegu yu kerã
muhsãre karõ nikheoti. Thoni bhutiarã weasu
uhsãpu. Tinumu wereori pur† ñewu yu kerã niteyu,
tho warosa nikã wereori pur† ñeñati nikãti, nÞ ñeñagu
weasu. Thoegu yu ahputu ekati. Deró webhutiati te
nhõ khasé ñewerã niapu. Thowerã mar† wakã barãti
nirã, mar† minÞ norõsa nikaró niwu ti pur†pure.
Thowerã mitiãpu. Yu mhepu m†titiasu. Ñamiãkã
mititimhã, ñamiãka baya. Ahputu ekati. Ato nere
kearó mera añurõ ekati wegu khoro.

Leopoldino Gentil (Vila São José)

– Atiburuoti muhsã
ahkawererã buikharã, sirokharã, marikharã! Yu kerã
uori pur† ñeapu, vila São Miguel khu niyuá, wiogu
dohkakhu. Ti pur† ñe nã derekã tuogu wuti n† atiapu
desubase khasere. Añu yu ahkawererã.

Antônio Veloso (Vila São Miguel)

– Yu ahkawererã
wakãti muhsã nimutasirisa. Thowegu pharã
ser†tiapu, mhasã pharã nirõ tho nirõwé. Añu bhutiaró
ñamhas† peó weya mar†. Thowegu yu ñamhasirã
ser† weasu. Thoi yu ser†tikhoro ato siro kharãre.
ATRIART ku wiogu uori pur† ow†. Topu Monte Cristo
ou Monte Alegre topu ati tuorã samã, Wahpu Ñoa
Kayari nisé. Thoerã nãpu nisamã n† tuoña noãpu.
Thoerã na ehtatiamã. Tho bhusé tuora n† uhsã
koteapu. Thoerã añusé niãpu, yu duporó ukukarãya
mata, muhsã nipetirã mhasisa niteyu. Thoegu

Domingos Brandão (Vila Dom Bosco)
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Dom Bosco khu wiogu niãpu. Tho wekarÞ mhã yu
nisir† khoro niteyu, atiwi kharã, Kairataro kharã,
Miõbua kharã ahpe mhasã yu bhuikarõya mata,
ahpeteromã param† nitiapu, muhsã uhsã pakharã
atiburoapã. Thoerã añusé nisa mar† merikã, mar†
meritikã ñasé nisa. Thowerã yu, muhsã te ukurãre
serisiri khoro. Wiophesaró mera, añurõ tuoña uku
werã. Phairo uasetiró werãsa niteyu. Mar† karõ
ukusiõ mhakã wekã keoro ukuse watisa. Mar†
amer†tha tutisir† wekarÞ, ametutisépé wasa. Ató
tuokhasa wiophesaro merã ukurã niteyu. Yu te
nhõmã ukuña tikãti. To marirÞ uori pur†, añurõ were

12

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

khasati nikãpu, ukuãthé añurõ were wetiapu. Thoi
uhsãre keoro wetiap† nitikaña yure n† ser†. Beró
mhã muhsarÞ añurõ atiapã muhsã nikhoro. Yu ato
n† niãpu, mhasã na atiropé werã na nisé nhorÞ tho
ña n‰k‰kã mhuapu. Thoerã uhsa numõsa numiã
nisamã. Beróputha mar† nhõ atiropé nibopã nimhã
nõ. Mheõ tho nirã nhõ mar† mãtha, uhsã tho nimirã
ato mhasã na ukusé werã nhõ niãpu. Thoerã uhsã
pheterãkã nikãsa, muhsã mhas†sa niteyu. Añu yu
ahkawererã.
– Arã ukurã
khoromã wai dehsubasé muhsã nisere nÞ ñagutigu

Valdomiro (Vila São Domingos Sávio)

wegu kohro. Phetiri tuothawu werã weaparã nikã.
Wahkũkeatisé mõkuregu nhõ nikãkati tekerãre.
Thowegu yu nise numur† ni wemhaguti. Numotigu
mar† nikã phe nikã, whesé wasirirã, ato phe nikã.
Wi nhõre muhsã porãtirã ñasa. Mar† watikã mar†
mhaku batim†. Tho n†gu yu kerãtha wiogu niãpu.
Yu mhaku niãmitha, mar† atiro weya nikã wetiam†.
Muhsã mã deró niró nisa. Ató nibuarãtha siapé,
sikharã pharã niãmã n†. Nã tope nirã ñarãsamã
na. Mar† wiogupeã ninukukanõ, ahperãpé mar†
ou ku wiogu we mhas†m† nikanõ, yu nipur† nikãti.
Tho wiogu nim† wamhasitim† n† nõ. Thoeró mar†

wiogure dhoké pheamhã niteyu. Thoegu muhsãre
ña. Yu atokhu mehta niãpu, mheõ wiogu nigu duhti
nhõ n†, uiapa. Thoegu muhsãrÞ ñatamõ wegusa.
Yoawa teá. Yu kerã wai basiriã wukhoro. Sõ mar†
buakãrÞ mariãmã niteyu. Ehakarã nhõ basamã na
mhasãpuhtikã. Tho wetithi wai basir† weasu. Te nhõ
ñasirutu muhsã basekã ba wegu ti nigu mhatiapu
yu. Mar† bhas† minÞtamõ werã nikaropu nim†wuba.
uhsã atokhara biatuparu ahka werãsa. Thoerã uhsã
derekã ñanõrõsa.
– Arã yarã wiorã
ukukãrasa niteyu. Kihti warowé ató uhsã nirõ, ate

Rafael Castro (Presidente CIPAC)
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dehsubasé ahpo kusé. Abril mhu†pu (25 nikã) yu
wiogu sãku, nÞ tuogu wesa até dehsubasé khasé
ahpo kusere. Deró nibhutiam†tito yarã wiorã mera
nikarõ merã, uhsã kerã atirópé uam†sa nisé kutamõ,
atiro wekarã nisé wetamoña n† ukurãtirã wé uhsã
kerã. Duhporopure tho ñamhami kuhsiakã w† kuã.
Tho wegu atiro webusa nirõ khutha: thota wenukukãtó
dehsubasé khasé ukusere. Nikatita wé bhaurekuró
weró mar†rõ. Mar† uku nukãtha. Ató nirã wiorã wamÞ
mera añurõ atiapã nisayu. uhsã ñamikãpu khiti kote
miãpu. Ató uhsã itianumu ukutamõ werãsa. Yu ato
muhsãrÞ wiogu nimã mutãgu muhsãrÞ ato whaku
keatiro mar†rõ ato añurõ mera ñadhuiya ni. uhsã
ñekarõ nhota, muhsa kerã waraputha ahputu añu
n†ña. Thota atirópe miãsetiya. Tho atiro n† añurõ
khatiseti werã. Añurosari?

ACIRU e suas mahkãri (lideranças)
– Yu yarã wiora phi miwu niteyu.
Thoegu añuña nii ser† khoro. Atirãti nikarã nimirã
atitikarã niãmã. Thoegu ar† yu vice–presidente merã
atiapu ahte añurõ kuorã mari watero nisere tuora
uhsã tuorã atiapu. Convite ñe weapu. Tho werã
muhsã ukukã, muhsã nisere yuti werã nhõ n†. Ate
nhõ mã ukũ ati, ati nõm†wuba. Tho ñadhi bhutiagu
mheta atinowu. Mar† nipetirã ukurãsa mar† thota,
tuoti. Muhsã siró kharã, marĩ ato nipetirã nirã ato
hearã diakhu nimiba thota. Thowegu uputu ekatisé
mera purõ ñagu khoro. Ato kharã rẽ thota. Ar† wiogu
ku wiorã merã mar†re ñeÞ werore. Añurõ ekatisé
mera marire ñeom† ku nisetisere. Thowegu kurÞ
añuro ekatisé mera ñagu khoro. Ar† yagu wiogu–
dohkakhu ukũ kheosam†.

Bruno Vaz Sampaio

– Tho werã muhsã yure
mhas†thasa. uhsã merã khara mar†mã. Mhakar†
kharãre khiti omiãpu nikhoromiãm†ku. Thowegu
wiogu dhoka n†gu da associação ACIRU n† yuá. Tho
werã muhsã siroripu atikarã purõ ekati atiapã.

Guilherme Borges Massa

Coordenadoria Regional – COITUA
– Ehta buroati muhsã ahkawererã?
NeÞ umutharõ yu muhsãre mahsã ñokeo wegusa.
AATIZOT kharã mhasitisamã yu wamÞ. Yu wamÞ n†
Ismael Pimentel Campos, coordenador–presidente
da COITUA (Coordenadoria das Organizações
Indígenas Baixo Uaupés e Tiquié e seus Afluentes).
Thoegu yu wiorã sirori kharã FOIRN ukunho niapu.
Mehpu Domingos Barreto ku wahkusé kuké niãpu.
Dehsubase khasé ukusé peti kãta ato nerÞ kearó
nimiãpu. COITUA khu wiogu mhasã na bhesése
numur† itia numu nirosa. Thoerã associaçãorĩ rẽ
phihse puri oburo noãpu. Thoerã ukukarã niãmã

Ismael Pimentel
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Manejo de peixes ato buikharã. Mheõ phihse puri
anoãpu ñetiasu werãpeá athi siare duthirã nimirã
thoegu ku Bosco re añuse ser†. Ti the ukuãte athiro
niapu nikã thuoapu atiro niãputo nisé pure tuopu.
Usaya obrigação nimiãpuba uhsã participaro, ato
acompanhar weró. Thoerã muhsã mera nirãsa.
Muhsã ukukã ato ukutamõ werãsa uhsã. Até no
momento Cunuri khu Marcelo nimiw†ba thowegu
wasomÞ niãm†. Ahperã kerã atira atitiapanã. Tho
werã na marisamã ti região Taracuá kharã. De Monte
Cristo até Monte Alegre Oficina werãtirã wé niãmã
naya Escola. Thoerã na liderança atira atitiapã.
Marcelo werew† wegupeá. Thoerã ukũ amÞsuo
werã tira wé te Manejo. Coordenador do Ato uk‰
nerekearo nikaro ya mata mar† tuoñarõ mera ukukã
añurosa. Tho werã mar† niteyu. uhsã pemã atiro
niãpu n†, muhsã pemã deró niãti n† bhutiaró mar†rõ
na tho pe wekã añubosa n†kã tuo uku werã.
–
Wakaburóti muhsã? Yu kerã muhsãre ato nirãrÞ purõ
ekati. Tho werã ato mar† nerÞ kea weró dehsubasé
phé whiarósa. Mar† uase nhõ uku, mar† diasaró
tuoñasé ñeorasa. Até mar† darathe khasé na wekã
niwu yu kerã. Añurõ warosa nisa uya. Añukureró
uku atiro warosa n† werã tirãwe ñanuro wai wese
re. Atiró dararãti n† mar† uaké nikã numu herãsa. Te
diakhu n†. Purõ añu.

Sérgio Lana (Coordenador Secretário da COITU)

Associação OIDS
– Ahkawererã
ati buruoti muhsã? Yu OIDS ku wiogu, khiti onõku
ato n†. Thoewegu nukãrõre, Buhkuya pitóre yuta
mhasarÞ suori nigu Líder nii. Yu siró khu niãm†,
mheõ kurÞ atiro bhasiotiapu. Ku darasé wegu
weam†. Wekaretha uhta Titha (São Francisco) khu
Severiano Sampaio, kuye ahpógu wé niãm†. Poya
(São Gabriel) waguti weapu. Ku mhaku nisam†
diretoreia wioguta niãm† ku kerã hoakotegu niãm†.
Yai Khayero (Maracajá) kharã nima o grupo de Inê
niburo sama. Santo Antõnio Rafael nisami, São
João khu nisam†. Tho wero mar† nikarõaka abertura
wera ahkawererã. Tho wero tho wenoatu nikarono
tho waro tiro wesaporo nikaro re mar† ato nerenho
uk‰ amesuo, tho wasetiro sato nirã tira wé. hmutaro
nimito nimito thota. Toreta mar† derowarore tho
nerenhuti mar† ni ukura tira wé. Tho werã arã ato
wakã nuka uk‰ buro werãsa mã. To tuo dhuiya.

Laurentino Viana (Presidente da OIDS)

– Mar† nikarorÞ ato nerÞ wérã wé. Tho wégu
yu Warusererako re dia primeiro de junho nikarÞ
uhsã eleição weapu. NikarorÞ eleito Renato Lana
wam†, vice Campolias niãmi. MhÞo posse mar†apu
hopu. Tho werã tha sanutiapu wetiro yu atiapu, tho

wegu yu ya último dia nirõre ato muhsã re noõ.
Tho wegu atere convite ñewu, ñe wegu yu atiapu.
Tuo ñanho webosa nise nikã, atiro nibusato, atiro
añurosa nii tere tuoñagu atiapu. Topu re na minerÞ
kea uk‰ro pure atiro nibusato ni ahpok‰, atiro nimha
nipetirã ukusere tuora nike nimito ni tuoñaro mera
atiapu. Tho wegu yu kerã ate numur† re, yukerã
uk‰tamu, yure uk‰ro okã, mhusare bapati nisa.
– Atimhati ahkawererã? Bom
dia, Aloisio? Yu capitão ñe Santo Antônio khu niĩ.
MhÞo ya yu duhtiro petia wapu, validade petiapu.
Dhokayuro bhasiotika yu ta niku weapu. Tho wegu
yu kerã ñewu convite do coordenador João Bosco
Resende, te waro tiro weaporo nikã tuo yu atiapu.
Sihsé ahpeye ukuathere rire yu ña wemiwu. Te nhorÞ
yu mer†ti kure nikati, tho wero yu ti pur†pu ñakare,
muhsa mahkar† kharã no biatu bawãkarã nho,
darase mahkãre nir† numu, nerÞ uk‰ wekepure, mi
nÞ keha uku norõsa niwu. Mheõ wenoña mariãpu,
mhasã mar†kure nikamã. Tho werã wetiapu atoputa
discuti wekarã ti. Tho wegu yu ñawu ñenho nisariba
te wai ehkasé, dehsu baáse khasé? Yu te nhorÞ
mhasiti khoro, tho wegu yu phaku mera niku ni
mhasibusayu. MhÞo te discusão ñasé mheta nisa ni
atiapu, tho werã uhsã to OIDS nirã ni. Torõta ukuti.
Bero purõ ora.

Rafael Sarmento

– Ñe uhsã duhtira da OIDS nirã niĩ.
Yu vice–presidente da OIDS, tho wegu coordenador
comunitário ni wegu we. Tho wegu mhusã re
apresenta kheoguti. Tho wegu ar† presidente
uk‰tha, yu kerã uk‰tha wé. Torõta ni.

Adelson Moura

–
Wãkati mhusã? Yu kerã atiapu, uhsa yagu capitão
mar†mi uhsãre. Tho wegu ar† presidente da ATRIART,
convite oku niam†. uhsã ñeapu, tho nika ar† Dure torõ
warosa niw†. Tho werã uhsã uhputu ekati. Tho wegu
yu kerã nã dero ni uk‰ka tuogu waguti ni atiapu.
Tho wegu ati nho nere ukuse tuotike tuo nowu ni
atiapu. Tho wégu na dero weathe uhsã añurõ uk‰
amesuowu. Tho wero yu wamÞ ni Pedro Alves. Yu
wira etnia desano ni. Bahseke ni Siripo. Torõta niĩ.

Pedro Alves (Desana, vice–capitão Maracajá)

Alberto

Sampaio

Yupuri

(utãthita

ku,

OIDS

ohakhotegu)

– Wahkãti! Muhsã kerã ehta buro ti
muhsã? Tho wégu tho niaporoto nika tuo, uhsã kerã
yu pahku merã na werepesé pu tuo, añusé nisato ni†
uku weth†rã tuo tamõgu wagu niĩ atiapu. Torõta ni†.
– Añu nikarõaka mar†re nikã ukuro
ni. Tho wégu ñathamõ wenorõsa.

Laurentino Viana

Associação ACIMET
– Uhsã ñe
ACIMET kharã ni. Tho werã uhsã nikarõre
PIRAPARANA pu mahsise ameri uk‰ amesuo
wekarã dha thoatirã nim†apu. Tho werã uhsã re
muhsã wai tiro kharã nimã nirã nho nim† uhsã. Tho
wero yu wai mitiro otiapu. Wai mi ehatimã nir† niguta
tho niyu. Tho werã no II atho ukuse nerekearo nho
waka keoro waka miti werã webosa niguta tho niyu.
Tho wégu yu representante da associação ni. Tho
wero Mahãtukurõ sede ni. Tho werã uhsã ati ato
uk‰ nerekearo ati participar. Ati ñe barcia Kuhsama
nimiãputo thota? Na dero ni uk‰ka tuorã warã mar†
kerã ni uhsã atiapu. Tho werã to
atikarã uk‰ buro rã sãmã.

Manuel Aguiar Azevedo (Presidente)

Roberval

Araujo

Pedrosa

(Aima Serra de Mucura) –Uhsã
atore s† presidente da ACIMET
nikaro yamata Piraparaná uk‰
dukayuse werã ehakara dahrã
wé. Tho werã uhsã atiape
potepe buruti. WekarÞ yu to
associação pure AIMA darapu.
Mari kuose mahta nike ñanuru
daragu nii (agente de manejo
ambiental) nisé darapu. Waire

Luis Lana

Manuel Aguiar Azevedo,
Presidente da ACIMET. (2011)
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ñanuru, wai diakhu mheta ñanuru wese mheta
niapu. Nipetisé ñanuru, ohtesé, lixo nikã uhã kote
wégu niapu. Tho nikã yu tho wégu mahs†ti khoro
yu pahku ati sam†. Sõ ku peñu tiro nisam†. Nikã
ati hearã ehasama. Atira atikasamã ba yu tho nir†
kuramã.
–
Wakã buruoti muhsã ahkawererã? Yu ato Cunuri
khu capitão niapu yua. Tho wégu yu ato uhsã ar†
ku convite okã, muhsã kera ñara waya nikã uhsã
participar tamõrã atiapu. Thota nimito atiro mar†
suori wegunho bapati nomito. Tho werã muhsã
ñatamorã atia niãmi. Torõta ni.

Pedro Pedrosa (Mahkari kharã wiogu de Cunuri)

– Sõ ACIMET merã
darapu ñe AIMA khasé (Agente Indígena de Manejo
Ambiental). Te khasé uhsã tiapere darakote. Te bero
mar† ñakarãsa. Torõta ni weropéa.

Mauro Monteiro Pedrosa (Aima)

– Wakã
buroti mar†? Ato Maã Maharo, wame merã ñagu
ati. Mar†mã to kharã wiorã nirã, tho waá bhuti kea
bhutiaro sir†ro wé nigu omã katipu. Ato muhsã ukusé
tuo ukutamõ wégu atiapu, motor pá merã diakhu
siasir†kã nomiapuba ate numur† mã. To duhpo karã
niama gasolina rÞ. Motor diahkure ku tikarã niamã.
Tho wégu yu motor kuorore atiapu. Ahperã peá
mõama. Ukũ mhasiti kurerã diakhu nikama. Tho
wégu yu primeiro lugar uhputu ekatisa ato kharã
wiorã rẽ, Rafael Castro presidente, lideranças
de São Domingos. Na añuro põter† ñeama, wiorã
mahkar† khara, wiora associação khara, sirope,
buipe, mar† kharã uhputu ekati na kerãre e, em fim
ãri convite passaku Bosco re. Tho wero uose ñekaro
ti wahkukeathise niapu dehsusé ñanuru se khasé
mar† ukurã tira wéaporo. Torõta n† yu ahkawererã.

Agenor Freitas Lôbo (Boca Da Estrada)

– Wakati
muhsã yu ahkawererã? Tho werã to Barreira Alta
re, capitão mar†ami. São Gabriel p‰ nisam†. Tho
wégu ar† Bosco añuro merã participarã wato nirõ
merã gasolina kũku niw†. Ubá yu gasolina ñekati
nirõ merã yu atiapu, tho wégu ñanuru kuose nisere
yu kerã tuowu wegupeã. Tere añurõ thuokasanuhkõ
bhutiatisa hopu. Hoputa yu atiro niãpato nisayu.
Tho werã mar† no entenderã, añuro tuo, yu nikaro
yamata nÞ contra wati, topeta añuro warosa nikã
añuro warosa mar†re.

Moisés Marinho Tukano (Barreira Alta)

– Tho
wégu yu seritiã buegu niapu. Tho werã mar† ahto
bero añurõ ukũ amesuo werasa ñanuro kuo nisere.
Oãkhu ye mar†ka nikape tuo, ahpe siapé wihaporo
niwãna. Tho wari nirã añuro tuo dhui merĩ karã.
Torota ni.

Paulo de Abreu Lôbo. (Secretário da ACIMET)
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– Tho wégu Ari Bosco re
uhputu añu nii gu khoro ku uhori pur† okarore
karo, uhsã participa tho, uhsã muhsã mera niatho
re. Pharã muhsã yu ña mhasitirã nikã yoawa
ato Pari yu ni tuokaro. Atota mhasã miwu wégu
peá. Tho wégu muhsã merã participar. Añurõ ni
wetamõguti.

Manuel Aguiar Azevedo

Associação AATIZOTT
– Muhsã nipetirã atimãhka kharã
to siro kharã, bui kharã, wakã buoroti muhsã?
Mar† nikarõ rẽ, ato ni Pari ati nerÞkea ukuse. Mar†
nisa escuela kharã, poterikharã buesewi seri karã
nipetiro nisa. Ati nerÞkea ukuse mar†mã ahperã. Ptu
wiopesase nirõwé mar† dehsusé átiro ni ñanururã
mar† ya marÞ nisé, ni wereama mari rẽ. Pheye
niamã. Marĩ futuro ahmarã we. Karu mamarã wiorã
beseapu AATIZOT. Towegu Gaudencio Barreira
niami presidente, secretario Luiz Barbosa, fiscal
yu Protazio Lopes. Ati phihse pur† ehawu re como
tesoureiro nika teropu re.

Protazio Lopes

ISA, Kusakharãre darase ñorã
–
Bom dia a todos! Primeiro queria agradecer a
participação de todos, principalmente pessoal
de Imisapoea que está recebendo esse ato uk‰
nerekearo e, pelo que eu estou vendo, tem uma
representação muito significativa, muitas mahkãri
e praticamente todas as associações. Nessa
oportunidade é preciso aproveitar bem para ter uma
conversa, a primeira conversa, que seja produtiva e
útil sobre esse tema que é tão importante para vocês
que vivem aqui no Kuhsama. É sobre os peixes.
Importante não só como alimento, principalmente
como alimento, mas também de importância na vida
de vocês, simbólica... o peixe tem esse valor para
vocês. Então a gente está aqui para colaborar. Já
estamos juntos com algumas associações aqui do
Tiquié, realizando alguns darases sobre o manejo
dos peixes. A gente está apoiando há alguns anos,
tanto Pari acima, como Pari abaixo. Aproveitando
esse projeto PDPI da ATRIART, para ampliar e
incluir todas as associações aqui da bacia do
Tiquié nessa discussão. Então a gente tem uma
expectativa muito grande em relação a esse ato uk‰
nerekearo. Acreditamos que vai ser um momento
muito importante nessa discussão. Estamos aqui
para apoiar, ajudar, respeitando cada um, de acordo
com a necessidade, com a demanda que vocês têm.
Estamos aqui para apoiar a formação dos AIMA
também. Então queria agradecer e desejar um bom
ato uk‰ nerekearo para todos nós. Obrigado.

Aloisio Cabalzar (antropólogo, assessor ISA)

–
Bom dia! Primeiro quero me desculpar, pois depois
de tantos anos no Tiquié, ainda não falo tukano.
Bom, então vou falar um pouco em português meio
quebrado... Sou holandês, sou Pieter. Também
conhecido aqui como Wihsõka – Guilherme e
Tarcísio colocaram–me esse apelido. Darase aqui já
faz um tempinho, mais que nada com a wai ehkaro. E
começo agora com outras coisas, incluindo manejo
dos peixes. Quero agradecer ATRIART pelo convite.

Pieter van der Veld (agrônomo, assessor ISA)

ACIRC Bukya Kharã
– Wakã ti
muhsã? uhsã kerã atiap rio Castanha khu wiogu
niapu. Ar† niam† yu merã khu Damião. Yu convite
ñewu wegupeã ar† Semo Laurentino ow†. Ti pur†re
ñe were nhua wereyuruo muo wu sõ uhsã bui nisé
mahkar† pure. Ti numu nika numu soã na nikaro ya
mata tho nito marirÞ ti uose, nikã numu mar† ti pur† re
ña ahpoku werãmar† niĩ narÞ were nowu. Mar† nho
tho nim†ba, atiti karã niãma. Tho werã uhsa to nirã
nho merã te pauta ri ña wemiapu. Wé dero bhusurã
buhsu sãpu uhsã muhsã pe ñakama. To pumha na
wé mutakarã uk‰ sé pure tuo ña poteõ thota nisa ni
yuti werã mar† kerã ni weapu. Tho werã to Castanha
kharã mahkari khara wiorã mar†samã. Tho werã
uhsa to nerekeá muhsã uhsã re were khasa tha
werã peã, atimã dero nisere te manejo ma ni wé
uhsã atiapu. Tho wegu yu gasolina p‰rikare ñeitapu.
Sõ agente de saúde re uhsã 15 litro wahso kãtiapu,
tho werã yuara sa k‰re wia dha hã. Te wahso kati
piaha sõ Muisés mera atiapu. Te merã uhsã k‰re
piosã tamõ atiapu. Torõta ni.

Renato Sampaio Macêdo (Presidente)

– Sõ buhkuya
pote Pirõ Peri nirõ khupu ni yua. Tho werã ti pur† ar†
k‰ nirõ nhota, to pure heawu uhsã tiro pure. We ti
pur† uhsã tiropu heaka tho nito ni werewu. Nimãmi.
Tokhu capitão mheõ wawé nikam†. Keoro nigute
weam† wegupea. Yu mahka suori ehkatitho, nika
wiogu ACIRC niapu tha. Yu waguti dha muhsã rẽ
khiti were wéguti nirõ merã atiapu. Torõta ni.

Damião Barbosa (Vice–presidente)

Associação da Escola Tuyuka AEITU
Feliciano Tenorio Marques (Coordenador AEITU)

– Dhui buruoti muhsã ahkawererã? Ato yu como
escola representar yua. Tho wégu yu, mahkã
uoripuri ñekaro niapu. Escola re yu merã kharã ñemi
karã niãma, darase phairo niapu uhsã rẽ. Muhsã
mahsithasa. Yu ñamika duhporo ta São Gabriel pu
niku dha. Ñamika topu niĩ, nikã burutiapu. Dararo
phairo nirõwéapu grande projeto, tho diakhu nisa.
Tho wégu yu muhsã ukũ sere tuo kheo weguti.

Uhsã te nhorÞ ati darase ñanuruse re arã merã
werã pu niãpu. Ti ta puta Dikharã nimã tenho dararã
nithawã. Uhsa tho werã ato wiorã nirãre uhputu añu
na añuro merã ñekarore. Tho nikã bero pere mar†
ukũ karã teta dero nititoni seriña yuti werasã. Tho
nikã ate ñanuru kuose phe nikasa. Ñahse khase
mar† ukurãsa mar†tha. Teta nibero mar† mahkar†
ñanurusé. Tereta buekã mahsikã werã nirãta we
mar†. Ñanuru kuose te ni mar† añuro nisé tisé. Wai,
ohtesé, ehkasé ni mar† ukuã the, tere mar† tuorasa.
Tho wégu muhsã rẽ añu wé, torõta ni.

Associação da Escola Tukano AEITY
Clemente Fernandes AzevedoSeribhi (Mahkari kharã
wiogu) – Yu ahkawererã muhsã mar† ato nerekeá.
Tho wégu yu ato kharã rẽ uhputu agradecer. Phetiri
ato n† ñatawu. Tho wegu yu ato kharã wiorãre mahs†
añurõ. Marĩ mhasu poter† ñesé diasa niãpu, mar†
amer† ñapora nisã. Tho wegu yu kerã ato São José
khu wiogu niapu. Mar† tho nimiba thota, pahkarã
diakhu wiorã wama nisé diasa niapu. S† tuoñati
bhaum† n† ñanõapu. Mar† atiro whianuka ukukãpemã
diasa niãpu. Thowegu ya mahkã liderança niãpu.
Capitão nimiãma te nhõre. Nã marirẽ wero nhõ
capitão nikamã quartel punisamã nímia maba. Tho
wégu to kh‰ n†. Tho n† mahsiti atere mar† nikarõaka
nereta keamiba, sobre manejo phe warosa nirã
kohro miãmanã. Phe nisa mar† tuoñasé, tuoñasé
merã ukũ werã. Mariyé duhpopa nisé tuoña ukũ
wekã phe warosa. Tokorõta ni yure.
João Bosco Sarmento Dos Santos (Coordenador da
AEITY) – Wakati muhsã yu ahkawererã? Tho wégu
ato escola dahséa ya escola AEITY nirõ rẽ yu novo
coordenador karuakã saku ni. Tho wekã yu nikã
convite ñewu yu. Tho wégu yu merã kharã Waiya
pu ehakarã dahkã ña uhsã nerÞ nho tikerã warã
ni atiapu. Tho werã ato sõ ahko pukarã soma nirã
weaparã hopu. uhsã tho werã uhputu añuro merã
ekatiro merã atiapu. Phe nikã marirẽ ukusé tho
wégu ato yu merã kharãre oburoguti.

– Dhui
buroti ahkawererã? Tho werã uhsã atiapu Bosco
Rezende ni uhsã mahsiti. Yu AEITY ñanurura
merak‰ ni yua. Tho wero atho ukuse nirokase
nisato mar†re ate ñanuruse kahse marire nirõ kahse
ñanrurã nipetirã wererã khoroma mar†re, é uma
uk‰ amesuose. Añusé ni ahkawererã mar† teta uk‰
amesuo, noõ weñake wé muta karã nhore. Atiro
niwuto ni uk‰ wero ni thota. Ati uk‰ amesuose mar†re
experiência, nika wereorã, wiõra wekarã ti weñake
kuorãre mar†. Mari uk‰ amesuo wesenho nisa. Tho
werã uhsã atiapu. Pehteraka nimirãta duhka wahti

Antenor Azevedo (Adiministrador da AEITY)
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weapu, tho wegu no lugar do líder yu representar
guti.
Damásio Azevedo Ñahuri Tukano (Secretário da AEITY)

– Wakati muhsa ahkawererã? Yu muhsã nipetira
mhasisa thota. Karukureakata muhsa watero re yu
bhautiapu. Tho wegu yu arã wiorã merã, ñasirutu,
muhsã uk‰sé yu tuosére hoa õõ. Atiro wawuto n†
uhsã mahsã re wereturia, muhsã uk‰sé, uhsã uk‰se
merã amesuo nuko, atiro warosato ni werã atiapu.
Tho werã muhsã waasé ukuke, ahperã uk‰ thara
khoromã. uhsã ñamika duhporota buruapu, uk‰
duhkayukuhsiara ehakara werã heakarã Piraparana
pu. Heakarã uhsã burua mheõ mhami khasu, poka
mora sia wero wakapu. Tho werã muhsãre wai whÞ
mititi weasu. Tho biatu baá, poka sir† wekarã. Beró
añurõ ukurã.
– Waka buroti
muhsã. Tho wégu yu darasé AIMA niapu. Uhsã
AIMA sakaro berore. Dois mil e cinco nika sãpu
uhsã tho werã nikarorÞ quatro anos werã wesá. Tho
werã darañake kuosa uhsa te ñanuruse khasére.
Tho werã bero añuro uku amesuora.

Cornélio Lôbo Gonçalves (AIMA)

– Botepuribua Tukano.
Dhui buroti muhsã? Tho wégu yu darasere yu kerã
AIMA ni. Uhsã nikaro merã sãwu ar† Cornelio merã.
Torõta ni bero añurõ ukurã.

Rogelino Alves Azevedo (AIMA)

– Dhui buroti muhsã,
thowégu arã yu merã kharã merã atiapu, ati atho
nerekearo re tuo tamõ, yu tuoñase sére ya pur†pu
hoaõ, tho ni uk‰wa titã mar†ka ni Weguti atia pu yu
kerã. Tho wegu ati wiorakurã daragu niapu yu kerã
there tho weya nikã wegu niapu. Torõta ni.

José Maria Pereira Azevedo

– Tho werã uhsã peti thota,
ato escola representarã niteyu. Tho wegu yu semõ
Bosco, semõ nisereta tho niyu, pahko mahk‰ nisepe
nimito thota. Tho werã uhsã pahko porá nirã wé. Yu
wiru nimibayu, tho wegu yu kurÞ putu añu nii y. Tho
werã to yu merã kharã ato uk‰ buruomã mar† nikarõ
merã mar† buerã wé te ñanruse nisere, wereorã,
mar† 8º serié wekarã, tho nimikã tha ate manejo
nisé diasaro thoasato yu tuoñakare niteyu. Te mari
añuro mahs†rãsa mar†. Tho werã añurõ tuoña uk‰
añuro ahpo nukõ mar† darakarã mar† tere ati nerÞkea
ukuse re. Pahkarã pehkasã mar†ka ahpokeha, darasé
ahpok‰, nikarõ merã niseti añurõ mika k‰ miwana
thota. Tho nho werã mari ate numurire! Marĩ tewerasa
añuro com respeito merã. Ahp† merã tuoña kahsuo
nuko uk‰ wé ahpok‰ wé buruarã mar†. Tho weka
marirÞ añurosa. Tho werã uhputu na arã yu merã
khara na experiência kuoke wereka añuro tuoburo, no
ñatikarã añurõ tu kahsuo nuko weya. Tho werã, añu.

João Bosco dos Santos
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Associação Escola Tukano AEITYPP
Tenorio Pena
– Dhui buroti muhsã
ahkawererã? Tho Wegu yu AEITYPP ku ñanurugu,
uhsã ato bui, te mõ merã uhsã dahséa nerÞ keha
escola mar† kerã parõ uasa ni uhsa wekaro niapu.
Tho werã yu merã kharã wereorã boerituku pu nirã
weamã. hsã sõpu curso wé werã ehakarã dha, aula
ótima nisé webosa nirã na aula ora weamã, tho
wegu wiogu nirok k‰ kerã aula ogu wesm† nikarõaka
ma. Tho wegu yu kerã atiapu, tho wero ate mar†
okusé manejo nimisaba thota, dero ni bhutiamitito
yu nikuta whisi kotebusayu, yukerã na atiro wé
mi muharã nisé tuo kotenibu ni atiapu. Tho wegu
agradecer ato coordenação convite okure João
Bosco, tho nikã ato kharã, ati mhaka kharã wiorã
muhsa añuro poter†apu.Torõta ni.

Luciano

Representante da Escola Dom Pedro Massa
–.
Wakã ti muhsã. Ato katero mar† nikã parte ukumiba.
Šhsãre uhsãyu duhtigu José Protásio ahtore marimi
wawami nikã ou talvez Manaus nithasam†. Thowegu
secretário Timóteo Amorim merã ukugu wam†
thoegu mar† m†. Ñe ku bero Conrado Serra k‰ wesé
ahpeye phee nika k‰ nikã yu, warãti nirãno athe
wai ñanuruse hahsere athi Kusa marÞ, nimiãputo
ti Convite puripu. Tho Wegu yu atiapu muhsã
watero re. Primeira vez participar gu tiwé atinho
tipo de assembleia, quando se refere o manejo
de piscicultura. Yu merã atiamatha três alunos do
ensino médio integrado indígena. Sõ dhui buró
samã yumerã kahrã. Numiã diakhu atitiamã, tho
wegu te nho uku kamã umua diakhu nimhawã nigu
Conrado osir†tiam†. Tho werã umuã diakhu atiamã.
Añu nii uhsã boeriwi wamemera k‰ Bosco uhsarÞ
ku pihakakore, thowerã ñarãthi nii atiapu. Dero nise
tunithamo, seritiã, tho watise nikã, wereotamo, tho
ni busa ni contribui werãsa. Añu.

Adelson de Lima Rodrigues (Natural de Yauaretê)

Representante da Prefeitura
– Mar†re kihti añu bhutiaaró
wa nikhorom† mariyu wiogu. Mehpu poterise ogu.
Thowerã muhsã nipetirã añurõ ekati nerekea mer†kã
ne nerÞ kearo athima Kusa, ña nuruse khase,
ukurõ pipetise nirõ kahse wiorã añuro ahtiapã.
Putu muhsãre ehopeo ahkawererã. Ñateo añuro
nikaromera uk‰ thutua ahtirotha ua nikaro mera
nipetira nirõ. Tho wekã añu buhtiarowe, purõ tuhtuaró
uamisa mar†re. Amer† nerÞkea uku, tho werã mar†
n† dará wemhuãrã mar† nikã num‰ bohkarãsa. Tho
wegu muhsare tho n†: añuro ekatisé merã atiapã.
Ametutirã mehta atiapã. Ametutirawa nirã atiti bupã

José Maria Barreto

mar†a. Ukurã warãti, ukugu waguti, ya proposta ogu
waguti ye darase para o bem, yu porã pure ou yu
para merã pure niĩ tuoñasarã atiapã mar†a. Thowerã
mar† kahrã, Sirokharã, bui kahrã nerekeasa ató.
Towegu yu ato representante n†. Mheõ yure dhuti
bhutiarãpu nã thowemikã muhsarÞ bhauriowé. Mas
falta de recurso ti demanda thowesató. Thowegu
muhsãre purõ ekatigu kohro, muhsãre nithamu,
muhsã watero nii wegusa wegusa. Thowegu
muhsã wiorã ahto niña añuromera ukusetitho
watho nii wemerikaña. Yu purõ parabenizagu kohro
coordenador do evento re, añu. Convite merã atino
atenhõre, te merã nerenõ. Convite marikã mar†
atitisa. Weretiw† yumã nikãsa. Mar† tuokarãta ato
dhuimiba. Wiorã diakh‰ dhui mar†a nÞ mheõ nigu
mar†mi. Wiorã pahrã apresentapu, tho werã mar†
nipetirã uku werã. Cada um mar† ate n† na ukuguti
n† mar† dupopapu tuoña dhuirã. Atho umukho
waromerã mar†re deró wakã tuora ahkawererã.

Associação OIBV
– Wahkãti muhsã! Uhsã OIBV
kharã uhsã kerã convite ñewu. Tho werã uhsã
liderança waroa atipetikapu. Tho werã sõre nimã,
vice–presidente. Uhsã re presidente wawa mhamõ.
Ti numure uhsã pé poka nerÞ yuruka ña, prefeitura
khawu merã sã ma buruamõ. Tho wego mar†mo,
mhÞo uhsã ahperapua nipetikã. Tho wero ate
importante nisato mar†re, mar† kerã tuora warã ni
atiapu. Sõapua ahperã siapé niburuara pua Bela
Vista uputu wai puasir†ra nimana nipu marire. Tho
werã mar†kerã tuora warã ni atiapu. Muhsã dero
wekã, atiro weka añurõ sato, atirope wesetika pere
wai pharã bhuarã samã, atiro pé werã na nikã mar†
kerã tuo dhuirã warã, nirã ñarã atira weapu uhsã.
Atiro wé mar†ye niku porã wetamurã ate mahkar†
pure, uhsã manejo kharã niapu. Muhsã te numuripu
wé wameti miwuba thota. Tho werã uhsã pemã uhsã
weti yukã, mar†apu hopu. Du baá sirirõ merã nikarã
wesa. Tho werã uhsã te tuorã warã mar†kerã, tho
wekata añukurero mar†kerãre nirã uhsã muhsare
tuotamu, muhsãre tuoñase otamu, atiropé wekata
añurosa nitamorã atira weapu. Tho weerã muhsãre
ohputu añu ni uhsãre piokararÞ okarãre, añu.

Alberto Pimentel

Associação ATRIART Tho Nikã Mhakari kharã
– Abe tho wégu
muhsãretha ohpaturi uku weguti ahkawererã. Yu
sawu é novembro dois mil e sete nikã. Tho wégu
yu nikã ano watha pu si kumã, ati kumã dois mil e
oito merã pua kumã watharowé. Tho wekare yukerã
nÞ daranuakagutawé ate nho associações wesetise
nirõmiba thotha. Tho werã mar† ti wesetisere wesetise

João Bosco Azevedo Rezende

uk‰amesuo wese nirowe mar†re yuaro wéto, thota?
Muhsã mehpu tereta uku tharã khoropu. Tho wero
tere mar† tere uku wesé nho numuri nisato. Tho wégu
yu ato kharã CIPAC kharã lideranças de cinco vilas
re purõ ekati khoro, na mar†re põter†, na bohkakere
na mar†retha na ehka wekarore. Ate numurire
mar†re thota ni nuku karõsa, thota. Tho wekare yu
associação uhsã ya convite ñekare purõ ekatikhoro
wiorãkura naya ñabahsarã, wereorã, te mar† khara,
atimã kharã tuoti. Purõ ekati khoro muhsã merã.
– Dhui
buroti muhsã ahkawererã. Tho werã mar† nikã, uk‰se
nukari numu ni. Tho wero nikarõ ñamikapé uk‰
amesuose nirõsa. Tho werã mar† ahpeye mahkar†
wiorã nirã nho convite oku niwi wiogu ato suori wegu.
Tho werã mar†kerã uku tamõ, uku amesuo werãsa
mar†, pharã mahsã nitha miba thota. Tho werã mar†
tere añurõ mi mhua mar† porá pure yuasarã mar†
te uku mi nerÞ wera sa nímiapu mar†. Tho werã
ahpetero mã mar†tha, añuro uk‰ amesuose wetimirã
tha, ahperã tusatitha niwhianukã miati mitha, mar†
ya mahkapu dha wenowu ahpetero mã. Tho werã
mar† ati ato uk‰ nerekearo añurõ niwhianukã mia
mar† ahkawererã re wero ni. Ahpetero atenho
tho wá muiti wu. Añuro tuoña nuko wegupetha to
watiapu nino mar†nho suri wégu tha. Tho wegu yu
ñekhu mõ khu, tho wero to wai ehkaro niapu. Tho
wégu to representapu, mahkari kharã wiogu niapu.
Ñamupé nikamã validade yuruku pu nikasu. Yoawa
yu wiogu nipero. Tho wégu ato dia 19 nikã wihagu
tigu weapu. To yu ñamupé nikamã tho ni nukunho
niapu. Yu muhsã ñakama bukuaka waro bhaugu
bhaukasa.

Nazareno Marques Ahkutó (Caruru k‰ wiogu)

– Waka
buroti muhsã. Mar† wiorã diaku nisa. Tho wégu
bueriwi yepa pirõpaorã nirõre sede re wiogu niapu.
Tho wégu ar† Bosco convite oku niw†. Weka yu kerã
waguti ni atiapu, manejo ñe wégu. Torõni.

Atílio Ramos Pena Yupury (Santa Rosa wiogu)

Gustavo

Amaral

Barbosa

(Escola

Tuyuka

– Abe yu
kerã ato Escola Tuyuka uhtãpirõ porá nirõ capitão
niapu, wiorã niw†na thota. Tho wégu uoripuri ñewu
yu kerã. Tho wégu ato uoripur† pure ate basé
wetamurõ ser† karã nimiwanã. Atiro bahsiotiyuka
té nhoreta ahpo werã nimiwuto. Poka ka waaromã
mitiapu teaka mar† sir† werãsa satire.
UtapinOpona e liderança de São Pedro)

Santiago

Marques

Meira

(Cachoeira

Comprida

wiogu)

– Yu ato atiapu yu kerã sõ bui kharã niapu
uhsã werã péa ñe Yoariwa khu, yu capitão ta n†. Tho
wégu uoripur† ñeku niw†, tho wegu yu kerã atiapu ato
uk‰ nerekearo wai ñanururõ nimito thota. Te khasé
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thota nisa weropéa dero na ukuka tuo amesuo,
ameri uku wero nimiba thota, duhpopapu tuoña
weroni thota, marino wai whÞ gu wá nisé weresé
nisa. Nirõta te importante mari porá re were wesé
nisa ni wégu a tere tuogu atiapu.
Meira (Poani)
– Atie mekugã mari
wedeseadare nimiaw‰to sikatopure yoahamiara
te bimuatiriro pau mena tugeñahearimiyara mena
tere terora. Sikatopu niri siro niata mari mekutiga
mari niyiaro biro biribokuto mena no puara, itira nira
nibokia higu tiayu ano makara manira manihabokia.
Te biri sirore nimiyara pau associação de base
makara convidados neakumuhea tireno maniwu atie
politica niw‰ buri mari hiyiaro niatã tienore sikato
iñamuatiriguha nunuro niro timiato sikato te debiri
iñaheaguda yuha higu terora. Tero bihigu yuka
ano muamena atiaw‰ hig‰tia tetigu yu muamena
wedeseapu aterá añuw‰ hi biro tirira niwa sikatopure
mena hi wedeseapu tire wadakuto higu tiayu añua
nokorõra nia.

Cláudio

Estevão Pena Ramos Poan† (Capitão Fronteira) –

Sati
buroti muhsã. Yu umuataro ma yu kerã yu wamÞ
apresentagu ti yu Estevão Pena Ramos ni, mahkari
kharã wiogu Fronteira khu ta ni yu kerã. Tho Wegu
yu kerã ato ato uk‰ nerekearo de manejo na ukuka
tuo nibu ni atiapu. Torõta n†.

Mário Marques (Mooayapito) – Yu ato Siripa buikhu n†,

tho wégu ati uoripur† ar† presidente mahkar† nuhku
ehti miw† baku. Tho wégu yu kerã ti pur† ña yu kerã
ñagu waguti ni atiapu. Mar† tuogu ta mahs†nomiba
thota. Mar† tuotigu kerã tha, mar† ati werã, mar†
tuogupé to mhã pahka wé bhutianoña mar†. Yu kerã
tuogu waguti ni ekatisé merã atiapu.

– Dhui buroti
muhsã ahkawererã. São Domingo, tokhu atiro wé
dararã nigu niapu wegupeã. Tho wegu yu kerã até
manejo, presidente k‰ ehti muã kerã ña weth†gu,
hau yu tuogu waguti, atiro wesepé nim† parine ate
manejo na nisé. Yu ni tuogu nho atiapu. Tokorõ
te nhore uk‰ameso mhuati, atirota ni mhuã karo
niwuto ninoña mar†rã thoaka ta mhasã, ate numuri
tho warosa nikã, ñenhoaka mora atikapu uhsã
puamhã. To atisiapé te Mõ merã wai mar†ãma. Tho
werã uhsã te atopu buipé atikarã thoka ta atikapu,
pokaka waroma kuopu kuorapea. Tho werã uhsã
uhputu ekati ato arã, wiorã, wereorã, ato siropé
atikarã uhsã uhputu ekati. Siró atikarã ahputu ekati.
Atirópe weka waka nuka buapari mar†, atiropé wewu
nimhasitigu, wai pua, mhasã bukarã pua wehkã
weka nõkati n† yu wahku kohro niteyu. Yu atere
nisiriãsu, yumã torõta ni†.

Tarcísio Barreto Suegu (Miõyapito)
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– Yu ñehkusumã atiburoti
muhsã, yu pahkusumuã, yu pahku mam† sum‰a, yu
ahkbhirã, yu mam† sum‰a, yu mekhu nirã, yu pahko
panumua, yu pakharã nisamana. Sõ numiã dhui
buromã yu mugo samúmiã nisama ati buroti muhsã.
Muhsãre ser†tiasu yu. Tho wé mar† ato mar† ato ehta
buro muhsã mahsisa yure, ato to bui khupe ni. Tho
werã mar† atere nikarõakare mar† nÞrekea wé yu
ahkawererã. Ar† presidente mar† yagu mar†re, arã
mar† wiorã nirã, mar†re nek‰, mar†re ñaro warowé
mha dero wé ahpokuro yuatito ni. Arã pekerã marire
ato dhuirã mar† ahkawererã nimimana, ato FOIRN
dhuirã, na mar†re ña wesamã. Tho wero tho wato
mar†re, ukurõ yuaro wé mar†re ni na mar†re ñasama
ate nã manejo nisé, wai mar† ñanurusé, marire
tuakearo mibá. Te mar† ahpo k‰ rã samar†. Teta
n† mheõ, ahp† k‰ ñasé watero k‰ bahségu ta k‰
dhorÞosé nisato. Tere mar† añurõ uk‰ amÞsuorasa
ahkawererã. Tho wegu yu atiro tuonãpu. Tho nisa
ateta dhoreõto nirã mar†, mar† khatiro atiropé nito
nirã, amer† uk‰ amesua, bahségu atiro yuato,
atiropé yuaro wé mar†re nirã. Ate heu puaro wero
nho nisato, tho wero te saro sa ni tuoñagu weapu
yua. Yu ate phé, mar† uk‰ amÞsuosé phe nisato.
Tho wégu yu kerã uhputu ekati wegu khoro. Tho
werã mar† atore nerÞkeá. Mar† dha nuka há werã
mar†tha, atore mar† uk‰ ñatha nuko, beroretha mar†
tha ohpa turi nerÞkea, añuapu mar† uk‰karo yua
nÞmo mar†retha ni mar† uk‰ nÞmo rasa. Mar† tuoti
yururã, tho nimãkarã wemã nirã p‰rika mari thota
bhauriok‰ karãsa mar†ya marÞ. Mar† para merã
puamha mar† bhutiari mata ñarasa manã. Na mari
ñek‰ sumua wai nikãpu buanu kakarã nimi wãba
thota. Dero tho waparito, ni mar† uk‰ amesuorasa
yu ahkawererã. Añu bero uhputu orã. Mar† uk‰
amesuo werãsa añu.

Avelino Paz Neri Šremir†

– Ati buroti
muhsã. Tho wégu yu kerã Moopoeare tokh‰ kerã
nimi niduhtigu atiap khu n†. Tho werã uhsã môo
kharã niapu. Tho wero uoripur† pure waña mi wuto
quatro pessoas representar rã atia nise, thota. Tho
wégu yu ti p‰ri convite ñe wewu. hsaya mahkã
kharã nipetirã. To uhsa ya associação ATRIART,
reprsentar werasa ti darase niro miaputo thota. Tho
werã uhsã quatro mahsã atiapu yu, Nazareno, to
apresentar nemõra samã ahperã uhsã ya mahkã
kharã. Tho wero nikuta wakapemã ahp† añuro tuo
noña mar† miba thota. Wahk‰ peonoña mar†wu,
añusé tuoku nim†ta were dua weka nomiwuto. Tere
werã uhsa tho weapu. Ou purã itiarã uhsa thoarãsa.
Capitão nigupeatha, ñe pua numu ta k‰ representa
wegusami. uhsãpeatha te último dia pu neõ tuorãsa
to mahkã re.

Dário Marques (Moopoea, wereogu)

– Ni buroti muhsã. Tho
werã mar† projeto pu wese rã mar† uk‰ miwuba
thota. Mar† nipetirã to associação nerÞkearã, te
numuri tho werã mar†, te mar†re tho nito niwu.
Mar†re hoputu waro wemhã, te nho khasé mar†re
heá. Te nhorÞ mar† re satiro uk‰ ahpo amesuo wero
yuasato, mar† ni dhui miwuba ñe projeto elaborarã.
Tho werã mar† nika numu mar† keo, mhuip‰ wewu.
Te numur† mari werã tira wesá mar†mhã. Tho wegu
yu atiapu ato buikhupé, agente de manejo niapu. Sõ
to duhporo kha projeto pumã técnico de piscicultura
daraku ni sõ Estação, reprodução werã. Tho wero
te darasé añusé niaputo weropéa. Tho weramhã
bero ñenhopé duhsaro wemitito n† weromerã mar†
ahpono miwuto thota. Te numuri mar† ukura tira
wesa mha, atiropé werã nirasa muhsã uhsãre, ñe
werãre peti wariri nirã ba torota n†.

Lucas Alves Ahkutó (AIMA)

Clarindo

Marques

Meira

Ñorõ

(Tesoureiro

da

– Dhui buroti muhsã! Ar† presidente Bosco
merã daragu niapu tesoureiro niapu. Tho wégu
muhsãre aproveitar guti niapu. Ato materiais muhsã
atithakara nimiapuba lideranças mahkã niteyu.
associação khasé atísa Candi yawu nasiã pu
atiaporo te. Ate caderno reta ehõyu. Tere ehti guti
muhsãre. Tho weguti niãpu. Tho wégu ate manejo
khasé base miti wéguti muhsare. Sõ base doago
niamõ, te almoço, merenda nirõsa tuoti muhsã.
Torõta n†.

ATRIART)

–
Dhui buroti muhsã yu ahkawererã. Yu vice–mahkari
kharã wiogu Caruru Cachoeira khu ni yukerã. S† yu
mãm† mahku merã niapu Nazareno merã. Mhepu
werethamias†k‰ uhsã puarã niapu tore karibo
kuñarã. To darasé ña siruturã. Tho wero yu wamé
Domingos Prado Marques niyu. Te diakhu n†.

Domingos Prado Marques (Vice–Capitão Caruru)

– Niti muhsã yu
ahkawererã. Yu kerã to São Domingos khu niapu.
uhsã kerã uoripur† ñewu. Te manejo khasé uk‰sé
waro tiro weapóro nikarÞ teá mar†kerã tuo uk‰
tamõra warã ni noapu. Te dikesé uk‰sé nika uhsã
kerã, atiropeta wero yuasa ni uhsã kerã werã atiapu.
uhsã wahk‰sé merã muhsã re contribuirasa. Tho
weranho niapu uhsã kerã. uhsã ti convite ñekarore
arã to ATRIART convite wekarore purõ ekati. Siro
kharã atikarã, sõ Trindad kharã, ato Pari kharã
representante de cada vila muhsã re purõ ekati. Ate
numur† re tho wato nikã yu kerã karõ contribuir, tho
yuaro wé nisé ni uk‰ amesuosé warosa ahkawererã.
Torõta n†.

Otávio Barreto (São Domingos)

–
Wakã buroti muhsã yu ahkawererã. Yu kerã atere

Francisco Tenório Bastos AhkuTó (São Paulo)

wetamõ gu atigu weapu. Tuoti muhsã? Sõ uk‰
khati wégu niapu. Mahs†sa muhsã. To quinze de
novembro nikã sãpu si kumã Armindo merã capitão
sam† k‰. Yure capitão sorõ sirirã wewã. Niwe
duporopu nitawu tema nwu. Assessor das atividades
comunitário niti yua niwu. Não em geral da ATRIART
khu mehta n†. Ya mahkã diakhu n†. Siapé merã
mhuaguti, tho wé miwãba pehkasã mar†kã. Tho
Wegu ate nhõre uñuruasa n† ar† yu pahko mahk‰
nimi Aberino, apetero mhÞka nibusamã nita thoni
yu. Atore muhsã tho n† miãsuba wioarã nirã. Ate
phe niapu ahkawererã mar† darasir†ka, mar† wehsé
darasé, mar† numõ kho merã was†ri sé, kibó k‰
sir†sé, wai dihtara wé sir†sé, yehséa sar†ro wésir†sé,
kar†kÞ sar†rõ wesir†sé phe niaputo ate. Tere dukuka
atitiapu. Tuoti atere contribui wuti para añuyurose
kumar† nibusa nigu. Yu kerã muhsa merã uk‰tamõ
gu atiapu. Tuoti, añu. Ato muhsãre contribui gu niti.

Associação 3TIIC e representantes das
comunidades

– Dhui
buroti muhsã. Yu nÞ omã sataguwé. Sõ mapu buati,
ato wamuti yogokãsu. Ato nimã yu merã kharã, ato
vice–presidente do 3TIIC, o conselheiro, tho nikã
ahp† conselheiro, capitão de Fundação niĩ. Tho
werã uhsã kerã muhsã merã uk‰ qualquer coisa
no uk‰sé nikã tuonã, uk‰tamõ werãta atiapu uhsã.
Tuoti. Torõtani.

Durvalino Moura Fernandes (Presidente)

AMIM
Inês Moura –

Yu merã kharã mar† nerÞkea ati makare.
Mar† amer† uk‰, amer† mahs†tikarã amer† mahs†
mar† werã wé yu pahko porá yu pahko panu mua,
yu pá mahkusu muhkusuã, yu mam† sumuã, yu
ahkabhirã muhsã atiburopã. Tho wego yu presidente
do AMI n†. Kã mhakã n† weropea, muhsã mahs†
thasa. Phahkasé mahkar† kharã mar† mahsã pharã
nimibá, thapu ti mahkã ka pua. Dipé porá ya mahkã
nikaroremhã, puarã ta ou itiarã ta niamã. Yu atore
mahkã khu numõ nÞ niwé. Yu mhasã ka mahkãrÞ
yu nikarõakarÞ darapu dií kiputu paru, bahpari, tho
nikã pehkasã na ori peosé yu darapu. Tho wego yu
ti mahkã sesaroakã nimiwu. Tho wero to associação
das mulheres ti Marácaja nirõ weapu to AMIM yu
phiro. Departamento da mulheres phairi associação
merã sanukã daraya nimiwõ. Mar† pahkosa númia
na darakere perutu parure, bipesé se parure, dero
bhausé na darakere mahs† tigo konho niapu. Muhsã
umuã kerã mas†tisa ahpeyere. Mar† ñeku sumuã
phe darapã. Mar† ñekosa númiã kerã phe darapã.
Mar† pehkasã dhoa warãwé nikãroakare. Yu ye
merã uk‰apu. Mehpure nÞ niku wiru mhaku ku ye
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merã uk‰tiam†. Niku dikhu uk‰am† yu tuopu. Au
nigu nÞ ku ye merã uk‰tiam†. Tho ni mar† escola
indígena khara ni uhsã nisa mar† nirãpéa. Nim†rãta
mari buhriok‰ karãwé ahkawererã. Bahuti yuruawá
mar†. Mar† pehkasãpé nis†ri, pehkasã wése mar† yua
m†apuba, pehkasã basere mar† baápu mehpu kerãre,
pehkasã na comprimenta sere mar† comprimentar.
Bom dia niapu. Atiati muhsã yu ahkawererã nim†
uhsã ñarã atia nisépe marĩ mar†re yu ahkawererã.
Poterikharã ni uhsã ni uk‰misa. Yu poterikharã ye
darapu yu nim† wegopéa, nim†gota yu kerã bhauti
keawasa. Yu pehkasã ye suti ta sañago, sandália
sañago, relógio sañago yu nikarõre ato n† mibayu.
Yu nuoke merã yu niwé. Mar† pahko san‰miã nã
weke yu wewé. Tho werã mar† nikãrõretha manejo
nim†ba mar†tha, pehkasã ye merãta. Pehkasãye
mar† buerãwé. Wai ehkasé ahpé cultura khasé,
ñerã wetha. Ahpe mukho kahsepu nisa téa. Te wai
ehkasé mar†pã marĩ ñehkusu muã pumã. MhÞo
añuro ñanuru, puakarã kerã añurõ bahsekã, tuhatha
nukõ ter añuro wehta koekã weséti nipã nãpua.
Mar†ma niwé, doyarã doyawarokã deró wesirã weka
wé. Yu muhsã uk‰r† tero pure atere uk‰some nigota
aproveitar weogoteyu. Muhsã umuã uk‰rosa. Nik‰
tho nikhorom† mehpu númiã uk‰tiwã niãmi nigoteyu.
Númiã uk‰mã na muhsã valor k‰ka, númiã muhsã
atopu uk‰ña nikã uk‰sama na, nãkera presidente
nimahs†, capitã n† mhas†, muhsã umua weronhota
nã kerã, atopure n† mahs† samã, ou uhsã númiã
sõ puapu dhuiro yuasari, uhsã númiã re. Muhsã
numõsa númiãre convida ti muhsã? Muhsã wiorã

numõ sanúmiã teá nirõpé niapã. Mar†ya dita
ñanuruakhure sõrorãtira wé. uhsã númiã muhsã re
wétamõrãsa, uhsã númiakerã khaperi kuorã ni. Ar†
wém†, ar† añurõ uk‰m†, ar†ta n†mi keoronigu n†mi ni
sõrorãsa uhsã númiã kerã, ou muhsã umuã diakhu
darasir† sariné ate nhorÞ, ou muhsã umuã diakhu
uk‰ nuk‰sir† sariné ato dehko pure. Yu muhsãre
atere nigoti niapu, nigoti nigota yu n†. Tho werã
mar† nikarõre ato nerÞkeá, ñam†aka, ahpe numu
petim†apu bá mar†re. Tho werã mar† añuro uk‰rã,
muhsã uk‰ña, añuro nÞ wuaro mar†ro merã. Mar†
pahku sumuã na deró wesetike, pehkasã ya vida
nirõ m†poteõ nukõ añurõ uk‰ña. Mar† thota ui uk‰ri
mar†tha. Mar† uirã tira mehta wé. Mar† ahporã tira wé
nim†asibá nik‰, tuo dhuiapu yu. Yu uk‰ka tuosere
atopu hoá õgo niwu, mar† uk‰sé diasati m†bá. Tho
wego tho nias† k‰ ni. Mar† thota n† nirãpéa atiro
mhasã pahrã ñorõ re amingo ni, beró mar† keari
hora pere ñarõ mar† ni. Mar† nirõ weronho diakhu
yuamisa yua. Añurõ niku porá weronho nirõyuasa.
Ohputu yu ekati muhsã tho weseti nikarÞ. Muhsã
umuã añu bhutia. Ñamiaka ou ahpenumu mar†re
deró waro warosa. Na bukurap ta ahpenumu añu,
apenumu ña ni we nitha karã niwã. Thowero tho
nisa ahkawererã. Yu tuoñaro poteorõ uk‰sa yu kerã.
Yu muhsã weronho pahka bueko nho nigó phaka
uk‰busayu. Yu buepeotiwu até quinta wétuoko
ta n†. Yu tokorõ tuoñaro potearõ muhsã re uk‰yu.
Bero muhsã uk‰sere tuogoti mahã. Ahpeye numur†
pumã yu uk‰sõme. Añu atota yu uk‰tuo. Bero pumã
uk‰somÞ mhã. Tokorõta n†.

Coordenação do encontro
João Bosco Resende – Yu ahkawererã mar† wamé, mar† darasé, mar† amer† were khasa nukõ wé
mar†. Tho wero mar† torõta nisato hopu. OrÞste weya, sõ ipitise nisa, to amer† ehtiya. Clarindo sõ ehti
dhutiya narÞ. Tho wero mar† baátha wekabero uk‰se nukarõ sato. OrÞste, urãste wenirã sa mar† hopu. Tho
wekare uhsã ato duhtirã niapu atore yu João Bosco Rezende, Manuel Azevedo, Vicente Azevedo e Rafael
Castro. Torõta n†.
Vicente Vilas Boas Azevedo – Baparitise kumari duhtiguwe bueriwi AEITY, Associação da Escola
Indígena do Médio Tiquié ku ni yua. Kar‰ nikã muse kumariñemha pu yu darama katiro. Tho werã mamara
wiorã samãtha, pua kumari nirãsa estatuto AEITY nironho, mais quatro anos werasamã. Ato yure n† como
API wametisé yu dará. SEMEC merã dará “Assessor Pedagógico Indígena” n†. Três salas de extensão kuo
uhsã. Thoweró grupo muito grande aumentaro weapu uhsarÞ ti escola, sonika kumã 200 alunos niwã e
12 professores kuo. E nikã associação da escola kuo hopu por enquanto. Duas associações de base nisa
tore. NÞ uhsã escola indígena funda karó, tere uhsã política, uhsã tho defender nuku karãwé. Tho weró
mar† darake para mhãka to wawétha, tere uhsã nÞ duk‰wé niteyu. Escola indígena nirõ mar† poterikharã
buedhisé nisa. Poterikharã porá buerã, nã professores, poterikharã niãma. Tho werãta uhsã mhã ati plano
de manejo ambiental k‰ mowu escola popeapu. Tho wero nikarõma avançar rowé, conrresponder ro we
apeye associações, com outras escolas, com outras pessoas aqui, na kerã dero tuoñase kuoti nirõ. Tho
werã mar† kahtisere añurõ ñanuru, mar†ye werasa nirã, tho atere buenuka nowu. Torõta n† ahkawererã bero
uhputu uk‰rã.

– Abé! Mar† tho nito ni na were yahpa dare nukõsé wato. Mar†re thowero mar†re
uk‰ nukarõ yuasato mhã. Tho nikã yu muhsã re atiro ni wahk‰sé k‰ sir†gu khoro mar† te darathi duhporo.
Ate mar† nisé mar† n† ñanurusé, ate deró weró mar†re ate peyathi nisé nisato. Mar† tere darãrati nirã ta dita
taro uasato n† uk‰ke nirõ wesato, thota. Atiro ni wahk‰sé nisato: mar† bahsi ta mar†ya ditare bué, atere
mar†re mhã, ate pehkasã ye nim†rõ mar†re sanukato, mar† poterikharare peoro wero nho wato ate numur†,
n† ña poteõthirã na, mar† ato bero pure déro wabusari mar†, ate dita ta peo nukõ weka bero pure, na n†
wahk‰ke nisato. Nã tho n† wahk‰ kere mar† kerã tha, wahk‰ wakarã wetha. Ohpaturi tha ahpo k‰ wakarã
wetha, tuhtua muhá nukãrãwé, até mar† uk‰sé merã. Tho werã muhsã associação de base, associação
das escolas, mar† ate khiti miãthi duhporore, atirota, atere atiro ni uk‰tinã nãye mahkã r†pu, na miathi
duhporo, mar† wak‰ werã nitaweyu. Ate uhsã re diasato, uhsã nisé tirore, mar† ye mahkar† nõ 200 anos
waro wásato, mar† nikarõaka, paia pehkasã ehta ka berore mar† ato kahim†bá thota. Tho werã mar† dikesé
kumari berore, mar† na parãmerã puamhã, derópe nihea timar†, mar† ye ditari pure, mar† dehsu base pu ni
mar† uk‰sé waroteto, nikarõakare. Tho wero mar†re, ate numuri, sõ nikatero 2005 nikapure ate manejo na
nisé ukunukake niwu. Mehõ tokorõpumã phe associação ri merã ehá nuka bapati nukatihrã wé uk‰sé marirõ
weronho wakakro niwu. Nikarõ pure tha ohpaturi to ATRIART ta reformula karetha, tere mar†re uk‰ro yuato
tha na n† ahpok‰ke nito ate. NÞ yu mehta, nÞ assessoria na atiro wé dará setiro yuato nike mheta nito. Mar†ta
ahpo k‰, mar†ta atiro wé duhtisé, mar† bahsita dhutisere k‰, mar† dará tehe re uk‰ra tirãwé, añurõ merã
tuoti. Apeterore mar† duhtisé k‰mita mar† bahsi ta tha yutiti wero nho, uiti weronho mar† tuoña kã wutha, tere
m†wakõ ñarã niteyu, ñmiti mar†. Ateta nibusato mar† mahs‰re añurõ suori nisé, ateta mar†re wetamorõ sato
nisemerã buemhuatiro nirõ nisato, atenho pure tuoti tho werã uhsã muhsãre ato uk‰, muhsãre wahk‰sé
kurã. Tho wégu k‰ Madu nikarõakare werekheogusami mar†atiro, darathere tuoti muhsã.
João Bosco Rezende

Manuel Aguiar Azevedo – Satiti muhsã! Mar† mehpure apresentar peti wethapu. Tho werã mhã,
atividades sara tira wesa, ti mar†ya discussão manejo mar† ukurãtira wé nim†apu bá thota. Tho wero primeiro
planejamento, programação re mar†, to mar† discutia there k‰ mutara, muhsã discutir thapã conforme
convite. To muhsã uk‰ amesuo miti thapã, muhsã ye proposta. Relação ao manejo nisé waña petikã
miwuto to pure thota. Tho werã tere mar† ñe werãtirã wé. Tho wero mar†re nikã dia 4 de junho, primeiro
assunto história da pesca e ocupação do Tiquié. Tere mar† to wai wehsé khasé te nimito mar† khatisé. Nikã
fator n† segurança alimitar nimito mar† poterikh‰re, wai whÞsé. Wai werã ta mari katimiba. Ti parte re ñarasa
nÞwaro pure na nÞ Tiquié re na, mar† ya mã mehta nimito atimã thota. Mar† devido ocupação atiro sevikaro
wero nho nisato. Tho werã deró niséti pari nÞ waro pure añukureró wai nisetiri kurare nikarã nisamanã
bukurã. Tho werã mhã Inês Moura nikaro yamata pais democrático nim†to. Ñe tempo de ditadura pure sĩ
uk‰sami niku diakhu uk‰pã. Nikarõaka mã niwé mhã nõ nigu uk‰ wakã nuka uk‰ wero n†. Ñasé nika re tota
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meõ dio k‰kã werota nisato. Atiro mar† wesetikã añuro sato ni werã tira mar† ato nerÞkeása. Tho weró sõ
ñasé nikare evitakarã. Tho weró atiro uk‰sé tanto umuã, numiã espaço livre nikaro sato nõa uk‰sri kare.
Yumã uk‰mã nirõ mehta n†, bero keagupu uk‰sé ukũ sirĩ mhabosamu. Tho werã muhsã lideres ukũña,
por associação, por mahkã mari ato nimibá. Tho werã to discutika proposta kuo wese nisa niteyu. História
da pesca em hoje em dia nisere kuosa thota. Te mar† ñanorõsa ña uk‰ buku turi khase ou nos 20 anos
atrás atiro niwu tita pere, beró atiro wawutha nisé phe nikasa. Tere mar† uk‰ amesuorãsa ati tarde te norõ
uk‰petiro. Dusakã ñamiakã nikã parte continuar wenorõsa. Bero segunda pauta diagnóstico da situação
atual como segundo ponto mar† to uk‰rãsa. Ña kahsa nukõ we norõ sato. Deró niti nikarõpuremhã dihsépe
niti atirobá, sustentáveis nimitito e ñarowese, nirõ warosa. Mar† añuro wé dehsu baásé nisa ahpeye. Ahpeye,
mar† ñarõ wé dehsu baásé nisa, como ñamo Inês uk‰go khoromõ. Buhkurã puarã añurõ, tere bahsekã,
tere nimãpéo, beró tha tere seowé peokã, ahpokã wékarã niwã nigo khoromõ. Hoje em dia mar† tho weti
berã nigo khoromõ mar†re. Ahp† puagu puakã nÞ bahsé marõ mar†rõ, heú tota nim†ka. Deró wé wai mahm†
sagu k‰ herim† busari? Herimiti sám† thota. Te nhore wégu atere k‰ nowu ati discurção pure. To duhporopu
nikaro weronhõ wenom† tho wem†kã tho bahuti kamã na. Até segunda pauta re darase em grupo warosa
tuoti. WekarÞ to bahurosa tha mapeamento de cada mahkã. Pieter mitiku niãmi gravador. Mar† mahs†sa
wiophesa ñase nisé, dero wégu tho wapari k‰a ate numuri pure ni uk‰rãsa. Terceira pauta experencia de
manejo nas mahkãri. Uhsã kerã weña miwu mhÞo to watiwu uhsã mã. Uk‰tha nukõ wetitha werã nho niapu
uhsã. Tho nimaku wem† ku yuaro tho buhsugu wem† nirã nho niapu uhsã keoro wati kure niapu. Kumukã
cria sir†gu wenoapu tuo mahs†tikamã. Atiro nir† numupure uk‰, determinar tuo ñakama añu niapu. Tho wero
ñasé watero pur†kare, ña s†risénhota niapu. Tho wero te nirõsa terceira pauta dia 6 nikarÞ. Beró quarta
pauta proposta de manejo na bacia do Kuhsama. Tho werã to quarta pauta remhã mar† topu propostari
k‰rasa mhã, mar† uk‰kere minÞ, atirópe mar†re yuamisamha n† propostari k‰aha niaporo. Proposta nirõ
ñenho nisari? Atiro werã ni k‰sé nisa, tho wesetira mar† kahtirãsa nisé. Uhsã kerã manejo uk‰ra atiro wai
diakhu mehta niwu uhsã mã. Atiro plano geral niwu, atiro recuso naturais re manejarã mar†a uhsa nikarõ
niwu. Ti plano aberto por vários recursos niwu. Tho wero atopéa mar†re wai purõ ñewem†ba thota. Yu
kerã hoputa ñapu cabeceira do Tiquié. Cabeceira mehta niapu dehko niapu hopu, kamãka niapu mha.
Tho werã mar† tokh‰ pu, mar† colega nimiam†ku nãmu Protazio Lopes AATIZOT k‰. Mar† nikarõ merã wé
burokã añurõ warosato, uk‰sere añurõ consolidar kã añurosa niwu. Tho kahti setirã ni uk‰kã niwu. Wiosé
nirõ wé atea mahs†ti, te diasiro pumhã, governo tiropu. Beró quinta pauta planejamento. Planejamento
k‰rãsa mar† mhã. Atíro wé daráro yuasa mar†re nisé mhã. Quais atividades mar† desenvolverã sári tere
sustentabilidade werã nisé mar†re wamha rosa. Agricultura, pecuária, piscicultura, dikesé nisé te wé baárãti
uhsã nisé nhõ. Wai reta diapu ta cuidar kã busa uhsã nisé nirõ sato. Phe na wereori mhasã mar†re wereorã
samã, mar† ahkawererã, ahpetero mar† yuakã assessoria nirõ sato. To planejamento como agenda mar†
kurãsa. Sexta pauta, avaliação dia sete nikã. Añuapu ni, ñaniapu n†, baábohkatiasu n† nisé wawuto topumã
mhã thota. Te wá petirosa dia sete nikã. Ato Bosco proseguigu sám†.
João Bosco Rezende – Abe! mar†re primeira pauta história da pesca nise kase depoimento mar† tuorã
tira wesa hopu. Atiro niwuto, yu nika tero pumã, wai ni yuawanã, siapé meerã peti, duhakati wãnã, ate
merã tho wawuto, nikã mar† tuorã tira wesa hopu bukurãre. Mar† duhporo kure nikarã mar†re khiti wererã
tira wesamã hopu. Na nikatero, wai na whÞ baá katero pure niguteyu. Tuoti muhsã, tho warosa. Tho wégu
muhsãre ato ser†tiã kehogu ti. Depoimento re, por associação warosato. Mahkã mehkã weguti nigunho
heá nuhkã, amukar† siõ mohrõ weya. Deró pé nukarã sári por associação? Naye mahkã r†pu uk‰ wethapu
nikarã ñe kuothasa mheõ, thota? Dikerã niti ahpokarã, caruru, São João, São Domingos, Bela Vista, Rio
Castanho, Cipac, Aeity, Barreira, nukarã yuasa mar†re thota.

Ato uk‰ nerekearo uk‰atho
1. Kusa kharã mhasã kurari na ehtake, tho nikã na ehakateropure dhesubase dero nisetike
khite
2. Dehsu baásé deró niti nikarõpuremhã ni amerĩ ukurĩ mhasã wereke
3. Makari kharã na dhesure darañake
4. Kusa khase dhesubase uk‰kere miñe, atirópe mar†re yuamisamha niĩ ke
5. Atíro wé daráro yuasa marĩre nisé
6. Añuapu, ñaniapu nike
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Kusa kharã mhasã kurari na ehtake,
tho nikã na ehakateropure dhesubase dero nisetike khite
Dário Marques (Caruru) – Tho werã uhsã ñamika ti pauta re atiro ñe wekehopu. Tho wégu yu primeira
pauta khãro diaku werekeogusa wegupeã, rápido warosa weropéa. Tho wégu atiro n† uk‰apu uhsã ya
mahkã ato, uhsã wimarã diakhu nikasu. Tho wero buhkurã kure uhsã ka diaku niapu, atiro buhkurã waropéa
mar†amã, uhsã poteoro uk‰apu. To wero atiro nito, duhporo pure, uhsã ñehk‰ sumuã, to Moore usã nimibá
toma wai whÞrã wheka kuwã topure. Tho werã materiais artesanato merã whÞkupa na. Na daráse merã.
Zacaia nisé mar†k‰pã, siã khakerã mar†pã. Tho werã, imisa dare kupa na basi, buékha thÞ merã bué
wethirã baákupanã, tho nikã khsa pawu k‰ thirã. Tho nikã whÞku suaku nipã to duhporopumã, nikarõmerã
wai tur† werã nhore ñe baák‰pã. Tho nikã whÞri whasõ, nik‰pã. Tho nikã warã muhpur† phi merã wã kupã,
tho wepã n† uk‰apu uhsã. Tho nikã wai puáse, mar†a kapu pua baá k‰pã. Duporo puretha, tho wá pua
baátipã n† uk‰noapu, bahsé sé merã na, puátha héu re seó wekã, wehta koekã, ohpa turi waire dhato
nirã. Tho wé kati k‰pa na hopu, te wai nisere pua baárã. Tho nikã nitha, uhsã ñekusumuã pu wai whÞrã
bá dií dadari mar†kupã hopu. Pahka ñak‰rãre, botéa, mahkoéã, orero n†ra nhorÞ, na nhorÞ whÞrati nirã,
nhoka pur† oÞke dari merã na whÞ k‰pã. Uhsã atore whÞkha pere bohkatiasu. Bero mar†re bukurã añuro
wererã samã. Omhãka nho seã, wariã nho wherãti nirã kã daka oÞ wethirã whÞ kupã. Tho nikã te merã na
darese merã, artesanato nimiyu thota te merã na whÞ k‰mipanã. Tho nikatha nika wií ta pahiri wiího wetirã
kahik‰pãnã, tho werã na nikarõ merã nikã família wero nho nik‰pã. Tho nikatha wai wamusé numu r† re,
nipã to tha, pahrã dikerã wai nirã wamurã wésamã, wek‰pã duhporopure, narÞ na wamuri tempo re, nã
mar† ñek‰sumuã puá, wai wamurã wemana n†, nã numusa numiarÞ peru dhutipo wethirã, mar†re doatisé
mitibusamã nirã, na bahsa wiseripu bahsé wekũpanã. Te doatisé mahsãre duhti dare busamã nirã na tho
wek‰pã. Tho nikã te wai khapi paru na wamusé poepa nimisabá te niyu, tere ahpo k‰pã na ni uk‰apu. Tho
nikatha te wiophesa ñase nimibá mar†. Tere bahsekã, bahsé ahpoka wek‰pana wai bhautiri nirã. Tho werã
na buhkurã, ñe wai pahkarã wihsiorã nhorÞ, na porãre ehkati k‰ pana. Deró werã napé ehkati k‰pari? Na
porá añurõ mahsaka ñarati nirã, wihsi busamã nirã, bahsesé uhsã werekarÞ tuoñetibosamã na nirã tho
wek‰pã na. Tho werã na añurõ wimarã mahsã, bahsése añusé kuo, bahserã thoá ou yaiwa thoá wekupã.
Thowerã, wai whisio rã nhorÞ ehkati k‰pã wimarã re. Nikarõ pumã mar† mehka nitomhã n† uk‰apu. Tho
werã na mehkã na wihsio rã nhomã, mehka kiputu paru merã, separado doá baá k‰pa na pua buhkurã
diakhu. Atiro wé thirã na formapã na añurã kumuã, yaiwa, bayaroa napua. Waire petitikato nirã primeiro
porãti marãre, porãtira númiã re, ar† bahségu wágu sãm† k‰ nipã. Nikuta nip† ou puarãta nirã nipã. Tho wé
k‰ nikuta nip† nãre ñanurugu, poratimarã re ñanurugu. Tho werã na pua añurõ k‰ nikureta mu wegusamu
niku nho diakhu bahsé wep†, tho werã añuro kuokupã na pua. Tho nikã nitha to duhporopure uhsã poepa
kharã, uhsaya mahkã ti trecho duhporo pure itia mahkã nik‰pato hoputo buipere. Siropere pua mahka ta
nik‰pã hopu. Tho werã na wai whÞrã kerã pehterã kure n† wek‰pã. Ato primeira pauta kharõre muhsare
were kheoguwé. Ato segunda pauta nika miãsuto thota to diakhu uhsã wekheopu añu.
Tarcisio Barreto (São Domingos Sávio) – Sati buroti mar† ahkawererã! Mar†re duhporopu atiro
nimuhatiwu, mar† nikarõaka ñathere, ate mar† manejo ati bacia do Kuhsama re mar† ñatho. Ñe duhporopu
mar† ñehk‰sumã pu na nik‰ katero pure, wai pahrã nikamata nito ati mã. Atiapé mar† whÞke poka thota
baá, atiapé mar† wehke poka thoa baá weka mã, nik‰wu niw† yu pahku mhi. Tho werã mar† mhã pahrã
niyuru thirã mar† wai dohrÞoka tho wamhã, pharã porãti, muhsã númiã pekerã muhsã porá na wahpa
bhu weyuka pharã porãti. Duhporopure yokewi nisé uirã tho koroyo porãti wetiwã. Nikaromã niwé mhã,
wimarã wahpabhu ni, ahu yu pur†ka wahpa tagoti, yu porá merã ate rabeta pá, ate gasolina, suti bohka nirõ
remhã muhsã, pharã porãtika atokatero kharã. Tho wero atiro nipã duhporopu uhsã ñek‰pu, ñe warore ato
buanukãp† Santo Antônio mar† nikarõaka nirõre. To buá nukã wethigu ñamutipu. Tho werã uhsã ñek‰sumã
ateta dehsu baásé añu n†, tore keharã ta, te môo heá tuburiti to heákeakarã niwã. Tho werã uhsã tokharã
nikarãwé. UrÞmirĩ sararo porã ni usã. Tho werã uhsã ñek‰suma na nik‰katerore wai pharã nik‰ karã
niwã. Na whÞ muati karã niwã, whÞriãka suá, poterikharã whÞr† nitaweyu, ñokã pur† whÞripu suá wethirã
buhpoakã, war†aka, ñe bá muhtikarã niwã. NÞ ahperã mehta wekarã niwã. Keoro wai bohka baárã wekarã
niwã. Nikarõakare niwée mhã, atiro wher† atitha no wahsia khu, naikhu. Ateya potéa wá, Mio Buá buipu.
Tesihsé pu petia wá, wai mar†mã nirãti nirãta tho wesa mar† tere. Duhporo pure, ato mar† nir† mã atimã,
nimamutikare wai pharã nik‰karã niwã nimiãs† baku. Ar† Maduka heákapu bohka karã niwã na wesepare.
Wetirã ate buhka pawu merã poepa re biawethirã ñe muhati karã niwã na hopu. Ñe muhãti, narÞ dehsu
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baá, no bohka gu nho k‰ ya mahkã kahrãre peru duhti siri wé muhã tikara niwã. Wé muhati añurõ na uk‰sé
añurõ wá, keropu kerã ñeo, atiro wé bahséya nikã tuok‰ karã niwã na. Mar† tho wero nikarõ mhã nãmha wai
nÞ mar†, escassez de peixe nimã. Ñaña mhÞo ato uhsã ya marÞ ato miõñare wai mar†mã mha. Puákã. Te
nho mar†re atirota weto. Yu ato tho n† muta kheo gu wé. Tho wero mar†re tho nimhã, mar† weta morõ yuaro
wé. Omharakã wai ñeathe kerã phe bohka no mhã. Bero re mhã atitha, mar† puáse thota ni tekerã. Ate dihta
para kuora dero nirã nirãsama mar† ahkawererã. Ato ate môo kusa diakhu ni añuro ahko tuthuarõ. Nikarõ
wha muarã heatisa muhsã, añu motor merã diakhu. Tho wero wai wãmusé nikarõ puta mar†, yu ñakamã.
Deró wero niñare? Si turuho bia kuña mitomhã. Tho weró uhsã ma, wai kerã nÞ mar†ma nikarõmã, nÞ bahpa
nise kerã mar† atopumã. Te nho mar†rõ re wai siabuti? Mu wai kã whÞ ou mu dohkeo pasakã nÞ bati sam†
k‰a. Nukõgu warÞgu, tho k‰ri sureró diakhu weam† kuãmha. WhÞsé dutiapu uhsã to kharã puá ahpirÞ no
puaka ser†nuk‰ bahkeati wero nikapu. Tho wero mar† atiro webusa, mar† añuro darára, wai mar†ma nirã
sõnika teropu uhsa piscicultura desenvolver wu. Añusé dihta para pahka wé kuo ehkã, wé, uhuá pur†ro wé
niĩ, ñahwar† suhtirãkata m† mhati pebaá atiro wakarõwé. Ato niti mi bato pehkasã ti wekã añurõ kuresa muhsã
ma. Añu yu ahkawererã ñamiaka mehka bahusé uk‰ norõ satha.

ACIRC
Renato – MusarÞ khiti were kehoguti. Yu paku werekarono. Tima pu kerã dhaseya nimiã ma maba. Na
watero masã kũwu niami. Ne warore siĩ Dario nikaroya mata timare lanterna marĩ kũ wu niwi. Mupurĩ phiri
merã wakũ wã niami. Três metros nise merã. Tho werã seã weroyo nikuwã wakarÞ niami. Soõ buipua oko
buthi niapu. Sirope bupora niapu. TokerarÞ wai uputu nikaro niro wesa. Ti ma wuake purĩ nikũ pa tha. Thowe
yu paku dhaseo re numiã tiawa. Na bukurã te purisere basekã wekã mhã wai bahu tiawã, tho nikã waikurã
waropiã, diawekua, wekua, ñama diabui nimikarã bahutiawa wã niami. Ku yai niku wuakere duopu. Tho nikã
na wai kerã duha waparã. Tho wekã tha mahsã mar† kuwã hopu niam† yu pahku mar†kã. Si mapu diakhu
nikusa parã hopu. Soõpé suoya kharã na piata keá wekamha dua nukawu tokerã niam†. Muhsapé nikamã
ate numuri mamhã na duhporopu whÞ bakaro weronhomweya mar† miãputo. Tho uhsã nisé numuri pumã
mha nitiapu. Mar† whÞgu wagu kerã whÞya mar†apu. WhÞ pása bhutiakamã na buhsã ahkostiakarã baá
miamã werã peã. Wai mar†rõ khu pu wakamã. Mar† ni bhutiagu ñaka pemã mar†amã, ku nhomã baáti niwu
yua nirõ nimiapuba wai nikureró nigu peya. Tho wero uhsã kerãre to pumã añukurero wero yuarã ta weamã ti
marÞ. Tho nim† bua bhutiagu puá nikuakã wehkã noapu wégupeã. Na atiro wamu sé numurire niyuru mhamã
weamã werãpéa, nikaretiri. Tho werã karu puá kumaré mar† waroa wamã uhsã ñakare. NÞ whÞku kukã sati,
nÞ whÞka báti wewã. Dero warã wasanatha? Te numur† re soa pé nikaro yamata puáse dero waro wapato.
Tho werã karu ati kumã, uhsã ñakaretha nimhamatha. Na whÞrã marikã whÞ mhamã. Uhsamã topumã atiro
niapu nirõ peã. Tho n† ñe weapu uhsã to primeira pauta re.

OIBV
Alberto Pimentel – Niburoti muhsã! Ato uhsã ya mahkã Bela Vista khasé khiti were kheorã tira wé
muhsã re, te convite ñerã pu ta uhsã uk‰thawu. Tho werã uhsã atiro ni uk‰wu. Uhsã ya mahkarÞ nÞ waro
pure uhsã, pehteraka nikarã niwã, thota. Uhsã dahséa sesaro! Uhsã pahkusuma kerã nikã mahka ta nikarã
niwã hopu. Beróremhã ahpe mahsãremhã, numoti, na peñarã, mañek‰sumua, nerÞ kehayepu uhsã mhã
nikaropure. Pahiri mahka niwaro mhãwa, nikarõre uhsã duhá katirã weaputha. Tho werã uhsã atiro n† uk‰wu
tere, ate wai khasere. NÞ waro pure, na nÞ nikarã pua, na wai whÞrã, whÞrisõ merã dita, whÞ mhãpana
thota. Nikarõpu mãmha phe nikã. WhÞrisõ merã whÞgu k‰a poreró merã, há‰a kã mera whÞ k‰pã na. Mar†
nikaropumã phe inventar tha, arã pehkaduka na nisé, utia, na tota wai wá petiarã wemahmhã. Te kerã
manejo nisato niwu uhsã. Keoro haua merã wherã há‰a merã diakhu, tota na wai baása manÞ ni uhsã
uk‰wu. Nikarõma mar† no poreró merã whÞ kehokã ku baáti wegu wemiãmiku. Tho wato niwu uhsã. Berore
niwutha. Wher†sõ merã whÞgu ku wer†sõ merã whÞp† niw‰, buegunho buep†. Tho wegu yu pahku ho mh†
buegu nik‰w† k‰a. NÞ kuã wher†sõ re ñeti k‰w†. Ku buegu no 10 kl watero bhokak‰w† yu wimu nikare. Tho
wek‰ wã na pua niwu. Mar†puá nikarõpuma niwé niwu. Umukho whÞgu wagu kerã whÞ, umukho heákuta,
ñam† watha m† kuã tha. Wai whÞgu nõ, puarã itarã, whÞku kerã tha ohpaturi buá tham† kuãtha. Tho niseti
mar†re. Tota ahpero mar†re wai duokã niwu. Bohkatha pu yua ni pÞke wé peo baápeo, sesatiapu mar†. Tho
nikã topu diakhuk‰ka niwu. Tota añuro samã n† k‰, to na nirõre sãsama na niwu, k‰ potarõ m† webosami.
Na duomã nik‰w† yu pahku. Nikarõaka nitiapu mar†. K‰ra k‰ boreawa, naiño wa wé kahsa wu nirõ kerã. Tho
wamha niwu. Tho wekatha ku wiogu diakhu kahsapawu kerãre ñakupi niwu, nikarõma no nigumhã atota
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k‰apu nigu weronho wekamhã niwu. Ahp† at†wu k‰ña n† ohka m† mar† duhporo niwu. Tho nikã pohta pose.
Wai pose nikãrõakare poekhu nirõ miaputo, te nho numuri kerare phe mehta whÞsé kuok‰pa na puá niwu.
Nokorõ dez pá, norõ quinze, na pumã pehe nirõ wek‰pã niwu. Nikarõma niwé mhã. Nika fio da phosé peokã
mar† puamha niwu. Tuoti? Tho dita niburosa muhsã kerã tho nikagu wem† siã nitisa tuoti. Pehteaka mã
ñeotima wai nirõta nikã maripumã. Tho waro ahpero mã tho wá niwu, tuoti. Te whÞsé poku kerã tha, ñamirire
pop† niwu. Mar†pé ñam† kerã tho ta hauye, umukho kerare tho ta há‰ye nainõ waá mar† niwu. Tho werã
mar†re to mhã pahka wai petimã mar†ya mahkare nirõ niapu tuoti. Tho n† uk‰ mharã niapu uhsã. Tho nikã
púasere uhsã niwu tha. Titã pure uhsã pahkusumã tho nik‰wã. Uhsã púa k‰wu uhsã peñarare amãkharã tirã
niwã. Tuoti? Nikatita! MarÞ puara mã diakhu, pamõ púarã pamõ diakhu púakuwu niw†, tuoti. Uhsã bahsi barã
tira mehta tho wek‰wu uhsã. Uhsã peñara re ora tira tho wek‰wu uhsã niw†. Nikati púarã peokarã weapu
uhsã puamhã. Mã kerã tho pua, pamõ kerã tho pua werã weapu. To mar† peo bhutiaka mar†ta ni uk‰wu
uhsã tuoti. Tho nikã tha wai whÞsé, controlar kure whÞpã na pua ni uk‰wu uhsã. Controlar whÞpana. No
wai whÞgu wai diakhu, ñam† whÞgu ñam† kharã diakhu. Muhsã nikaro yamata titã pumã, duhporopu matha,
lanterna mar†k‰pã. Nikarõmã lanterna omhã mehta niapu no cinco elemento nisé pahka heákapu, titã pu
mã mar†kupa. Mhup‰ri merã weyurã siã dhio tipa. Norõ muhpuri poteorõaka wek‰pã. Sõpu popeapu nipere
weapu mar†péa mhã. Peobhutiarã. K‰ wagu kerã keoro wap† niwu. Nokorõ k‰ baátho poteorõ, k‰ doabákhu,
k‰ suhsoakhuakã torõta. Mar†pé borea sir† boreapu mhã nimiyu. Pharã kure yuam†rãta bore topãpu mar†
pémhã niwu. Tho werã to mhã pahka mar†re wai petimãna ni uk‰wu. Tho nikã wai tur† kare tha, wai atore purõ
tur† k‰ miamana thota. Atiti muãwu uhsã kerã atopu. Thota wek‰karã niwã nã kerã titaputa, mheõ tita pure
to mhã pahka whÞr† mar†k‰pa niwu. Wahsõtisé pu merã ñukarã nim†wamba nã, nõ mus†nho nikapi ou nikãpi
dehko, mu†gu nho itiarã ou nikã mukarã bohka kupã nã puá niwu. Mar†puá nitiapumhã wher†pu pahka merã
wamÞ pa, wheburuamhã. NÞ waropure yu ñak‰wu, ne te oma heakatero re yuruoka k‰wu uhsã. Muhsã kerã
thota. Mar† puá mahkã kharã, bela vista, pari kharã, wai tur†ri numureta heõyu. Tho dita mar† wek‰wu. Bacia
pari phaka mumunhoak‰wu, quase 20 kl ehakawã nika familia. Titare wai p‰ro dua makatiwá niapu. Mar†ya
tempo tho wabhutiwu niapu. Nikaroma wai turirã malhadeira re nÞ satimã nã mhã. No puarã, itarã sãma.
Noã buirititi? Marita buiriti mheõ! Tho werã marire tho wá ni uk‰wu. Tho nikã uhsã ate poratimura bahsése
te nim†ba ahpeye, dhoreõ waro sé mhã, dhoresé heõmiamã bá sõa kerã. Deró wemi pariba buhkurã pua
nerekeá ukuti karã? Deró wero mar† atiro nerÞ keá uk‰rã pemã atiro watitha? Deró tita pure mahs† yururã pé
n†, ou maripé ato katero re mahs† yururã mar†tine mhã usã ni uk‰wu tuoti. Tita pure nitha karã nimiwanã nã
uorã mhÞo to mha pahka wai mar†ka wetikarã niwã. Mheõ ninuk‰ka karã nimiwanã. Deró wero tho wabhutiati
mhã uhsã ni uk‰wu. Tho werã uhsã niwutha. Wuomara nhomã neõ peokã wekã peta mar†re añu bhutiabupã
niwu, tuoti. Ato mar† seriñaka dikerã dhuirã dhuisamã, mu dikerã poratimurã uotimu nikarÞ. Nape tuo dhuikã
matha mar† tho ni makarã wesaba. Atiro poekhu wakata wamumi wãbá nã wai kerã. Tho werã uhsã tho niwu.
Tho werã uhsã tho niwutha pehterã kure niwã tita pu internato nik‰miwuba thota. Internato nikatero porakerã
soká wak‰pã nã. Ne ato Parire nitipã. Nikarõma bero atimhã internato petiawa, atore nerekeáma pahrã mhã.
Ato wã mã buruarã héakamã te kusari nuk‰, wai wãsé toda noite n†. Ate naitiã sé numuri, karõaka nikã wai
warã, nÞ bela vista kharã diakhu Mehta. Ato nerÞ khaira pharã topu dita nikarã wemã mhã, te São João
thoamã nã mhã. Uhsã completar nemoãpu mhã. Peorã kerã uhsã kuopu tha. Nã pahrãta niãmã mha, ato
nuhk‰ pemã mahtiamã nakerã. Biatu baá poam† kukerã dahsei wero nhõ. Tho wapu uhsãre. Thowero tho
wabuhtia uhsã n† uk‰wu. Ate niapu uhsã uk‰ke. Uhsã ya mahka uhsã uk‰ke.

CIPAC
Rafael Castro – Dhui buroti muhsã? Kar†rã tesa muhsã nÞ uk‰tirã dhuikarã khoro muhsã. Yu pahku ho
mhi yamata ukuketan† mar† resumirã wem†sa mar†. Tho wegu yu muhsãre, atiro nis†risa. Tho wegu yu pakumhi
werewĩ mehõ mari mi mha, nibusami ku kerã. Tho wégu k‰ mhi nik‰w†, uhsã pahku suma mheãrapu atore
na pamu wiseri weronho wihrõ kati thoakarã niwã. Tho wegu primeira parte omã kati karo 1850 waterore,
katañal nipu atimã ñagu héa, ku bué kupu uhsã ñehk‰re. Ku were kũpu wai uputu niyuru mhã wawã, ate
nuhk‰pori sõ siakhui nisemã, wai mhÞota púaka bero wero nhõ uri kuparã. K‰ tho wégu uhsã ñehk‰ pu mhã
1860 watero, marire atiro nikã makã nirõ towawéto n† k‰ ati k‰pi mhã. Topu Wai Peri k‰ nikepu, atik‰pi atopu
atigu. Ati kar†mutipĩ, yoapã. Dez anos wateró atip†. Wé k‰ nikaro nhotá, k‰ uhsã ñehku mhipu, atore héap†,
to héa sõ irmão madu k‰ nirõ ku yawií wem†p†. Sõ to siro nir† nuk‰ poro uhsã wimarã nikare mar† kuwu hopu,
tho wiopesa ro nika k‰wu. MhÞo miri mir† nirõ ho nikã k‰wu wio pehsa niwu. Mas ao mesmo tempo tha na wai
yuru mhã k‰wã. Ar† yu pahku mh† bué kuw† questão de nikã hora omã buágua nikã pi dehko wekheo k‰w†.
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Tho wero mhã te 1905 até 1915, na paiare mhã na uhsã ñehku suma mehãra pu, mar†re atiro wato ni dhutiro
mhã, salesiano paiare mhã uakarã niwã. Ti período marimhã com instalação da escola salesiano merã mhã,
te mar†ya cultura nerÞkea makatipã, to bui kharã, to siro kharã, mar† nikã língua ta uk‰ uk‰rãpéa, mas mar†ya
pensamento diferente ni niteyu. Diferente muhsã tere uk‰rã khoropu mehpu. Poratimurã bahsése, um fala
de um jeito e outro fala do outro jeito. Karõta ni weropéa niteyu. Nikarõta nim†rõ tha n† tuoña mahs†tigu
diferença sa m†. Ahp†a tha keoro uk‰guta nimitha sõ, yahpa pure minÞ nuko mahs†tim† tha. Eu esculto muita
vezes tere niteyu. Te porati murã bahsése, nihpakosa númiã bahsése, wimarã bahsése, bia bahsé ahkasé
tuowu, mas diferença sim. Ahp† keoro tuoku, ahp† keoro tuotiku, ahp† dehkopu, ahp† yahpapu tuoku nisam†.
Tho wero mhã nikarõre yu pahku ho uk‰w†. Ayo mu buhku nim†samu nÞ porartimura bahsero, kahpi muro
wepokarã niwã niteyu. Ni añuro tuotigu nhota nim† dohreogu, to omã katiwu. Tho wégu duhporopu compara
karÞ ku yu pahku mhi tho niw†, 1940 waterore ato ñe khupu rio Ahkoñisa khu pu yai héaw† niw†. Ati thuk‰
waroa wai biapu, nÞ añuti k‰wu, te bela vista siro thota ni muruakã wu. Wé ku héaka bero temhã, wai na
baá webose nhota mhã, wahk‰tiro buhpo paro wero nho omhã diha wu mhã niw†. Ku wáw† mhã niw†, ku
ñarõ wé koãpeo kaku niw† tere muhtõ makã wawu. Bakã ku niw† k‰ tere niw†. To mhã ato mhã, k‰ uhsã ñek‰
mh†, ahpom†sap† k‰. Ti tempo re mhã ate wai paye bhauti pehtia karo niwu niw†. Mia peo kapu, tuo nõ miwu
wégupeã atimã buhkuyapu niaporo muhsã ye nikã tuonomiwu. Uhsã yai ñamhasirata uhsã mira wabosu,
bahsio wé uhsãre. Tho wé te yoaka bhautiwu, petiwaroa wu. Tho wero mhã 1960 watero mã añu niapu hopu
seã añurõ wamu, wai añurõ wamu weamã. Ti tempo re bero ar† yu pahku mh† ta Manaus wá 1960 nikare
uhsã whÞri kuo kãtia pu mhã, atiwu whÞria mhã. Tho wé yu pahku ho mh† k‰ midhaka ña to buipu siarã wawu
uhsã mhã wai turiropu. Mehpu ar† sem‰ presidente OIBV ku nikaro yamata, muhsã dhuiro atokorõka wakã
pathawu. Tigure primeira vez uhsã usarã wéwu ti malhadeira pehkasã yagu merã. Atiro warosa nirõ mariwu.
Watha wu tha ahpe pesca bhoka yuro, ahpe pescare bhokati wawu. Tho wero mhã tigu yu ñakarÞ niguteyu,
malhadeira sõ ñe miõña pito to k‰miwu wai turi rĩ kurare. Dero werã sãweti ba yure niwu. Nãye whÞripu
pahka watero pu pasaku niwu yua niyu. Ti ahko khasero dhoka keoro pomakã warã wewã na peã, yu pé
yagu yugure dero werã sã weti nimã kat†. No 10 metro ñero ñekasuto, dia phairo nikakerãre pasaka miwuto.
To omhã katiwu niyu e outra coisa resumir kehoguti niyu. NÞ nikawu voadeira mar† kuwu titamã hopu. Dia
e noite tho nirõ weapu. Tore em nome da mahkã do distrito de Pari–Cachoeira yu kerã muhsã tho muturu
pá siarã mã ñe wekurero yuamiãsu. Te kerã manejo ta nisato niĩ tuoñagu khoro. Rabeta thota, te nho mõgu
whÞpasagu mã whÞguti niapu niapu ni tuoñari kura, pakor† diakhu sapé pasa mahtiro diakhu niapu. Tho
wégu a partir do momento em nome dos lideres yu tho nis†ri khoro niyu. Mar† te oficina de manejo uk‰rã rÞ.
Tho wero muito importante ate transito de motores, thowekã bahsése merã, whÞri merã khasé phe entrapu
niyu. Muito mais tiga motor pur†ka yuruapu, yu tho wégu a partir de hoje yu tere participa gu m†yu, ñamiaka
retha yu uk‰titha. Obrigado.

Sotarit‰rõ
João Bosco Rezende – MarirÞ sota kheoro yuasato hopu, sõ poka s†ri orÞste wekheoya. Sõ primeira
pautare duhporopu nã mar† pahkusumua pu, ñehkusumuã pu nã atikesé merã na dehsu baá muhati karã
niwã nisere tuosi no uputu ma tuoti. Mar†pé situação atual pu sathamã. Beropé ni toá segunda pauta pé,
tuoti muhsã. Tho werã añuro uk‰ mohrõ nukarã niguwé muhsãre, tuoti muhsã. Pehe nisato weropéa, no
wahk‰ bhokara ate dusapa ni uk‰rõ nirowé. Mar† te uk‰rã m† mar† thota tuoti. Mã tha nukarõ yuasa mar†re,
Luis Lana nim†.
Luis Lana – Yu kerã atore ati pautare uk‰guti. Mheõtha alteração da pesca uku bukure watha miwuba.
Ati histórico da pesca e da ocupação do Tiquié. SorÞ ocupação nirõre justifica kheoguti yua. Ahpeteró werã,
tuo mahs†ti buhtuiam† siã nigutha tho nitó n† werekheoguti. Yu ato wir‰ n†, muhsã wirã mahsirã mahsisa.
Buhkurã pua mar† ñehku sumuã pua darase tudo dividido nikaró niyukã keoró niseti nikarã niwã. Thowegu
muhsã dhasea yé nimiba te wai wehsé. Uhsã pemã hã yusé, mar†pu buhka moãsé n†sé nipã. Tho weró
uhsã mã mhã, ato CIPAC presidente nikaró yamata, atiapémã uhsã buanuka karõ, uhsã peñarã mibuatanu
kakaro nisa. Tore atiró mahsitim† ar†a nir† nigu tho n† kheo ti ponto re, morÞ noãnã mar† m†ba weropeá. Tho
justifica guti tho n† yu peá. Thowerã uhsã na ñe dehkore atiro n† dhia niteyu. Ari dipé, k‰ ar† paris† ñehku
merã, na mhã to niãtó n† kukarã ni. Ar† paris† peatha dehsu koteató n† kunõp†. Yu nikaro nhota uhsã waiku
rÞ wekũpa, thowe nikupã uhsã ñehk‰ sumuã pua. Nikaropure mhã, mehkã nimhã, hã yusé kerã beti we
sekerã mhas†we mhã. Thowegu yu ati histórico de pesca ti ocupação na tho nikarore to diakh‰ yu uku niteyu,
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pauta seguikã weguti. Thoweró te na kukã pure, te dihtapará, te korire wai yurua kupã, pharã wai nipanã,
n†wi yu pahkumh†, yu ñekumh†. Mheotha ti dihtará pu werã mehkã whesétikã. Yu pahku mh† wai togu kerã
whasoritikhu merã kamota tok‰w†, tose hoekuwã tere. Yu puta numõti, pilha thoa, thowe miwanã n† muhpur†
merã siãña wãmiwu. Bhautiwu, bahutiwu yure. Pehka mehota diapu bhau kamota kãwu, wehta bahsiotiwu.
Tore yu tho n† niteyu, na wai yuruawã. Te dihtapará, te tuhk‰riakamã, te korimã. Dihtapara to uhsã nirõta
nuka mã buruamiãputo. Tere na nirõ nhota, nãpua kumuã nikarapua, puarã deró wekã ña waisetamõ we
bapati wek‰pã. Pesca de branco nimãpubatha. Newaropure yu pahku werew†, niwi m‰ yehk‰ tho niw†. Wai
puarã mheõ bianukõ nowu niw†. Doeá, buúa na dienukorãrÞ, dieri koterore whetikaña, um‰re wheña niw†. Te
ñanur‰ duhti ta wewik‰. Wimagu nigu ñakuwu oito bhupoá nikã puti merã pehkã pahiro wakarosa niw†. WhÞ
peotiw†, mar† barã nimã nikaw†, wimagu nigu tuokuwu na tho nikã. Thowe whesetiwã nãpua. Nikarõre mar†
mehkã wesetikã mhã. NikarorÞ mar† mheõ peokasir†, peoka mheõ. Wai puarã ñanuru, bia, pua wehpeokã
we. Nã buhkurã puá wetipã. Nikaroãkã mar†re phé warowé mhã. Deró mar† uaro wekã, ate malhadeira pu
bhauaro merã yuruokã mhã mar†re. Tho weseti wethirã bahuriopeo mariã waire. Puasé, buhkurãpua puarã
bahsekã ahpokã wepã. Mar† pumhã tere mhã nÞ wewé. Bahserã kerã tha nikuta bahsekupã. Ar† ta añuro
bahsem† n†, kure diakh‰ bhase dhutipã. Wiseri mehkã duhka wahti werã maripua mhã, nõ bahsei keoro uku
nhõre tuoti wethirã, mar† bahsi wesir† mirã mar† dhoreõ. Tere ñanõ. Ate wai whesé mehkã kure wató n† yu
kerã ña. Thoweró ti pesca mar† ñehkusumuã na weti kere, mar† wé niteyu. Mehkã wesetikã mariã. Mar† nõ
uaro wekã. Wai nimã khoasé wa, wai nimã koãmã thowerãta. Thowegu yu pesca antigare uku kheoguti wé.
Tho n†! Na wai mehkã whÞseti weke nikaroã karÞ mehkã wehsetise diakhu wa mar†re. Nã mar† ñehkusumua
na weke mã mar† mahsiwé. Kahsakari, imisari te mar† mahsiwé. Ate wheri bhaua wekã wetisa yu kerã mhã.
Mar†re te yurukã. Mheõ thoni tuoñagu atere wé. Thoweguta yu associação kuogu nimiba. Topu mar† nerekea
ahpo, atirope wekata añurosa n† ahpó, thutuarosa n† tuoñake nisa ni yu tuoña weapu. Mar† ñehkusumuãpu
wehsetikaró, atopé werã mhã n† ahpo nukãha kãta yu ekatisa nimiãpubayu. Thowerã mar† ato nerÞ nh‰
weroré añu n†. Yu ña kere muhsarÞ resumido werekheo wé.

AEITY
Bosco Rezende

– AEITY kahrã nimã Vicente, Moisés, Laurentino e Clemente.

– Thowegu yu kerã yu ñehk‰sumuã na dereke karõ werekheo weguti. Ahpetero
keoro buhsu, ahpeteró nõ uaro busu mãgu nhõ niãpu. To tuo dhuiya. Ar† tho ni khoro miba Rafael Castro.
Yu ñehku sumuã diape nh‰atikarã niwã ni khoro m†. Tho wekarÞtha k‰ yu ñehku atiapé buatiku niw†, atopé
mharõpé yuma. Thoweró phe kihti nisa, yu añu buhtiaró mahisitisa. Yu pahku yure duhporopu boãku niw†,
mahsiti khoro wegupeá. Mheõ Joanico oho mh† were kuw† tere. Phe nisató mhek‰ niw†. Yu nikaroãka
ukunukusére. We mhã yu mam‰ nisetiku kateró, mar† ñehku puá yuruoro ñakupu niw†. Tho mar† nipetirã
mahsirimã, uhsã siró nirimã wahpuya niporo, ahperã bhuikarã Yahpeya nikãwã. Atiró niwu kihti waropumã
Wahpuya niporo. Ti mãpitó buanukãku niw† uhsã ñehk‰ Hausirõ. To k‰ buatanukã weró, buatanukã wamuti,
yu nirõ diakh‰ to ehakeapu. To nipu ku wameõ marãpu niku, k‰ wameõ nipó ko Kapi numõ. We niseti, wai
yuruamã na wameõ mak‰ nipu. Itiati merã parã pu k‰ yu pahku. Ati timã yu ehorimã potepu buatanukãku
niw†. Timã pu tita wai yuruapãra miõwia, doeá, wariã yuruaparã. Wemhã deró nimitito nipo ku numõ Maduka
puto khõ niko. Kamãkapu kh†go mehta atiwu yua nipó. Phairimã wai nirimã wara mhã nimiwuba nipó. Ni k‰
peogu nipu bhuá wametigu. Tore mahsisapu k‰ mhas† biamãna nã nhõ. Tore k‰ ati te timã pitó. Buanukã
nõ niti kuã mhã n†pu. Bhakea muãpu karoãkã nikã. To ñamuãkã, niwé ahkawererã, pamorirÞ atiró boaparã.
Tho ni uk‰wi yu pahku. Sõ sumutó heanukãkare atiró ñirõ nuhatiwã niw†. Wekare ku buhku Yoanico tho
niw† yure. Mar† mhã dehsurã wé nirã, puaséta thoewuto mehk‰ niw†. Newaropure wai werã añurõ wheba
wenõ wutó niw†. Wé siapé merã hea heu bhoka noporo mhã mehputa tere nirã kohro miãpu muhsã. Beró
siapé merã heu bohka nõporo mhã. To pur†sé heu niporo, kiheu nã heõsé. Tere ohte. To phe mar† nimiãpuba
doeya, botepuriña niãpu nã bia puaké mar†. Nã peñarãre werã thoe kukarã niwã. Puakã tere mhã, añuro
ahpo kaparã, base dhanukõ kãparã mhearota tha. Thowerã na wai añuro nisetikãparã, mheãrota niseti
kaparã. Thowerã mar† nikarõpumã mhã mehpu nirã khoro miãpu muhsã. Mar† mahsã pahrã mahsã puhtikã
tho wamhã. Thota n† weropeá. Mheõ, titã pure mahsã mar†pã. Si ato yu nir† mahkãre nik‰ta nip†. We niseti
weri kurare, k‰ pure k‰ ahkawererã tuo atipã mhã. Niwã yure mheõ buatipã mar†a niwã. Deró nirõ nisato
muhsapemã. Yu kerã muhsãre empatagu mehte weipeá. Yumã tho n† ya história. To uhsã nirore doepiã,
akiroã atiro ahko whiarã niwã, deró nirõ nisuto, atiro nimita nisonõmiwuba. ThowekarÞ mhã heuta mar†re
Clemente Azevedo
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duomakãtipã. Duomãkati weri kura, ate mhã weri mar† mehpu uk‰ké mehpu whiaro khoro miãputo. Te mar†
keoro wetikã ñasé nisa te heuko niw†. Thowerã mar† tere ukurã nikarõputa añurõ ahpo wese nisato nikuw†.
Beró muhsare añurõ ukuguti.
Vicente Azevedo – Piri? Ar† Clemente mahkari kharã wiog niãm†. Thowegu karõ were kheoguti. Tho
ukunemo weguwé. Thowegu yu wimu nikateró tota mahsãwu yukerã. Yu pahku mh† kahti kuw†. Thowegu yu
kerã mahsã beri mahsã wu. Mar† pahku merã wai wehgu añuro sianõ miwuba. Mar† mahsa berikh‰ nikapu
mã yuroapu mhã. Mar† m‰gõ nhõ kerã añuro ñanur‰ti nikamiãmoba. Tho wegu yu pahkure acompanha yuró
ka kati pescaria nikã niteyu. Thowegu kiho s† piri k‰ nikaro nhota weku niw†. Wiese merã, buekathe merã
wekuw†, buemusi yuruakuw† kuã. Mhuã wia, wai porá mar† nirã nhore, buekathe merã diakh‰ wew† kuã.
Añukhu dare wethigu wew†. Ahpeteró na bhutika nõ nirã wekãwi. Atiró saro nikarÞ, mar† karÞ wikhã merã
wiw†, to nerÞ nhuatirãre buewi. puarã, itiarã we mhãw†, sõ pahrã weyuro wetiw†. Ahperã nirã peá ku wherõ
diakh‰, isca merã wegu kerã kuã dahsia merã wew†: boteá, mhuã wirã, pahrã whew† yhoa. Añu bhutiaró bawã
niteyu. Tho nikã, yu wim‰ nikã terota ñamarã yuruawawãtha doepiã na heorã, duhpuriteroã, arã ahkoarã
waroa, k‰ hoekã tuhkuromã atiro niwã. Arã yu pahkusumuã nirõ nhota, mehkã kure atiwu mhã, yu mam‰
kure nikã. Imisapore uputu wek‰ wamhã. Nikã família weró nikã imisõ wewu tuoti. Seis família nikarÞ seis
imisapo wawu. Mar†re biarã tira wewã na. Tore niãpu uhsã buire, pota thiri tuhk‰, doeya nirõ, ahpeyé mar†
phe niãpu. Uhsã tiro pu niãputha bote puriña, tho nikã sarã perima niãpu. Te mar† atiro biata añusé mar† niwu
tuotitha atiró yhuri n†. Sõ diakoeripu to pheawa mhã. Topure niwu na base: mihp†, pahti duhka, phe ahpeyé,
tere na banhuarã mhã, thowerã época ñawã thã. Ti kumaré poero wamhã, punum‰ pheakheo, beró wheti mã
dhiawawu niwã na mar†kã. Tho wakã kahtirã wewã nã. Sõ tipare heap tipare wehti m‰ñawu nirã tewãnã, tho
we kheo mhã na. Yu ñakuwu na thoekã, bianukõ kawã mhã. Nã pahrã deró whia busabu. Añuro kayeka dia
koe potarõ. Dehkore imisapó nukõ kheo, siapere thota. Beró sibi mã dhiakã wai bhauawã, wai tuarã weparã
mhã. Yuruawã wai tuarã. Si parÞ siapé thota, atiapé thota niwã boteá. To na buewã mhã ou whekhu mar†
suaku nhõ merã ñupasakã, pahrã sara wewã. Beró wehti dhiawu diamhã, wehti dhia wekã atiro dihtapará
hean‰wu. Dia koepure ohpa thukur† nike, te thukur† pu nikum† mhã, te sibi kea kanã ñamhã, atiro bhauro
heakeawawã boteá. Atiró mar† ñakarÞ, mheõ samek‰wu. Thoekã ñamhã, s† cupa Clemente k‰ uk‰ karo nhõ,
k‰ nirõ nhota heu piarã wawã. Piã puawã narÞ mhã. Atiró pasa wai senõwu, miõwia, oreroá, doeá. Diakoeri
nirã nuhk‰, nã preso wakarã nimiwaba. Ahp† pahrã porãtigu puapi, itiapi, wegu wew†. Pheterã nirã nikãpi
wewã. Thowé ba na ahkawererã oó wewã, peñarã owewã werãpeá. Todo tempo tho nin‰kukawu. Thoweró
soniké waró tho wa bhutiawu, na wai tur†rã wamutira. To ñarowese warowewu ahkawererã, tere muhsãre
niti niãpu. Thowerã muhsã ati plano weka karÞ mhã, imisa biakãpumhã, phe nirõ weapu mar† atiro westeke
ñakarÞ. Nuhkuri pure imisa bhuhkuayururo weapu. NÞ kahsa kari, nÞ uhsã puasé wetiapu mhã, te mã mar†
biatiapu. Tho niãpu tore yu ñakuãpu. Thowegu muhsãre wereguwé. Wai pharã perderã werasa. Mariã karÞta
tho niyu, wai nã amaba nhuasé mar† niwu te mar†. Apeteromã, yu pahku nikãti werew†, pirõho toãwaku niw†.
To yu biakarÞ buhpó phiri phi na biakarÞ. Pirõ ho tokãre wai pehterã mehta tokarã niwã. Ati parÞ thota, siparÞ
thota, atiro niwã boteá paharã. Pirõ merã bianukõ karã niwã. Deró wapari niñarÞ? Põteati ahkoró phea kheo
karã niwã, ahkoro pheá, pheá mir† yuru whiatitikarã niwã. Thowe yuru muti atitikarã niwã atiapé wamuãrã.
Thowegu were muhsãrÞ ahkawererã. Mar† atiro mar† biakarÞ, ñarowese nirõ te poro. Tere were kheó.

– Phe tuokã thota. Thoweró mar†re nikaroãkarÞ, k‰ tho nikhorom† mar†re suori ñewegu.
Mar† ñehkusumuã derówé wehk‰ pari, nisé kihti wereya nikhorom†. Berópu niãporo ate muturupa mar†
ñeweathe. Yu ati pesquisa re Magistério Indígena nukãwu. Duhporopure deró pam‰ kere yu tema behsé
wewu. Mhasisamã yu merã magistério whiakarã. Tere mhã ya mahkã dha buhkurãre, seritiãwu. Deró we
atipari nisere. Werepeokaw† deró pam‰ kere, deró wamutikere, derówe uhsã buatiké peokawã buhkurã. Deró
kahti kupari arã wai merã, wai wheratirã, derówe kahti kupari n† seritiãwu ñehkusumuare, yu pahkumam†
sumuã seritãwu. Na kharã yure werewã. MÞkh‰ atiró niporo titapure. Titapure nÞ whese nhõ mar†, ñenhõ
mar†, nÞ diphiri kerã mar†, yuhku parã yuru komeã merã pak‰parã titã pure niw†. Thowerã nã mar† ñehkusu
muã weti kuparã te nhõre. Te uhsã puta mhã atere mhã, kahsawu, ate doe yusé, mhu†p‰ kahsa, buhkawu,
im†, buesé, yohka purida merã ñewé uhsã wai wehk‰wu niw†. Ati marÞ, uputu wai nikamãta n† niw†. To
yuyutha (Barreira Alta), atiro yoari kusa nimiãpuba, wahperi kusa nikãpu mhã. Ti nhukuporo kerã nÞ yurumuã
noaña mar†wu niwã. Atiapé diakh‰ wañamuã wanõwu niwã. Nikaromã nitiapu to yuyutha, na baperó, ato
arã nuhkuri mahsã na buata baperó nirõ weapu to nikãromã. Pheta ta ahpeteró wai nikamãba nimã. Noã
tho nisa pu tere tha? Waisiporo mar† wehkamã, k‰ tuãmui kheokã, atiapé bathapu ahp†tha niw†. Tho ni were
Moisés Marinho
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kuwã buhkurã. Thowerã mar† deró mar†ye cultura re koãpeokã. Pehkasaye uputu sirutu wé, te malhadeira
re n† tuoñagu kohro yua. Tho mar† te pere mhã, mar† ñehkusumuã na dehsuba kere atrás waá, tere wakõ
nukõ tepere werã. Nã buhkapure, te wairire sãsamãne. Tho nir† idéia nirõ kohro yure. Wairi tiasua yuruwa,
kahsaka tiasua yuruawa weapu. Nã buhkurãpu weke ahpotiapu uhsã kerã. Malhadeira mar† kukã satiamãne.
Ña mahsikã tusamã. Te nhõ pere atrás wa ahponukõkã, atirópeta añubusató mar†re n† te malhadeira pere
duo, mar†ya cultura kahsé duhporo kahrã mar† ñehkusumuã dehsuba kepere mar† dehsubakakã añubosa n†
tuoñagu khoro yua.
Laurentino Viana – Yu kerã muhsã ato primeiro assunto muhsã ukukaró re formula kheosiri kohro
ahkawererã. Ar† teta mehpu Luiz Lana refere gu kohrom†. Uhsã ñehku sumuã wirã nirã dehsutipã nikhorom†.
Tho nikhorom† tore. K‰ wir‰ k‰ dehsupasakã k‰ penãra dahseá tho nipã. Mahgusa muã, te nhõ wegu mehta
nimuã nipã. Niparã kurÞ. Thowegu yu atiro niti muhsãre. K‰ yu ñehk‰ Kasi tho nikuw†. Atiapé na peñarã
merã buati karã niwu mar†a parãm† nikuw†. Ató k‰pu yu busati buati, mamuyé buati wenoku niwu param†
nikhow†. Ató buhata wethi k‰ wek‰wu mar† wesetha nikuw†. Te mehpu k‰ refere kere mar† poteripu hã yusé,
waikhurã moãsé, te wemhã nõkuwu n† werew†. Yu kerã mhã ati tempo re mhã, derõ weseti nõtito mhã
ninoña mar†apu. Atiró siayu mhã, ahpeyepe tuonãkã westi nikã noãpu. Thowegu mhã te kerã wepeokanõwu
n† uk‰w†. Tekerã tha na dahseá merã peñarãti weseti, na merã uk‰ wegu tekerãtha, thowe nõ wutha niw† te
dehsusé kerãtha. Tita pure na dehsuséti werã na wehsepa ñeti kuwã hopu niw†. To refere na akirõ wehsere
arã refere rã kohro miãmanã. Akirõ porã nã pohta merã dute amesuo pokuwãtha niwĩ. Yohkã pur† ñori
nã oÞke nik‰w‰ n† werew†. Tere mar† duarã khoropu yu tuoãkarÞ. Tore nã duasamã n† tuoñapu muhsãre.
Ahpeyé phe nitha. Te puakatisere mhã, mar† wai whÞ kum† mheõ puakanõwu mhã niw†. Nã puarãte wekarã
niwã nãpua. Nã buhkurã wekaró ukurã miba mar†. Buhkurã sempre conserva karã niwã, nã nisetirore, bahsé
ahpó we nisetipã nãpua. Thowerã na wai petiti kupã. Teta muhsã pahrã ukutharã kohropu. K‰ bahsegu nhõ
diakh‰ bahsep† tere niãpu. Nikarõ pure mhã, beró mar† ohpo warãsa tomã mhã. Thowerã mahs† petisir†kã
tho wasetito n† tuoña wahk‰ weasu. Ató muhsãrÞ colocação wesiri kohro.
Domingos Brandão – Yu kerã karõ ukunemo weguti. Tereta mar† tho niãpu democracia n† nimiãpuba.
Thowegu mais ou menos, ar† yu bahsuku Luiz Lana k‰ ñewé karóre reforço wé, muhsarÞ conhecimento
wegutiwé. Primeiro lugar muhsarÞ desculpa seriguti, não para agredir, desmoralizar wei mehta weguti. ¤hsã
kerã atiro wekarã niwu. Yu ñehku sumuã, k‰ yu ñehku, suori mhanukã weku atiro weku niw† nisiri kohro.
Muhsãre tutitha, uk‰ tutitha wesiritisa. Tereta mar† contribuir rã democraticamente niãpu. Mar† tho nikã mheõ
ser5se kamã tusaya mariwu. Mheõ yu nirõ nhota uhkure buhtia weguti mheta we yua. Uhsa kerã atiro
nisetikarã niwu niti. Thowerã uhsã mais ou menos ku uhsã ñehk‰, atore mimhuanukã wethigu proibição
kuku niw† uhsãma. Thowegu yu pahku 87 nikã perdeapu, mais de metade mahsise uk‰sé, yu pahku k‰
ahkó sihtaké yu perde kãti. Kihti mã yu tuowu, pahkuti kuta n† yua. Thowegu atiro nisirí kohro proibição nigu
atiro nitiyua, ciente muhsa nikã. Ahpe mahsã dahseá, yu kahbirã nisa atore. Thowerã atiro kuopa uhsã. Ató
buipere niparã, uhsã ahkabhirã arã buberã porá na nisamã. Thowegu karõ proibição nikheo weguti. Ató nisa
uhsã dehsusé, uhsã ñehk‰ tho wató ku niké. Atopere thoasa te miorã yuhti. Tere ar† mÞ Rafael, k‰ya povo,
k‰ya domínio do povo, k‰ya domínio wero nhõ nisa. Ató mioña yuhti, miorã pito. Tore kuosami ar† nhiã dipé
por‰ Rafael Sarmento, ato nisam† mar†tiró. Mar† mam† nisam† keoro nite weipeá. Thowerore ar† seu Luiz
Lana nikere reforço weguti niãpu muhsãre. Thowerã nÞwarore nã ahpe mahsã mharopu niparã atiró mhã nã
peñasé nipã, yu ñehkusumuã nã peñakarã nirã wemã na. Nã buhakã nukapa k‰ buku Bhipi‰, buhanukãp†.
Thowerã ahpe mahsã kerã puamãha wetipã. Añurõta kote nikãpa. Thowegu uhsã ñehk‰ wagupu, k‰ pahku
ho mh†, buatagupu diakh‰ tho puaba wha nikãpu. Thoweku para merã n† uhsã atomã. Tho nikãretha, siakhi
pe nik‰pa bahsariwi phairiwi. Ti wi pu uhsã ñehk‰ kahti, k‰ mahk‰ kahti, tere k‰ wekũpa. Nipetirã bua
wetipã uhsãmã ahkawererã ato pari kahrã mã. K‰ wikh‰ wiogu waro capitão nigu cacique wai whe pasagu
wetip† kuã. K‰ wiogu waro nigu wep† uhsã ya kuramã. Ati mahkã kahrãre ta heoyu. Thowegu k‰ peru sir†ati
num‰ duhporo whia, k‰ ahkabhirã kurare m‰ oreró whegu waya, muhsã nikaroyamata muhpur† merã
waña nip†. Thowerã nã wehpa nã. Orero wehgu nhõ orero, waisiporo wehgu nhõ waisiporo, boteá whepã.
Wemhati suori ba, peru sir† bahsa wekup† uhsamã uhsã ñehku. Thowegu k‰ kerã ate buhkakari kuop†tha.
Te buhkakari niporotha, k‰ wai wehrãre buhka moã wegu wapa nhiã, mekh‰ nikupik‰. Mak‰kh‰ k‰ nirarÞ
duhtip†. Arã waire, buhkaseroa, soá, dihparia, boteá sã mhã parã ate buhkakarire. Nã buhkurãye nikarota
wepã. Thowé temerã ñe whesé ti whÞmã wekupã tere. Puasé uhsãre maripã, nipã buhka ka. Tere ato reforça
sirigu kohro. Tho weratha ñe nipã, tekerãtha, te numur† nhõre yu nirõ nhota nipã niteyu. Te buhkaretha,
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bahsegunipĩ tha muhsã mehpu ukurã kohropu. Nip† uhsãre ato bahsegu. Tho niw† yu pahku, buhku Dabi
homh† nipu. K‰ nip† kumu tikurapure, nikarõ k‰ param† Clarindo Costa niami. Thowegu watikaña m‰ho,
wimarã papoké bahsé nikaña niparã. KurÞ buhka sarãre mehkã omhaparã, wai wamur† numurÞ, k‰hopu
bua tuoñari nirã thoeparãnã. Thowegu k‰hota añusé tuoña ou thowebusa n† tuoñakhoe kata, wai puaburoro
wero wabusa niteyu. Tho wekarã niwã uhsãmã. Thowerã uhsã nikaromã ato nirã pehkasã waró nirã weapu
uhsã mhã, yua buá matiapu. Muhsã manejo kahsé nikã, wai wehsé karibose nhõ nikã yuá ñeotisa. Muhsã
nÞ ñatisanÞ sõ yu buapa whesirigu wekã. Yu pehkas‰ waro nigu weapu yua buamãtiapu. Thowé niseti karã
niwu uhsã. ThowekarÞtha, nikarõmã mhã, ñe niãpu mhã puasé. To muhsã ñewémiba karõ, tekerãtha. Mer†
nhõ bahsep† nikhoro miãm†bak‰. Tore nimãpeo tuha nukõ añur† mã heokã, ahkómã heokã bahsemuõp†
te k‰ bhauakaroputa omuopitha. Nã basémã ahpokã wé dehsubakarã niwã uhsãma, uhsã pahkusumuã,
uhsã ñehkusumuã. Tere muhsãre colocação kusiriãpu. Muhsãre partilha oguwé, muhsã tuokamã ofender
wetisariyu, yu te nhõmã uatikati, muhsã uati miãpuba thota. Tho nikã ñe ato mehpu nik‰ tho nikhorom†. Yu
pahku tho niw† tore. Ato mar† wahparã na ahkomã nipã niw†. Thowerã nisamãna arã nhoayara, pareroã,
eruria, kawiria, oá mahsã nisama atimãre. Tho nimikatha atore nikarorÞ nisamã, uhsã ahkasuorã bara tha.
Tho wekare mhã atisamã, deró nirõ nhore mar† tuo mhasitirã weronhõ uomuã. Dikerã tutirã tutisa yu tho nikã.
Nãpu atisamã nã pamurima nikamã niyukã mhã ate wai paya, ati poeare, mõkhasemã miawapanã, thowerã
buhpo poawasa. Kumukã, amekesé phe atimhã marire mhã. Ñarowese geral wa tea mhã, tanto para os
peixes, mar† pure ñeokã teá mhã. Te kusiriãsu. Beró muhsãre detalhaguti.
Manuel Azevedo (ACIMET) – História da pesca, duhporopu nã whebake mar† mahsipetikarã khoro miba.
Com simples material nã usa whebakupã nã n† mar† ukurã khoro. Thota nikaro nimiwuba. Duporopure
buhkurã atiró, ñe mar† atokatero nirõ wero nhõ, nisetiti karã niwã. Añurõ naya ritual, nã prática mahsiyurã
kumu nik‰ta, yai nik‰ta, baya wikh‰ nik‰ta niseti weyurã añuro comporta wekarã nimiwaba to relação à
natureza. Thowerã nã añuro mahsirã nirã wekarã niwã. Thoeró naya ritmo de pesca nãma ñe muhpur† merã
wãse, ahkó merã nã pó base, nikaro nim†wuba. ThowekarÞ mhã nã puakarã, puakarã niwã werãpeá, keoro
werã puakarã niwã. Nikuta niku niw† nimapeogu kerã. Beró sia merã nã desestruturação das malocas narÞ
te ehtakaro nimiwuba. Quando acabou o governo próprio do indígena. Nã autonomia kuokaró, nã paiya
desfazer miãmaba. Nã pehkasa nã we dhiokarã mhã, te atikaró niwumhã nõ nirõ omasuriasé mãse mhã. Mar†
mhã internato thoa, ahpeyé pere buekãwa, sõ siro kahsépu mahsisé bue weyurã te pratica perdekaro mar†re
bahsiotisa atokatero pure. WekarÞ mar† puarã kerã Domingos nikaroya mata nõ uaro puakã. Bahsetimita
mar† wawa, wai dahti wesenhõ wakawu mhã niteyu. Thowerã uhsã 2004 a 2005 nikarÞ to uhsã niro wateró ti
área de abragência nirã uk‰wu. Ñe nhõre ñanur‰ busariba niwu. Deró nirõ merã tho waha pari niñarÞ? Uhsã
atiró duba wesé nhõba, dinheiro nhõ, assalariado niti nhõmã bahsiotimiãpuba. Omãbua whe pasagu diakh‰
baro niãpu tokerãtha. Te dificuldade niwu, mar† boepetiawa, ensino médio kuopetiawa weta bahsiotimiba.
Thowerã ati situação re tuoñarõ uasato, como segurança alimentar para os nossos dias, e para o nosso
futuro ni wahkurã thowewu. Nikarõ mar† nirõ nhota solucionar, atiró nitó n† diagnosticar nigu wenõmiwu.
Thoweró añu n† atiró uk‰ meri kamã. Ñhe, amer† ofender tha, wekã purikã kumukã nitusawu. Thowegu yu te
levantar kaberó nÞ noã mehkã n† wetimã. Ató wateró Pari, sõ siabiaku niãpu. NÞ noã mehka n† tuti wetiwã.
Ahperã yu ahkawerera nitiwãne wua niwã mu thoweste kusere niwã. Di meio merã ukurã ukusanã nã merã.
Thowegu te nhõ tho bhusé merã mar† nikaroãka wese nhõ, uku mahsiti amer† destruir wese nhõta niwu, nigu
muhsãre tho n†. Só questão de complentação. Mar† tho nikaró niwu dehsubasé nisé mã mar†, coloca peotha
m†ba. Mar† daqui para frente, ahpé condição, de hoje para diante deró buhsé contruir rã sar† mar† mhã n†,
proposta wekã weri momento hearosa. Te diakh‰ complemento kusiri khoro.

– Karõ complementa kheoguti yu kerã, ar† Dure, Dui nikarore. ¤hsã duhporota
mehkã wai whesetikarã n† uhsã nimiãbegu. Wai khurã ahputu wehkarã uhsã nisa thota. Thowegu yu te no
momento mãputa nikãpu. Arã diabuipu niapã. Dahseá weroho wai wheseti nikãsamã n† tuoãngu kohro yua.
Ahpeteró uhsã nimhã m†wu. Atenumur† mã mhã, uhsã São Gabriel pu niyurã nã weronhõ wasirirã teasu.
Thowegu yu ñakuwu, yu ñaké n† ateá. Thowegu yu pahku waipere uputu preocupa wĩ, duhporopu yu wimagu
nikã kahsapu wekuw†. Waire ahputu preocupa w† kuã. Ahkó num‰, poekhurire, mã buhkawu kukhusiakuw†
mar†pu, wai ñegutiba. Ñamara buhkawia, uñuã samhãwã. Tiwu shakã, thowe ñesetikuw†. Thowe yu pahku
bak‰wi n† uhsãre buetawe wik‰ wegupeá. Tho bhusé wekuw† kuatha. Diá karoãkã nikha wekuw†tha, nihtiã
bolsopu sesã, dusasoro yuruawã, nihtiã merã musiyuruaw† yu pahkuho. Nihitã dieri merã wai nimã morÞ dhoké
nhõw† te dihtarapu boteá quatro, cinco bhokakuw†. Tikerãta uhsamã añutha kuwã, uhsã pehterakã nik‰wu
Durvalino Fernandes
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titapumã. Thowé whekuw†. Yu ñaketa n†. K‰ pahku buekepu nitusaw†. Thowegu tho ninuk‰. Ahpeyetha wahpu
numur†, wahso numur† mhuip‰ kahsawu niporo. Tiwu uhsãre we buew†tha, topure huá, buá barã nhõ mhuã
oãwã tiwu pure, nakarÞ miwemuw†hta. Mar† whesenhõ mera pahrã boka noña mariapu. Pahrã bhokagu dez
bohkanõwu. Thowe bakuw† yu pahku. Mheõ wekã ñaku tho niyu. Yu webuewu wegupeá, muhsã weñoña
nikã weñaguti. Tho nikã ahpeyetha. Yu pahku mãpu k‰ weketa niwuto ateá. Topu mapure omhapawuakarÞ
ñamarã dhikeakã, wariã sãto nigu ató mhãpuaka wekuw†tha. Whesé wagu te puakarÞ wekuw†. NakarÞ
midha, whesé dhagu suori bakuw†. Waikhurã k‰ whetise numur†ta tho wew†k‰. Thowe bakuw†. Mahs† kohro.
Atiró añusé nimipã n† tuoñaguta tho niyu wegupeá. Tho nikã ahpeyétha wekuwitha mar† puretha. Te mar†
biá wekuw†, ñase merã waro wepã teya mhã. Mar†akare sihte, bianukõ wewĩ boteá. Ar† marikã ñasé nikaro
niwu teá n† kohro miamik‰. Te mã ñasé webuekap† yu pahku n† tuoña dhiasu te mã mhã. Thowe uhsã pua,
te wehti dhiakã ña omhã n†, uhsãre suori puá bak‰w†. Mar† kihti wererã miba thota. Ahpeyé wairore wek‰w†,
wairoriretha timã kamãkã nimiãpuba omhakã wé pok‰wi, pahrã satimiwãba tekerã. Mar† pebaró, kahtiró
okãwu, de manhã ou ñamikãpé baaro okawu. Sawã pehterã, pahrãpua watiwã werãpeá. Thowe bakhatiwã
timarÞ. Tho nikã uhsã tha, wai waguwagu mhup‰ri poakuw†. Mar† teta uk‰tha miba. Ahkó samer†mã niyuru
bhautiwu, pehterakã bhokanõwu. Ahkó samer†mã nikãpu timã. Sõ mar† duhkusemarĩ ahkó bhuti semar†
omãkã mhãro uawu, tomã pharã kure bhokanõwu. Timã wamuãkã otiwunÞ mhupuri nimiwuba teá. Tho
nikã doe yusere buekuw†tha. Timã sumutó doe yumuã nõwu. Sõ dez pa, doze wegu wes†k‰. Ató uhsã nã
porã pua nitiapu mhã. Timã mã potewapu uhsã mhã, siapé piawá weapu. Chico niãm† siapé pito pemã,
nÞ sotiam† kuã, karigu mehteam†. Teta kar† sir† dhuisam†. Thoetha ahpeteromã uhsarÞ ukumhãw†. Ate tur†
pamor† niwu timapure. Ahpokã wewã mar† ñehkusumuã pua niw†. NarÞ bahsewekã, narÞ peru dare duhpokã
wekamã niwu timã niw†. Uhsãpu wetiapu mhã, uhsã wetikata wai mar† miamanã timãre. Tho tuoñagu kohro
te nhõ pere valor oro nimpato ni tuoñagu tho n† yu. Timã kerã ahpórimã uaro weapu, beró pu sõ tuoña kamã
phe niãpu topuamhã. Domingo puatiwu nikhorom†, beró kurÞ wereguti. Tho niãpu te. Te ahpeyeakãtha, timã
wai paye niku karó niporo. Wai pahrã nikuparã titapumã. Muhsã mar†kã tho nimã miãpuba, nÞ buhakatero
pumã pahrã niparã nimiãpu muhsã. Pahrã niparã titapumã: miõwia, oreroa, bua, hua, boteá te nihti maritirã
nikuwã niw† yu pahku marikã. Ku wim‰ nikateropure. Nã pahrã mariãmã nikaromã mhã. M‰ wagu nÞ ñam‰
nhõ wehtisamu timã nipotigu. Timã nipogu diakh‰ werõ niãpu timã. Ar† tho nikã Chico meriãm† ahpe mãkh‰
pua. Tho niãpu timãtha. Thowerã uhsã ahpeyé, yua fora do assunto pumã, berópu uk‰norosa tea mhã. Te
muhsãre completa kheoti ni ukuti niãpu.
Protásio Lopes (AATIZOT) – Uhsa nirõ, uhsã buhkurã merã nã ukusere muhsare karõ ukukheoguti.
Uhsã yaropeá atiró n†, ato muhsã ukurã weró nhota n† weropeá. To uhsã pahkusumuã, uhsã ñehkusumuã
ukurã, muhsã kerã thota nibukurerã khoro. Nã duhporopure, ató Kuhsa potepure buhakateropure, nÞ nã
buhakateropure wai pahrã nikuwã niwã nãkerã. Buita pasakawã niwã nakerã, arã waikhurã thota. Nipetiro
niparã. Até yuhku duhka thota. Nikaroã karÞ mhã deró niro nisa niwã nakerã. Duhporopure wai puarãtirã
bahsekã wekarã niwã niteyu. Nã puatho duhporo, nã puaka
beró. Tho nikã ahpeye niwã tha, sõ muhsã nimiãsumuhsã
poratimuõ bahseri kurã nã buhkurã pua deró we bahserã
bahse panã. Nã porati marã bahserã, nã uori momento re
pehta m†bua weri kura ti momento re añuro bahse parã.
Thowerã nã wai petitikarã niwã. Atenu mur† mar† mhã,
derówe bahsegu bahsenõsato. Tho niãpu topure. Ahperó,
ñe nã dehsubasé te añusé nhõ diakh‰ kuora we karã niwã,
te muhpur† diakh‰ kuora wekarã niwã. Sõ muhsã nikaro
nhõta. Ate numur† mar† siãse nhõ pehkasayé pa mhã. Tho
nikã ahpeyé tho niwãtha. Mar† wai whegu wagu, yu bohkati
bhutiasu yu kerã, yu numõ hua boawago samõ, yu porá hua
boa warasamã n† mar†mã ñam† heakuta nim† mar†, umukho
kerã watha. Ahp† karibhutitim† ñamiri tho nigum†, k‰ nhõ
nim† wai peobhutiagu. Ahperore uhsãtha, uhsare seritiakarã
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niwa nã. Ñamarã waikhurã buasé, wehkua nã neresé nã nererõre warã, keorota wetik‰ n† seritiamã.
Duhporopure waikuhrã wehrã nik‰ta whekarã niwã. Nã itiarã wehkhe kutipã. Nõ nikã família nigu, nik‰ta
whep† ou puá família nirã. Nã wheyuró wetipã. Atenumuripu mar†mhã ahpegu wero nhõ wekanõ. Ahpesé
wero nhõ ña mar†a, wiophesa ñawé. Ahpeye nisatha, wai wehtikaña, wametisé n† teá nimiamãba mar†re.
Ahpiatha werekã tutiatha, wametiró nirõta wai whekeom†, seã nuhku bamã toma. Tota wehmagu niãpu n†
wehtam† kuã. Tekerã wio phesa ñanoaña mar†. Tho nikã ahpeyé, nuhk‰pu wagu, nuhk‰ri warã mar† phe
ñakasã: ñumu, toá, deró buhsé nipetiró. Duhporokh‰ puá añuro mhuã merikãku niw†. Ñumu mhuarã añuro
muhakarã niwã, paro mar†ro. Mar† ate numur† pumã mam‰ nimita mhuãtiapu, mheõ pakhedhioka mhã pu.
Mar† nÞ wiophesa ñawé. Thowerã uhsã nikaroãkarÞ, uhsã itia kumã ñe associação cria karó, 2005 nikã
uhsã cria miãpuba. Uhsa thowerã dararã weapu, de forma controle werã sari mar†, deropé ñanururã sari
mar† ya associação kahsére n† uhsã buerãwé. Sõpu segundo ponto nimiba, topu muhsarÞ puro weregusa.
Nikaromã atiróta nikheo hopu. Thowerã uhsã kerã muhsã ató ukuseta, topure uk‰. Mar† nikarohota nimiba.
Mar† yamã nikã, nikã ohputa miãro nimiba, añurõ niseti weato nirã. Beró pure mar† porá buhkuarãpu añuro
nã niseti niãto n† amarãwem† mar†. Atiró ta nikheo hopu. Beró sõ ñarowese nimiba topu tore mhã mar†ya
situação, uhsa kerã atiró n† n† wereguti muhsãre.
Avelino Neri – Marĩ ñehkusumuã dehsuba mhuati wekere mar† ukurã wemiba, ate wai khase diakh‰
mar† ukurã we. Tere yu pahku merã yu ñehkusumuã merã na whÞpasa wekã ñakere, yukerã uk‰guti. Thoerã
newaropure yu wimu nika teropure yu pahkusumuã soakã buarãta mimahti suori bakuwã. Newaropure
whÞse dari, te didari marik‰wu. Te ñohka pur† merã õmha dariakã seã whÞse dari wewãtha. Yu pahku mhi
te dariakã we yure okuw†, te dari merã whÞ pasanowu. Orero whÞgutigu phairi da 0, 80 thonikã 0, 100
nir† daho karõ õekuw†. Puamuse karõ yoarida dare kuw† yupahku mhi. Mar† puamhã nike dibetori kuorã
wemiapuba. K‰ bakakerã dunur‰ makã wamekeakã tuãsure makã te whÞsepa kuñu werãta mha, nikaroakã
pema batiama mar† whekã. Mar† ñehkusumuapua añuro ne du wero marirõ whewã. Yuhkusu phaiphu merã
orero wheg‰ wagu, kumupataropu añuro dute wethiag‰ Wepasaw†. K‰ ba ohputu tuhtuaro whemakakã
poteõti dukehokãwi aukhusia nikaw† bero k‰ ñhoka ña whÞkuw†, yupahkumhi. Tho we whÞku mhuawã na
oreroa pahkararÞ. Tokorõta atida buhkuda warowe ni ahpeda wewãtha, atiro wemhuã kuwã, botea wherida
phaikurerida niw‰tha 0, 40 karõ õewãna, tida botea wher†dama. Tho wekuw† yupahku mhi atiro we wai
whebakupã nãpua. Beromerã atiwu ate didari, Pau mhi bohkaku niw† nikã dida siakã. Tidaremha ñhoka
pur†da yahpapu dute õku niw†. Tidape mus† yurowu niw†. TokororÞ ehta nukãwu te didari, tokororeta ate
ñhoka pur† dari merã wemike kõwu. Yu pahku mhitha, dia buami karibuhti harÞ yukuw†tha. Duhporopuma
nã hakerã pharã nikuwã, potoroa, warõpiã tho nikã ehkarã yukuwã. Ahp† tho wekeretha ña bohka tuwekã
wew†tha, tho we amer† ñatutise wawumhã. Nã mar† ñehkusumuã dehsuse añurõ heõpeokuwã. Te nhoakã
marirÞ thoekã k‰ tho wese buirimha k‰ tuoñagunho dhoakhe buro wemhami mhã. Te k‰ yuke boakã ñathoa
waipere whÞkuw†, atirowe dehsuseti wekuw†. Ate imisa merã, pamor† paburo sihte bakuwã. Mahsigunho
nimãpeo, nã wer† petitimikã tokorõta ni yuporã whÞyuruotha mar† ni, te na puaduake merãtha sowe ahpo
burokã wewã. Tho werã na wai añurõ torã wekuwã sihtekarÞ. Phe pamor† nitiwu nirõpea baparitise pamor†ta
niw‰. Tho wegu k‰ basir† buhtiagupu ahpeye pamor† biapuaw†. Duhporopure yu wimag‰ nirikura puawã
atimarÞ yuruawawã waia bua, mahkoeã, yheorã nipetirã wai weriwã, titapu na puake ehtoti. Ati marÞ
puatikaña nikã tuorã puatiwãmha. Tho wekarÞ baparitise kumar† yururo potekharãpu yaiwa ehawã, tho na
buruheaka kumarÞ buhkasero yuhti puakarã niwã, ahpe mahsã na pamur†pe, tore k‰ nimapeopu. Tho k‰
nimapeokaromhã wer† petiawakarã niwã, te ati mõpu. Tho wakabero atima yaka uta whiawawu. To berota
mhã nã wai wamutinukawã. Ne seã wamutiwã, wai tur†ti wewã te kumarirÞ. Thowerã na buhkurãpua, wher†
kerarÞ nabahsi nã suakepu kuowã. Wai turirarÞ temerã ñumhuawã. Phaikhu uarã puati serõ nikhu suakuwã.
Atenumur† pua mhã niwe pahkasepu kuokãmha mariã. Kusa kharã mhasã kurari na ehtake, tho nikã na
ehakateropure dhesubase dero nisetike dusake were, seriña wenoke.
*
Bosco Rezende – Niĩ nemoti ukũranho? Na ukukã tuo we marĩ. Tuoña, atiro niparine niĩ marĩ tuoñasepu
tuoñarõ wero nisa to marirÞ. Dero wero nã marĩ ñekusumuã nã wai whebarã nabasi emakã, niteye, na nisetiro
weronata nã até merã ta wai wheba wekarã niwã marĩ ñekusumuã nikere, wemuã tikere, marĩ pemha nã
parãmerãpemha sõ okobho siruturã weronho whati niĩ tuoñase nisato marĩ rÞ. Tuoti? Na pua, na porã pua
nã temerã ta wai wheba mã niĩ siruturã nã, nã merã ta khatiseti werã tere dukũtkũipã napua. Marĩpe mha,
mehpu ato ukũ miãsabana, pekasã ye numuripu niyurã atopu ati, marĩ phakure koãkã atiti, atopu buekũña,
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kupe topu ku nisetisemerã niĩ marĩpe atopu mhekã nisetisere masĩwakã wethiarã dukũrã weronõ wamiba
marĩ. Tho ta niĩ sarito musã tuoñakã? Thowero marĩ rÞ derope wesetiro uamitito añurõ niseti weguti nigu te
wai ñanuru ate wãmetisere, ate wai paye, wai toaturi derope ahokũro umisari niĩ whakũrõ nirõ wesa, apokũ
wero nisa. Mehõ nã mhasirã niyurã tere naye nã wai perotu paru, naye mhapori. Marĩ ñekũ sumuã mhapoari
koãtikaro weronho nirõ wesa. Thowerã nã marĩ ñeku sumuã masĩ yurã nã ahpokũkã, marĩ atiro wekã añurõ
niĩ wakũke nike nimisato. To nipã. Tere marĩ ukũrã we. Nhoã nã ukũkere atiro tuoñasu nigunho ukũ sirirã
ukũrã atia.
Vicente Azevedo – Yu ahkawererã marĩ nipetirã ukũ. Yu tuoñakarÞ dusaro khoro. Atiro niĩ tuoñarã ati
mã kharã ate fronteira marĩ niĩ ukũ werã we, para a futura geração. Yu ñakarÞ nikã etnia dusaputha. Arã wirã
na poteorõ ukũrã khoromã marĩ peñarã nirã niĩ, marĩ maĩñekusumuã nirã niĩ wesamanã. Tho nikã Dikharã.
Marĩ nikarõ merã nirã we. Duporopu nikaro weronho marĩ nirã we. Niamã tha marĩ ahkawererã hupda. Nape
dero we wai wesetimitiba nirorÞ tuosirĩsa yua. Nakerã convidados niamã Fundação kharã nisamã, 3 TIC
kharã nisama ahperã. Dero niti nãmã? Puapeokã ti ne nã nirõ niapu. Nakerã warã ta basama. Musã marĩ
kã na ta niamã wai wherã nimiapuba. Puapeokã ou nata nikãtine wai turirĩ kura re puarã. Dero wai wheti
topure kuã nirõrÞ tuosirĩ khoro. Povo hupda ni ti atore. Marĩ ahkawererã. Ukũrã atia atopu. Uitikaña marĩ
nikarõ merã nirã we mariã. Napeta niwanã pekasaye ukũrã. Nikarõ merã atiro nibosamã niĩ ukũ mhuarã
we mariã. Marĩ pekerã buikã petikarã nã, marĩ ahkawererã. Na ta população aumentakã werã weamã. Noã
ukũgu atibosarito?

– atiro nirã nho nirã weamã arã wakũ tikaña. Nikati Data hore tho niwu
Pukañare puapeokarãta wesamusã niwu. Ho niwĩ. Oãkhu ya Biblia pure wai petiawarãsama niĩ wañarĩ
niwĩ. Utitabasiotiwu toamha. Petitimã nã waia niwĩ. Petiri niguta basekã pua yua niwĩ. Maripe peti niwĩ.
Marĩ werĩgu petiawagu wenho niwĩ. Atiro niamã arã tha. Marĩ puatikaña nikakerarÞ wuawa werã weamanã.
Dhoakasirirã weamanã. Wioniamã. Nimã bukurã nirã weama nakerã. Marĩ dero nisé weresirĩ karÞ atiro
niamã nã. Arĩ Maximiano pakuyo mhĩ tho nipu tenhorÞ ta. Yu paku hore weregu. Ñabutiaro waro we ati
maã niĩ mi ta arã marĩkã lanterna dumã nĩ poka utÞ dugu eheawu nipu paia tiropu. Nã wero nhota bawu
yukerã nipu. Lanterna ehakatero niporo. Bero dhidari ehawu nipu. Nã wero nhota moã wÞ bawu yukerã
nipu. Yokabero malhadeira buhawu nipu tha. Au, yu makõ Manaus pu nisamõ yukerã nĩ uowu yukerã nipu.
Nã wero nhota boteá bawu yukerã nipu. Bero keoro nisepu ehawu nipu. Manaus pu uowu nipu. Naĩ sepu
ehawutha nipu. Seã ñesepu. Uowu yukerã tha nipu. Nã wero nhota bawu yukerã nipu. Bero arĩ professor
Roberto, Belém pu eha, dha werĩ mumuõpo kãpu, atiro ñero kũthĩ.
Durvalino Moura Fernandes

Rafael Pires (Nova Fundação) – To Nova Fundação pumã nikã maã kharã niapu yusã arĩ Duva merã.
Marĩ mariapu topu ma. Nikã mã ta niapu topumã. Dhesubase mariãpu. Tokõrõ ta niĩ.
Manuel Azevedo – Marĩ primeira pauta de hoje, historia da pesca desde a ocupação do Tiquié marĩ
ñamimiba. Musã ato apresentakarã wakũ bokasé nisã to. Atiroba, werigu ahpeteromã oko bhoa wanõ wuto.
Nikã rÞ ato ati werã atia. Baka eharo meia hora dusa. Tore koterã nho ukunemo webosa nigu we. Musã
numiã kerã ukurã atia. Ukũ dhutitimuwã nĩ muã miãpuba.
Damião Barbosa (Buhkuya) – To tuo dhuia. Sõ São Felipe nirõpu niapu yua. Karuãkã buatapu tore.
Tho werã wai niamã hopu topure. Tho nikã waikurã niamã. Duporopure, usã ehatikateropure waikurã ne
uitiparã. Khiti wereguta we yu. Usoa kerã thota. Kamãkã niapu weropea. Tho nikã botea, orero, uhua.
Tho ni nukũkãma werãpea. Na wai karĩ base uturire semeã kerã pekamÞ sumuto sõmakuña wekũparã.
Nikaroãkãma ui niamã. Atiro nõ nirõ wemayukã. Atiro nikũ mipã niĩ khiti were kheogu we.
Adelson de Lima – Dhui buruoti musã? Khiti weriti mhÞta we. Duvida yusã buerã mĩ kheorã tirã we
sobre o anzol tradicional. Potaporã potare duteyo omãrãkarÞ whemuãmipanã. Phakarã pere derowe wÞ
pari, Avelino? Mu ñokãpurĩ bubuyo we wethirã phakararÞ whepãrã nimiapu mu. Whekha pe derowe nõpari?
Nhoã masirõ nho yutiya.
Avelino Neri – Arã wimarã buerã masĩ siriãparã yu ahkawererã. Atore newaropure phakarã waire
batiparã ninoãputo. Te whesepa phakapa marĩyukã. Arĩ piriyo Laurentino wereami. Wai omharãkã rÞ potapa
kã merã whekũparã niãmi. Thota whekũkarã niwã. Yu pakuyo ku wekã ñakũwu yua. Sõ yu nirõ pumã akiroã
marĩamã. Bui pasamiabanã nã nhoã. Tho werã potapa merã yoasepa merã porarore haye, ku wai bagu
ahkãgu weronho wa ñeõwĩ. Tho werã nikã whapĩ boka thoawawã. Phakarã waire, orero whese marĩ khũ
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karo niwu. Maduka merã bahua nukakoro niwu. Tho mhã phakarã whenukãpã. Atiro wapã. Yu nisó, masĩ thi
khoro. Nhoã masirõ nõ were werekheo tiga whÞka khasere. MarĩrÞ serine wesamã.
Durvalino Moura Fernandes – Yu pakuho ku werekarore musarÞ weriti. Yu ñekuho mhĩ ato khararÞ
peñarati wethiãgu orero bamasatha wu niĩ pu. Wairoripu phakarã samuãparã orero. Thowerã kuho tiropu
miyekũparã. Mheõ nÞ ehkatikũ wã niwĩ. Nã setekã ou wairoripu sakũwã niwĩ. Arã moã diakurÞ tuotikãti. Arĩ
Avelino yamata nisó masĩtisa to mã.

– Ahkoe, yu whakã nukãgu khoro. Mhepu musã ukũkã whakã nukã wesĩrĩ miasu. Te
diaku ukũ khati ni ñasu. Na bukurã yu serĩ ñakã werawã. Na phakarã basirirã muĩpũ khasa wekũparã. Botea,
uhá, bua tho nikã oreroa sãparã. Ahũkũ wemuapã. Omarakã mã ti khasa wemorõ tisa to. Keoro nisepu
darakũparã. Omarakã basirĩsa niĩ naĩ sepu darekũpã. Thowe seã bakũpã. Tere musharÞ khiti were kheo.
Bruno Sampaio

Rafael Sarmento – Yu wamÞ Rafael niĩ. Nikã duvida mikheo sirĩgu khoro arã wirã põrã ou dhasea, noa
muĩpũ khasa weñakarã uti ya. Yusã porã añurõ mhasĩ muã weato nigu serĩñagu tiwe. Siĩ yu peñu Durvalino
musã ñasirĩ kãmã weñogu ti niĩ miã migu. Muĩpũ khasare ta ehõ yu. Te nho nã buerã rÞ diasa nisa. NÞ ukerã
mhasĩ tisa. Yu pakuyo weremiwĩ wegupea. Mheõ dero weri weñoña nitikãti. Seriñati nho wu ahpiã. Tho
wegu escola to bui, to sirope kharã musarÞ tore weñorõ okasari niguwe. Marĩ ñekũ sumuã na weke wekakã
okasari nigu we. Nohã utisirigu uti weya. Serĩña weya nimiãmigu.
Avelino Neri – Siĩ keoro niĩ khoro miĩ. Yu weña thawu. Mhe pu re tho we bawã nitiapu. Tho weya nikã
weñorõ nikarõ ta we. Ato korõ yopuakãta niwu, muĩ pũ khasawu nã niphu. Deko re ahpa diaku susukãwu.
Bukawupe kãpeakã diaku susukãwu. Ti wu dekore misĩda we wamhã. Atopure mhã yoku wãsõ. Tedarire
dheko dutewã. Bero mhã sõ á yurã weronho wewã. Tiwu yapapu ahãye kũwã. Thowegu k‰ tiwu yapape
dupoatiha sã wiĩ. Yu weña thawu, thowegu mhasĩ. Añubhutiaro sãwanã botea, bua, miõ wia. Wapu, wasoa
nirikurare
Durvalino Moura Fernandes – Yu pakuho marĩkã betikure wewĩ k‰ tha. Thowaro wetiwã niwĩ. Marimã
sarã sãtikasa mãba. Betitiapu mariã. Bukawu werã kerã beti werã wewã nã. Nikã numu põteõrõ wemiwĩk‰.
Sãmitinã niĩ kũña wewĩ kũ. Ku yu pakuyo ta tho niwĩ tha. Yure yupakupu wegu we dokã tusaku niwĩ, niĩ
werewĩ. Thowegu numiã uari marigu masã kãti niwĩ.
Manuel Azevedo – Musã ukũ petithati. Musã petitha nikã, duvida e pergunta, questionamento marikã rÞ
atota ati pauta re marĩ fechar wenorõ sa. Ñameãkã ape pauta ñanorõsa. Estão de acordo?
Laurentino Viana

ñameãkarÞ.

– Mandú sõ pure história de pesca nisé nimiaputo. To merã retormar wenobosa

Aloisio Cabalzar – Aproveito para dizer que nesse projeto PDPI da ATRIART há recursos para publicação
de um informativo anual. Então para os resultados dessa oficina permanecerem e serem divulgados para
mais pessoas, estamos gravando, podemos passar os arquivos das gravações para computadores das
escolas ou outros, mas além disso vamos formar uma equipe para transcrever e editar esse material, e
produzir esse informativo para divulgar para todos os interessados. Fica como uma memória desse trabalho,
dessa conversa que estamos tendo aqui. Em outros encontros e outras oficinas também será feito assim. É
importante organizar essetrabalho para não deixar passar muito até a publicação.
Outro assunto, sobre o manejo dos peixes, por que é importante a discussão entre todas as
organizações e comunidades do Tiquié? Diferente de outros recursos que são mais localizados, como
aqueles florestais, em relação aos quais cabe cada organização cuidar de sua área, com os peixes é outro
caso, estão migrando, sobem e descem, se reproduzem, larvas, pós–larvas e alevinos também... algumas
espécies entram nos igapós para se alimentar na subida do rio... fenômenos que vocês conhecem muito
bem. Por isso é importante discutir o manejo em conjunto. Também assumir responsabilidades conjuntas no
manejo dos peixes, seja nesse encontro ou nos próximos. Por isso é importante envolver todo mundo nessa
conversa. Na conjuntura atual, no mundo em que vivemos, é muito importante cuidar desse recurso, que é
para a alimentação. Hoje em dia está cada vez mais difícil a questão da alimentação. Em muitos locais, as
pessoas dependem de comida importada, trazida de fora, mas isso é um risco. A população do planeta está
crescendo, os recursos em todo o mundo estão cada vez mais escassos, os preços dos alimentos estão
aumentando, há uma crise mundial de alimentos. Com o aquecimento global e a necessidade de substituir
os combustíveis fósseis por biocombustíveis também compete com a produção de alimentos. Cuidar dos
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recursos que existem aqui, nessa terra indígena, proteger essas fontes, essa alimentação, é necessário no
mundo de hoje. Então esse é um trabalho para o futuro.
Manuel Azevedo

– Nikã mã to kõrõta niĩ marĩ rÞ. Batuosepurĩ kã marĩsa nikãmã.

2º DIA

Dehsu baásé deró niti nikarõpuremhã ni amerĩ ukurĩ mhasã wereke
Vicente Azevedo – Mirã waya mari duhporopu wetha miwuba niapu narÞ, wé mira heá karã niamã na
kerã tha. Tho werã mari mapa ñeo ou se não to pu mhã mari discurtirã sa mhã diasgnóstico e situação, mari
deró khatisé, mariye dehsu baáse. Mari wai baárã ate dihta para, mari ñekus‰muã na dehsu baáke nikarõ
re, mari ñakata petiawá. Sem dúvida. Marisamã mhã. Nisamã pehterã kã wai kã ahkoarã kã, niburo samã.
Wai turisé nisa, ahpetero turĩ ahpetero turitikã wesamã, ñarowese wapã ahpetero wero. Ahpero turi samãna
wai. Top‰rikã deró weromã tho wati mhã ni uk‰ amesuo mari weapã. Tho wero no final ati palavra plano de
manejo marirÞ ehá mhã yu ahkawererã. To para futura geração pure daqui a anos mari wahk‰sa mari. Petirã
tema deró wé mari narÞ mahsõ kurã sári mari niãpa. Primeiro yu muhsã ahkaweregu ato como coordenador
da mesa nika palavra muhsã rÞ kuguti, palavra de conscientização. Yu pahku mhi yure ati nik‰wi. Pari–
Cachoeira ato mari nirã, mariya mahkã, ato niburuasé, atiapé nimuãsé nikaromerã mari nikarã niwu nikuwi.
Nikarõ mera niwu mãria ahkawererã, mari nikarõ mera ahkasuo mÞ, nhiã, pahkuho nirã ni mãria. Bui kharã
thota, wirã mari peñarã, dikharã mari peñara, mari nikarãpu ni, na nikarã parã mera mari ato dhui. Nata niti
mari? Natani mãria. Nã sangue mi mãria ahkawererã. NÞ ahpesia wasomÞ mãria. Ato kharã nirãwémari.
Tho werãta mari uk‰ dhui. Mudarã sári mari mudasomÞ mari. Mudarã kerã atota wak‰rãsa mariãtha. Mari ye
makãrirÞ wahkurãsa. São Gabriel warã wahkutharãsa. Cidade wasepé diasa yurosa, do que você ficar na
sua própria casa. São Gabriel mari ña nukukã, mari ahkawererã pahrã nimiãmaba, marikerã tota siarã niãpu.
NÞ nik‰ são Gabriel watirã mari samã, mahkã niãpu toa pehkasa mahkã. Nimirõ poteri kahrã topu niãmã.
Topure poka sirisiri wahkunuk‰sama topu, thoarã pua. Pokapeá phe nikã pu tore wereopeá, dinheiro mera
kahtisé niãpu topure. Basé nipetiró. Wai niãmã tore muhsã ñasa, wai yuru mhã wamã. Yua wai duba wewu
dinheiro kuoguá. Dinheiro petikã tho ñakãpu nakerãre mhã, phetapu ñanukuãpu mariã wai dusiri. Thota?
To na durópu wai yuruawawã. Barcelos kahrã atiparã nã. Deró na waro wesamanã wai wehrã. Ahpetero
boakarãpu dunõwu mhã, k‰ wai duagu pekerã barato kure duawetimiwiba añurã pemã. Ñamika pumã mhã
wahpa marikureró duawã. Nikãti duwu yua huã pahrã. Boarã wemã karoãkaweguti niwi. Nãre du thoawawu
tho bakakati mhã. Dinheiro mog‰ duti boku niwu. Topurikã ti situação ni marirÞ, atiro buhsere weregu we.
Ahpesia warã situação complicado tuoñasa yu ahkawererã. Diasa buhtiaro tuoñasa mariã. Thowerã mariya
região pure nirãpeá mehka tuoñasatha. Topurikã mari kahtisere añurõ tuoñaku ahpokũ wethirã nirã mari.
Mari ñehkusumuã kuke ditare. Teta nirosa mari kahtisé mari ñehkusumuã dita nã boaké. Thowerãta buhkurã
tho nimiwanã, na sumu dari, mari ñehkusumuã sumudari kuña kuñaro mairã tho buhsu. Ti situação nisa
marire, siape mera mari koarã wesa, yu kerã ato boekuta ni buhku heãwasa. Arã nikarã nã mari ñakata, warã
wemã nakerã siapé mera tusirutu karã wé. Tho tuoñarã. Nikaro mera nirati ni tuonãrã mari we bohka warasa,
tuoti. Yu pahku ho ato peru siriku niwi duhporopure, añu buhtiawã Pari-Cachoeira kahrã niwi. Ato local kahrã,
arã nimã nã mari tiro dhuisamã. Mari kerã thota nisa añurã diakh‰ nisa. Mheõ uk‰amesuo mari keoro, atiro
tuomui khusia kare mari ametutirã wero nhõ wasa. Mariya mahkã nipetisé problema niãpu yu ahkawererã.
Topumã tho tuoña kawã, mari nipetirã kahtisa atiro kari k‰peosé niropuá niwé mhã, mheõ ahpokeharã
wé. Thowerã mari ati ato uk‰ nerekearo re k‰. Tuoña tokerãretha yu pahku k‰ were karore. Ató julho nikã
agosto watero nikã wai wamu miwaba. Tita pure wai atiro sapopakã wamu miwaba. Sõ nikuwu serraria, to
tábua yhe kukarã niwã nã. Yuruawa, nã uputu seã wakarõ wero nhõ niwã. Mheõ sa, sa, sa, wamuti kuwã.
Ató nimaburua karã te wamuña pito niwã boteá wakarã. Atiapé thota. Wai yuruamã nirota niwi. Nikaro ñakã
pemã wai wamutisa mã mhã, sõ muhsã nirõ yamata ñarowese sõpu atisa boca puta atopu hearotiro mhã.
Thowe mari nipetirã cupado nikã atiró mari ñewesere, problema plano de peixe re nipetirã nikã. Mari bahsi
aposta tikarã, tuoti. Tere tho ni muhsãre. Palavra de conscientização k‰. Añuro ahpo, tuoña nukõ ñeõ werã.
Ametutiti karã! Tere muhsãre tho ni. Derowé apresentara sari mari? Muhsãre seriña kehoti ahkawererã.
Deró werã sari mari? Peothati muhsã? peotha ninã. Di grupo nukarõ sari? Atiapé burutira sari ou atiapé
wamutira sarinÞ ou sorteio mira sari nÞ? Atia Medio Tiquié kharã apresentarã atiya. Cornelio? Seriñase re
nã werepetikã pu weya. Ahpiã wererikurare ta wakanukã seriña serĩgu niwĩgu. Tuoti?
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Ahpa kurari nere nhoã ukũ
amesuo werekere amerĩ wereke
– Apresentação dos darases
Kusa deko kharã – AEITY
Cornélio Gonçalves – Muhsã tuoro osari
sopu dhuirã, siropu dhuirã? Ató uhsãya grupo
AEITY, OIDS, ACIMET, 3 TIIC, apresentar rã ti
nove pontos ñarowese uhsã ñake.

Ahpa kurari nere nhoã ukũ
amesuo weato ni ahpokuke
1. Maracajá, Santo Antônio, São João, Bela Vista,
Imisapoea, São Domingos
2. ACIRU
3. AEITYPP
4. Médio Tiquié – AEITY, ODS, ACIMET e 3TIIC
5. ACIRC
6. AEITU, AATIZOT

Kusa deko kharã papera pũripu hoake
1. Puasé: heupu, wainima, imip‰ merã oma marĩakã, phaka marĩ, dhitapara, ahpatũkurĩ
puaasé. Ate purõ ma wai petikã we;
2. Dhoase: añuro dhitarare nimapeoke ahpo tikã aburi wai re nur‰ kã;
3. Wai bara: ahpĩ temerã wai pharã boka wemi, te mogupeya ne boka timĩ. Umu khori nuku
ku te ñekama wai marĩ waro kamã;
4. Wheripu no nisepu marĩ kuose: keoro kuña, umukho poteorõ kurõ marirõ; tigu boakã ña
uñuakaña diapu koarõ marirõ; dero wera sari nirõ ni wheripure;
5. Wai whemase: pharã waro tere wesetirã wesama. Dikerã wai kamitisari? Dikerã ñeosari?
Wai re ñaro wese nisa, dhoreorã wenosa;
6. Pheye wai ñose kuose: wai wherã nuku pheye ñosese omakã, phaka kures, keoro nise,
phaka warose kuosama;
7. Panuru sase, wetuase: umukho, ñami no niku wekhu merã wai wetua, nurusa marĩ;
8. Wai wamurarÞ wÞ uruose;
9. Ñase kõke boamahtise: uesse use niweokepa, ñiose dukari ni weoke, dhi yuri, wimararÞ
omakheyo koãse. Pheye nisã!
 Atiro nise ti nike

– Comentários

1. Puasé – Mari dihpará puasé, mari pahka mari puasé, omhamãriakã puasé ou ahpakori sehte nukõ
puasé, niãpato. Puaseakã uk‰ kheo karÞ. To mera sapãtha mari dohkesé, wai nimã koãsé ninÞmõsatha
ahpeyé. To puasé sarota sarõsa ahpeyé wai turi se yuhtirire mari, nã turiri kurã kamõta puasé. Tikeseta
nisarito, thota. Ató atikese whiapu ato ou ninemosiri karÞtha, ahperã colocação werãsamã atoretha. Ati kura
kahrã.
– Yu kerã ati grupo niãpu. Thowegu ati parte puasé nirorÞ esclarecer kheosiri kohro.
Yu tuoña karo. To puasé nikarÞ muhsãre teta werepeorã kohro miãmanã. Ató dihtaparã puasere ni tho
niguti. Te numuripu mari tho nimiwuba. Buhkurã pua puatha nukõ, te heure seowétha nukõ, ahpokã wé niseti
wekuparã mari ni ukuãpu. WekarÞ mhã, nikarõpu mari puasetirã mhã tepu nã thoeke pure mahsitimirã mhã,
te mhã mari ahpo mahsitikã mhã, teta nikarowé ate wai marikã wesé ni uk‰apu tuoti. Ahpeyé tore uk‰ta
tha yu tha. Te dihtaparã mairã wesé wero nhõ nibusã mumipasé ni yu uk‰apu tore. Mhasiti? Tore muhsare
coloca kheo.
Laurentino Viana

– atore karõ puasé kahrõre ukunemo osirigu kohro. Ate nisa ahpeyé doe nimã
koarã we nirã yuhkupu tahta bua kahsé wua sã nimã koã mimãba. Ahpeteromã nisamã uhsãre nã wesere
ñarã thowekotesamã nisamã uhsãre. Paiya marikã nã wesetisere werekukarã nimiwaba. Ñahsé ni weremirã
ta bahsa busa deró nisé yahburuakarã niwã. Tho ni tekerã mahsiti. Mari te nhõ werata wetikarã mhã ohpaturi
nirãwé. Te niwu ñawarosé niwã buhkurã uhsã pesquisa karã. Nãtatha nik‰ wai ba, k‰ eokarÞ ahpi ba wepu.
Roberval Pedrosa
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Nikã diró dikerã wehrõ. Tho niwu te nhõ. WekarÞ puasere uhsã
pesquisawu. Pehkasã yaro mera deró nibusari ni pesquisawu.
Dure nithagu kohro mi bahsesé kahrõ pemã. Puakarã puri
yurusé sõ pehsamiwuba. Aburi weró buhseakã pehsa miwuba,
mari yaka uta heoseakã. Te nhoakã weriawasato, nã waire
kahtikã wesé, nã basã tere, ñam‰ warirÞ añurõ ñare muhsã
buanukã wetihrã. Tere humibek‰. TeakarÞ sisigu wesami kuã,
nãre tuhtuakã wesé nisato. Te nhõ weriã wasa niwã. Thoweró
aburi whikea wasa niwã, te nhõ puaka beróre. Nisé niwutha te
ahkopure. Tho nisato. Tere ukunemo osiriãsu.
Cornélio Gonçalves – To puasé atikese ñarowese wakã
wesa nisé mais ou menos whiasari muhsã tuokarÞ? Ahpero
waratitha, mari pahrã nikã pu mari.
Roberval Pedrosa

2. Ató dhoreose e dhoase niwañamiba – Wai mari atiro
ñarata dhoa mãkhusiatisa mari thota. Ahpetero mari bahse
miguta thowenosã, ahpetero keoro tuotisa. Atiro weña bohkoguti
Roberval Pedrosa, AIMA de Serra
niséta nisa te nhõ. Thowerã pua amõmago uora, papoké uora,
de Mucura.
te thoebusamã nisé niwu ahpeyé. Ahpeteromã dhoaromehta
thowasa niwã bhukurãtha. Atiro wai wamuri kurare arãre atiro
tho nirõ uaporoba, thowero uasa ni tuoñarota tho wakaporo niwã buhkuratha. Tho nisa teá nisé bohka nowu
ti pesquisa pure. Tho nikãtha, thowerãta ti mapa pu ñeonõrosa wiophesa ñase nirõtha. Apeteró mari utu
marirõta utu weha keawasatha. Soãkheokã to seté mã mhuãti ou mehka nigóre mihakeã kari karÞ, kore mari
bahserã we nirã narÞ bia sorõ kasa. Thowerã wai buhtisamã nisé niwutha. Atea dhoase nisé ñatuti dhoasé
diakh‰ mehtã nirõ tho ni. Tho nikã phe nikasa thota waire dhoakã, waikuhrã nipetirã petirã petiawasamã nisé
niwu. Tho nirã tho niwu topure. Tho niwãtha buhkurã sonikatero uhsã pesquisa kã. Mari papoke uorã atimã
te oceano wiharo ate imisa kamota nukõ. Toreõ baseonoña mari miba. Mari wuathoakã diakh‰ kamota kheo
wuakãsu ni werewã tha nã buhkurã pua. Noã ukunemo sirirã kuorã nhõ were kheoya.
Cornélio Gonçalves – Ñe ato dhoreose nirõre uhsãta niãpu uhsãtha. Ato puasé wegu k‰ buhku
mahsigu dahsia kuoku nimiwik‰. K‰ thoweku nimi k‰ ahpotikarÞ, dihtará nhõ ou mã nirõ dhoreose nisa
tohta, tho nisari to. Tho nisato niãpu uhsã. Tho nikã, mari Acirc kahrã nã uk‰kã tuomiãpu mari. Doatisé
uimirã nã waire yuru karore wai dhuakã wekaro nimiwuba. Thowekarore deró wegu wepari kuã? Dhoreose
thota! To sarõ wesa tokerã niãpu uhsã. Nã to ahpeyé ari Roberval ku nikaro yamata wai toatu pawu, wai
paya te kuñasé. K‰ pirõ uimiguta puhti pokheokã dhoase/dhoreose, tho nibusato ni kuãpu uhsã. Ato ahperó
é borekeari kurare, a pergunta foi da dona Cecília Brandão “uso de puçangas”.

3. Bara mera whese – wekarÞ sãsa wai whesé, wai wãsé, wai whesé bará ou wiakhu wehsé bará sãsa.
Ari uso de puçangas wegu dero wegu wesari? Mogu pere dhoreose thota, ahperã morã pere. Ñarowese
wegu wesami kuã. Tho nisari to? K‰ mogu tota whemibek‰ ni muimhã ku numõ kohre tusami. K‰pé musimi ni
ku numõ kho tutisamõ kurÞ mogu pemã mhã. Tho ni teá. Ahpetero wegu ari toda noite, todo dia mimhasami
kuã te kuomita. Atore wa duhtitiguta pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês usa busamik‰
thota. Tho ni ato uso de puçangas nirõ.
Roberval Pedrosa

4. Uso de malhadeiras de todos os tipos – Thowerã uhsã nipetirã nerekeá ukurã atiro niwu malhadeira
usaro añu niwuto, niwu. Malhadeira wahsiasepu k‰, keoro k‰ weró mahsiti, nõ wagu nhõ sakã. Panurusã
we buhtiarópua ña nisato tha. Ató autoñarowese nirõ watharo wesa toatha. Deroweró niñare? Ahpeteró
mã dienukõgure, mahsa puhti bokure panur‰ kehsakã wenosa. Ahpeteró porá tubapasa wegure panur‰
khesakã nosa. Thowerã panur‰sere, wehtuasere evitarã ninõwu. Tho nikã malhadeira kãguakã re evitarã
ninowu. Deró werã thoninori niñare tiguakãre? Alevinos ahpeteró buhkua bukarã karÞ, omharã waiakarÞ,
ato mharã nirã karÞ, ñamarã boteá porã, wai porã omharã karÞ peokasa. Deró buhrã ñesató ihkiã porãta,
peokamiwuba kaguakã. Nã nhõa karÞ buhkua bukarã karÞ peobusa nirã tho ninõwu. Añu nisa keoro wekamã.
Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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Keoro nisa pehkasayé kerã. Pehkasayémã ñasé diakh‰ heomiãpu mari. Keoro ñekare keoró ñeseta nisa
tekerã. Importante pé nisa mhã arã waire petikã weti karã nirõ nisa mhã. Atiró dehsurã temerã nirõpé nisa.
WekarÞ uhsã atetha, nirãtha phe bhauaró wé uhsãre. Te dute amesuo mhorõsé heomiãsu muhsã. Primeiro
dia pure. Kuoasamã. Uhsãtiro pumã marimiãpu hopu, atiro nikureyukã. Kaguakã nikã sakãmã topumã, tho
niãpu teá hopu. Niãpu te wheriã. Niãpu puagu, itiagu kuonõ atere. Mheõ te mahsiyu kero wenoãpu mheõ.
Tota samã ni mari kunoãputha. Thowerã wai barã buruhare kerã keoro were notha. Atore wheña, atore sawã
ni were notha. Nõa ato heakarã mahsisamã. Nam‰ Claudemir kerãre werewu. Atore yohse kareakhapu, añu
ni weropeá, pirõ wuaniwi k‰ niwu. Tho niwere mhãwu narÞ. Ahpeteró bawaro kami kuã ahpi pumã mhã, yure
ñamhasiyu bati mhãmi yuma.
Cornélio Gonçalves – Ñere ató uso de malhadeira uhsã tiapere ñewewu atere, ameri de acordo sawu.
Mari três dedo nikhu kuokãre añu nibosa, dois dedo nikhu kerã añu nisa, um dedo nikhu kerã añu nisa
ninowu. K‰ niro nhota usa mahsirõ niwu toa mhã. Mari nikhayetha miãpu mari. Ahpeterore mari, atepure kurã
nañoawanÞ ou ahpeteró kuboreawa wesa. Um dedo nikhu nikã, dois ou três nikhu nikã to diakh‰ acostuma
karã nikarã weapu. Thowerã certa forma usa bosa mariã. De manhã re pua hora k‰, sãgu diakhure mi ou
naikeari kura pere k‰naiño mi mhã we mhã bosa mariã atere. Ate wherire nirõ niwuto.
Antenor Azevedo – ato ukunemo uso de malha todos os tipos nirõre complementa siri kohro. Wekare
ati região ati marÞ, ato pote siro mera ñara ñasa. Ató mari ñanoãpu mahsiti, mari ñano ahpeteroretha viagem
wegu ñanõtó. WekarÞ maritha boawa ni, ahpetero mimhã huasiri huakã ou ahpeteró ari daragu nhõ pure
tho wapu mã huapeokã ña. Wai tikerã bathapu yu nise nhõ maritó uk‰sé nitha mahsiti. Thowero mhã weku
ato mahsiri nisé dia poheakã wai suri, ahperã suri boasé niãputo. Ate arã nã, uhsã atiro ñeweké ñe mariyé
mahkã deró wasetisé, mari ñakahsa nukõ ate thoweto ni nisé nhõ nirõ teto. Mahsiti. Atore uhsã tho k‰ kere
atiropé weapu uhsa nirã mehta tho ni. Te nisa auto ñarowese, thowerã mari manejo werã mehtesa mariya
região, mariya ambiente re. To nhore mhã mari ñanuru busa mari nisé nhõ waroteto, mahsiti. Cada qual
mari memorizar, atiropé werã mariã a partir desse ato uk‰ nerekearo nisé nhõ mari solucionarã tira wesa.
Apresentação nimiãpubato. Thowerã proposta merã pahiro whianukarã tira wesa. Te importante nirõ kohro.
Tere mari ñanurusé niãpu uhsã ya região to Médio Tiquié re. Wheripu nã wese nhõreta ña mi recolher wesé
nhõ niãpu. Yu atiro nikã mari nipetirã buru phea petikarõ khoro. Tore ukunemo wekheo.
Cornélio Lôbo Gonçalves

5. Wai whemase – To mhã deró wameyé busari nikumi portugues mera bohkaró otiapu mhã. Nikumi
atiró buhro hoawõ kapu mhã. Ñe niãporo, wehri dare wehse pare atiro bhuri piri nã wemhã, dia karoãkã
nikãre nã whepiosé, whe mãsé. Wai nã nerÞ separare. Uhsã niro waterore 2006 waterore putu bhauamhapu
teá. Wai nã nere separara k‰ thowegu nhõ, nã waire ató ñewegu wesami kuã nisé, ñarowese wegu ou
dhoreose nirõ niãputó. Mar† mehpu ñewe miapu mar†. Tho bhuriri sarirõ hore nã whemã kare dikerã mar† ató
dhuirã kamitirã kamitisa ou nikã tuhk‰ nã whemarã dikerã pasaró. Tikesé dari pehre mar† ato nã, tikese sari
whema kakarÞ dikerã kamitirã kamitisa mar†, thota. Tho wawu! Te niwu ñarowese, te ni uhsã kukaró niãpu.
Anzóis sem isca nirã tho kuãpu. Beró wame bohkarã ñarati hopu.
Laurentino Viana – Só é questão de ukunemo ato anzóis sem isca nirorÞ. Uhsã área uhsã tho ñanururati
nikarore te problema bhauwu. Thowegu yu seritiãwu deró wasetiri? Nõ bohkari muhsã te nhõ wesetisere
niwu. Yu peorã re tho n† niãpu wegupeá. Ukurã nhõ waro niãmã yu peorã wearãpeá. Yu mera atititiamã, beró
ohpaturi mititi. Thowegu yu seritiawu. Derówe we bohkati muhsã niwu. Tho nikã tho niwã sõ Ahkoñisa kahrã
pu tere mikãti parã. Topu mera nã ñakukati karã niwã. Ti conseqüência mera mar† mar†samã ou com tempo
merã mar† marisamã. Tea mar†awakã weseta niwu teá weropeá, tho niwu pakarã ñeorã tewãnã. Yu tho duhti
weka beró pure mhã, te nhõ wetikaña yu nika beró pure te nhorÞ ñagu m†ku wewu. Tore nã dosawatha. Teta
nikarõ wé wai dhuakã wesé, karoãka nikã nã nerÞse dihtapara ar† k‰ refere karoya mata. Tho nigu muhsarÞ
tho ni kheogu khoro.
Moisés Marinho – Topu yu São Gabriel pu buegu ni mhã miãpuba. To dia karoãka wakaro niãpu.
To Barreira dihtara toha barcupu tuaro uhsã nirõ buaró. To depósito de soá nikaro niwu. Topu uhsã niri
kura dia karoãka wakaro niwu. Thowerã arã peorã ñakusapanã. Tho wese wamhã miãpuba Pró–Amazônia
ehtatikamã. Tore añurõ peokakarã niwã. Wai añutiamãba, derõ arã puarã weapari nikãti. Niti karo niwu, tere
anzol sem isca re añurõ weka karã niwã ou nikarõ sibi buhtiakarÞ, durante dois anos petiawa buwã. Thowerã
mar† te nhõre questionamento werã wé.
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Cornélio Gonçalves – Thowerã ato anzóis tore kahrõ uku kheomimar†. Ate wehsé nikaroãka rÞ mar†
nimiba tekerãretha ou ahpeterore mar† nikaroãkare professores dinheiro ñerã, aposentado dinheiro ñerã,
porã yekarã dinheiro ñerã pahrã nimiãpuba mar†. Mar† wehsé dusa mar† pirõseró pose, doe yusé dusa mar†.
Mar† dikese pa kuorã kuosa ati poero mar† poathaere. Tem 150 é mínimo 80 nirõ nituo busa, kuo bosa yu
tuoña karÞ. Tikese pa phe wemã dhoakarÞ ñarowese sãsa nirã ato kunoãpu.
Roberval Pedrosa – Atoreta whesé nã wemaroreta nã ukupeotharã kohro miãmaba. Thowetha dero
werã nã wai mar† buhtiasari mhã ou nã whemã peokapari nÞ n† pesquisa nõwuto. Tho nikã engenheiro da
pesca kh‰ ho tho niw†. Uma vez ferido wai niti mi mhã tore. Wawaroa wam† niw† nikati ta wawaroawu. Te mã
pote te k‰ nõ waro. Thowerã nã buekaro wekã batimiwibak‰, te mãpote deró buhropu dutiró. Thowerã peokarõ
uasá atiró wé wai wehsetirore niw†. Deró k‰ wehkha whewayanoku k‰ kuña nemõ busabe. Thowerotha nã
whekha wemarãta ti dia dohkapure nã whesure duhpokã puretha, topu nã whepiorã wetusawã nÞ. Tho ninõ
mar† pesquisa wegupeá. Tho wa boaparã ni wahkunõwu. Dikesepa nã whesure duhporo.

6. Ato te nim†ba, uso de exagero de zagaias – plural pu nimiba. Nikarõta usa noãpu wegupeá.
Duhporopumã kuonok‰wu niw† yu pahku marikã. Tho ni ukuapu uhsã grupo formarã. Ato kateromã atokã
dohtó ni niãmã, phairi sar†ho, keoro nir† sari, kã sarirõaka yahpati miãmã. Deró buhgu kaguakã k‰ nikã
karoãkã mikheo wesamik‰. Te n†sa ñarowese ou dhoreose. MuhsarÞ thoweguta tho nimiãpubayu. Ató
dhoreose nirõ phe sakasa nimmiãpu yu, dhoase diakh‰ mehta sãsa nimiãpuyu. Teta mar† dhoreogu wenosa.
¤hsatirore doepiã yuruakumiwã. Pahiri kumarÞ uhsã tirore doepiã marirÞ tho boakuwã. Kihti n† ateá, yu tio
Ñamayoa pu nibahkeati ku Ernesto nimiãmañã. K‰ uhsatiro dahnukãw†, karõ yohserõrÞ. Ku yohsemãw†
torõta dhuanukãthawu doeá nisé to waterore. Tho wasé niwu. nik‰ wekarÞ ñakugu wekã nowu. Ku mar†kã
thowe bohkam† n† peo buhriota wio niwu. Thowerã uhsa kerã wetikarã n† si kumãrÞ, ati kumarÞte doe yohse
noãnã mariãpu. Thoweró uhsã pemã buhkua niãtó nisé nimiwu. Kumã waro waroa pahrã wherõwewu to
kumã bahsita. Puati mikãta tho sibitõ boakarã wewã titã pure. Nikaromã mariwã nã, mahs† niwã nõ pahirimã
nirimã nhuã diekuwã. Thowa se nhõ n† ateá. Mar† bahsita mahsiti. Mar† buekã, seriñakã wegupu, bohkanõ.
Phé n† doe yohsé mãsé, muhsã pure nã marikã thoweparã ñase nikãtã ñasé niwu te nhõ nimibayu muhsãre.
Thowerã tho ni hoa õnoãpu tere. Ate yhosesé weyuró mar† ñesere. K‰ yohse sureku ‰ripawa wewa nãtha
puakaro wero nhota.
Cornélio Gonçalves

7. Panurusasé, wehtuasé – Ató mar† panur‰sase, wehtuasé, mar† pu hauk‰, ohpa kori hauk‰, ahperã
mheõ panur‰sa, ahperã tho yhosé nurusã wemiãmanã thota. Tho wero ato kunoãpu. Whetuase mar† nuhk‰
pori wehtuase, ohpathukur† wehtuase, dihta parapu wehtuase nisa ate whÞripu merã nira to kuãpu. Mar† tho
werã keoro wetirã wesa n† uhsã kukaro niãpu tokerã.
– Sõ panururõ, whetuaro nirõ pahiro ñaro wero nirõwe. Mar† umukho diakhu
mehta tho wesa. Ñamirita wekãsa, dohtenurusã mar† wesetikãsa. Whetuase kerã thota marĩ dihtara
diakhu mehta tho wesa. ÑamirÞ maritha nuhk‰ pori, dero nigu kariguakãretha nÞ pahigumehtata. Ahperã
pahkasepu pahka merã whetuamã. Hua dikerã nirã nã kar†serebatha, te wahsiasepu pahka merã werã
wemhã, te kãguakã, puapika sãkhu nikuhakã merã wekãsa werãpeá. Tho wero tigu kãguakã waropua
peokhu waropu nisa, pahiro ñaro wesetiro nirõ wesa. Mar† peowarokarã wesa. Towerã uhsã uk‰ kuãpu.
To mar† ñamiri werã peowaro buhtiarã wesa, tigu kãguakã waro merã mã. Mar† beró nokuakã amãrã sari?
Daya waro khu, akosti waroguakã nisam† kuãmhã. Thoweró to wiophesa kureró nirõ wesa.
João Bosco Sarmento

Roberval Pedrosa

8. Turirõ wai wehsé/Turiri teró wai wehsé – Atore mar† wai tur†ri kura wehti bosa nirã mehta tho
oãpu tokerã. Poekhure basiri nhõ diakh‰ nimiba mar† mahs‰, mar† basirirã diakh‰ nisa waire. MarirÞ keoro
wero nisa tokerã, ahpeteroma mar† wema yurokãsa. Nik‰ta basirig‰ wero nho wesa. Phai yurukhu whe
burua, ahpetero kaguãka kuogu kerã basir† sãmi k‰kerã. Tho werã tho ninoapu. Ahpeterore wahpa, buhsa
pahrã tur† miamaba, turirã nhõ. Nã turiã tho duhporo, tho werarÞ, na turisere bia nukõ pua burokãsa mar†,
te nã nisere keoro wetiro werã wesa. Mar† pe ña mahsitisa, tho werã wesa nitisa. Pahrã bohka mahwu
toma nisépe nisa. WekarÞ nikã exemplo: Uhsãtirore nikati mihs† dararã heawã Ñamayoa kahrãpu. Hea
to boteá nisé pamor† itia pamõ niwu. Nã turisé, tere panur‰ sakarã niwã. Itiakumã nÞ turitiwã. We beró
wahkutiró turi bhuawã. Beró na merã niku were bhauw†. Nã panur‰sa karo nÞ ñewetiwã nã thowewã niw†.
Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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Thowe kere tuo bohkawu titare. Thowerã mar†, yu mehpu tho nitha miãpu mheõ ninÞmogutitha. Ate dhorÞse
diakh‰ werã wenosa tho werã. Naya bahsa wiserire pabure dhiogu wenoka misaba. Nã wai mahsã pemã nã
bahsa wiseri nirõ wesa te pamor†. Ahpeteró tãrawé tereta whÞkhu kukãsa mar† peatha. Te nhõ wiopehsase
ñase nã nise nisa pehkasã pema. Nã dieri nã diek‰ wesé pamor† nirõ wesato. Wahsó whia werã wesamã
nã bahsi peá. Thowerã pehterã kure ñe torõta orosa uhsã baro n† ñerõ nimisa te nhõ tur† poeku nhorÞ. Ato
siripa pure pahrã atimiãmanã. Ahpetero nã atira tema n† wiopehsa ñase nhõ nimisa nã turiã tho duhporore.
Añurõ narÞ ñanur‰, turi pamor† añurõ ñanur‰ weropé nimisa. Ña niwu te nhõ nimiãpu yu muhsãre. Te nikaroã
karÞ turi bhutiatiamã nã. Atiró yahpatisé nhõ niãpu tekerã. Uhsã tiró turitiamã, turiãmã nikare kurariakã.
Muhsãtiró wai yuruamã nisa musã, mariamã uhsã tiro kerã mhã. Noã heañakaro mahsisa. Muhsã bahsita
ñana. Mar† ñehkusumuata pua peokarã niwã, keoro wetitha karã niwã nimhãwu yutiro wai barã hearãre.
Atitikaña marimã ato kerãre nisé pua mar†wu. Atiapemã dararã tem† mar† nipetirãre uasarãta niséta niwuto
uhsãre. Ahpeteromã wai mairã weaparã nisé nimiwuba. Mairã mehte wenõ. Maisé mehta nisa manejo nisé.
Manejo nisé nõ buekureku tuoñekãpe añurõ mar† werã mar†, wai mar† whemikata, bamikãta peti dhiarã
wemã. Mar† porã, mar† paramerã pu kerã ou nituriarã pu kerã wai basirirãta nirasamã. Kahtiro kuosirirãta
nirãsamã, porãtiakata nisamã n† tuoñarõpe nisa. Tho n† tuoñasé mera daranõ ate nho kerã. Principalmente
mar†re ato buru pheayuruasa wai turisé numur† mar† wai wherõ. uhsã tiro pu kerã turimiãmanã ahkoarã,
wahpuriwia petikamiwã. Turisere tho heõ. Thowerã noã ukunemosirirã ato ukuratia.
Cornélio Gonçalves

9. Ñase kõke boamatise – te lixo ahpeterore marirÞ mari ñakatã nimiãpuba tekerã. Mar† uk‰ kheoro
nimiãputo, óleo lubrificante pohséti kepa ñasa mar† atimã siarã tepa pasa burutikã, refrigerante niké. Ou
barco merã siarã nhõ wimarã nã deró heosapu temã fralda descartável pasa buru hea, di huri mheã nisé
ñasa mar† tohta. Pilhas nisato. Wai wãgu petiatha n† nõ três elemento nikha pãkheo subu, subu, subu wekhe
ño kãsamiku. Thowereó ato te lixo kahse kerã sãpu. Waire ñarowese wesé nisa tekerã n† tuoña sãpu. Deró
werã tho kumã pari, lixo pu sãtisa nibusa muhsã. Ñere nikatire uhsãre weregó nigó tho niwõ tha. Ate lixo te
pilha kahsére wegó. Nikagãka, nikã duhka kakã 25 metros quadrado puriõrowé tiga niwõ. Thowerã uhsã
siapere Santa Luzia até Oan‰ nikaroãkare pilhas nurose kuopu uhsã mehkã. Atia Imisa Poe buikharã nisa
thota Lucas? Nisa teá. Te pilhas mheã thutatisé ñasere uhsã nurose. Te nerÞ yurukã ña okã mhã putha te
ati karo putatha, nã mahsisa samã topu mã mhã. Thowerã tere kuãpu mahs†ti. Ató lixo kahsere. Tere mar†
derópe ñanuru bosari nisepé mã berópe ukuãtho nimiãputo. Thowerã te n† ahpeye nirã to kuãpu.
– Ato pilha nirore yu kerã complementa kheosiri kohro, tuoti. Tho wero te ñiose
duhkari wiopehsase nimisuró. Yu kerã observa mahgu niãpu arã nã ti darase nã werore ña mahgu niãpu .
Tho weró ti área da OIDS ti darase mariãpu, mheó yu to puto nimhãyu, eu participo das reuniões, ato uk‰
nerekearo nã wekã tuo mhãyu. Thowegu mahsãre neõk‰ uk‰gu atere weremhuag‰ niãpu. Ató mar† ukuké
puase kerãre thota, thowerã tere thonisere mahsirã nisãma ti ditare nirã. Satiro buhkua muhãra nikarÞ mhã,
muhsã wiorã mahkarĩ kahrã muhsã ahpo muhaña ni yu tuoña wewu. Tho wero tetha wai maĩse mehta nirõ
khoro ni noãpu. Atiro werã serĩshe mera dehsurã, wiophesaro nisetirã nisa.
Laurentino Viana

Roberval Araújo – Ató nitha karõ ate pehkasãye ñase kõke nirõ pehkasã darase merã whiase nisa.
Dero bahuse pehkasã nã wese papel plastico, fralda descartáveis phe nimãpuba nikarõma di kahseri, kõme,
dusãse huri nisa. Thowegó sõ ISA kõ wamutigó ñapu niwõ yheá pharã pehsasabu nikã weapu te dis‰r‰
niwõ. Thowero ate ñiose duhkari ukukare phe sakãpu. Ahpeteró pilha petikã ñarã aruã wekhé ñokeasa
diapu. Wekã deró wasari mhã? Te nihti popeapu nisé te utawhi sihpi whiakã wai basami, tho weku wai
whÞkhure sãka mar† mahsã basa. Deró wasari mar† mahsu pure mhã? Tho weka mahsupure atisa mhã
orÞ sutiro pur†se, oar† boase wasa. Tho wakã bahsesamã mhã, yai sihta sam†. Tho wakã ña buhkurã nisã
mamha bahse mahs†timi nise wasa. Thoweguta siro pure niwu mar† bahsita te nhõ ñanuru mahstikã tho
nisa. Wio pehsasé ukurã te mar†. Muhpuri merã wasé, muhpuri merã wakateró pure, orÞ suti pur†sé, oar†
boasé nikupari muhsã tuoñakãma? Mar† kupa thota. Nikarõmã tho bhusé nimiba, te thowesã. Ohtesépu
thota. Ohtesepure woaturã ñiose duhkari morerõ wenosa. Te duhkare bakã bhauakã mahs†sa ahpeterore
ni seriña wenowu. Te doatise wasa osteoporose wãmetise. Arã Japoneses thota nã bahsita tere dare yuru
karã niwã. Ate doenças injetais doati kukarã niwã nã kerã. Nã bahsitsa ñanuru mahsitirã tere doatisé bohka
kukurã niwã na kerã. NÞ mar† pua te nhõ wekarã parã merã mehta nimiba. Tereta añusé heo mariã. Tia
pilhareta ahpeterore whÞkhu dute dhiokãsa. Atiro wasé nisa teá soniké wereotha kohro miãmiku Cornélio
torõ puriõsa. Ati puri pure phe n† ate pilhas alcalina nisé, bateria recarregáveis nisé nidhiato, pilhas bateria
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e a saúde nisé weredhia. Ate reciclagens e detinação de pilhas nisere mhã uhsã dara mhã. Nã pehkasa peá ato
merã darasamã COMA (conselho do Meio Ambiente) nirõ merã. Thowerã keoro we meri karã wesa mã nã peá.
Wekare ato niãpu ahperó pilhas e bateria destinada ao lixo doméstico. Keoro wedhia meri kasamã thota. Mar†
usa atikese nisa aplicação usual do brinquedos, lanterna, rádio controle remoto, rádio, relógios, equipamentos:
topográficos. Te nisa lixo doméstico sase nhõ. Lixo domético nisa tere sakã okasamã, nã wia burokasamã. Nõ to
whikaropu wiaburo kasamã. Topu nã reciclagem wekã pure mhã, te niké tatha ahpeyé produto whiasa. Ate pilhas
nikaroãkã uhsã ukusé wiosé nirõ wesa, wai muhsã whegu pure tho wio, meio ambiente kerã kahtisé kuosé mã
tho wiopetikãsatho nirã uhsã tere tho darasetisi. Thoweró deró wero lixo mahkari nikãti tha ñayé nisa muhsãtha,
to deró buhsé kuñakã. Dois tipos de lixo nisa te kerã Inorgânicos e orgânicos nisa. Organicos nisa mere kahsere,
coco kahseri nõ nisé duas semanas ou nikã mês merã boawitakeawa, adubo ohtesere okã mahsisa te peá.
Atépe lixo inorgânico nitisa. Século kuñarõ wesa ate isopor, vidro te nhõ mahsiti. Thowerã atiro meio ambiente
bohka darasetira nirã bohkanõwu.
Cornélio Gonçalves

seriñase nikã sõ dhuigusa.

– Tuoñero oasari musarÞ? NikaroãkarÞ mapa ñiora atirasama usamera kharã. Musã

Vicente Azevedo – Noãta mapa kuorã? Ñiorã atiya atopu. Nukasa Oan‰ até São Francisco nisa. Ñapu yua
musã darekã. Umukho warowe. Roberval ku wereke sonisa. Serĩ ña weya, buenemo weya, tho nikã oami weya.


Dehsubasere nã wereke, Dita keok‰kere ñio were weke.

ACIMET
Roberval Pedrosa – Ato niĩ yu mapa wekaro. Uhsãya ditare nukã buhtiaro ato nukãpu Buhkawisa.
Uhsã ñahuri porarÞ uhsã diakh‰ nirã wemiapu uhsã toma Oan3, Mahãtukurõ, Wahpunuhk‰. ThowekarÞ uhsã
ahkawererã ahperã Botepuribua pu niama. Uhsã buru nukã karãpea tikerã niãpu. WekarÞ ato ni Yaiya timã nima
nuhã atira ni yaira tira nÞ noã wai whetitha. Atirare nikãti wai wherã hea miwu niwĩ yumami wai na batikã ñara
heamiwu buhpo poyuruawa, ohkopuyuruawa wekati wua niwu. Dia utikaro buhkuayuruawa karã niwã. Thonikã
tima pitota nuhk‰pori omã wirõ kurõ niapu tore wuaro. Thowero wiophesaro nirõ weaputoa, yaiwi watero ohpa
tuhk‰ niãpu. Ahpetero tore ñohsÞkare bosa muhsã nita wereyu. Ato nisa Yaiwi wito, to siro dihtara niwu. Wai
yuruaparã nÞ noã nhuãtiwa. To pirõ dhuhpoa dhuiro niporo (lugar sagrado). Wai mahsu duhpoa dhuiro niporo.
Dhuporopu ñamu BHUPU DEYURE (230641 1:00) uhpikari tuyaria dhupo wet† k‰re k‰ duti mamhuãkaro nirõ
weporo ato. Tho wero pirõ wuari dihtara weapu. Thowero ne noã nhuãrõ mhÞta niw‰. Diira ñanurutha (lago de
reserva) ni atoretha hoakã ph†ho nuk‰apu noã sia werãnhõ ñasa uhsãya mahkã sirore. Mapu makãkare timã
yoaro nisa, 210m nisa. Ató pahiri dihtara, ato kã dihtarã kã nisa. Thowekarã wewu uhsa pua peoka berópu
thowewu. Nirã tewã nikãti wheña nibu n† heaku niwĩ yu paku. Nikã ñami weñakeogu nikãpi weku niw†, suhso
karãpu. Keoro warote n† ñanowu. Atirare ma†rã mhÞta wenowu. Atiph†ta nikã muse kumãri bero ña miduhkayu
nukõ mhuã norõsa nise niw‰. Muhsare mehpu tho nimiãpubayu mairã mehte wenõ nipetirã uasa guta tho wenõ
nimiãpuba. Wheathe para diakh‰ niwu nimiapubayu. Buhkawisa duhporopu buhkurã nã maloka nã h‰akaro
niporo nã nirõ ato pahikureró nimã nhuã, ato purete karoãkã ni. Ato waterore wariã whesepara nisato weropea.
Phaka kuresepara diakhu wekheowu yu peá. Atiró werekã yogobusa nirãta. Ato nisa wamu karerã. Atira karãkã
niwu puape bhureõka mhanowu tho wekã ña mumipakã nowu tidihtarare. Thowerã pua duti mahsiti samã nÞ
noã. Itia turi kahrõpu nikasa. Pahsa beto n† atoa pahsa muhsã ahkoñiri beto ñasa, pahsamãpu osa tho buhse
ahkore. Atima botea turirimã nimikaro niwu, nikaroãkarÞ tur† buhtiatiwã, atimã Kuhsama nikarota ni sete yurutar†
karó, dihtara ho weró nhõ bhauapu. Uhsã Domingo siĩ Sapor†tuhk‰ nigu merã uhsó bobukere kati wehku wherã
wamirã. Wehku nimi nimakati uhsó ho niku niw†. Uhso wuaniw† añuro weya muhsã. Atimapitóta yu kahbi piro
bobukurew† pirõ wua niw† atimã pitore. Wehku kuta añu niwu weropea. Uhsa ehopeoro niãpu weropea uhsã
bahsikerã ahpetiapu atimã pitoma. Thonikã atore Mõn‰ na nirõ ni atore mõ uhsero n† nikarÞ pahiri wiho niapu,
ur‰terõ na niro. Uruterõ añurõ soarakã niãmã. Duhporopure tigu popeapu moã na turimiku niporo tigu ur‰.
Nikaroãkamã deró nirõ nisaba tho ni ukuwã. Ató n† yu nir† utuakã mhã Oan‰. Atore niapu ‰rupu, oanu thonikã
siropere Hãnu. Atore wiseri niãputha, ato hãnure hã weronho buhgu pehsaw†. To buaro oanu diakhu pahiriwiho
niwu. Toreta tempo de colonização atigu buaró oawi nã nirõ buhkurã bahsa busa kahri mairã duti mikarã niwã
ni werew† yu pahku. Tho nik‰wu yu ñehku marikã pahiriwi nikuwu niw† pahriwi atiwi korõ umuãriwi. Tho werã
uruteroã ewua niwã ate wiserire. Uhsã nirõ siro nimiapuba nikã kusa siro tore uhtãpa atiro nibua miapuba. Atiro
wasa niw‰to, tore na Dia pirõ porã numia pesu wihsi thiarã na sikõkama niporo niwã tore. Tho wero wiophesaro
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ñaro ni tore. Ne numotirã ñatiparã niwã nã tore doe sephiari nirã. Nirõkamha to reta nikãpu uhsã heu dohkero
mhã.
Ato ni Oá beto seteyuru tar† karo. Oanu buipe thoa toa ahko sãme kurero niãpu toa. To diakh‰ niãpu
tho nimirõ ñanururo wai na nikurero niãpu. To mharorÞ netari nisa, nuhk‰ri waro mar†as. Ato ni Buwhara
na nirõ yuhti nisa. Noa mahsirã nho to waya, tho wero dihtara nimikaro niw‰. Atoreta duhporopure hua
paye nã mikaro ni, werewã buhkurã seriña uhsã wekarÞ. Na wiaya nikã tuo wiakã miparã. Dehkore pirõpe
ni niwã. Nitiporo werope tiga dharo tore kuña sir†ti, ti wai paye tope heakea mikaro niporo. Toreta pirõ nipu
wegupe soa uhputu na nirõ niw‰ weropea. Bohkaya: yoaro ni nhuãsa ati ma. Soa ñu weri ma ni. Bahsa
num‰ duhporore ñu whÞ mha noapu. Ñumurã: atira ni duhporopure na uhputu ahpekaka dihatara, tho wero
ukuãtisa ti dihtara. Ahkoarã dero bhaurakã nisãma tore. NÞ dihtapara mar† uhsã kerarÞ weropea, bua paye
na mikara nisa pua dusaso na dhoakara ni ti dihtara. Tho werã ti dihtarare 2001 nikãputa wai nikãti kureama
satiroakã. Te pua dihtarata nikuresãma, tho wero uhsã puto niroakã diakh‰ niapu wai na nikurero. Tho nimikã
uhsã buipe nirã uhsã tiropu uhputu whÞ kuhsiama. To ni mhÞka kure uhsarÞ ni. Te ukumita tuotha semãpu ku
nikotekãta tho wasató. Thoweró uhsã pemã uhsã werõ atirãka, ati beto, atira n† uhsãmã toroakãta. Dihtapara
kh‰ ni muã nimã ahperã yure, mheõ atiké parata n†. Marĩ tokerãre. Muhsã bahsita ñarã waya. Ati trecho
Mahãtukurõ kharã masisama.
Manuel Azevedo – Derowe ACIMET bahuakaro. Duhporopure FOIRN sarãtira

uhsã UNIRT pãniwu. Bero
suri keawu thowero conselheiro Bernadino merã tho wawu. Tita sãti nukãkarã niwã whÞse ehtirã, protestante
na nirã. Titã satika kura nisa. Naya ideia na peorarÞ oãku ye were mhorõ nukõ, murõ hutikaña nise wera tirã
wekarã niwã. Bero tha thowe FOIRN serĩ wekaro niw‰. Wekã ña uhsã ACIMET pãwu mhã. Dudu masĩ sami
ku yure acompanhar wĩ. Thowero Oan‰ ate Barreira ehtoti miwu. Bero dihtapara nituoro abragencia wekhe
kuka wu. Tho wero tonhota tuoñara, nã buese merã marĩya ditare mairã ni uhsã tuoñaro merãta ato par†karo
niw‰tha AEITY. Thoweró ato Tiquié mar† dukawaró weroho wá. Thoweró ato fica uma lógica de imaginação.
Atiró wetha satikaña nise mehta niãpu. Thowerã ti partire nã complemento kuosamãtha ti mapa. Thowerã ni
ñewé noãpu to ti 4º grupo pure, to detalhe te aprofunda buhtiasiri karÞ nõ pirõ pere niti nise nhõ pumã mhã,
noã interessado ni nhõ mahsisé nhõ nisa tepuamhã.

AEITY
– Uhsãma Boca da Estrada nukãpu. Mahkar† na†yu kamha dehsubase bahsiotikure
niãpu. Tho n† miro atiro uhsã uk‰ weyukã an‰kurero niãpu. Tho wero Boca de Estrada. To buipere nisa
nikãmã Buhkaseroya siro wehkowi. Toreta nisa Mihp†ña, Mihpirã tore wiophesa ñase na wese nisa reserva
nã k‰ke. Buire Barreira, São Luiz, Floresta, Botepuribua, tema k‰ biakãpu. Santa Luzia, Sitio Novo, São
Francisco. Tore añuro mahsisirirã ato ati ñarã atia. Topure nisa mihp† tari bahpa tari, muhi boari, diakoeri nisa.
Rogelino Azevedo

Laurentino Viana –

Ató ukunemo wekhoguti Rogelino ku nikheorore. Muhsã mahsiató nirã tho wero sõ
nituosa siape buhkuya pere pahsa nisatha.
– Musã seriña nemosirĩ karÞ soõ dhuirasamã Madu merã. Werethapu kurÞ. Bero
intervalo nikã narÞ seriña ahpo weya. Pirõ wuasé werarã samã nã musã rÞ. MarirÞ wai bagu waro ta niãparoto.
Mhasĩ ti karÞ pirõ bakusa mik‰. To dohakarã sa musã mha. Marĩ wai basiase ta niãparoto. Licença serĩ wero
diaku niãparo. Marĩ bukuya kharã ña ukũkã tuorã marĩ. Atia teku weregu atiya. Bu somã weke khiti tuora tira
wesa marĩ. Atiro wekaro beropu nikã mapayo we khatirã ni nomiãputo.
Vicente Azevedo

– Puasere sõnikatero 2002, 2003 e 2004 nikã uhputu wai na nimhakaterore puakarã
niwã, tho werã na bahsi mahs† bosama nirã tho kuãpu. Thowerã na wai na uhputu nise dihtaparare nerÞ
kearã wemikarã niwã. Thowerã na puakarÞmha wui buruawakarã niwã marirÞ nirã tho kuãpu. Wai boaro nho
yuruawakarã niwã te pua kumarÞ mar†mha wawã na wai uhsarÞ. Tho werã atokã teropuremha satiroakã
bhauakãtiamatha. Tho nikã ate siãsepa, ñiose duhkari, bara, dohase nimiaputo. Tho werã yoaro kharãpu ati
wethiarã ate wametise nise, waikurã na buasere te kuogu k‰ tuoñakã tho watusakaro niw‰ nirã tho kuãpu.
Nazareno Macedo

– Timare niãpu dihtapara phe. Duhporopure nã ñakarã marikã wai nã nikuke para niw‰ atea
ni were mharã niama. Thowerã niparã te parare bua, wai porá nipetiro phairimapu wero nohta nisé para
niku poro tepara, yohsa burusepara nikuporo. Nikaroãkapuma nitiapumha. Ukuãtiapu. Niama werãpea arã
omharakã ahkoarãka waroa. Arã wariã, masabaria, waiporã, nimatua bua nhopua mariãma. Nipetikã kuwã
hopu niwã namarikã. Dita keok‰kere ñio, were wekeho rã ti.
Mateus

João Paulo Lemos – Ato Saãduhkarira nukãpu wero peã, tho werã no ato sia tuosãmana. Tho wegu
Dure nhuãti te phasa thoasami, thonikã napekerã burua te nuhkuporiya pito thoasama, ate mari na whÞsiase
nisa nirõpea. Tima pahsa, tho nikã nuhk‰poriya wai na tur†se mari diakh‰ ni. Tho werã na wai tur†kare,
mh‰sa tur† poeri dhuporo warã ñabosa, te pahka kurese maãrire. Ate ni phairi poero wakã sete yurutar†ke,
wai uhputu na nikateropumu seã na uhputu nik‰ke nisa. Tho nikã wametise kuose nirõwesa. Buipere nisatha
Saãduhkarira kharã na dehsubase, dihtapara tho nikã wai na tur†se maãri nisa, topekerã wametise nimuatha,
te wehkua na nererõ nituosa narÞ. To whekua nererõ ñemamua, to buipere maãri nimuatha, uhsã dehsubase
ni tepuamha, te uhsã nirõ Duhtura. Buipekerã tota nimuasa, maãri pahkakurese dihtapara nisa, thowero
timakerãre ni piroã dia utikaroa na nise dihtapara, tobuipure nitha ur‰gu ori tuhturo wametikhu, tore thoa
Buhpora wametiri mahkã. Musã buhkurã mahsisa. Atiro wegu tho ni, buhkurã bahsese mahsi puabagu nima
peose mahs†gu nho, tho nikã mahs†gure mia we puaba sirikãma añuni weropea. Mahsiti purikã k‰ bahsi
mahsisam†, seritiamã kureta miaguti n† waro nisa, puasé añusé nimiba. Atikese n† uhsã darake.
Vicente Azevedo

– Añu! Mari rÞ were thoamã. Wai whesirigu serĩ waro diaku nisa. Tea sotakheorã.

ACIRC

ACIRU (Wamuña)

Damião Barbosa – Dhui buruo ti musã? Usã kerã were kheorã ti. Niĩ mã topu kerã manejo na nirã. Aeity
sañama. Nisamã arĩ Mateus e João Paulo niamã ti mã pu dararã. Tho nikã yu nikã projeto kuo miãpuba.
Niã mã tha Agente de Manejo Controladores. Projeto merã bahua karã niwã. Nisa mã topu. Wapata tiama
werapea. Pharã nirã ta weamanã topu mã manejo nirã mha.

Bruno Sampaio – Atore uhsã weapu. Karoaka weapu. Bhasese no kerã añupho karoakã nimiwuto.
Nikaroãka wamuñare wai dehsuro – Nikaroãkapure mariã whÞse kuorã diakh‰ nimiapuba. Duhporopre mar†
ñehkusuma mehkãkure we whÞkara niwã. Nikaroãkaremha mehkã kure nimibato. Tho wero nisa mha, 0,25
– 0,30 te 0,100 nir†da heõmiamana. Tho nikã whÞse tekerã tota. Ahpeye waire ñhosese te nisa dia karoãka
nikarÞ wai pahkararÞ ñosese.

Renato Macêdo – Uhsã kerarÞ situação atual diagnostica sobre ñarowese nise kuopu uhsã kerã. Uhsã
uhputu wai nik‰ka mare duose nhorÞ kuãpu. Puasere, te puase duhporopuma añuse nikaro nimiw‰ bato.
Puathi duhporo bahsekã, nimã peo puaka bero na sowe burokã wekarã nimiwãbana. Tho werotha nikãroakã
pure uhsã bahsi pua uhsã ñakarÞ, atiro nisetiapu. Puarã uhsã nima peo pua, berotha turÞ mahsitikã uhsãre
pahiro ñaro wathoapu. Tho werã uhsã puase nirorÞ umutarõ kuãpu. WekarÞ ate numur†re Escola merã
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bhauamiapubato ate ñanuruse nise, to Escola Tukano tanto Escola Tuyuka nimiapubato tenhõre suori
miwãkose. Tere mahsirã nimirã tatha ahperore, ahperã topu bua uhsã buipe puakhe buruomhuãma. Tere
ukurã tore tho kuãpu puase nirõre. Te ñaro wase wethoaro weapu. Waire thota, mahsã to niburutirapere
thota. Puaka bero ñase doatise yhoa nho uhputu wawuto, thowerã tore uk‰ ato keoro watise nirõre kuãpu.
Tho werã dhoase nirorÞ kuãputha. Añuro tuoña sirig‰ nhoma bahsese nimirõta dhoase, dohrÞse watharo
wesa, tere uhsã ato kuãpu. Tokerã keoro watiro sãtharo weapu uhsarÞ. Thowero bara niãpu ahpeye. Tho
wero te bara uhsã wateropure te kuogu nho, temerã k‰ ñe weka berore te nho mog‰ pema batiwã. Tho nikã
semÞ nho wãsirikã kerarÞ wui niw†. Ahpeye uhsã tiropu nise whÞripu nõ nisepu pahkase, omahkã nimiãpuba
tea. Tere uhsã hoa oãpu. Keoro watikã weseta ni tekerã nirã. Tho nikã ahperoma mar† wai ñhosese kuopu
mar†. Ate whese thota pahkase, omahkã. Tho nikã ahpiãtha no wahpatase merã dara wegu nho kuogu
kuowarokãmi topure. Thowero ñiose duhkari, siãsepa, pehkapau atea atokã teropure yuruapu mha. Tho nikã
wai whe piõse nhuãyha yurawu tore. Cornélio were miamibak‰. To narÞ ñak‰ topure whe pio mhawã. Tere
uhsã ñaro wese werã wewã nirã tho kuãpu. Tho nikã bia nukõ puase tekerarÞ uhsã kuãputha. Wai na nerÞ rĩ
dihta parare puase te nisa nirã tho kuãpu. Uhsã mãre ñaro wese wakereta tho kuãpu uhsã. Atiro wai nã base
nho tho nikã mihp† ñori, phe yuhku duhka tekerã uhsã kuãpu. Temerã nã wai bamuti wamu wemiamana, nã
wai nirã tho kuãpu. Tho nikãtha yuhku duhka ate nho uhsãre ñanuru webuhtiaya mar†w‰ nirã tho kuãpu uhsã.

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

Dii whÞripu – dero bahuse phe wehripu niãpumha buhtisepu, ñisepu niãpumhã. Tho nikã dii whÞripu
dhokeñho wai ñese. Uhsã kuopu poepa kharã.
Wai petisirĩse (wai ñarowese) – Atoma mar† uk‰ warokãpu. Puarã atiro we mariã nisema. Tore atiro
diakh‰ kuosa mar†. Añu nisa mha. Mar† ato buhkurã ña, tho bhuro pua bahse sowedhiokã, base ehka
Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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nurõ umuthir† porã dare nhuruõ wekama. Na tho weseti wekarã niwã. Tho wero uhsarÞ ato puashe
uhputu kure niãpu. No nig‰ wamhã puakhe buruokã wese nho nikãpu hopu, te nho wiopu. Tho nikã wai
nÞ ehkanukãripe wawu uhsã nir† marÞ. Tho wekarÞ timã siro niburuarope sibikeawawu tima. Tho wakarÞ
nã wai burua petiawakarã niwã. Bero siepe merã ohko mir† mha, mehãrota thoawutha. Tho wekã mha
yogo wãtha. Bero yoawutha. Toma mha uhsã biakhedhio puakhe burokãwu uhsã bahsitatha, tho we na
waima ba wewu. Tho wariteroma tima bui nimuãro peatha dia mir† muarõ wekaro niw‰tha. Tho wakãre
mha yuhku dero nise pur†se boaro wewu. Phairi dihtara niãpu tore. Tho werã uhsã yu ahkawererã,
nuhk‰ porititha kharã (bela vista) yu khabihrã, yu mami suma merã añurõ ukuãpu, mar† te puase khãse
ukurã teapu mar† niãpu. Wai añurõ whÞsiaya nisere mhã, tho werã puatikarã marĩ mha ni wereapu narÞ.
Au niami. Mehõ dez anos bero puara nitha mi. Ato kuãpu ahpero mã.
1. Ñamiri wai dehsubase – Tomã uhsã mahsã puhti yuruawa, pharã niyuruawa weapu. Uhsã dahsea
na wirã merã ta dehsuba kuhsia werã weapu, tho weseti niapu uhsã. Tho nimikã tha nik‰ wai ma bohka
dha ba wenoapu.
2. Bara ñese – Noa bara kuogu nhore tho niapu. Noa kuoro kuosato te nhorÞ. Keoro watise ni tekerãtha
niãpu. K‰ bara kuogu diakhurÞ bawã, te mog‰ pema na wai batiwã nimiapumar†. Te bara diakh‰ mehta
nisa. Ahp† mehkã bhause merã whÞ wekã tho wasa.
3. Waire dohase – Te wai dhoase ahpeterore wawarokã. Dhoakãta tho warowa, thowetikarÞ mar†
bahsita thowekãta, buruarã burua wesama na toma mha. Tho wero te dhoase keorota ni niwã namarikã.
Buhkuho wai uogu k‰hore otikã, bua wethiãgu dhoakhe buropu nimiasu mar†. Teta nikãsa te dero
werãsari ni tuoñakare. Phe nikã pu nirõpea.
4. Porãtimo bahsese – Ate niapu purõ buhsu buhtia wesea mha. Keoro tuotiku, thonikã k‰ ñehkupu
tho uk‰ noku tere kuosama te uk‰ sere. Nikã diakh‰ niti miaputo, tho niwã, na buhkurã marikã, te wai
mahsãre dhoakãta uiburua wawa parã na wai wãmuti mikarã buruawasãma niwã. Tho nikã ñase kõkere
mar† uk‰tha weapu. Tho wero uhsãma kõme na yheke siri phaka tho kuñakarõ weapu uhsãma. Teta
utawhi wethiãro wai nur‰ buromhuã wero wesa ni tuoñapu uhsã.
5. Dita keok‰kere ñio, were weke (mapeamento) – Atiro ni uhsãyama. Duhporopure uhsã ñehkusuma
na buatakama nikaro niw‰. Tho wero uhsãyama atokãtero pure mha. Tho wegu yu nirorÞ werekheoguti,
ato ni S. Sebastião. To sirore ni ato Pari te igarape Cabari. Tho wero tima mabuaro boreakã waku
te dahritero nikã buahearo nisa Ahkoñisa pure. Tokh‰ te mofopu keoro naikeakã. Yu ñehku k‰ were
karo mhusãre wereguwe. Buhpua nikarore nikaroãkama São Sebastião diakh‰ wame bohkapu mha.
Thowerã uhsã tore niapu nikaroãkare wirã tho nikã dahsea nikarõ merã nikãpu. Ato ni uhsã dehsubaro,
imisa poeya te mioña nisa, toakã ehtotisa mar†ma niwã. Tho wero teakã wametise diakh‰ nirõ wesa.
Dihtaparakã ahpeye ohpa betori nisa. Newarore tima toakãta niburuti nimhami buruak‰wu. Ato nikã
huro nikuwu. Antonio sanfona na nigu dute wekã ahpa dhitara doawakaro niwu. Thowerã mha yusã peta
puari, na Bela Vista khara peta puasiri wakawu. Thoweguta puatikara marĩ niapu narÞ mha.

OIBV/CIPAC
Alberto Vaz Pimentel – Usã atore phari grupo niapu. Dero werã tho weapari niñarÞ. Atore usã nerÞ
kea sirĩ ekati wemuã nirã tho weapu. Yu mamĩ porã, yu kabhi porã, yu phako porã nirĩ mhakã nisa ati
mhakã. Tho werã marĩ thowesetirã nho ni wekaro niapu. Ato ni te makarĩ wamÞ: grupo São Domingos,
Imisapoea, Bela vista, São João, Santo Antonio, Maracajá e São Francisco. Tho werã uputu ukũapu
ukÞ rã. Nikaroãkare wai whÞse mar† wesere. Tho werã ate whÞrire dero bahusepu nokorõ yoasepure,
mar† kuowarokã niãpu. Newaropumã dinheiro ñeti kure weka teropuma, no dinheiro ñerã nho diakh‰
kuok‰miwã. Nikaroakã pure mhã marĩ dinheiro merã diakh‰ nikã niãpu uhsã. Tho werã mar†ta mha tere
dukãtikã niapu, marita tere waire dero wesirirõ wekã, te dero bhause nimiapubato mari ñakãta. Pahkasepu,
umuãse, esasepu, omhakã, ukuarõpu k‰se, ukuãtiro k‰se atere dusamã nirã tho k‰apu.

Di whÞripu – Mari atenumuripumã dinheiro ñera diakhu nimhã. Thowerã marita te wherire du,
tewhÞripumhã dero bahuse nimhã, pahkasepu omhãpuakã ni. Ahpera umuãsepu dusamã ni uk‰aropu
kurãtira niãpu.
Dikese nise merã waire puaro – Phe pua mariã heu diakh‰ mehta mar† pua ni ukuãma. Nipetise
mahkar† kharã tho weaporo mariã, te heutha phe moreã poro. Ahpeye pur†ti kurese, pur† yurose,
tho werã ato kuãma. Ate heu keoro kure puriãporo, na ñakarÞ. Ate heupuma ne nik‰ dusatiaparãna
boapetia wasama niama. Wainima tekerã thota niaporo tho nimirã dusakureaparã, thonikã imip‰.
Ahpye phe niaporo.
Bahsese e dhoase – Te bahsese añuse heõ mirãta na buhkurã kerãtha mahminuka ñase uk‰ma
nakerã, to tho wa mhã ahpeteroma. K‰ bahsegupe keoro bahsemisamik‰, na bahsi mheta tho wema,
were turiarãpe nare dhorÞma mha. Thowerã na bahsemikãta mha na keoro bahse wua wemikãta,
thowakã mha ni uk‰ma mahsã. Wai na wamur† terore, k‰ wai batiku nhomha, dehsuti wegu nho,
buhkaka mog‰ ato wai nã tuarore, narÞ dusaso ahpeteroma dhoakhe burokã miwãnatha. Na tho
wekã tho wama na wai wãmu mikaramha. Mhamima buruapetiawa miwãna, ñatha bahsio niwãna
siro niburuarã pema.
Diapu ohse – Diapu ohrã kerã nithoamã. Ohsãma na mar† waterore diapu hodhia ñohse khusiaparã,
siãsepa merã wethiarã. Te niapu ate numurirÞ ahpeye whÞse, nikãroakã mar† wheba khatise.
WhÞse (linha de pesca com anzóis sem isca) – WhÞsere phairi piri wekãpu wai whepiõ kusiaguti
nig‰. Te puro dohrÞ, wui nimã wai. Tho wegu tere wui wawami k‰ wai, niapu uhsã. Tho werã uhsã
tore kuãpu ahperoma.
Wai wãse – Tho wero keoro wai warõ nimisato ni ukuãpu, atoa hopu pratica de pesca atual ni, topure
nhima:

6. Wametise nise – Ni tore, wai kahperi warir†ko na nirorÞ pirõ nik‰mipu. Nikaroãkare mariãmi mha.
Diaweigu nukur†ko, tore niapu tima na sihte ba na wek‰ kama. Nikaroã karÞ diasa niapu. Thowero
newaromã pirõ wioyuruamiporo, nikarõmamhã wiotiapu. Piroã kerã mari weamamhã, thowerãtamhã wai
mariãma. Ahp‰ dipetiro mha, te ni uhsã pahkusuma na sihte bak‰ke. Tho wero toakarÞ dihtapara nimuã.
Sete yuru tar†ke nisa. Atiape nimuãsa. Ari yu merã khu ati parti re weregu sami. Siagu niapu wegu pea.
Mehõ wame masĩ tiapu.
Guilherme Massa – Ato yu mera khu were kehomi k3 niroãkare. Thowero Sebastião buipe Tocandira pu
masaku ni. Thowegu tore weregu ti ukerã. Na biatukaro duporopu na puabakere miakapu. Thowero mariro
weroyo nikã pu. Tho wero wereta basiowe niapu. To diakoe puta wa wisi ta wio niapu. Ateriakã nimiba.
Dhitapara mari. Ma waro ta nikarowe. Ato watero wametise diaku nisã. Ato niĩ orero yuti nikaro. Ato toya
Urubu. Atore tho nikã mariãka nisatha, tore poeya itia poeya nisa nã yaka ñebase. To wãmua Tocandira to kerã
poeya nisa, to siroakãre ni siripia. Te poepapu bukapu kũ desubase timã. To bui wamua nitha Piracema. Tore
nisa wai nã turise. To wamua nisa mereña tho nikã kareña, te nisa mhu† boa kuose nisa te puamã puta. Tho
wero toakãta dehsubaro nikã uhsãre bahsioti kure nikã. TimarÞ ne nikã dihtara mariãpumhã. Diakhu nirima
nikãpu. Thoweromhã timãpure mari omhãriaka wamÞtise mãri diakhu niãpu. Thowero timã pure dhitapara
mariãpu. Mã warota nikã pu, nimuã wapu.
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José Maria Barreto e Alberto Pimentel
apresentam trabalho de grupo.
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Keoro watiro, ñaro wese (diatimia ñarowese) – Mar† mahsã diakh‰ mehta tho wesa atore tho nima
uhsãre. Dero werã muhsã tiropure buipure, atiepe siropere dihtapara phe kuorã tiro pere, dero nirã
nisãma arã diayoa. Nã niãma purõ atiepere imisa poeya te Maracajá merarÞ, tho diakh‰ niaparã temarirÞ.
Wai na sanukãse sarire nur‰ peokã, mar† mahs‰pe to mhaphaka darama weya mar† kureapu ni ukuãpu.
K‰pe nitiami, wai nipetirã na nerese parare nur‰peokãmi. k‰ niami ahp† keoro wetigu waropea derowe
peoro uamiti marire k‰ma mha niapu uhsã.
Bara – Ate ni ahpeye keoro nã wetise. K‰ wai whÞgu te bará merã wegure añurõ basama nã wai, te
nho merã wetigu pema batisãma. Tho weka ña k‰ bohka sir†ma nimig‰ mha kuya jeito wesam† mhã.
Ñami wãgu wã boreawa sãmi kuamha bohkatimiguta. Ku bara kuogu kuo peokasami ne: wai wãsé bara,
surubi bara, dero nisé kuobiaka sam†. Norõ mheta buá bohka, mahti ni kam† niama. Ku mogupé nim†
ku no yuaro wégu peamha niama. Dero wheku merã ñe wheneo, panurusã wé khusiagu peamhã. Tho
wero tho wá niamã. Tho werã te bara re usar tikarõ yua. Nikarõ nho keoro diakhu whÞsé merã diakhu
whÞ wero yua. Te ñarowese waro n† niama.
Wai nã diek‰sere dhorÞ, wai turĩsere ñaro wese – Atore uhsã wewarokãsu. Muhsã uhsãre ña
mhasa nikarõ nho nikapu uhsã ato mã. Arã akiroã na nirã uhsãtiropuma, dihtapra mariyukã umuriakãpu
sañamiamã. Umur†pu arã akiroã, horiyaberoa, pirõseroa, buhkaseroa nipetirã ñamir† amãbásiarã nho.
Te umur†pu sañarãre mha uhsã dia karoakã wakã nã, te umur†re whemorõ peopu uhsã mha. Ñe carvão
werã, niht† ‰harã tira wema nikamha. Wehmhorõ peo duhtesia uhsã ohpasiri duhte si peoka weapu.
Noõpu ku nibusabé? Muya wire duhte weka mu noõpu ni sari mhã? Mar† samane weé dohkayu mahsiti
sama nãmha. Diapé ku mhasã puhti bosabé mhã? Tho werã mar†re tere weti karõ yuua niapu uhsã
atore. Tuoti ? NÞ ohpaturi tho werã muhsã nÞ ñasome mha ato Bela Vista kusa, nÞ São João kusa, nÞ
Santo Antônio kusa. Nã pua wée bhutiati mã. Atore marika uhsã thoweapu. Uhsã pekerã baá sirirõta tho
waputo mhã ,tuoti. Uhsã wesomÞ nikarota niaputo atoa.
Puaró – tho ni uhsã atomã, ne nikãti uhsã wesome nikaró niãpu, toma proibi karã niãpu. Consegui
kabusa nirata tho niãpu uhsã puaróre. Puasé purõ whe ninõ miãputo. Thowerã toma puati karã niãpu
uhsã. Ato Pari, São Domingos, Bela vista, São João, Santo Antônio, Maracajá, São Francisco tore
puarã weaparã nikã tuosomÞ mhã atiro waka berore. NÞ puasome mhã, nÞ nikati. Bero dez anos beró
puarã nimiãpuba. Wetikarã to dez anos kerã buhkua somÞ nã hopu niãpu.
Wai wamurarÞ wÞ uruose – Atore purõ turi kumiwaba tohta, atikusare. Tho werã tho niãma, uhsã merã
kahra tho niãmã, deró waró warosa. Turi karÞ nÞ ñetikarã niamã. NikarÞ ahperã niãmãtha. Turi karÞ mar† ñe
busa cinco kata. Deró cinco saguti niti miãmiku niãpu uhsã ahperãtha. Ahp† bohkati, ahp† bohka waroawa
weamã nikaroãkapu mã niãpu. Mheõ ñeti warope nimiãpã niapu. To pua ano, três anos wateromã nÞ ñeti
warokarõ piracema niri kura waromã. Mari bosa n† uku miãpu uhsãpé. Berópu uhsã nimiãpu sonikaró,
topu mhã atirópé werãsa mhã ni kurãsa mhã. Piracema nikã ñerã sari ou ñetirã sari nirõre mhã. Sonika
proposta pu uhsã kurã sa mhã. Tho nikã linha de pesca com muito anzóis, tho wegu nhore ne wetikaña
nirã kohro mã mhã, ñarowese muito grande niãporo ato. Whe nuru peokã to kuña mikarã surubiá, soó
diakhu mehreta nuruã poro, whe nuru peo kaporo teá. To nukurã te nitira to siarãre mhã whestekasató,
thowerã nÞ wetikaña nira kohromã. Thowerã muhsã te wera nhõ wetiahã niãporo mhã!
Hogu – ku duti kuñagure, ku hogutha dohkapu waro wekasa miku. Tiga lanterna pé bui kure wémiapu
ba. Ku hogupé sopu dohkapu nikapu kuã mhã. Tho werã ku kerãre ne hoti kato nirã khoromã. Ho tiakhu
niapu ku ho wãgu nho mha.
WhÞri – Ato pur†kare uhsã, nÞ mar† dero wé controla so meba ni uk‰apu. Malhadeira re phe pau
nisa. Sibiaké marikare mar† tuo tiapu niapu. Mar†ta bia, mar†ta tha dero bhausepu miti, mar† heápu
atopure niapu. Tho werãsa mar† tekerare niapu, te nikarõ merã nimiasuba mar† tuoñaka puta, te sibioke,
malhadeira merã nikarõputa nika tusaro khoropu teá. Deropé weka petirosato, tho werã uhsã tho niapu.
Bero proposta pu uhsã kurãsatha. Dero werasari mar† te malhadeirare, pahkasepure kuora sari, ou
omhapua kare mar† mikarã sarine de vez, nirõ uhsã ahpotiapu hopu. Bero proposta pu uhsã k‰rãsa
tore.
Tarrafa – Atigumã tigukerã wé niamã. Tigukera re tho k‰rã weapu wera peá. Peoka niama õmharaka,
pahkarã nipetiro. Ahpegu dois dedos, três dedo nimiaputo tekerã.
Mosquitero ou tela – ato niaporo ahpero nã wai nirãkaremha, õmharaka, buhpoa porá nirãka, wariã
porã nirãkare peoka poro ato mosquiteiro. Õmhara karÞ mhã, nã ñeorã mheta wemiaparã. Nimiã maba
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ahperã piaba omharãka tha. Yu nho nirã nÞ dero nika buhkuaha mheta niama nã, tomharaka nirã
weamã. Wai wamurã omharã kaba, keoro ñera ta wemiamã napé nare. Nã merã acompanhamã nã
buhpoa porã, wariã porá nhoãka tha. Tho wero to maribusaputo. No se‰ phaigu wamugu wemi nikã ña
somÞ. To kuaka ni boáwagu weami, k‰ se‰ wamuguaka. Tho werã uhsã tho niapu, nakarÞ ñeti bosamã
no pahkarã warã nhorÞ niapu wariã porá, no doépiã, no wai poru porã nikamisamanã nã seã merare,
buhkuatira merãre. Thowerã te mosquiteirore peokarõ yua niamã. Muhteã mariã ma atopuma. Mutheã
niropu usar senho niteá niapu uhsape.
Ñase (Lixo) – Poluição do meio ambiente. Ato lixo ma uhsã puro waro uk‰apu. Atore puro burua
mha discartaveis. NÞ waropure 6º PEF marikatero não existia tanto poluição aqui no baixo Tiquié.
Agora quanto esgoto do 6º PEF vem passando direto aqui no igarapé do samaúma. Atia pema atiro
sãmeburua mhã todo dia no dia de chuva. Buruawa teamhã. Tore buruamha. Ahpesia kure nã esgoto
wekehaka añubukaro niwu arã surara kerãre. Wihsia karã niwã nã ti mã pure weti bokarã niwã nã.
Atiapé diakhu atika sujeira mhã. Siapé mãkapu ahko wata bahsiotiapu ahko uhsã sirisé. Tho werã
uhsa tho ni bhutia Bela Vista kharã. Siropé kharã kuokureamã nã, nã ahko wase mar†. Uhsã Bela Vista
kharãma nÞ nikama mar†. Thowerã arã surara merã karo kure uákure ni werapéa. Te lixo ukukare
phe atimha thota, pilha arã pharã ukutharã khormã. Temã atota nimha pũro buruo bhutiaropéa, phairi
mahkã sede ta mha. Mar† umua pilha koã, numia mehka nirã nã usar sé, koama nakerã diapu ta tha,
mar† umua wero thota. Tho werã mar† tore evitar bosa mari niapu uhsã atore, ñarowese muito grande
mhã. Nã mar† mhasã diakhu mehta, nipetiro wai merã, mahsã merã peokarõ weapu teamhã tuoti.
Mar† tho wesé tisé. Tho werã uhsã atore atokorõ weapu. Noã yu merãkharã niti ato completar sir†ra.
MaritinÞ?
Adelson de Lima – Questão de lixo poluição do meio ambiente eu quero ressaltar – Tho wero 6º PEF
kahrã thoweromhã, praticamente ti esgoto está direto ato busaya sumutó niãpu. To Tiquié sumutó tho ni
bhutia miãpuba. Tho wero te ñase, wiopepahsa ñase wãmetisere dhorÞkarowe. Thowero wamuña wai nã
mahsã puhti weka ma nimiporo newaropuma tokerã arã doea, pawa, seã pihkarã, saiya ahperã pahrã.
Thowero ti esgoto atiro mhã vem aquele aterramento de areia. Ñasa muhsã atore na boca do igarapé
samaúma to pitore. Nuhk‰pori marĩmikaro, karoãka nikã estava distante de quase 6 metros te yabururo
bamhã. Te nã doeá mahsã puhtimike yakea petiawapã. Tho werã tore wai mahsã puhtitisãma. Tuahea
nukõ mar†tha were webosa, se falamos do meio ambiente, podemos nos alerta pessoas que trabalham no
DSEI, motores de popa siarã. Motor de popa siaguta niãpu wegupeá. Óleo 2 tempo mistura, terminou de
mistura frasco de óleo 2 tempo diapu dohkeñhomhasama. NarÞ mar† uk‰ werekahsa webosa, mar† sesaro
mehta thowetibosa, nakerã thota, mar†pekerã thota. Bero barco pawu siararÞ. Nós temos barco Aciru,
Doetiró, Candinho e outros barcos que viajam thota. Te pawupure base doase, tepure phe wasa base arroz
embalado com saco plástico, conserva armazenado dentro de uma lata, tere nã arroz merã pamikheo
pokhesã saco plástico diapu, lata de conserva diapu. Rabeta siarã óleo completa kheo peti mhakã diapu.
Werekahsa wero yua marirÞ, te ukumirãta mar†tatha tho werãtha webohkasome. Até mergulho nimiãsanã.
Muhsã to hoña ñakama phe nisa to diapure. Nisa ñiose duhkari, kõme utawhike, di huri, garrafa de cocão,
kõme boamhãsitise, dipa atenhõ phe niburuasato. Tephe utawhi ñarõ weburuaro we. Tho werã mar† to
MANEJO nirõ werã atiro werãtha, tere mar† añurõ we nikãro tenhõre koãro k‰bosa te ñasere koarõ. Tere
nikheosiriãsu yu kerã sobre o lixo.
Domingos Brandão – Yu kerã ato karõ contribuição weguti. Tho wegu 6º PEF ma lixo khase nithoa
nomiw‰ duhporopure nã yenukãkateroputa. Mheõ wio niwã nakerã, mheõ tuse wãwakãti te buiri, tho wero
ato uk‰tha wiokure nikãwu. Pharã nisama conselheiro Distrital, conselheiro de Saúde nisãma. Thowerã
na surara wiorã puta wuasã kawã, yu puro waro te nhorÞ uk‰miw‰, tho wegu tere uk‰ tiapu mha. Wio
niãpu, ate numur† uhsã apoio ser†ra miãpu piscicultura kahsé.Te nhorÞ yu purõ kure whianukã nikheo karÞ,
webahsati bosãma nirõ wioni. ThonikarÞ atore yu pahku kahbi buhku Firmiano Castro dhui kotemi, tho
wegu k‰ho kerã político nikuta nim†. Ku kerã yu kahtiro poteorõ político waw†. Thowegu ku ho recomenda
weami, partilha marirÞ ogu wemi. Tho wero mha atore niaputo wametise uhtãpa wai mhasã k‰ pikamõ,
sõpu siripo, thonikãre ato wai mhasã. Do lado muhsã sipéri siroakã, serepé. Siroakã ni orero k‰ duhpho pih†
susaro. Tere mar†re yaiwa tuoñari mahsã, ati tema yahakã, thonikã pawakã wewã tere mekh‰ ni wereami.
Tere na mahsãre were bahsaya yure niami. Recomendação k‰ buhku wekaro niãpu weropeá. Tere dusa
na wai mahsã, wapetia wakarã niwã niami. Te ni ahpeye amer† wiophesa wetigu wese, ñarowese sãputo te
tho ni k‰noapu. Wai paya yahsé, wai paya pawam† nisé te niãpu colocação. Mar† bero ahpé oportunidade

Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke

49

AIMA nirõre, dero nikã bhaua pari ni tuoña wekasu wegupeá tho nimitha atiro niti, ahpero niapu. Polo Base
to marirÞ duhporopu warota ñarowese nukãkaro niaputo. Tho ni colocação k‰siriãsu yua wegupeã para não
deixar limpo. Tho wero duhporopure na uhpikari weke mheã, kãmi deroke sutiri mheã, dero bhause ñase
na payia, duhporopu nikarã, ato diapu poñokakuwã. Luis Lana, internato nikarã muhsã mahs†sa ti kurapu ta
mar†re uhputu ñarowese nukawuto. Ate bara duhporo puta nukã karo niwu. Duhporopu warota. Te ñarowese
nukãpa nig‰ thoni mhusare. Tho wégu ti pautare ukunemo wes†riasu.
José Maria Barreto – Yu kerã ato complementa kheoguti muhsãre, mar† ñarowese ukurã wemi saba.
Yu nikati sõpu Ahkoñisapu heáwu nigu teyu. To Ahkoñisa heakã yu mhañehku tho niw†. Década 78, 79,
80 waterore, mar† mhasi miba totiropure patu darashe wamiwuba. Wekã kuya mãpure motores pa siawu
niwu. To duhporo wa yuruakuwã niw† dihtapara, diakoeri niãpu tomã. Tho nika wai yuruawã niw†, te mar†
kateropure. Weka te motores nuka mhawu mhã motores, gasolina niw†. Ti mahka mumumãmuawu niw†
motores quarenta, vinte cinco, quinze niãpu nã whesiasé. Torõ wai petiwã niw†. Wai nikarã timã diakh‰re
bhutiawawã niw† niteyu. WakarÞ, mar† wehkarÞ bati wewã niw† ti mã Ahkoñisapu. Ató tho niãpu nikarorÞ ati
parte ambientalistare tho ni mahsiti, motores quarenta. Topu yu niku siakarÞ ato tohta niãpu mhã. Ato motores
khãrore uk‰kheoguti niapu muhsãre. Ati parte nikaroãkare nÞ soro mehta weapu. Buruase, wãmuase ISA
kharã. DSEI kharã, ñamiri thota, umukhori kerã thota wamana. Ahpeterore mar†ta nikã. K‰ motorista kerã
umuñaro mera diakhu siami, tho werã wai te kusarire mar†ma mha. Uhsã ma ato dihtapara nho mar†. Diakoeri
nã wai dutinuhãro nhõ kerã marĩ weapu. Tho werã muturupa merã siarã nho tuomahs†kure siaya. Ato mar†
Meio Ambiente ukurã wemiba, teta keoro watise ni. Noã ñaro waro sari ne? Ahperã mehta ñaro warãsama,
mar† bahsita ñaro warãsa. Ñati muhsã dia karoãka nikarÞ newarore yu wimu nikarÞ ohpa pamor† ni, ohpa sari
ni wewu. Nikaroãkama ohpa wasa nikã mha, wai na nise sari mar† mha. Te motores pakor† paweburo peokã
weaputo. Tho werã atokã terore wai bhauti buhtiawama. Uhsã ne nikãti puaña wetimi uhsã nirõ waterore, tho
nimikã ne mariãma. Dero werã niñare? K‰ waiw‰ muturu buhsuse tuo wegu mehta nisãmi ne, tho werã wai
wui nisamã. Thowerã satiró kure sia weya te nhore.
Alberto Pimentel

Dita keok‰re ñio, were weke. Tho werã uhsã São Domingos nuka makãtiapu. Topure phe niapu omã
na usetari, bahpa na nise tari, thonikã uhsã pua mhake parare puatikarã uhsã nike, nipetikãpu añurõ mahs†
sirikãma. Añurõ mahsi sirirã atopu ati pesquisa werã atia. To S. Domingo siroreta niapu Mioña wametirima,
beroreta niapu Yaisa, berore niãputha Ahkobuhtiya, to berore niapu Usepoeya, Useya, to berore nisa
Uhtãm‰poeya, berore nisatha KarÞkeya, bero nisa Pedra–de–Tinta, berore nisa Bahtituhk‰, bero nisa
Ahkobuhkuya, bero nisa Piracuara, berore Sãpoeya nisa. Berore Siripapoe. Tota niãmatha 6º PEF.
Ato wuamuã mã igarapé Samaumapa. Tosirota niãputha igarapé Veneno, igarapé Traira, igarapé Caxiri,
Buracuara, to siro Sohputuru, ato sirota niãpu Bela Vista. To siro niãpu igarapé Buhpokaguakama, igarapé
Buhpophairima puamã niãporo. Tho wero atemãri keoro niãporo nã Bela Vista kahrãre. Duhporopu re muhĩ
marikã ña phepuri mikãma niaporo. Bero niãpumhã Porto de Satarem. Ato siro niãpu rio Umari, uhsã nipetirã
Dehsurima nikaro weapu.Thowerã uhsã ati mapa re werã atiro niãpu. Nikaro mera niseti wai dehsu werã mari,
keoro wai wherã, keoro kure ñanuru wesetirã niãpu. Bero rio Umari. Sirore ni Whakhĩtha. Tosiro Wamurã.
Bero Buhaya, igarapé Homem, atimã poteapu atimãputa Wamuña kahrã dehsu werã weama. Capoeira
Santa Cruz, thokõ dihtara. Tosiro niãpu Seãñitha, Yoatha, Uerimã pito, Yepura, Yepuya pito. Totirota niãma
peorã. Mhãra, Doera, Waruserara beto. Todiakhuta niãpu Waruserarako, Semepamõ, Miriãko, KÞronuk‰rimã,
Diapoañiriko, Kamibuhkuko, Miõña. Atima kerã poteapu te Wamuña kahrã thonikã Nova Fundação kahrã pu
dehsu batuora weamã. Timãpuremhã phe nisa wametise. Tosiro nimhã, Miorã, Wariãbeto, yuhti pito, phepuri
wuari mã, Wariãyuhtimã, turi pamõ, diawe nuk‰ri ko, Yasakhunuk‰rimã. ApeparÞ pere nitha Watoboariko,
Watoboarimã, Watoboatha, Bup‰ririmã. Ato waterore bahpa tari nisa, ato siro nisa, Bayape (Santo Antônio),
Yehsea, Yehseako, Paraseramã. Berore yuhti, tosiro nisa mahsã werĩkara yaro. Wiopehsase mera ñaro nirõ
wesa. Bero Ahkosoãrimã, Ahkobuhtirimã, Ukaya, ato siro Ukayadihtara, Sipeñirimã, Yuruñiriko, Yuhsuarimã,
to siro simeterio nisa. Berore ato diakhureta bahpatari nisa, Tuoñariñoa (Maracaja), Dahsutiriya, Wehkuya,
Mãphirinukurimã, omã peri, Butuporãtirimã, Doesañarimã. Ato sirota nimhã Uhtãtitha (São Francisco). Ati
parÞ pere omakati tha wuhá wi, toaya. Ato siro nisa bahpa tari, Bohtariya, ato nituo. Atiro weapu.
Vicente Azevedo – Arã nipetisé grupo mar† ñakata añu bhutiasé mapari weapanã. Mar† mahsitiké mar†
mahsiawa we. Mheõ bue nemorõ duas. Tusa yuruagu kohro yua te mapari kahsere. Uaka misa yu basi.
Thowerã mari nikarore ahpé grupo waratha: AEITU, AATIZOT, AEITYPP, ATRIART, Moopoea e Miõñapito
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– Thowero muhsãre tuoñero oó entenderó oó weti? Mar† wese nirõ teto thota
wanow‰, wesome mhã ohpaturi n† mar† bahsi tuoña wesé nirõ teto ate. Ahpetero mheõ ahpesé wero nhõta
tuoña kasa mar†. Thowerã uhsa ahpeye mahkar† ahperã mahsã mariti? Deró werã ahputu wati mahkari
pure, ahpeye mahkari warã? Nã wai mar† se buire. Mar† bahsita ñanur‰ti thiarã. Ahpeyepu sõpu São Gabriel
pu. Uhsã ato buipemã petirã weapu uhsã mhã. Nã wai mar†se buirita mhã, niteyu. Ahperã sõ garimpopu ta
warãwé nikarã wa dhoawa. Wai mar† mã atomã, waitiró pu warãwé nikarãta wa dhoawa. Atiró weseti mar†a,
ate buirita tho wato. Thowerã mari ahpo k‰ atirópé werã n†, ati kumãta nukatharo uaro wé n† kukarãte we
mar† atere. Wewe mhã n† sõ atiro nipetirã pharã merã mhã, pharã mahsa merã ukukata tuoña nõ busa.
Nikare grupo ri, associação ri diakkh‰ ukukã tuoñe noña mariw‰ n† yu tuoñasu, niteyu. Sõ nã ukuke cada
associação nã ukuke wake acontece ke nirõwé teá. Uhsa kerã tohta n† ukuwu ato buipemã, tohta mar† kerã
n†. Ano retrasadopu ate manejo khasé ukutha miwu, te agora uhsare ahpo nukãwé hopu. Uhsa te uku mirãta
teta wewañaka. Nokateró mar† tuoñehamiti mar† n†? Atiró mar† pahrã merã ukurã ahpo harasa n† wahkuãpu.
Thowerã atiro satiró were makã warãti. Muhsare weretha miãmanã. Thowerã uhsã ñarowese principal te heu
nisa ni ukuãpu uhsã, te heu nimiãputo ahputu waró. Muhsa wero nhõ dihtaparã momiãpu uhsa ato buipemã.
Sõ José Maria weretha miãsiku, uhsãma kusari diakh‰ niãpu. Thoweró uhsã puabuhtiasé n† uhsãmã. Sõ
yaisa, mioña nã nisé mar†, nopé dutisami niti mirata pua whe buruokã werã nhõ ni uhsã topemã. Tho ni
ukuka beró pure mhã, muhsã kerã thota ni wahkusa muhsã, berópure heu dohtori, heu pisere ñasiritirã
ukurã te mar† atere mhã. Mar† pratica the nirota weto berópure marita piatirãsa, te continuakamã. Tho nikã
te wai nimã koasé nimiãputo ahpeyé, to uhsãtiró nirõ weapu te wai nimã koãsé. Thowekã wheri wahsõ
merã whegu whe noaña mari miãpubatha. Soã pahrã ukutha miasarã, te dehsu base maigu mehte wenõ.
Keoro whe basé nhõ nirõwé n†. Ate ahputu nisé puasere, te wai nimã koasé todo tipo te nimã mar† nare
koãsé, nõ weriti bhutiatigua doatiawagu wemi wibaku ku kerã. Tho nikã bezimentos to ni mar†re ahperótha,
te puasé wateroretha n† uku noãputha. Ahpetero nã wai wamurã weaparã nise numur†retha, topu uhsã kerã
kotenÞ, atomã yuru karãsamã ni, koterãwe to buikhara pekerãtha. Tho niri kurã to Pari ta thoaparã, tota
dhoake buró kaparã, nã porátimurã uomirã ta nur‰ burokã parã, nisé nimiwutotha. Thota wawuto waropeá.
Tho nikã nã tho wai wamu, mar†tiropu nã ehtati yukã tho wato nirã situru ho thowe buhtia tusa mar† pemã
ni ukuãpu uhsã peatha. Sõ mheõ warota nã yepé nukõka turu. Nã toakã diakhu bupuwaña, dia phairo nikã
diagu wemiãmiku toma, tho werã muhtõ buro karõ miãpa ni uk‰apu ‰hsatha. Tho nikã malhadeiras, te 4
dedos, 3 dedos nisé añukawu teya, tho nai yuro yu nikaro yamata uhsãma dihta para mar† miãputo. Tho
nimihãta to ohpa pamoriãka kehasére, tho yhosÞ nurumara teapu uhsã kerã werãpéa. Tho mar† te waromã
mar† kerã dukarõ yua ni uk‰apu uhsã tha. Tho nikatha malhadeira nikiã pika sãkhuaka mã peobhutiawu
ni ñanoaputha. Sõ Cornelio k‰ tho nimiãsibaku usar mahs†kamã añuni tekerã nimiãsik‰. Tho ta niwu nirõ
peã, tere usar mahs†ka. Te mar†akare k‰ pánuru sakã tho ni buhtiawu. Mheõ wara nhorÞ ñero wemiwuto
wero peã. To phaiku 3 e 4 dedos nikhu kerã thota, no warã nhorÞ ñemiwuto. Tho nikã mosquiteiro, tela,
tarrafa niaputo, sõ soa mÞ kerãpuma tea wai ñe bato nirã oke mheta nimito weropéa. Muhteã dutiato nirã
osé nirõ mito weropéa. Tepere mar†pé usar mahs†tiapu mheõ. No yuha boayurugu pu wá nare ñe wesé
nho nitusamiapu. Tho nika tela, sõ nisé yasasé khaseri pahka merã nakarÞ ñe, no buhkua bo karãreta.
No buhkurakã keoro ñeorãte tusamã nã buhkurã kã werãpéa. Sõ buhkuabokarã, porãtirã nhore ñapu. Peti
bhutiari nigu tho ni noãpu. Tarrafa – tho wero tarrafa sõ ñepure, sõpu wai tuamiãmana uhsamã mõopu.
Narciso Barreto
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Topure nãkare bupuro otiamã ni ukuãpu uhsã, ti trecho kharã. Tho werã te tarrafa ri kerãre mar†re dutikarõ
yuasa. Tho nikã ti tarrafa dukutha predador nigu weapu. K‰ yuaro wai nisé dihta parare dohke ño sia mimhã
bagu nho niguwemi niuk‰apu uhsã. Tho nikã piracema, wai nã tur†kare uhsã wai nã tur†kare si kumã inicio
do ano turimiwãna ato buipere. Tho werã ati kumaré mha tur†timiwãna ñakata. Sõ José Maria niikaro yamata
te motopa tho wewu. Yu ñaku tho ni atopu khara wamuã, rabeta pa kuora diakhu nirã weapu uhsã tiapé mã
mhã. Tho werã mha nã topu warã ahpe kumã nukarõ no janeiro watero tur† nukã miwãnã ti uhsã nir† trecho
karÞ. To siro, buiaka pé to nimiaputo nã purõ nerekeá nã turisé. Tho wégu no rabeta, motor de popa merã
wagu nho, wá no niãpari n† to uhsaya mahkã te pare pó peokã, mheõ wahrã mha topuma, mar† nurubosa
nir† pensamento merã nirãmha ti kurã mhã ni tuoñapu uhsã mhã. Tho derópé weka añurõ tur†miti nã mhã n†
uhsã weñarã tira teapu uhsã. Tho wekare malhadeira nã botéa ñesepu omhapuaka. Tomhã umuasé nimikã
amÞdo muhãpu uhsã to kahrã tha. Tho werã atikumaré te pawu merã nÞ ñeña ti karãmha. To duhporopu
nã mar† ñekusumapu nã ñeke meramhã, kuoke merãmha, wahsõri tisé pu merã ñeñara mar† ati kumaré
mha ni ukuapu uhsã. Tuoti muhsã? Ahpetero topu ñe kuhsiarã, ahpetero topu wer†pu sãpasaka to uhsã ya
mahkã kunorosa. Atiro weka pere ahpe kumã añurõ tur† bosama, deró wekapere añuro tur†mitinã ni uhsã
ñarã tirã weapu. Tho werã muhsã atopu warã mahs†thara as. Sõpu burutirã mho mahsitharã samã nã kerã.
Tho niwu tho uk‰wana to Pari bui kahrãpé ni mahs†tharasa. Tho nikã ñe barragem de cimento. Te mari
tuokata pur†sé niaporo nika tuomiãpu mar† te cimento re. Tho werã to barragem de cimento ta tho wenemõ
kã sabá nã waire oburo buhtiaro tha ni uk‰sé niaputo. Tho uk‰rata tho ukyapu uhsã ati turuma. Te cimento
wateropu deró bahusé nã nuko sã karoho nirõ wemiãputo. Noãpé mar†re bohpé bahsro atiti? Ato bohpémita
atokharãre tubosa nisé wapu tha. Tho nikã intercâmbio e pajé indígena. Uhsãtiro pure sikumã, ano retrasado
nirõ nisuto, sikumata nitusawu keoro waro pemã. Três anos atrás nisato, tho werã yaiwa uhputu siamãwa
uhsatiro pere sõpu nã. Ato yurumuapã. Thowerã wai paye niseremhã yaiwa niyurã mikaparã niguteyu. Te
deró nã pahkusuma nirõ wesato te wai paye. Te ñaro wemã nã, nã nho mhã atiro intercâmbio yuatikarã
ñaro dohreõmã wai dehsubaásere ni uk‰noapu. Sõ muhsã uk‰tha miãsu muhsã, sõ soá whepiosé. WhÞsé
atomha dari phaka õthirã wethirã wepiomã nossa. Tekerãre peokarõ yua ni uk‰noãpu tekerãre tha. Lixo
inorgânico: uk‰tha noapu tekerãre. Sõ ñasé pilha nohrÞ dohke ñoti karã, nurõrã, mar† koãsé peri sé yarã ni
uk‰noãpu tekerãre. Tho werã uhsã topémã uhputu dararã wemiãpu uhsã niguteyu topekerãre. Uhsã nirõ
atisi pemã buipere, te lixore, mheõ tho nimikã tho continua kapu weropéa. Ahpoharã sa nikã numu. Mar†re
tho warowé ni. Mar† uk‰miwabá ni wekã ahpoharosa.
Chico Bastos – Ñe assembleia pahkare yu nirõ nhota, phairo nirõteapu ba atokerã. Um minuto phosé
nikheoguti, tuorãsa muhsã. Ñe niapu ato mar† bahsesé nisé benzimento, bahsé uosé khasere niasu yua.
Sõputa burutikasa niapu, nikamã waro wemito. Tho wero nik‰ ehú imisa, deró nisaro ahpero, phe nikamiba
bahsesé, bia imisa nikheokare ñe, yasurekheo nimiwãba ahperã, niwu niguteyu. Yu tuomhã tere, uhsã tere
ni kheo weapu ahpeye. Soa nitirã khoramã niapu. Te niasu yu tuoñakare ahpero principal. Ehú imisa, bia
imisa yasurekheo. Atiro bahsé uorã ato weti imisa, ohpekõ imisa, karãko imisa, nibokarã ahperã tho niparã
ni tuowu niguteyu. Tere muhsãre nikheoguti niapu. Torõta ni um minuto eháwasa.

Alexandre Rezende – Dhuiburoti muhsã? Ato uk‰kheoguti satiro ñe kahsé niapu toá, intercâmbio
pajelancia. Nã ñe wekaro khasé, tho werã mar† nikarõ mar† nirõ, nã paramerã pu ni buruarã nã buatanukaro,
ni mutakarã mar† ñehkusumã petiakaarã niwana thota. Tho werata mar†tha sumudari kuo weropure khati.
Tho wégu yu tho ni tuoñapu muhsã tho nirõre resultado mis†rikã u5 anos atrás re, ATRIART nukatha k‰
miaputo, nikarõakare ne ahpohawe. Dikese século yururo yurusato, mar† ñekusumã nã wai pahrã nir†
kura, nã buánukha karo, yuruasa thota, mar†mimana nã kerã. Tho weromhã arã yaiwa nã nirã, teta muhsã
nimiasuba. Nã bhuriobhutiamã ni tuoñasu yua niguteyu, tuoti, te wai paye miãrã, doe paye miarã, seã paye
miarã, huá paye miarã, môo paye miarã, te nã nisetisé miarã. Tho werã nã yaiwa, mar† ñekusuma ato buá
nukã karã, tere koeweka, mamãpheokã, na ñanuru nã weka wai wamu, añurõputa wamu wek‰karã niwã,
tuoti. Tho weparinã. Tho werã nã wai wamur† kurare nã pharã nikukarã niwã. Tho werã nã yaiwa petiawã,
ñanuru bokarã, mar† nikarõmã nÞ ñe nho bahserã, te wai paye ahporã, nikare noã ahpobusari mhã. NÞ niku
bahsetisa mar† thota, tho wero yuarowé teá. Nã tho werãmha yoaropu kahrapu ati, te wai payere mhã miãma,
toputa atirowé ku yaimã. Tho werãmhã arã doe piãka duhporoputa boa muhati karã nimiwãna. Tho werã
mar† nã paramerã nã wai nisere ahposirirã wé mar†mhã século héarosa te mar† paramerã puta ni turiarãputa
nã wai pahrã nirõmã heára heábosama niguteyu. Tho wégu yu tho niapu whiõ wh†, kahpi sir† wiyia, nãwero
nho nisetiro yuaroteto tere ahposir†gu. Mar† ate wher† ñokapuri merã suakere koãka, mar† dehsumike zagaia

52

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

ria kamã, yu tho niapu, koãka. Te kuomirã mar† dehsuwé, duhporoputa nã añurõ dehsu muhatike nirõwé
teá. Tho werã mar† añurõ wiopehsa kuorã tereni uk‰ ahporã te mar†. Mar† nikaropu mahsã buharapéa, atiro
mar† ahppo webose nho ni. Tere ahpotikamã deró nika mahsãpuhti wesomÞ nã, tho puriseta n† nukukarõsa.
Ñe nhore ñaranã wai wamu bosari. Duhporopure yu mhañehk‰ kerã nã nikateropure, ato dihtatara pure
seã wamurõ yurua kuwã. Nikaromã nÞ mar†amã. Porã, peru siriperã, mar† buatakã kasa porã bua, pobegu
we kati kũwã. Ato kateró nã pokamã mariãma nÞ mhã, uta whiaka poe niãpu ti poeya. Ñaburoyare muhsã,
ñara waya muhsã. Sõ yu nirimã tohta. Atore nik‰ yai nikuku niw†. K‰ kari bogu nhõ niku niw†. Te wai paye
nipetiro deró k‰ uaro wekã boawaku niw†. Nimikarã niwã newaropumã, deró wai pahrã nimikarã bhutiti nirõ
wero nhota nimikarã niwã. Ti poeya, toakãpu khikote miãpu yu kerã. Tho weró ti marÞ nã nÞ heakamã, ti
poeya nimikaro niwu nã wai turirõ. Thoweró wai nimike uta whiké nika mhã, yaka uta whiaké. Nõ wapari
mhã? Miã wakarã niwã yaiwa. Te merã nirã suori nibusamanã nigu tho n† muhsãrÞ atere, niteyu. Tuoti
muhsã. Thoweró yaiwa wa, te wa weró uarówé mar†re. Mar† bahsi bahsé ahporo nirõwé. Atikura kahrã
puatha. Atere werã añusé ñarasa mar†a yu ahkawererã. Ató diakh‰ yu muhsarÞ kusiriãsu.
Avelino Neri – Yu kerã ato uku kheoguti! Ate heupu, ate mar†re samiba tohta. Keoro nikarate muhsã
yu ahkawererã. Ku nimã peoku k‰ toreotisamiku mhã. Thowegu yu tuowu, nã nima peorã wesere nikati
tuowu sõpu. Arã mehk‰ Piribiano dhuimimibak‰. Thowerã uhsã nikati topu, k‰ peñarãta nimiãmanã topu.
yu pesu Barata nã n† Pedro, k‰ Arique heawu sopu heamuta niwu hauaña potepu, puarã warãti n† bapati
kamiwu. Siapé kh‰pu sõpu, yehsegu kharãpu heatha karã niwã, pua bogótha karã niwã. To ameña bukure
wewã merÞ wasa kahrã. Soniku pahigu ho nimiãmiba nã, wé to thoa keawu. K‰ nimakapeogu tho niw†
bapakeomakatiw†. Ñamumhi yamu nikusabe kuhoa, nã ñeku ho mhi, ku Dika pahku mam†ho mhi niteyu,
Demetro k‰ weremiw† niguteyu. K‰ were atiro niwuto yu paramerã yu porã, ni werek‰ werikura ato nho
mur†keá tuo kuña miwu. Yu to miboku niwu tere, mikheowu karõ, tho wero tho nito atiro nito nikheokaw†.
Ku nimã k‰peokheokaw† niguteyu. Tere wehta koepeotha, ñasé nimã diakhu heõkheo, kaw†, añuro k‰ oguti
weri kurata ahp† ni kamõtaka wĩ. Muhsã beropure ñe nho bohkasomÞ yu paramerã ni torõ bia mhawu.
Mahs†guta k‰ weregu wemiw†ku wegupeã, torõ petiawu. Tho werã muhsã pua baárã, muhsã nimã peoke,
toreõ mahs†some nikaw† k‰ho kerã mhã. Tho niw†ku mehk‰ Piribiano yure. Tho wawu niguteyu. Te nho
mar† muhsã yamata nimãpeoke tho nikasanÞ, tho pur† nuk‰ burosa, tho wero atimã pur†ri mã. Pur†ri dia
khutiro nikasato mhã. Tho werã nã wai wamutimã, thowero muhsã yamata, tho pua nimãpeo wenoña
mar†mi bato. Tho nisa nigu tho ni kheo. Tho nikã ate bahsé wuosé, yu pahku yure tho niw†. Atore muhsã,
muhsã yamata, wimarã pharã diakhu nikamibá thota. Uk‰sé mõku mahku ni muã nisé nimito thota, ni
wem† ahpi porãti mhãmia mhã. Tho ñaka sám† buhku bahsé gu nho mhã. Tho wekarÞ mar†kã k‰ yuarota
waminÞ no k‰ yuaro. Akoe derebosari k‰ nimhã ate bia, heú mikheo wekheosam†. Yupu duhtitiri nigu mhã.
Te k‰ wé deró we toreõgu sari mhã? Teta tho nikasato, k‰ bia mikheo k‰ biapokarã sopu nikasamã wai,
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nimã buhkurã. Te nhorÞ muhsã nirõ nhota, añuro bahségu nhõ diakhure, bahseoro yuaro wé yu ahkawererã.
Añusé nho diakhu bahsése kerãre werero nirõ wetha. Buágu toaka diakhu buá uo yua. Yu bahsé uoguta
niguwé, dikerã nirã, amo numiã, arã nã nhikorãre bahséguta ni yua. To mima buagu, imisare toakã diakhu
yabetoa nukõ kheo, ate ñe diakhure, ahko diakhure ñañe khepo, uoka yua torõta. Toakã diakh‰ uá kheo,
toakã diakhu wekamã sõkure wá poano poro niwã ahperã tha, nitiwu weti imisa merã siagu wenomiwuto.
Mar† mahs†sa to wetiro kerãre, atiapé tuste bhuro, siapé tuste muõ we wé. Tho werã mar† atore añuro werã
nigu tho ni yupé. Ato bahsérã nirã uk‰rõ nirõte, tho n† toakã diakhu thowé. Wetiro mã niku tho wesam†k‰ tore.
Tho wero ato ahpero, bara khasé. Wai púase bará, tekerãre tho niwã tha. Arã bará kuorata nima, bará kuogu
k‰ doe yuguwagu k‰ norõ wekheoro, mar† nho whÞti ri kura. WhÞ mimhã ku porãre suori baásamik‰. Mar†
te nhorÞ wé yuru karÞ duhti atiporo niwã mar† numõ, mar† porã, wihsirã wero nho atisamã niwã. Nã dohamã
nisé wasa niwã ate kerãre. Tho werã muhsã bará kuorã nho, nikati wese nho nisa tekerã kuogu nhõ. Baá
sir† bhutiagupu wesé nho nisato teá. Tho werã muhsã tuo mahs†ña te nhõ bará kuorã. No diayu nurugu nho
mar†kare usésã yurukã aña kuri whÞ kheoka miwi k‰. Mar†rÞ k‰ aña yukue, ou piro baágu, baá kã samiku
mar†re. Tho ni poro yu ahkawererã nigu teyu. Tho wegu yukerã weregu wé muhsã rÞ. Tho ni poro nigu tho
n†. Te kerã muhsã yamata waire dhoreõsé ni niguteyu. Tho n† ate diakhu muhsã uhputu uk‰apu muhsã
werã peã. Héu mar†kare te cimento ta mimãkã púakaro yuawu niwã ahperã. Makãpu púagu wagu, tho werã
bui wer† mã buruawã niwã. Deró nirã wer† petiawã niwã mahsiti? Te hauã wer†wã niwã. Mheõ tho weñaku
weretisam† wegupeã. Tho wero nã wai wamutirã remhã, tituru tho omãwé nuk‰kasã to weropéa. Deró nikapé
tituru muhtõ ti kamã tho wai wá ti nuk‰karã samã uhsã tiropu mã. Tho wai mar†rõ nikarãsa uhsãpua. Tere yu
karõ ni kheo yu ahkawererã. Mar† ahpeye puá. Añu! Tokõrota ni.
– Wai whÞbuese. Sõ puatirãta mhã mar† ate merã, dehsubasé ti bosa n† ukuãpu
uhsã. Faxear com lanterna de vários tamanhos, nõ wagu nhõ wa mimhati ba wesé nhõ nibosa niãpu uhsã.
Tho nikã zagaia merã, tho nikã wai yusé nho mia, púaro mar†rõ niguteyu, wai yusé nho mia, wai yu nõ
baáwagu nhoa karÞ m† tué, baánobosa ninoapu. Tho nikã kahsa k‰, no dia pahiro, karõaka nikã wagu
nho sã webosam† n† uk‰ noãpu, tho nikã espiñel, tono ahpeterore, wamugu nho oreró baákea bosam†,
mar† ahpetero baámahmiak‰ wégu peã, tho weba bosa mar†mhã ni uk‰apu uhsã. Tho nikã arco e flecha,
ahpetero mã ahperã ne nho merã dehsu báabosa mar† ni uk‰apu, tho nikã bhutu k‰sé to dia pahrio wakã te
buhtu kusé, k‰ wethirã nã bakarÞ mar† ku webusa niãpu. Linha de pesca, malhadeira sõ pahikhu nhõ merã
diakh‰ k‰ we nã sakã babusa n† ukuãpu. Tho nikã ñam† eõsé ahpetero poepa wateró nirã, sõ wahsoriti sepu
merã eõba mhã miãmaba. Tho webusa mar† n† ukuãpu. Tho nikã puasé niãpu, uhsãpu werã weapu niãmã
sokharã puatha. To mõ buipemã dihtapara nisato, diahtapara niwu. Te dihtaparare tha pua, puarã kerã añu
kureroakã pua, to kh‰ diakhu wekã añukkabusa nisé wapu atoá. (mapeamento) Thoweró to uhsã áreare
n†, uhsã dehsubasé te erapoeya. Duhporopure pukãpoeya nikuparã ti poeyare. Thowerã beró pere mhã
to buipé, sirópere warã to diakh‰ kari kuparã ti poeyare, yurutiparã tore, thowerã ereya nipu, ereya niãpu
thowegu muhsãre yuruotiap† n† bhuikaparã. Thoweró ereya poeya wametiporo ti poeya. To buire, ti kusa
Narciso Barreto

nitharo wesatha, boteá nã tur† kusa. Buita ahkó buhtisa te yu niké nuhku nimuaro wesa topu mã mhã wai
nã turisé diakh‰ nimiãrowé te pua mhã, te uhsã ya mahkã pu te São Domingos. To nisã uremiripa nã nirõ
uhsã nirõ niteyu. To siroakãta yaisa nã nirõ, to kerã nimuasa wametisé, wai nã turisé nimuã nipoteawasa.
Tho nikã mioña, toreta duhporopumã momorõ poeya nimiporo hopu, ehkarã nã nererõ nikã ehkarã poeya
niparã. Te ñumugupu nituosa agente de saúde a mahsã darasiari mã nirã to kuãpu. Thoweró topu merã
nituorowé ATRIART pertencer sé. Tho nikã, sõ São Paulo ahkarã buá, bui Santa Rosa te waterore wai turisé
diakh‰ nirõwé teá, hto nikã tohto buá to nã dehsu Bari poeya nirõwé to kerã. Tho nikã wai mahs‰ dhuiró
ato nã wai turisé te wai mhasu ku dhuirópu nituoro wesa teta yu tho nimiãpubato niãporo nikã tuo to São
Domingos rabeta pa po´mheõ wha norõsa mhã nimiãpu yu, ati kumã yahpare mhã. Tho nikã yai kuñatha,
tho nikã wiophesa ñase nirõ wesa ateá. Tho nikã cachoeira Jabuti, igarapé jabuti ti mahkã, ti poeya buikata
igarapé Boca de Sal piracema toakãta wai turi rõ nirõ wesa tokerã, tho nikã wahpasaró Igarapé Samaúma
sõ moaña pitó nimiapuba ti ra. Tho nikã te Caruru Cachoeira to nituosa, to Caruru Cachoeira kahrã duhti
muosama uhtati ri mãa. Timã buiakarã nukãtha wai tur†sé, bahpatari te nimuasa tekerã te khoatiri tuhtk‰ te.
Tho nikã buhpora, te wai nã turisé nirõ wesa tekerã te lago de traíra to doerá, to buiakata niwu ahperã tha.
Ti dihtara buita nitha wai nã turirõ, buireta to mhã yurutarirõ nisató, sopu wahsiritirã toakãta yurutari maka
mhã to pearõ nisa nikã diahtara. Atikesé n†, uhsã daraké muhsãre ñeõ.
Vicente Azevedo – Añu

yu ahkawererã. Añubuthiaro weremã. Thowerã marĩ ahpe último grupo werekã
ña kheorã ti rã wesa. Relogio tĩ, tĩ nitha ro khoro weropea. Ati pauta re nikã peokã ñamiakã ahpero ñatharã
nimã marĩ suori dararã. Añuro sari? AATIZOT e AEITU wererã atiya.

AEITU
Claudio Meira – Dhui buruoti musã? Ato daseye merã niĩti. Musã soarã wesa. Ñamiakãpu yemerã
nigu ti. Diagnóstico da situação da pesca atual nirõ nimiãpu to. Musã uputu ukũ tha pu. Mehõ lê ma dhia
wu ti. Conselho distrital local wakatero marikã bíblia khase wegu weti nikã tuokã ti yua. Añuro were dhiamã
ni migu. Ate nisã: uso da malhadeira continua. ATRIART pu mã uputu yusã ukũ se nirõ weapu. Tho ni mikã
nikũ kãpu. O uso de timbó continua pu. Uso de pilha continua. Lanterna merã siã mase. O uso de zagaia
continua. Despejo de lixo no rio continua. Uso de mosquiteiro continua. Uso de tela fina continua. Tho nikã
o uso excessivo de puçanga. Uso de timbó aos wiophesa ñase e nas cabeceiras dos rios e dos igarapés.
Muitas vezes o conhecimento do benzedor agrediu os ambientes dos peixes. O pescador kumũ estraga os
ambientes da desova dos peixes e dos camarões. Ate niapu marirÞ upu ñarõ wakã wese nirã tho kũapu.
Marĩ bero kharã pure tuo ukũ rã we mariã. Na marirÞ ñorã pea nikã ati pauta re peokarã nimã. Añurõ ukũ
peonõ ña marĩ hopu. Ñamiakã tere ta ukũ ahporo ua nigu we upea. Ato peti yusã darake. No ya grupo k‰
ukũ sirĩ no ukũ ña. Atikerã niapu usã Higino Pimentel Tenorio (API), Feliciano Tenorio (presidente da AEITU),
Santiago Meira (capitão da Cachoeira Cumprido), Gustavo Amaral (capitão de São Pedro), Protazio Lopes
(fiscal de AATIZOT), Mauricio Vaz (professor de Trindad) e Afonso (vice–capitão da Trindad).

AATIZOT

Dario Marques e
Narciso Barreto
apresentam mapa de

sua área de manejo.
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Protazio Lopes – Dhui buruoti musã? Ato karõ werekeoti ya associação AATIZOT khase nise tisere.
Itia kumã wa ti associação pã karo. Dois mil e cinco nikã pã wu. Musã ato pheye ukũ se nho ta wewu. Marĩ
ne nukã kama tutuaniwu. Nikã timã masĩ no ya marĩapu. Atiro niwã bukurã. Respeito aos recursos do meio
ambiente. Dero werã tho ni pari? Marĩ wiopesa ñawe ate numuri pure. Bukurã na añuro wiopesa ñakere.
Ahperã weronho wekasa marĩ. Recursos marĩ phe kuo kã sa marĩ. Wai wÞ se, marĩ nukase kuose. Na
bukurã pua añuro ñanuru wekarã niwã wiopesaromerã. Na pua patikarã niwã. Marĩ pua mamu ta nimigu
pake diokãpu. No yoku duka ñara pakã mariã. Apero ni wu tha época de desova e o uso do conhecimento
tradicional. Ato musã nirá khoropu. Dero werã wai marĩ ti? Dero werã peti ti? Niĩ ñawu niapu musã. Yusã
tiro bukurã nirã tho niwã. Ma sirirã niwe musã niwã. Baserã na khapi sirirõ watero basemianã nã. Na bukurã
pua masã rÞ wetidare ta na wai re base ahpo kã wepã. Añuro wai turiã to nirã. Wai mhasã putia to nirã.
Tho weronõ warã marĩ ne wakũ we mariã niwã. Os wiophesa ñase são derespeitado. Wameti sere wiopesa
ñawe niamã. Bukurã pua atere wai werãsa, ate atiro wamÞ tise niĩ wÞ tikã ña nimuapã. Te nhore na wiopesa
ñakere marĩ no nirõ weka mariã. Tho nikã na wekua nerÞ se. Base thiarã wÞ kũ pã napua. Nikũ ou puarã.
Sõ quatro ou wÞ uruo wero marĩ rõ. Marĩ porã rÞ no nirõ we suori bakã mariã. Ti ponto re dero we ahporo
uati ni ukũ wu tha. Maleficio aos ambientes de desova dos peixes. Nohã masigu nho te turi pamorĩ rÞ
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doha kã mi. Ahpetero ma turĩ wia boka ti tho dohakã sa marĩ. Añuro wekarÞ nikã kumarÞ puati ou itiati turĩ
ma. Apero tha crescimento da população. Porto colombia pu wai wÞ sia usã Trindad kharã tho nikã Bela
Vista kharã. Trindad buipe wa usã tha te bara tiro pu. Usã peñara tiro pu. Apero tha o uso de malhadeira e
a destruição dos ambientes dos peixes. No daragu nho ku puagu ou itiagu dhokayu wemi. Tere usã ahpa
pamorĩ rÞ panur‰ satikarã nimiwu. Nikã kumã deko añuro wawu. Bero tuoti wu usã mhã. Doe ñosese. Añuro
ñosÞ weronho orã meõ dute wesa wamã. No pe ku doe mha diekũ bosabe. Topu warã nikãroakã warã ne
doesari boka tisa. Dasia ñese tho ta. duporopu mã añuro wekarã niwã. Ato kateromã nise pawu re mimorõ
kũkamã. Te niapu uputu ñarowese wese. Destruição de arvores frutíferas da beira do rio. Na wai base pawu
re ta marĩ pake dihokã. Ñe nho barã nã nibosari. Tere ñanur‰ rã, tho wetikaña nirã associação kharã, lideres
das mahkãri, inspertor de policia. Mau uso de timbó. UrÞ kũmuña nerÞ whetiarã puatikarã nimiwu. Tho nikã
bero ya makã ku capitão puakã ku niwu. Bero wai urirã pharã bokawu. Niku Bela Vista (karÞ bua) k‰ were wĩ
yure. Yu puakã añu bhutiaro werĩ wã niwĩ. Meõ wisiawaku niwu niwĩ. Puatha nukõ base ahpo weti kã ti niwĩ.
Ato katero pure k‰ parã merã na wekã ne batiparã. Bokaparã omarã kã. Yu uputu buawe tisa niwĩ. Tenho
rÞ webuthia tikaña niwĩ. Wai turi kã rÞ wek‰ suaku merã diaku ñerã nimiwu. Tho ni mikã tha di wek‰ merã
kamota khe kũ wã. Tere kũ turĩgu wabosabe. Usã nise tise wegu we. Limite de manejo de pesca. Ahpĩ ya
ditapu wagu permiso serigu sa mi niwu. Pua semana ou nikã semana ku niatho poteorõ niwu. Ahperã añuro
uti weamã. Ahperã uti tiamã. Ahpeye controle de caranazal niapu. Muhĩ migu ti basekã, wetiro darekã wero
nisa niwã. Tho weti kã dhuti tia wa wesa ou te muhĩ pe bahutiwa sa niwã. Keoro mirõ nisa tekerã rÞ. Cinco
keri nikã puake duaro nisa. NÞ mariãpu topu mã. Usã basita destrui karã niwu. Dusa seakarÞ bukuato nirã
tho ni miwu. Ate niapu usarÞ ñarowese topu re AATIZOT ti pure..
– Añu Protazio! Ahperã ukũ nemorã marĩ ti. Arĩ Claudio ukũ nemorõ uagu khoro mi
te sete horas nikã. Thowegu ato wha õapu nikã pergunta. Arĩ mÞ serĩ ñami surgimento dos AIMA nirõ rÞ.
Ñamiakã nirõsa respota murÞ mÞ. AIMA dero we boka nõ karore. Ñamiakã na experiência de manejo werekã
bahuaroso. Atiro we dara, atiro nukawu nirã samã. Ahpeye assunto pedente tho ahkã pã. Ñamiakã suori ukũ
rã ñapo werã sama. To korõ ta nisa nikã ma.
Vicente Azevedo

3º dia (continuação)
Bosco Resende – Muhsare te nho weato nirãta wetamose nisato dinheiro ñese, auxilio maternidade,
bolsa família. Wai maririterore te merã duba weato nirãta osamana. Maripemhã no nise rádio, rabeta, mari
dumhã tenho merãtamha. Mã marikeramha mehka wahkureramhã! Tho mari wahkutikama marĩ tohta ninukũ
karãsama rĩ atimukho pure. Thowero marĩ nisetise niyuka, mariye nisetiro pere kahtisirĩ, pehkasaye kera
ñesiri we tepe uhputu tuhtua mariremhã. Ate puasere niguteyu wehri pu duse, wehripu dua turiase, dohase,
kuoro bahsetise, temerã marĩ kahtipokara niyurã duoya tere nikakerãre duosiriwe. Tuomhãsiwe marimhã.
Thoni makarã wema nise ni. Marĩ ukakarã nimirata so wihanukãguta mehkã nithasa marĩ poterikahrã.
Thowerã marĩ tere ukurã, dero wero marire thonibuhtia mitito nirõ nisa? Derowe amarãsari nirõ nirowe marĩre
ate ñanuruse kahsere. Keorota thonibuhtiarota wemitito ni mahsihã nirã. Marĩ mahsirã diakhu nimiba marĩ.
Atemerã tho wato, ate merã marĩ wai whebakã wai petiro weronho wa ni ukurãta ni marĩ. Marĩpe wuiro merã
weronho nikãpa. Yure yutitibosama, tutibosama nimapã. Wahk‰ tuhtuase mopã. Mariya mahkãre mahsã
merãre diasashere marĩ nã merãre ukũ ehatipã. Ukuehasiri karÞ mu kerã thota wewu, puro uhputu wegupeta
thonibemhã ni amerĩ ukurã nipã. Thowerã arã ne wimarã mahsã muharãmha, na purõ uk‰ muhãrasama.
Marĩ kihti werãwe. Ku pehkasu atiro ni ukunuka weku tuheanukõ kasami. Atiro ni ukũ uhsã ñekusumuã na
wisetori, uhsã ñehkusumuã sumudari, dehsubasere ni ukũ muhãro nirowe ate numurĩ. Vicente coordenagu
sami nikarÞ hopu.

– Nikã mari rÞ terça–feira, três de junho niĩ yu ahkawererã.
Ku Bosco marĩ rÞ pensamento kũ mi. Tho ta ni. Ñamika musarÞ pensamento kũ miapu yu. Mari atokahrã
diakhu ni mari. Marĩ ñehkusumuã na ato boakarota marĩ boadiharãsa niapu. Marĩya dita re añuro khatira
ti nirã ukũ rã we niapu. Nika rõ merã nirã tirã we niapu musarÞ. Musã ukũse añuse kuopu yu ahkawererã.
Ati Encontro primeiro uk‰ nerekearo nirõ we. Historico kũrã we mariã. MÞpu yu nikaro yamata pharã
nisama atore. Mamaphia, bukurã, professores, lideranças nisama. Ate marĩ ukũse dusoro weronã wata
wio ni. Mheõ añuro tuoñaka rÞ nikarõ merã nirã ni tuoñase wasa. Yu duporopu professor nikateropure
marĩ ahkawererã tiropu yanomami Roraima kharã tiropu siawu. Marĩ uruoro niwã. Ati pensamento mariwu.
Dez anos dararã wewã manejo re. Assessoria kuo wewã. Tho nimikã garimpeiro invadikã wekarã niwã.
Ati wi uruoro esase marĩ niwu pista de pouso na weke. Ñabutiaro uru karã niwã. Sibioke uputu wÞkaro
Vicente de Paulo Vilas Boas Azevedo
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niwu narÞ. Numiã rÞ uputu ametarã karã niwã. Naya meio ambiente re destruí kã karã niwã. Rio poluído
toya karo niwu. Kã grupo nikãwu ma. Na kerã manejo wesĩ miwã. Mehõ difícil niwu narÞ. Yoropu niwã
nã. Suti marirã nikawã. Cidade kharã nã atiro wesirĩ kã uatiwã. Incapacitado weroyo ñaka wã narÞ.
musã televisão ñara ñapa. Agricultores narÞ invadi kã. Todo tempo invadinorã weama na. Tho nikã
amapa pu eha wu. Teta ukũ wã nakerã. Pharã niwã Amazônia legal kharã. Poteri kharã pharã. Thowerã
marĩya ditapu nise marĩ khatise niĩ niwã. Te marĩ karÞ werĩ petiawa sa niwã. Thowerã invasores re
uatiwã. Yusã basi dararã ti niwã, yusã basi dutirã ti niwã. Governo merã negociar wethirã de programa
de manejo re darawã na. Manejo ambiental ukũ karÞ wetamũ nho niwĩ kuã. Ato katerore aquecimento
global nise nimiaputo. Tuo tha pã musã. Dita yokupu nirõ diak‰ añuse herimikã we nisé. Karu Apori siro
pu heyapu. CANOA wame tiapu. Buesiase niapu. Teta ukũama nakerã. Yusã pamuka mã ni niĩ defender
kuñarã weamã nakerã. Duporopu wai peokakã rã niama nakerã. Patu weta darakaterore muturupu siaro
uruawawu niamã. Manejo nisere werã weamã nakerã. Dhitapara, waikurã nerÞ se ñanuru werã weamã.
Na basese kuo yurã base ahpokã werã weamã. Wiophesa ñase re uputu ñanuru weamã. Tere buerã
ehapu. Usã kerã nikarõ ou ñamikã pe ñuorã sa usã darake. Arã AIMA ñuorã samã. Ahperã niamã tha
ñirã. Ahto ma butirã nikure mariã. We pakakerã wãtiapu namã. Africa do sul kharã niamã na. Poteri kharã
weroyo khati bukurerã niamã. Americano, italiano, poderosoya narÞ dita emã peokã karã niamã. Thowerã
manejo nise weta basioti, cultura nise weta basioti, usaya dita ni niĩ ta basioti weapu niamã. Governo
tho wesirĩ karÞ wekoã peoka siriãpu. Pekasã ñaro diaku tuoñara wema na marĩ nho rÞ. Bosco ku nikaro
yamata. Niku wesirĩ karÞ diasa ni. Pharã merã conquistar, fortalecer wenõ te nhorÞ. Tho niĩ mirã tutu eha
nukã werã weamã werã pea. Tatuyo na wesere derowe weseti mitiba ni serĩña werã ehamã. Yusã kerã
manejo atiro werã we usã dita maĩ rã niĩ ĩñorã ehapu.Thowerã na ate ñanuruse kahsere nipetirã daramã.
Thowero ate marĩya dita kahsere ukukãre wiopehsase nirõwe. Marĩ añurõ tuoñakama mari ñehkusumua
nikarõ merã nikara niwã. Ahpeye dita kahrã mari ahkawererã poterikahrã kera ateta ukuwã. Thowerã
yu ahkawerã, ñamikare marĩ mapa, mapa de cada região de abrangência das comunidades de sua
sobrevivência marĩ werãsa. Nipetirã kahtisere buerã weapu, buerãta weapa marĩ. Tho wegu muhsare
thoniãpu yu ahkawererã. Tere marĩ buerãpure miã na merã buenemoro uaro weapu, – thowegu wetam‰se
seriãpu ISA kahrare. Thowerã yusã yahpapure te mapare añuse we wethirã kuosirĩsa ni seriãpu. Thowerã
mari ate mapa wekere, yu atiro wegu thoweapu niãma ahperã. Exemplo do professor Alberto: 10 anos
puawe niama, ahperã tho diakhu niama. Marimhã muhsãpe werasarimhã teremha nirore ua marĩre. Outro
exemplo: sirokhu oanukhu pure ti área de abragÞncia kuoti ninoãpu. Thowegu ku ya mapa ñiomi. Ato nito
atikese uhsã dehsubase dihtapara ni, ñara waya niãmi. TenhorÞ muhsa diasaro kuoti ni seriñaro ni? Dero
uhsa dehsu barãsari? muhsã uhsãre biawarorã weti? Nise marĩre uku weoro ni. Thowera thoniama ate
manejo wese ameri pehkapu ñuse niro wetusapu niama. Wiopehsase yurua niama. Niwene ameri pehkapu
ñusemehta nirosa ni mari bueapu, mehõ uku amesuo atiro werãti ni ti mahkã kahrã tiro eha, uku amesuo,
capitão re uku amesuo seri wero nirosa niĩ bueapu.
Claudio Meira – Tero tira honiarege mari wedesera, usa tiñarige muarÞ wedeaw‰. Tero tira pau
proposta kũtoa tiawã, muã pauta kuarege merãdo nihawu tero bihirõ wederi wisioro birô biawu higu tia yu.
Tero tiro honiare mapa usã ñamika tiariro usarehã Moõ nukamuarirote atiya pote bopeya mena usã wori
tiariro niaw3. Tero biri wai kuã tunire tabere nokororã tiaw3 usahã. Tiere himigira ani Vicente sika parte ati
assunto niarirora mari ñañore, mari wakure nimiw3 dero biri tie kenonukadari, não tiadear tiere, nĩnodo.
Basoka ni tiere nañorã hirerÞ hirerÞ marĩ, masimuatiawu tirapeha terora? Buri mari mena dero biri heariku
mena tierena prospostapu sadaku hirõ birô biawu himiayu, muarÞ terora. Tero tigu yu mekutigare hiduga
sika parte dusamiara, apera himiawã kuã, wai weria usã, ñamiri passaria usaha himiawã kuã, terora?
Mari basopu tiya mania, tie koãmiawura terora. Apireha bapigu koãmiawu to, professor hirig‰ ñamisa ñuro
wahoami k‰, kuya bapigu wai ñekoarõ. Ku padero poteorõ koãku to tigu wai ñekoarõ. Aperã haru kurã
nimiawã kua, niawa usaya makã karÞ. Wai weria hiawã hirapeha, haru kuarigu nigu nihã tiriawi kuhã,
wahorawĩ wag‰ suka, pauhamoro bohatawi k‰. Tiere niawu ñarowese mari hirÞ. Marirã nihara tia hi muarÞ
wakuro kũdugare niawu. Bapiguhá tigu masirõ wa wari ñewariku tirimiawuto, terora? Ñarowese tiraha mari
basokara nihara tia hi wakuro niati.

– Yu ato karo uk‰ weguti. Thowerã muhsã uhsã dita keo wekarore ñapa. Uhsa
paresi parã merã, bubera porã, di pe porã, uhsã atiro wato ni ku arã uhsã peñara mahsã merã, duhpuropu
uhsã ñehkusumuã peñara nikara porã pamera uhsã na mera shã wethirã, dita keo wepu. To diakhu niãpu
uhsamã atiro thoato nikaro. Ato Aima nirõre derowerã mataputa uhsã ati cipac kahrãre mahsiõse otipari?
Domingos Brandão
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Thowekare mataputa muhsã mahsiõse okare añu nibopã. Thonika atore cipac re niku atenho daragu
Aima uaro weapu. Ati dita retha niku, thowekare uhsare añubosa niro niãpu uhsare. Uhsã pahikureri mapa
kuokapu, thowero uhsare puarã ou itiarã uarowe. Muhsã kerã ñasa ñanuru wero uaro weapu. Buerã diaku
niamã. Thowero uhsã buikahrã, sirokahrã nerekare, wai turikãre maimhasitisa, ne waire maitiwu. Nikã ti
nihã Celestino Azevedo were wĩ. Tere buetawu usã niwi. Meõ arĩ marĩ ahkaweri Mandu pe mekã tuoñaku
niwi dihtapara biapeokã weronho wesetiro nho kuku niwu nigu weronho busuwi. To usapere ato makãpu
atigu tuse wãgu weroho wakawu niwi. Puapeseri tho wiokã wu ni yutiwu.
– Experiencia de darase nirĩ pauta pu añuro werenorõ sa AIMA dero we bahupari
nise, dero we darati nise nho rÞ.
Vicente Azevedo

Rafael Sarmento – Dita keokaro, keoro wetise. Dita keokarore uhsã keoro merã dara rãti uhsã
nirã tho weapu. Siĩ mami Domingos nirõ nota. Ahpeteromã marĩ warore ahperã pasakarÞ tusatinowu.
Thowerã nikarore atiparÞre hup niãma. NarÞ ñagu opepuro ñamhaka wiogu. Wererãnho mari buhtiati ni
ñanowu. Nikaroma ameri ñatutike peti. Ti dita pure sasirimhã amerĩ werenemorõ ua. Thowero nikaronohta
warosatomhã. Thowerãmha, na hup re were wemharamhã mariya dita pahri dita niãpu. Thowe nare
werekahsa wemhã, marĩ keokaro popeapu sãsirikaremhã wiogu merã ukũ wekã añubutiarokohromhã
ni tuoña. Thonikã ñanuruse kahse uk‰kare thoni ate keoro wetise niãpu. To nã bahpa nã nise, miõra
dihtarare muhĩpuri nuhk‰ nima. Yu puagu waguti nimhãwa, puatikaña aburua pahrã diakhu niãma nimiwu.
Ti mioña kerãre botea na nerÞ mahsãpuhtirimã niãpu. Pahrã waro botea nimhãwa ahpeteroma. Thowero
tuotigunhopemã añubuhtiaro waroweapu. Thowegu Wadé thoniwi, imipoeya siro pahrã niama, botea
yurumhama topure niwi. Botea mahsaporima niporo. To sirota turĩ pamori niãpu. Thonikã bahpa bahpakerã
mariãma na wai merãkhara nimiãba. Thowei yu pahku werewi yure, bahpa satari migu itiasataro miĩ,
puasataro nikã duaõmhawa niwĩ. Nikaroma nipetise satari merãta wehbure peokãmhamhã. Tore opepurõ
ñamhakati. Seri timirã diakoepu wa siamhamhã. Ñanuru sirikã nã thowerore tusatikati. Nikaromã noa eha
serigunhorÞ nika sataro, itia sataro miña nigutimhã.

– Não tinguijar no prazo de 10 anos nikarÞ tomerã atimha apoio do Programa Governo
Federal. Tem maternidade, pescaria, bolsa família. Noã ñerã mahsisa, (qual valor). Será que sustenta
ou não sustenta um ano todo? Atiro poekhu nikama añu ni. o tempo de verão barco pukera siati wekare.
Rabeta pa diakhu siasa, nopu base dunoãtimha, São Gabrielpu. Tinhõ tempo diasa nukatha. Thonika nika
pergunta seria melhor esclarecimento wero uasa, Roberval, Manuel. Dinho situação thoabosari niromha.
Tempo de verão é tempo de pescar peixe. Ti programa do governo wamhã, tempo de verão warowe ni
sexta básica ogusari? Osome kuamhã. No warãsari marimhã. Puarã warasa marimhã. Thonikã ahperotha
coleita de lixo. Arã wera khoroma, principalmente, especifico sobre pilhaphe juntar kaña oburuo. Qual
incentivo que ganharam? Uhsã pema mari atomã, uhsã poteoro mari thoebosa ni, uk‰ wemiratha meho
waro sesiabosa. Wahpatawe uhsã nisepe tuhtua ato Imisapoea re. Thoerã uhsare esclarecer weya, como
objetivo atiro nukawu nirore. Também Robeval falou se dá doença chamada osteoporose. Duhporopuma
muhsã lixo koara kohperi se koaña nikuwã, kohperi se uhãña niwa. Te ohtesepure causa kã mari tere baá
orteoporosi wasamhã niami. Titamã kohperi se yakakerarÞ to watiaporo nise nikaro kohro yumã. Titamã
nopu lixo koarãsarimha? Tore añuro esclarecimento wero uasa.
Adelson Lima

Vicente de Paulo Vilas Boas Azevedo – Senhor Adelson, yu masiro rÞ werekuoguti. Governo wetamugu
atiro bolsa família ku dinheiro ogu wimarãre wetamuse nisa, buerãre wetamugu tho wesami karoãka.
Ahpeteromã merenda dú barã, para comprar alguns materiais escolares, karoakã nisa. Maternidade, thota
wesami ku governo tha. Pahkosanumiã kerãre thota wesami. Meõ dukumentação merã diakũ uasami
kuatha. Te kuorã nho wesama tere. Marĩ peatha te programa governo wetamuseretha, sibioke pere sirĩ.
Na ñesereta dusaso sirimhã marĩ. Pescaria yare noã utisiri ti. Atopu pharã nisama buerã. Karoãkã wakã
yu paku akoharã bagu wesami ni tuoña sami k‰. Thowe tea topu añuro sawã ni wasami. Añunisa. ACIMET
kharã uti bosamã dhitapara nirõ kharã.

Manuel Azevedo – Bom dia a todos! Ato karõ Vicente ukũ karo complementar keo weguti. Sobre
questão do Papai Lula khasere ou marĩ mañekuyore. Atenu murĩ ma añu niapu. Waso waparikateropu porã
ye makã ku niwu yua. Nikaromã maternidade, bolsa família, pescaria, aposentadoria niapu. Ti situação ma
atiro poteri kahrã nisetiro nisato tea. Ati dita kahrã nirã, muhsã no nikarerã waranho we muahsã. Ate valor
ku ose, ku cidade ñakasa nukõ calcular ke nisa tea. Para pegar ônibus, para merendar. Para as mães
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comprarem roupinha e leite. Thowe ku ñakahsanuko ku darase nisa tea. Marĩ povo indígena marĩ poteripu
nirarÞ tokorõ 200 litros de combustível gasta rã samã nise mari sa kure. Nikã mhuipu R$ 100,00 nimiaputo.
To gasolina datho duro osari? Prefeitura, vereadores, funai mari utinukũ sia wiorã ñanimã ni dhakã. Thowero
ato Plano de Manejo ehorõ popeapu te uk‰se miwakonukõ uk‰, ku governo pure documento we atiro ua
uhsãkera niro nirota weto. De acordo com nossa realidade mhã. Uhsakerã ua brasileiro ta ni, ni uk‰ro nisa.
Guardião da fronteira ta ni usã kerã, militares weroyo ta nirõ nisa marirÞ.
Abastecimento – ato local de Imisapoea e os outros rios. Thowero uhsã niri dita kharo rÞ weriguti.
Ato Domingo ku nirorÞ. Beropuma ahpĩ weregu puamha weresuriaka wĩ. Como começou niro rÞ. Wekãre
yu a partir de 2000, conselho local de saúde nikã ña kuwu doatise marĩ nhore bahuase, saúde, Meio
Ambiente nise nimiãputo. Thowe topure ña ñakasa nuko nowuto. Puase tere ñarowese wewu. Thowero
atiro poero wakare ahko pehamaburuaro atiro ñase dita khikare yohá wua niapu topumã. Wimarã yoha boa,
buhkurãkerã boa wemhawu. Thowero 2002 nessa época puase wakaro niwu ti região re. Ahperã wa pua,
wai pahrã whÞ wewã. Thowerã na thoniwã. Mahsã uk‰se khu mu nimiba were nemõ mu webosamu niwã.
Thowero yu to Plano de Manejo Médio Tiquié re ukakaro atiro, ahperã mahsã pure ñaku wetiwu. Yu bahsi
wenukãwu thowere tho yu tuoñakaro veio da Distrito Especial Indígenas. Topu yu na mahsã nerekea uk‰sepu
dero wasere amerĩ uk‰se we, õba teta dhorÞse wesaba, tuhtuasere, dero nisere werosa ni tuokahsanuko,
ehanowu. WekarÞmha te duhporore ACIMET bahurÞnowu. Dia 07 de Agosto de 2004 nikã pã wewu. Bero
ti mês mhã Assembleia da Fundação, discutimos sobre Estatuto. Daretha, k‰wu. Thowerã nã wai uhsã
ñakare duharata wewã. Toduhporopure yu wimu nigu ñawu. Wai boaromehta boawã. Puara tha wai boarare
mipeonoña mariwutha. Mari thoniwu mari, thowero to pharã wai nisere duharã wemã ninowu. Atirota uku
wewu, uk‰athe kuwu. Primeira Oficina wewu. Thowe assessores amawutha. Foirn pure emakuhsiamiwu.
Thowe nikãti IBAMA merã ehawu. Ku Governo niami ku ñanurugu. WekarÞ tha ne ato nirã kera wai wehrã
buati, thonika ahperã tiro wai whÞti wero niwu kumãre, nãmerama. Thowe bero ISA merã uku wewu. Thowe
thoniwi Aloisio ho. Thowerã wai ehkase dara niwi. Thowero te wai ehkase tuoñake atiro wai ehka mahsapo,
duá webosa nike mehta niwu niwi. Wiseripure base petitisere tuoñagu tho wenowu ti darasere niwĩ. Thowe
kahtiato nigu tho wenowu niwi. Topurikare atiapere tho wero ua niwĩ. We uhsã merãkahra ISA bohkawu.
Thowerã uhsã primeira oficina we discutir wewu. Niwã arã ACIMET, AEITY, toputa abragência parceria
wewu ti escola merã. Thowero te thoniwu. Thowero sopu uhsã tiropure mehkãkure ni, atiape buipekerare
mehkã kure niwu. ISA kahrã tuhtuase wetiamana. Marĩ atirope wesiri misa nikã pure nikehotamu wetam‰,
atirope weya nirã niama. Wetamurã niãma. Thonikã topuma phe ukunowu. Ñanuruãthere atopu añuro
werenobosato. Thowero Kuhsa dehkore atiro ñanurubosa nise wewu. Atiro newaropur kumã nikare atimã
kahrã eha pua werasamã nise te uk‰se nikaro niwu. Thowerã ahpera wai bahkusiarã ehapã, thowero to
diasatiro nikaro niwu. Bianoña mãriwu tenhore.
Vicente Azevedo – Adelson, coleta de pilha re seriñami. Roberval ñamikã were miamiku tekasare.
Pilha coletar ro re ku Adelson masi siriã siĩ. Ku lixo ne setiapu opu. Noã sabosari te pilha re niro rÞ duvida
kuopu. Aloisio re were khasaya niapu. Ku weregu sami.

– Escolas indígenas e associações que estão trabalhando com a questão ambiental já
estão com essa preocupação com o lixo, sua coleta e disposição correta, já que o lixo tem aumentado cada
vez mais, entrando mais coisas, pessoal tem mais renda, comprando mais, com mais facilidade de ir para a
cidade e voltar, com motor e rabeta, então é um problema crescente e que vem se agravando. É importante
cada comunidade pensar esse problema e planejar como vai trabalhar a questão do lixo, principalmente o
lixo que contém substâncias mais tóxicas e que pode causar problemas de saúde para a população, para as
crianças, como é o caso da pilha. As crianças às vezes pegam, põem na boca... como Roberval falou ontem
tem várias substâncias tóxicas, essas pilhas que se compram aqui rapidamente começam a vazar. Por isso a
gente teve a ideia de colocar as pilhas dentro de tubos, estamos distribuindo tubos de pvc com tampa, que é
mais seguro, evita vazamentos e facilita o transporte. Dá para trabalhar dessa maneira, pessoal do médio e
do alto está fazendo assim, o DSEI tem contribuído, lá em São Gabriel o ISA recebe e envia para Manaus no
barco Tanaka, que faz o transporte desse material de graça. Em Manaus tem lugar apropriado para colocar.
Assim que tem sido feito em algumascomunidades, já faz algum tempo. Material que estava acumulado
pessoal coletou, e agora é mais as novas que são descartadas. Já no caso de Imisapoea, como perguntou
o Adelson, por ser uma comunidade maior, teria que ter uma parceria com outras instituições que pudessem
colaborar também, como o Pelotão, pessoal da saúde, fazer um convite, eles têm trator, o que facilitaria o
Aloisio Cabalzar

Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke

59

transporte, enviando para São Gabriel de barco. Como eles vêm aqui amanhã, talvez pudesse fazer essa
proposta e planejar melhor isso aí. Já que é um volume maior, precisa melhor planejamento.
Higino Tenório – Mehkã tuoñase. Thowero nipetise darase mekã tuoñase kuo. Thowegu yu doze kumari
uru dikharã porã bueriwi mahsõ kuwu, nipetirã yu ukusemerãre nipetiro ti bueriwi merã niro wewu. Poterikhu
dhose weguti weapu nise niwu ta. No ni busu maseba. Intercambio – Nã yaiwa uokãra yoaro kahrã waipaye
miamã niapu muhsã. Ameri tuoñase, nã mahsisere ameri duhkayu werã niwu yupea. Yu ñakamã nipetisere
contradição nito. Ato wianukã Rafael ukuami. Yusã ñeku sumuã 1970 nikã buatakarã niwa niami. 1940 paya
ehtakarã niwã niami tha. Yu calculo weñakare 130 anos uruto ato na buatakaro. Tikese kumari bero ate
ñarowese khasere mari nerÞ no ukura we. Em 1975 nikã niku yai Cucura wametigu ehtaku niwĩ Caruru re. Yu
ñeko ko re pako mako nikuwi. To wegu yu paku re mamiõ maku niku wi. Ku keñaku niwi. Wai paye umuropu
pesakãpu niwi. Yu paku nise ñaniwiku. Mi dihobokoya tere. Yai nimisamu. Basiowetine, niwi. Bosioweto niwi.
Añuro na kamotapeoke niro we niwi. Yai nigu niti tusa wi. Mari basita yaiwa wakã añurosato siĩ Alexandre
nikaro yamata. Em 1940 nikã niku yai Ahkoñisa kupu yai yea wai paye miãku niwi niami ku Rafael ta. ñamu
no mhasã nisçami. Tekumari pu masã ti pã mariã. Wame weretiami. Yumã dados importantes ni. Tho ni
tenho masirã pu mã. Thowegu naputa te wai payere miãpeota pã nirõ niapu yupema. Topu ri kã intercambio
werã dusa seakapu miãra miãpa. Yuta suori iniciativa wekati. Comunicar gu ti nare. Tuoti musã AATIZOT
kharã. naputa niãma yaiwa Yu kerã weka miwu khapi sirigu. Yu ñeku sumua dokayuro niguti nigu. Oãku ya
sutiro sañayukã bhauti wu yumã. Yu ñeku yo Emidio Rezende marikã were wi. Oãku sutiro ñakupu, Batismo
ñeku, hostia bakupu ma kaperi bhauti wu niwi. Keoro niku niwi. Apeye exodo rural khase uku noãpu. Tho ni
nuku karosa tea. Prefeito mirim, prefeito merã ukugu ni niami. Tho nikarã we. Governo decidir ti mi te ma.
Musã surara wakarã diaku nisa. Apĩ kurÞ dhutigue uruo nuko wetimã. Thowero ate amerĩ duhkayu uk‰se
uk‰ amesuose mehkã nikã. Ohputa marĩ dero niti ni ñaratirawe. Proposta pure intercambio atiro warosa niĩ
ukũrã. Pajé pitirã ou mitikarã nirãsa. Torõta ni.
Protazio Lopes – Yu karõ ukũ kehoguti. Yusã bapatisiya wege ñarõ wesiarã weroyo wakãpa. Sik‰mare
Piraparana khararÞ uokarã niwã mokharã. Thowekã pajé Juan Carlos kumerã kharã merã suori basagu
yeaku niwĩ. Khiti wakaro niwu. Maripema moõ poya nikã pu. Kupema wi nirõ weparo. Ñabu tiaro weku niwĩ.
YusarÞ kuta tho wekoteku niĩ werewĩ. Ku masiyogu ahpoka wemuapu. Ku wamÞ werosome. Khapi watero
tho wepu. Mu ate nhorÞ ne weti bopã nipu. Masĩ we mua. Wimagu niĩ mua. Poteoõtisa yure muã nipu. Ku
tho wekaro bero arĩ yu basu ku Nazareno aña kõ boku ñosõ putiawapu. Tho wekabero tha arĩ pako mhaku
Firmiano Meira numo weriã wapo. Tho wekaro bero tha usã ya parte kupu aña kõku niwĩ. Wetiro kuoku
niyugu katikã ku niwĩ. Bero tha niko aña kõko niwõ. Bogotapu nisamo koa. Kuya makã ku dharo merã nikõ
wimago werĩpo tha. Tho wakabero musã masite tere niwã. Dero wegu wepĩ ku kuã kuya comitiva re. Tho
werã nã wiorã marĩ weroyo nirã assembleyapu ukũrã ti niwã. Topu ma mehõ nigu nikã wi. Nikõ numiõ tho
niwõ. Te nho rÞ ñarã mehõ matikã musã. Yusã porã pera heõ, yoa dero nise doatise wa niwõ. Topure murĩ
bipe dhui kawĩ. Weku nigu ta tho nÞ ukũ tiwĩ. Tho werã musã uorã mehõ oya wethirã weya niwã. Na pu arĩta
yai añumi niĩ bese orã ti niwã. Ati condição marirÞ kuwã ti situação rÞ. Sirokharã, buikharã mata dero wakã
wereya. Atiro wato ni weroarã tirã we nã atikaropu.
Alexandre Rezende – Na bue kusiari kurare mahkã koã tha. Wapatase uawe. Dero werã? Añuri mhakã
uara. Nukha doke kukere miĩ lixo pipu saka tha. Ate ni bue muã se. Wapa tathi migu tho wese ni añuse niĩ
ukũ muhá. Surare nãmiakã quartaze horas nikã ukũrã nimiãpu marĩ. Governo mheta niĩ mi kuã. Resolver
tisami kuã. KurÞ dará kotegu nimi kuã. Guerra wa boagu nho ni miĩ kuã. Nikã alternativa uaro wesa. Yusã
tuobuokã comadante do 6º PEF re uoburuyo ukũ rã weaparã nikã tuono. Dike setiri musarÞ resolver basati?
Ne nikã ti. Musã apoio serĩ mikere mimuã ahko bokasami. Petiawasa to ta. Dero werã sari mariyã. Governo
ye programa rĩ rÞ amarãsa. Marĩ duthiro pu nirã no nimã nã. Yauarete re ña thokarã dhutiro pu khatiama
nã. Siari masu nimikuã. Marĩ duthi narÞ lideranças, pais, jovens ato nirã. Mari satiya nikã ati, mari wawaya
nikã wa masimã nã. Atiro musã kã diaku nikã ma uti tisama na. Atiro mari nerÞ nhoã wekã utisama na.
Thowerã marĩ, dita keokaro popeapu ni, tere werã marirÞ añuro ñanuru muhãro ni. Thowerã marĩ atenhore
ñanuru sirirã wahpatase diakhu ua. Tho darararo nikã keoropemã, marÞ atirope werã nirõpe ni tuõñakaro
nito mariremhã. Ate merãta marĩ kahtimuhãra we. Ato suori uku mikarã Saba, Hariqui werĩ dihawama.
Ukũ tutuakarã. Nohã ukũrasari mhã. Marĩ! Ato dhuirã! Ñase kõke – Nõ mari dohkekukere, ñasere ña ñase
koasepiseripu sãro ni. Ato ni marĩ buemuhã ñanururo. Marĩ ya mahkare añuro ñanururo ni. Wahpatase merã
diakhu dararomehta ni, maripe ñanururo ni. AIMA nhõre uhsãkerã uasa niãsa thowerã muhsãmha, wise kari
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nuhkhu Aima behserãsa. Thowetha hoakã puripu wiarãsa muhsã ACIMET pure. Thowerã arã Aima kerã
uhputu dararã nirãta wewã na. Papera puripu umukhori wasetise hoa, bue, nikã kumarÞ tikerã wai wheba
no ni nã ñanuru wewã. Noã añuro dara wegunhota yoakã darawik‰. Na duhtikaronho wegu, keoro wetigure
mata mikãwa.
– Ate añubuhtiase ni mari atiro wese. Añu buhtiaseta muhsã uk‰kati pã. Ñase kõse
kahsere añubuhtiaro ukuãpu. Marĩ YAI wai bahseakhu, añugu añuro bahsegunhorÞ uabosa marĩ.
Armindo Pena

– Ato karõ Higino ya calocação complementar kheogu ti. Sõ contradição niro rÞ.
Ñamikare ne ukũ tiami. Dero bahuse tuoña mitiku ni ña duhipu. Añuro educação merã ukũ merĩ kamĩ. Ku
Higino ta pã ku niwi te intercambio nisere. Mehõ kurÞ ñase suori mit mi nirõ weroyo wakã marĩ ukuse. Tho
wegu cinco vila wame merã utigu ti. Yupaku kerã yai niku niwĩ. Na uigu. Angelo sacaca na niku. Uhugu,
putistegu. Cabo, sargento, soberania nacional entender peobu ni mheta surara sasiri tempo peder kã ti. Tho
wegu ne yai, kumu nitisa. Thowegu k‰ yu paku atiro niwĩ. Baya, kumuã, yaiwa, atira thowepã. Keoro ninhõ
yaire uayamhã. Ahpĩ wai kahpi tiãthanukõ, numiãkerare puaperi uapu. Puaperi uatikã kahtiro mikehokãpu
thowero wio nipãto. Thowerãtha sokahrãpu atirãtha marirÞ no uaro wepekãsama, thowegu yu to tuoñase
uk‰. MarirÞ ñaro werãmehta atisama werãpea amerĩ buesihase nisato. Thowerã añuro pehkasa waro kerã
uhpikari werã meritinhorÞ koaka nõ. Wekãre uhpikari werã weronho uhpika mĩ ku wekã berore bihpiti kã yoka
kuno mi. Ku weronho nigu yaire uabosa marĩ. Ate ñase kõkere añuro ñanururo nirota weto. Thowero uhsãma
atomã te ñase kõke kahsere ñanuru buhtia wenoña mariãputo.
Domingos Brandão

– atiro nisirĩ khoro musare lideranças. Mari duhpuroputa ate darasere darase
ahpok‰ suori dara añuro niseti, werãsama na ni wahkunukarore. Mari ahpeterore mahsã nerÞkea darashe.
Wiorã duhkayumã nimirãta marĩ te uk‰she ahpokukere sirututimã nimirãta marĩ daramhasitirã thoa. Ahpe
associação mehkã darasirĩ. Marĩpe arã darañakara kuorã tiro wa ukũro nirowe. TenhorÞ tuoña ehatigu
nhokera, siamerã tuoña ehasenho nisa. Tuoñetise nikã maripe derope nirõ wetito ni sirutuwe mariã. Nikarerã
nikã mariã, thonikãretha wahk‰ tiro uarã ni marĩtha, mãta webhureõkuthara ni tuoña mari, ñameakã wetharã
nirore tuoña. Thonikã darakaretha nikã muhip‰ berota ñamuitha mariãtha. Satiro daraña, atirope werãmha
ni satiro darakãsenho ni atenoha. Thonikã uk‰tiguta nimitha ahpeye darakãsamiku tekerã webohkase nirõ
wesato. Thowerã marĩ atore nerÞkea associaçoÞs das Escolas, associaçoÞs de base, associaçoÞ das
mulheres nisato. Tere marĩ uk‰ nikarõ merã tuoñase eha, thopeta nisato ni uk‰ marĩ werãwe. Noã tuoña
ehatigunhokerã tuoña ehagusami ni tuoña ehagusa ni tuoñaro merã ukurãwe. Darase ahpose – Darashe
ahposere marĩ whak‰ra dinheiro diakhu whak‰ mariã. Marĩ nikaroãka uk‰rã nikã darashe marĩ uk‰ra
we marĩ thota, thowero phe darashe wametikãsa nã pehkasã uk‰kama. Ñase kõke – Thowegu Adelson
thonimiãmiku ate lixo kahsere. Thowerãta mari atenumurĩpure whapatarã darato ni ñaka mariã. Thonikã
mariãtha darakotegu kuorã diakhu nisa marĩ, peorãre dara koterã kuo mariã, pehka pawakotegu, wehse
tarãgu kuo marĩ. Ku peogu kerãtha wahpa uakãsamiku thota. Thowerã marĩ ati mukho waro merã sanukamã
nimirã tho wa mãri. Tere weguta muhsãre puaropu nisetiro merã sanukama nimirã marimhã diasa buhtiaro
weronhõ tuonã. Diasa sereta mãrire ahpok‰ wero nimisa. Atiro nito ni nerÞkea ukurã mahsã phio uk‰, keorota
warota wemitito marirÞ nisenho nimipãto marirÞ. Marĩ wiorã governo pu diakhu koterã weronhõ warokohro.
MarirÞ tere werãta marĩ ato ni thota. Nisa weropea, phe. Mehkã tuoñara ni! Thowerotha marĩ uk‰nukase
karoãka buenukãro mariya wi popeapu nukã ni marĩ bueno miãputo thota. Tere werãta marĩ ya ditare añuro
ñanururã niãpu marĩ.
Bosco Azevedo Resende

– Ate uhtã yaiwa nã kuoke, thonikã waipaya wahpatise nik‰mipa ni
tuoñasu. Thowerã arã pehkasã kerã thota kuosamã nakerãre duogukohro, Canadense, Alemão, nã nirã
ehtak‰wana thota. Nãta marĩ waipaya nisere wahpatise uhtãre miãpa ni tuoñaduhi.
Agenor Prado (Boca da Estrada)

Claudio Meira – Na ta nimã lixo doke siarã. NarÞ weta moña nirõ diaku nisa. Marĩ dutiro werã no nimã
niĩ ukũ miãpuba. Weta moña musakerã nikã werã nho nisamã. Tho diaku musarÞ nikheogu ti niapu.
Sergio Lana – Ato contradição niro rÞ weneõkeho sirĩgu khoro. Mariya ambiente ahpo kurã wemiapuba.
Tho wekare wiorãpu diak‰ ahpo masimã nise weroyo wiapu. Topu diak‰ dependero weronho wakã. Mari
kerã tuoña atiro werã nirã no niĩ. Tere werã ta marĩ ato nerÞ. Mariya iniciativa wero nirõ we. Boa colocação
weamã Alexandre, Higino. thowegu arĩ Rafael ñamiakã tho werã niasĩ. Ku ato atigu kerã añuro etagu sami.
Resolver tigu kerã ku masã rÞ weregusami. Mariya região rÞ ahporã we mariã. Atere complementar siriya su.
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Roberval Pedrosa – Arĩ professor Adelson rÞ utikuoguti. Yuta tere niwã kũasu. Ñase kõke kahse
mariyamahkarÞ atirota ni ña senÞ wese nikasa tea. Dinheiro wahpatasere whak‰ dehsu ro mehta nisa.
Mariye saúde pe nisa importante ñanuroro nisa.. Phe nisa niwõ usarÞ bueko Ronilda Quintina Paiva, Manaus
kõ ISA na contrata ko. Phe markari nimiapu tea Kodak, Panasonic. Wekare te dararãpure nisa te ñase
kokere, purisenhore wiathorese. Purisenhore te dararã wekepure wiathoreõro niporo. Niasitha lixo yatikaña
niro werho tuoka ku niami. Te ñase kõkere yarota nisa. Ñase ate disutiri purikã mehkã wetisa uhãro nisa.
Uhputu ñiose duhkari ate nisa wiose doatise osteoporose wakã wese niapu.
Cornélio Gonçalves – Marĩ poterikahrãre governo área indigena demarcar pĩ. Thowero marirÞ marĩ
bahsi ñanururo nisamhã, mariya área re, mariya kahtiri patire ñanururo nisa. Thowero marirÞ ato Imisapoea
re cinco vilas kuosato. Thowerã nã kuosamana, capitão, animadores, agente saúde thonikã professores na
ehanõ atiro dara rã ni masirã nho nisama. Marĩ atiro como uº oficina wekarÞ manejo kahse wekare nã tuorã
nisama. Nã bahsi nerÞ atirope werã nibosamã. Thonikã atore escola ni, pahiri escola kuo te thonikã ensino
médio, thoerã tore nisamã Gestor, Professores, thowero diasatiro nisa tore ahpokarÞ. Thonikã ti escolar
re buekarã pahrã nisamã mahkarĩ kahrã. Thowerã nã buekarã thota buewu uhsã ni mimuhã wekarãnho
nisamã.

– Te ñiose duhkari sãsepu mumukarÞ derowe oburuo bosari? Wahpeyese
diakhu uapu mariã nikaroremhã, thowero atomã barco pu wahpase sepu diakhu niãputo. Noã tere ñanuru
bosari? Thonikã marirÞ ahperomã arã prefeitura re wetam‰se serĩbosa ni tuoñagukohro. Tere werãta marĩ
dita keokaro popeapu ni marĩ ni uk‰apu, nikarõ merã ni mariã ninoãputo. Nã nimãmha wiorã nikarõ merã
nirãnho. Nakerã satiro wetam‰ bosamã ate ñase kõkere sãroma. Thonikã dero bahuse webosamã marĩ uaro
mahkaripumã marĩ wetha, ahpok‰tha marĩ atiro ni tuoñasere. Atore tore uhputu whak‰se kuosu nirõ nisa.
Ahperomã ISA nãre ti tuoñase k‰kara niwã nã suori darato ni bahureok‰ kasirirãkhoro mariã. Tho bahuse
uk‰setirã nikãpu mariã atomã. Thowerã mari tere tuoñanuko ahpok‰tha marĩ, niguta thoniyu.
Durvalino Fernandes

Adelson Lima – Ate lixo plástico nisere mari ehamiba duhporopumã te marikã tiropuma tomhã bahka
marik‰pato. Thonikã dero we ñase kõkere koãbosari nirõre, muhsã surara re wetamurõ serĩbosa nikãsami,
como se estivesse excluindo o centro de Imisapoea thota. Atiro warosa nós vamos ajudar nirõre tuosirirã
tho buhsunõ. So que ati meio re vínculo mosa atore nigu werho busu kamĩ. Thowerã uhsã kerã queremos
conversar, queremos dar proposta para ver o que podemos melhorar e também o que nós estamos
observando a nossa dificuldade. Atore nigu thonimiãpu.
Sergio Lana – Proposta do meio ambiente marĩ k‰rore atiro webosa ni como representante de lideranças
nirõre. Muhsãre mahsiõro k‰sirigu kohro, por que vem o conselho local de saúde, nikã proposta uhsãpurika
ate lixo sepuhre whak‰kurero uasa marirÞ ti conselho local de saúde pure ni tuoñagukohro.
Duvalino Fernandes

tewaromã nigu thoni.

– Thonikã atere Prefeito Mirím kuopu mari thota ku te kahsere weyutha bosami

ni. Tenhõ niãpu toa. Dero werã mulheres rural nã ehorã nhõ poterikahrã numiã petha licença maternidade
ganhar weti é direito de todas Brasil ni nã k‰ke ni. Thowera nã três meses pohseta wahpa yeamã nã
tere, salário mínimo. Thowero torõta petiamhãpu tea. Essa que é verdade! Foi garantido para mulheres e
movimento social nirõpu. Phekasã numiã mari weronho nitimiãmaba nãkera, uhsa kerã merecer, temos esse
direito nã nikarore mhã wetam‰ ma nakerãre. Direito nã ni nike niãpu tea.
Atílio Dutra – Ato uhsã peñarati wekaro ato pito kahrã uhsa peñara nimiãna, thowerã nikarore uhsã
kerã ati parti dehsubase kuorãsa muhsã ni nã k‰karore nirã weapu uhsã. Muhsãre tutigumehta weyu, mehõ
uhsã keokaro uhsã dehsubak‰ke atikese kuo nigu thoni. Thowero ate manejo kahse muhsã uk‰kere nÞ
tuogu weapu yua atere. Niku timã miõña khu te manejo kahse daragu weapu, associação khu timãkhu ku
niwimhã topu duhtiwi kuã nise tuo tisa muhsã kera. Ato niãpu wegupeatha mehõ ate muhsã dehsubasepure
whÞpasa kuhsia wetiapu yua. Yu ato wi nikãwi we, yunumõ merã ni porãti, yu pahkure k‰ añuro kure
mokamhã yu tiro niña pahku niwu. Yu mahsã buha porãti wemuhãguti niwu. Topure ye dita pure noã
wa ñagunhore niãpu wametise, poepa niãputo nipetiro.Towegu muhsã pua base, malhadeira k‰base
nisenhõre duorã nimiãsuba. Thowerã muhsã kerã to wagu muhsãkerã yu tiro ati, to wasirimiãsu uhsã ni
yure uk‰ña. S‰nikatero atiro wawu yu mahsipurikã tere. Yu to mahsãku nimibamhã. Uhsãre uk‰ timirã,
duhporo pure uhsã k‰kara ni muhsã uhsã waya nikã warãnho ni muhsã nisere tuowu yua. Thonirõ mehta
nimito nikãro mehkã nimitomhã, uhsã mahsãbuha nimhã. Thowero uhsãre manejo kahse pahiro ñaro ate
wewu uhsãre. Uhsãre weretimirã wa te timã potepu eha puakhe buruokakarã niwã, nã wai nirõre pua,
ahperã dusara pahrã pemhã thota boaburuti atitikãra niwã. Nipetikãma wã topure wariã, muhã , oreroa,
uha, nipetirã wai mari barãnho. Noã whÞmhasigunho whekamã bohkagu weami arã seã, yoha nã nirimã
niro weapu weropea. Mehõ uhputu atiro kumã nikãre tho wesetiamã weretimirã. Ahpeteromã uhsã thoninu
k‰tiapu. Marimã atomã mahsã wapetiapã nigu nõ shã puakhe buruokã, thonikã whÞri merã ñeka wemhamã.
Uhsã topumã wheripu pahkasepu kuora wetiapu topumã. NÞ ehu kerãre moãpu uhsã. Morãta marikerã
basiri nirãtamhã, atokahrã ou uhsã nirimã kahrã nã puasirirã warãnhore nã ehu kuorãta thonisamã nã
mera ta pua wai ñetam‰ werã nirãmha suori puase wawumhã. Thowegumhã te biarosamhã ni tuoñapu
yua. Thowerã uhsãkerã uhsã porã mahsã buharãremha wetikaro uasu, mariporã beropure nã basirikã
maribosamanã, ahperã ye dehsubasepu wai nisepu wa opep‰ bosa ma niapu. Thowerã marikerãmha
mhÞkamha ñanuru werãmha ni tuoña wereguti niãpu. Thonikã nã uhputu kãri ba kuhsia werimã nirõta
weaputo. Thowerã muhsãmha marĩ nikaronhota atikese numuri nigusa yu ni muhsã werekamã nÞ ñenho
marĩ. Ato pito kahrã, nõ nirã, topu eha wai whÞba, wehkua whÞgu waguti yua ni wunhõ were wakamã ne
ñenho marĩ. Weretimigu wakãpurikamha opep‰ ni. MarirÞ tutirã wesama, marĩ peorã weronhõ nikotekãsa ni
tuoñamhakãti nã thowesetikã ñagu.

– Ato mari kihti wererãsama. Nã kihti were werã nã ohake, nã darañakere, derowe
to watirore nã dara bohkakere nã wererãsama. Atikerã wererãsama ATRIART, AEITU e AATZOT, AEITY,
ACIRC, ACIMET. Tuoñase ahpok‰ wererãsa na nipetirã werepetitha kã.
João Bosco Resende

Vicente Azevedo – Atere uk‰ ahpok‰ werã we marĩ yu ahkawererã, thowerã marĩ ato uk‰ke añuthato.
Atirope tuoñakaro nirõta weto.
Aloisio Cabalzar – Esse tema do lixo vai entrar no plano diretor, porque Plano Direitor inclui lixo e
saneamento e várias coisas e relacionadas às comunidades, então talvez essa conversa pudesse continuar
durante esses encontros. A gente tem todo interesse em colaborar também com isso, buscar as outras
parcerias, mas também eu não posso promenter que a gente vai coletar pilhas daqui, transportar, porque a
gente não tem estrutura para isso. E isso seria mais atribuição da prefeitura, das instâncias públicas, coleta
de lixo é uma atribuição de prefeituras em todo Brasil, prefeitura que deveria cuidar disso, a gente sabe
de todas limitaçoÞs que tem, não só aqui, mas em muitos municípios. Mas é importante despertar essa
discussão e as comunidades começarem a pensar e cobrarem mais responsabilidade e compromisso dos
poderes públicos. Agora nós podemos colaborar sim no que for possível e até fazer plano junto com vocês
sobre como lidar com isso, junto às autoridades que podem efetivamente lidar melhor com esse problema,
enquanto isso não for possível, podemos fazer algumas coisas de emergência para começar trabalhar.
Higino Tenório – Sobre auxílio maternidade, atekahsere muhsã numiãre wereguti. Yu seriñawu dero
nirõnhore auxilio maternidade pihsu buhtiamitinã niwu. Nitiapu tea como funcionárias nã nirãnho prefeitura
dararã, empresa ri dararã, nã três meses licença de maternidade ganhar miãba nakerã darati mira wiseri pu
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Makari kharã na dhesure darañake
ATRIART
– Ne waropure ano 1992 nikãpure CRETIART niwuto. Ti associação darathere whaku
wekarã Higino Tenório, Anacleto Barreto, Paulo Barreto, wiorã kuhsa pote kahrã, arã wahkukarã niwa.
Titapure uhsã nirore wai marĩ katithawã. Thowe mari dero wabosarito atiro mari mehkã associação pã
ehakea wekare niĩ wakũ ke niwu. To watise disenhõ problema nibuhtiamitito marĩ ni nã whaku uku wethirã,
mahkarĩ merã nerekea wethirã atiro nito marirÞ ni nã whakuke niwu. Thowe marĩ bahsita daranukarã nikara
niwã,wai dihtapara weseremhã. Dara merĩse marirõ hopu. Marĩ ñehkusumuã duhporopure na ehatuaro nã
amabakukarã niwanã, na kerã thowekarã niwana ni na tuoñase merã daranukakara niwã. Marĩ tenhore
dara wihanuka werã, marĩ bahsita, nã waire mimhati, ba kahtiseti werã nirã tho nukakarã niwã nÞ weñara.
Thowerã nã wai ehkarã, pahka poeri wakã turitinhorÞ ehkañakarã niwa. Sishe recurso emarõ mariro. Marĩ
atiro wekare webohka wihakã bosato nirõ merã dará muhãtikara niwã. Thowero to pahiro uk‰se waro
wek‰wu ato buipere. Mamarõ darashe niyuro añuro tuoña pharã sañama thopeta marirÞ dararo uasa ni nã
Bosco Rezende
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darakuwã. Wekaremhã puakumarÞ 94 e 95 pure mehkã ahpeye uk‰se emarõ emakarã niwatha. Darañami
marĩ, marĩ werãti nikere marirÞ keoro waweto, topurikarÞ FOIRN merã sanukaramhã, ahpok‰ werãmha ni,
wiorã mahsã merã ukukarã niwa, atore: Auto Sustentabilidade. Wewumhã. Derowe ato auto sustentabilidade
dara eharãsari, ni ukumuhãtiwu. Auto sustentação orosarito na ni tuoñase ku, werekahsa uk‰ weke nisato.
Thowerã namhã thoni marĩ ohakuke niwuto nirãmha, assessoria emã muhãtikara niwamhã. Marĩ FOIRN
merã diakhu darakamã to watibosa nirã parceria com ISA merãmhã, te instituição não governamentais merã
marĩ te assessoria técnica emãro uasato ni ate wai ehka mhãsise nã ukumuatikarã niwã. Thowero titapure
te ñanurushe marĩ ñehkusumuã nã wemuhãtike nisetikaro weronhõ niseti wewe marĩ. Marĩ atiro werã marĩ
ohpaturitha diapuretha tokorõho whÞbati bosa niwu. Marĩ thowerã timã peretha nã waitha pharã buhkuarã
sama niwu. MarirÞ thoninuk‰ kabosa dia pere nise wawu. Maripe tha thoni mirãtha marĩ wai ehkarãperetha
bakote marĩ wekãtha nã ni wohak‰ke nisato ate. Marĩ te estoque te nã turĩ, porãti wesere phe ukuãpu muhsã
te kahsereta uk‰rata weapu muhsã. Marĩ tere diho sirirã werãkohromha, thowerã marirÞ ambiente re añuro
ñanuru marirÞ wero uarowe nã ni uk‰ke niwuto. Thowerãmha te assessoria técnica remhã, marĩye kerãre
thota mahsĩ, pehkasu ye añuse añuro nisetikã tere bue, mhãsi wesere marĩ puaroputa mari mimuhãnukaka
marire añurosato nike nisa. Mã teta nito. Mahs‰ atimukho kahtigure tuomhãsigunhore, tuoãmahsinhõre tuoñe
mhãsinho nimiãba tohta. Thowe marĩ darakã añurosato niwahk‰ke nisato ate. Thowerã nã dara merĩshe nã
mik‰ panamhã. Sõpu nã parceria amamhã muhsãre thopeta uarowe ni, bue nã wewãkatike nirõ weto, thowe
nã daranukã kuãma ate manejo re. Thowero mãta ateta nibosato niĩ, ate merãta marĩ mihapaehanukã eha,
ahpok‰ wetihãra marimhã tere ñanuru webosamhã nã ni uk‰ke nirowesato ate. Thowerã nãmha ate wai
dieri tiãse nã nisere, bube weseamhã beropu niãpu teamhã. Sõpu kahrã wai mitik‰mi keoro watikaña mã
atimã kahrareta marimhã wai ehkaro merãmha te darawakã werã atokahrã wai merãta nã turisenumurire
ñe wetihãra nare, nã turitikãta nare, bube wetiharã marĩ nare mahkãri puremhã ehtioro uasato ni uk‰ke
nito. Mehõ tore eharãti nirã nãtha ahpe uk‰se ahpok‰ nã weke nito. Buerã wa, wai tiã bue werã ehkarã
niwã Pirassununga pu–São Paulo. Wa bueke merã nã dha, thonikã Manaus pu wa bueke merã, thonikã
engenheiro pesca, faculdade nise buekarãpu nãpu wetamukuamanã, ate wai dihta para wesere. Thowerã
marĩ na ni wahkuke nito. Thoni uk‰ke nikã uhsarÞ diasa ni hopu. Ahpeteromã muhsã uhsarÞ buikahrãpua
wai ehka, botea pahkarã ñe wetiharã basamã nisa muhsã. Mehõ keoro darase nirõwe weropea. Marĩ keoro
darase te ni semi–intensiva. Te phe experiências nisato. Te merã marĩ dara wetiharã ba kahti dara we nikarã,
dara bohkase wehseri dara thonikã wai, nipetise marĩ amãbase thota. Marĩ nipetise puta peti diharo wemhã
nimiãpu marĩ. Ate nisato nã ahpeye tuoñakase. Nã porarÞ keoro ba kahti dara te dara bueshe bue, suori dara
werã marĩ nã nĩ wahk‰ke nĩ.
Lucas Bastos – Añuro kahtise amãro, añuro kahtiro bohkaro – Thowero nikãrore laboratório ni
weapumhã uhsarÞ, wai ehkaro, wai tiãro niãpu, uhsã bahsitamhã waire bube wemhãsi werãpu niãpumha,
uhsã bahsita wai mahsõ, mahsã puretha ehtikã nã mahsarãre ba weamã. Thoniãpumhã nikaromã. Thowerã
uhsã nikaromã uhsã ehapumhã. Thomirõtha karoãka dusapu hopu. Thonikã projeto PPDI mera estagiários
buero niãputo. Nãkera tereta webuerã weamã, topu ñaku muhsãre suori dararãti nirã buerã wemhãma. To
laboratório funcionar wekã berore uhsã wai tiara niamã nihti pheritirã niãma. Arãre uhsã uhputu sirutuapu.
Nihti mari tirãma tiãkare resultado mãriwu. Thonikã dihparia niãmana uhsã uhputu tia buhtiarãnho,
thonikãtha atikumarÞ uhsã ahperã wai webohkapu, waisiporoa. Thonikãtha marĩ whÞbara niãmatha wariã,
nimatua, buhpoa, yaka nãre mahsãpoapu. We nãre tia, wai ehkase peripu k‰ nã tirikarãpure ñe ahpeye wai
dihtaparapu uhsã ehtimhãpu. Atiro darasetiapu toamhã. Thowegu yu ati ano merãputa añuro daranukagu
weapu ate AIMA nirõre. To duhporopemã nika kumã ahpekumã dehko darakuãpu projeto biodiversidade
niromerã. Pesquisa we daranukãkuapu ate kahsere. Pehkasã na muhsãta ni te kahsere wetamurã thowerã
muhsãmha pesquisa we weya niwã, tere daranukãkuapu. Thowe uhsã bue ñakuhsiakuãpu muhĩ tari dero
nitito, ate wai turĩse dero nitito, dikerã wai turiti na, dikerã pharã boati na ni buekuãpu, yuhku duhka ose, dia
nokorõ wehtitito nĩ, thowerã uhsãmha buhkurãpure seriña dero nirĩto duhporopumã ni seriñamhawu. Thowa
uhsãre webohkase waputha, nã wai botea nihti pheritirãre tiã wewu. Na pahrã waro tirĩkara niwã uhsã wai
omharãkare k‰se dihtara otika ña wetihãra diapu pó ñhokawu atimã môo buipe. Thowero três anos atrás
berore uhsãre kihti ehapu, botea turirã weaparã nika tuowu to niãpu uhsãre resultado. Thonikãtha arã wai
duhpuriteroã, buhpoa, wariã nare atiape ñe siape môo buipe poñhowutha thowerã tiapekerãre nãnohã wai re
ñanoãpu na diek‰ wethirã porãtirã nimiãba na wai. Thowera nãmha na porãti mahsã puhtikarã weamamhã.
Thonikã nãtha buhpoa mã ñamire diek‰ werã niãma. Thowerã uhsãmha wai wãra nãre ñohserã naye uhsero
rire wehpõkeho ñamhuapu ahpeteromã ku porã pahrã kuñugureta mari dohkesãkasa mari. Thowerãmha
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ñohse thanukõ whepõ ku porãre owhirõka mhuapumha, wai mahsãpuhtiato nirã. Thowerã ñami niyukã dihawawã
nare barãnho marikarÞ. Mari siãkha seãkata ati bakawãna tho werã siãtikarõ uawu. Thowe mhãña muhsãkerã.
Thowerãtha ate wai turĩse, yuhku duhka ori ose dero nitito ni buhkurãre seriña werã bohkakuãpu. Na buhkura
thoni yutimhuãwa. Uhsãre duhporopumã mehkã nisetiwu, nikarõmamhã mehkã nisetikãtomha nimhãwa, thowa
wekaremhã wai kerã petiarã wemã niwãtha. Thowerãtha, newaro te wai ehkase peri sekeperire daranukã
katerore nipetirãputa tusaro merã darapetimhãwawa. Pua kumã bero duhamakãtiapu tere ñanurusetha. Dia
pure uhputu wai whÞpasa kãtiawatha. Te nãye wai ehkase dihtaparapekarã setéburuawa wekãremha diapure
uhputu buapawã thoni ña bueña noãpu, atiape buipemã. Thowerã uhsã ohtesere ohteñawutha uhsã seriñara
bohkamhãwutha suhpisa pau, wiseri wenhõ bohtarire. Tenhõre muhsã duhkatikã ñati muhsã? Duhka tiwetinÞ? Di
kuranhõ nikã duhkatiti ni uhsã seriñamhãwu. Nã buhkurã yutimhãwa tenhõpu ori okã, duhkatika ñanoña marito
niwã uhsãre, thowero mãrire ohtekã to bahsioweto nimhãwana buhkurã. Nã thonikã tuoku yu Aima niri kumãpu,
uk‰nowu tekahsere, nikãgu tigunhõre pagu phe ohte duhkayuya nise niwu. Bohtari emãgu yu pakere ohteñawu.
Te duhpuri pure te suhpi sapu, thonikã sawiku pure. Nikãgure ciquenta duhpuri ohte wemhãwu, wehsepu to
nuhkuripu ohte wemhãwu. Thowero mahsãmuha wetiapu diasakure niãpu. Piriãpu weropea mehõ mahsãborota
werĩ dihamhãpu. Thonikã wahpu tenho wehse wari mã sumuto pahtikarÞ ña te pehrire mi ohtemhãpu yu. Nuhk‰
tenho yuhkuduhka marise bupare ohtesã wemhãpu. Berokahrãpure ahpeteromã maribosato ni tuoñaro mera
ohtemhãpu. Atiro wemhãpu yu ate ohte kahsemhã. Ori ose – ate ori ose ahpekumaré phe oriti, ahpekumãre
orititi wemhãpu tea. AhpekumarÞ oritike puakumã orititi weaputo, yu hoakepu ña yu wekãre. Kumã – Kumãri kerã
ahpekumare uhputu kumã, ahpe kumãre kumã mari wemhãputo. Poekhu kerã keoro wati, kumã niriteronhõreta
ahko numuri ni wemhuãpu. Thowerota buhkurã nikaro keoro eharota weaputomhã duhkayu waroaro samhã na
nikaro. Tepure ña poteõ dihatigu weapu yukerã nã buhkurã thoni uk‰se keoro nirõta weaputo. Thowe uhsãmha
ficha merã darapumhã, uhsã wai wherãremha tipuripu ohaõ wemhuãpu. Bero siapemerã minÞ wethirã ña poteõ
werã mha ni bue weke niwuto. Uhsã Aima nipetirã temerã darapumhã. Thowero tip‰ri pure niãpumhã, mari
wãme oha õro, etnia, thonikã dero nikã mari wai whÞgu waro, marĩ nokãtero wai whÞgu, ehaku dahro, nõ mu wai
whÞgu waro, dikerã mu wai bohkakarãre hoa õro, bapakeoro, keoñaro, nokorõ nuhkuti ni ñaro, tenho merã wai
whÞapu ni hoa õro. Atikese niãpu tomhã ate manejo kahsemamhã. Atiro diakhu daraburuosamã yu merãkahrã
mhã. Thowegu yu tho hoaõ nuk‰kamhapumha. Muhsã mahkari kahrã wiorã nisa muhsã, thowero marirÞ atiro
niwuto ni wahk‰nukuro nirota weaputo. Mari daramuhãro nimhã. Thowero añu niãpu, webohkase wasirirõta
weto, beroputa keoro warosatomhã. Mariporãpu ñarasamamhã.
Claudio Meira – Thowegu yukerã AIMA yu sanukakã berore ñanuru kãtiwu. Thowero marirÞ di whÞripu
thomhã pahka waro webuhtia ni uhsã discutir wu. We tekerã duhawu satiro, thowegu Imisapoea pu siagu wagu
yuhkusu merã buruagu tuonoãputo nã wai ahth‰ka, muhã, wariã nã ahth‰ka. Wasiagu tuonoãpu. Watigu nhõma
wai marĩ buhtiamã nirota niãputo. Thonikã puase thota. Moô buipemã puase yuruak‰wu, tekerã duhakureawu
satiro atokãteroma nã puarã weaparã nikã tuonoña mariãputo. Wai wãse purikã teta nimito marĩ keoro watise mari
ña uk‰se. Ate niãpu duhati buhtiase wai wãse. Teta marĩ ahpeye uk‰se wakã uk‰rasatha. Wãse kerã duhapumhã
nirasa. Thonikã ahperã ya ditapu wa wai pua dutise, tenho kerã duharosa ni toñagukohro yua. Thonikã ate
muturupa niãpu duhati buhtiase, marĩ tenho mogu muturupa thowe nimãnoapu atemã. Duhporopure yu mug‰
Maximiliano phe wherĩpu kuok‰wi. Kure tutiro yuruakuwã. Bero nãkerã dinheiro wahpatarã wa tigu ta midawã.
Experiências yu estação daragu yu weke niãpu. Wai turiri numurÞ wamuhãpu te urÞkuñapu. Ahpeteromã puarã,
niku bohkagu pÞkapure pahiro wakawi nituoñaro niãpu yumã. Ahpetero umu, numiõ bohkagu nã dieri bihpe
muta wemhãwu. Thowero nã t‰ri pamo nã ehoro reprodução natural nimiãputo, thowegu tere buamore te pukã
ña conforme yu apreder karo wemuhãpu. Te dierire nãre tota wiakãmhapu. Ahpekumã yu atikare pahrã kure turi
bosamã ni tuoñaro niãpu. Thowero uhsã tiroma mari kerã puatikãra uhsã nikaropu niãputomhã. Thowerã seis
anos beromhã ñeñaro uatomhã nise niãpu uhsama.
Bosco Rezende

– MusarÞ seriñase niti, arĩ expositor Lucas re?

Adelson Lima – Mas questão de conhecimento para Aloisio e Pieter. A escola Dom Pedro Massa está
desenvolvendo uma piscicultura, no qual os alunos do ensino médio estão tralhando. Então peço que vocês
visitem o darase. Cheguem com o professor Conrado e professor Edmar. Eles podem esclarecer mellhor o
procedimento de darase. Esta é uma forma de solicitação que posso visitar. Depois deem sugestão de lugar
adequado de construir a piscicultura. Já estamos iniciando um darase. Esta é uma solicitação.
Armindo Pena – Añu bhutiaro Lucas wereogu khoro mi. Sõ pu Caruru buipu wai turĩ tha ma niami, na to pu
poñokarã. dikese kumari muhsã wai nã turikãre tho ñakarasari? Tho re uputu tuo siriãsu.
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Lucas Bastos – K‰ thonirore thowero. Uhsã tiropumã ahkonh‰ kure niãputo. Thowerã wai ne t‰rimhara
pua poero berore keoro nikureri poeroreta, niãma nã nakerã. Thowerã sõpu São Pedro sirope wai turiãpara
nise niãpu. Thowerã uhsã thoniwu thonimirã wai nã turikama tho ñakanirã nise niãpu.Thonikã to estação
dararã nikã plano kuowã. Wai re pahrã tiã atiape sirope poñho buruorã niwã. Thowekã wai buhkua wamu
wesetibosama ni tuoñawa. Nã ehti duarãre powe buruosama. Thowerãsama.
Durvalino Fernandes – Pergunta: Thowerã wai muhsã ehtikarã niãma uhsatirore. Thowerã mahsã
thonikarã niwã nã. Wai buhkuathamanã nare ñe ba werã nikarã niwã. Nã thonikã uhsã tiro nigu monitor
thoniku niwi. Marĩ bahã mehta niwã nã mari wihã niwa niku niwi. Tore dero nibuhtiari ni seriña? Barasari ou
batira sari nirõ niapu?
Lucas Alves Bastos – Tho uhsã okarãre cinco matrizes, oyuruosirirã dez torõta wiabosamã uhsã
reprodução wekã ni uk‰wu. Uhsã tiahã diakhu uawu. Dusarãpuma mã batomhã niwu.

Vicente Azevedo – Thowero uhsã tirore mini–laboratório niãputo. Keoro peokaropu nithapu, thowero
wai dierire tiã ñaro diakh‰ dusapu. Thowerã estagiarios niãma muhsãtiro wa buekuhsia werã. Nãtha buerã
niama, naremhã transporte nisato. Thowerã muhsã atiro nikarã niwu. Buerã pahrã nikã mahsimã nikarã
niwu ahpe estágio re. Bero wakãre tha. Thonirota weati ni seriña?
– Thowero atiro niwu puarãta nimhãsima tere buerã ni uk‰ke niwuto. Estágio
wemutakare ahpi, beroperetha ahpi atiato ni k‰ke niwuto.
Bosco Resende

Adelson Lima –

Thowegu yu muhsare seriñaguti. Thoniasa nã wai turirinumure te dierire bihpe niãma.
Thowero nisato nikã procedimento de como expremer desovas, niti nikã tipo de procedimento? Ou te dieri
bihperãta ti válido nikãsari ne ni tuoñasa. Ahpeteromã ahperãpe te dieri bakãre añubuhtiaro uasuawu
niwanã thota. Tore duvida kuosu.
Lucas Bastos – Thowero ku seriñaro atironi. Tereta buekuhsia werã weamã tekahse buerã. Thowerã
atiro wemuhãpara nã wai turirãre ñe wethirã prato pa bahpapu. procedimento pe atiro ni numiõre bihpe
mutãnowu bero tebuimhã umuãye thore whasore bihpepeoro uawu, tere bihpe buamorÞ wãmha, p‰ri nika,
am‰pika ahko mariri m‰ka nikã añuroakã we buamorÞ wewã. Thowero durante piracema mã mais facil
nisa nõ niku thowekã ñakua webohkasami, añuro facil hidratar sa te dieri, kuye ti momento re keoro nikãro
wesa turirĩ teromã thowe teakãremha alguns minutos meia hora bero ahko duhkayu piowe ahpeye mamã
ahko duhkayu wero niwumhã, ahperã ñenemõ wepasa nikã hora beroputa te dierire kote wero niwu te
dieri pumhasã weato nigu, thowetha nukõ poñhõro niporomhã, k‰ wahso sã sãnukakepuremhã poñho
kamhãparamha ti local. Atekerã atiro niwutotha.

ACIMET – Oanu te Mã Mharõ
Manuel Azevedo – Thowe uhsã nerÞkea uk‰ yoakã uk‰ wewu. Thowero atiro wai kahsere hupda
tuomhãsitima niãpu marĩ thota. Niãma nanohã topukerãre. Nõ k‰ uarowe, topu diakhu kahtigu wewi kuãmha.
Wai whÞ wethĩgu mahsã yuruburuarãre poka merã duhkayu nã duhtikarã wemamhã weama. Duhporopure
marĩ ñehkusumuã nirãmarika nãnoha dihta para sum‰topu dehsu kuhsia wetikarã niwã nimiaba. Wehse
warokerãre wahk‰ wetiami kuãmha tepere uhputu tuoñami. Thowero nã thowero merã uhsã tho nukãse
wekãtiwu, ideia tuoñakatiwu. Mahsã merã tuoñenuko wewu, thowero uhsã tirore nove mahkãri niãpu ti
trecho re, bapakeo Oanu tiro té Maamahro. Mehõ ti primeira oficina rÞ tikese mahkã kahrã comparecer wã.
Wekare Barreira foi convidado, mas não compareceu. Zezinho Marinho, Buhkuyapu waku niwĩ. Convite
onõmiwu werãpea, thonikã AEITY esteve presente ti oficina rÞ, ISA niwã titare presente. Thowe uhsã ti
oficina rÞ uhsã bahsi indentificar wumhã, mari atiro nÞ mahsã muhãra niyurã mahsinoña mari miãputo.
2hsã diakhu nimirãtha mehkã mahkari niyurãtha atiro ato thoa uhsãye nisemã niãpu uhsãkerã werãpea.
Oanu nimuti te ato Ñumurã atira nimiba. To niãputha oanukahrã siatuorotha. Atisi nimuã te Yaka Wañatha,
Sereya nã niro watero nituoputo uhsã Mahãtukurõ nirã siatuorotha. To Cunuri kahrãre tiape nimiãputha te
ato Bapara ñoa na ehõro nituoputha. Iraiti kahrã niãma tisimãtha te ato whithõ ña pito nituowu. To São Tomé
kerãre niwutha nikã pedaço. São Tomé te Uhtãbhoturu watero Doeya pito. Doeya yuhti nituoporo ku São
Tomé khu yaro. Ti yuhti nimãmuaporo te Boca de Estrada te ñepu Uira–Poço to nituo niwĩ. To buiperetha
Barreira nimãmuasamhã. Atiro ni marirÞ ni de acordo we sãwumhã discussaõ entres essas mahkãri.
Wekãre ate ohpasuhturi nise nisa dihtapara. Soãkapu legenda bahumiba topure nisa putuokã wa ñakare
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weresa dihtapara nise, thonikã tepure niãputha placa, noã warãnho ñakare kõmephiri nuk‰sa. TephirirÞ
mhãsitirã demarcação da terra nirõpure ou ahperã pehkãsa nã darasepure kõme phirĩ nuk‰ miãputo thota,
tenhõ nirõ bia sephiri niãpu ahpeye com fiscalização surara merã nã wese thota. Wekãre tho biase tuoñase
watusakaro niwu mhã, quanto resto ti oficina participar tikãra puremhã. Sip‰ripure tephirĩ weronhõ nise
placa ri nuk‰sa. Atikese marĩ wesome nise nisa te phĩpure, thowero te placa phirĩ nuk‰ro dihtapara nirõre
nisa.Thowerã uhsã atiro ni uk‰ k‰wu, ate nikãmuse kumarirÞ marĩ teparare wai dehsusomÞ marĩ ni uhsã
k‰ke niwu te dihtaparare. Bero tekumarĩ berore marĩ ña nirãta wemã nĩtha wai marĩ kureri dihtaraperetha
marĩ miõnukoratha ni uhsã ni uk‰ke niwuto.
Thowero ato waña, uhsã oficina pu decedir uhsã hoaketa niwuto bero ati ña weya. Thowero uhsã pemã
ate hoakhe phĩri tuoña kahsa nukõro niwu uhsã pema, ahpĩ mahsĩtigu eha tere ña atiro niti nÞ ni mhasiãto
nirã uhsã k‰ke niwuto. Marĩ ahpeteromã topu eha mu wetikaña tenhore nin‰kusenho marimiwuto thota.
Thowero tea tho werekahsase niwu. Wekãre te waterore limites intercomunitario imaginario niãpu teamhã.
Te niãpu omãphiriãka madeira phiriãka placa intercomunitário niãpu tephĩri. Ñatho bahsio niãpu atiapere
buikahrã ye wamÞ, siapere baixo kahrã ye wamÞ niãputo. Enquanto essas plaquinhas, esses movimentos
não sãos sinais de proibição de trânsito mhÞta niãputo tea. Mariãpu. Thowe uhsã atiro tohato, te dhutiathe
atiro tohato ni wek‰peo, uk‰ ahpo wu uhsãtha ahpeyetha to ãhpero ñanunurõ werãtira, thowero toa uhsãma
pahiro niwu toa, marĩ nikarõ uk‰ ahporopea wai ñanururõ diakhu nimiãputo, uhsãma atiro nipetiro nikãpu,
phe dita kahse saña kãwu, marĩ bahsi behse mhãsisa ñenho marĩye dehsusere petishere ñanururãti nirã,
wekãre uhsã te webohka kãkaremhã, wai buhawã nÞ nukarõre satiroakã tuhtuarã, wekãre ni phe ñanuruse,
thowerã ati hoakã purĩpu wañamiba ato, tere uhsã wehokõ uk‰ wenukãwu uhsã phe, wekãre uhsã wehokõ
uk‰kase pure o mais cupado re keoro ñaehanoña mariãpu hopu, o mais cupado nigunhõre bohka noña
mariwu, thowero ate ehu, whÞrire, zagaia, dero nise marĩ wese ok‰peha mãkanowu, wekãre marĩ añuro
tuoña wekare niwĩ, ação do homem com a natureza, niwu, o homem deve ser conciênte para transportar
com a natureza, ehú muhsã ñakare te bahsi buha nã waire whÞkati muhsã ñakare? WhÞtiaputo tea thota,
diapure te uaro bua puaburuo wetisa to te thota, então primeira coisas nós temos que conciêntizar o pessoal
seres humanos, marĩ mahsã re tuoñaro nimhã, marĩ ato nirã nipetirã sõ fora nirãremhã, o pessoal que não
quer saber nada sobre isso ele poderia dar o seu jeito de entender, por que a gente convive com a natureza,
te merã marĩ kahtimhã thota, ahperã tuomhãsiranho wai petirãnhota nimã ni uk‰ama, ahperãtha wai petimã
thoninuk‰kama nikãma, tenhõ wuatho wio yuruawu, dero wai petitimikã atopu wai whÞgu atititha nitho wio
niwuto, petitikãma muya porto pu whÞ wethĩgu bakhibopã ma nitho wio niwu, uk‰se ehatinhõma pehkapu
ameri ñu, amerĩ dohakã , peru sirirã amekÞ pawanukõka, wesenhõta watusawuto politica uk‰meritikama,
thowegu yu peru sirĩ se numurire não gosto de puxar esse assunto, atiro nirĩtero diahu uk‰ wmhã, peru
sirĩse numurimã ahpeye ekatise ekati wesenhõ nisato thota, atiro we wenukãwu uhsã atere.Wekaremhã
atiro ni k‰wumhã, cada mahkã ficou com as suas responsabilidade da áreas, muhsã lideranças de mahkãri,
membros da mahkã muhsã bahsi ñanuru duhti wesetiyamhã ninõwuto. Proibido niweto puase kerã niõwuto.
Por ex: dihtara phaithaho pure marĩ puasa mari tohta, thonikã mari atimã kuhsare ahpeteromã puasa mari
thota, mari thowe puaburuokarÞ pahiro ñarowese wasato thota. Thowekãremha prejudicar samã saúde das
pesoas, presença dos peixes, phe wasatomhã nipetiro prejudicar sato thota. Ahpeye mãri omhãka nimiwuto
thota topure dihtapara isolado duhise. Aí você tem que planejar para botar timbó, planejar pua wesa. Proibido
nitisa teamhã, pua nã wai werirãre mipeokã wero nisato. Puarã ahperã mehõ behsemiwãna thota añurã
diakhu miwãna, mipeoro nisato, nãre mirãtira whÞmisaba. Thowero wai sepeoro nisa. Yoarakahrãpu wá wai
whÞbasiarãre thonitha. Durante epóca de procedimento de verão nikãre pahkase dihtaparare puatikãramha
uhsã ni k‰karota niwuto. Mehõ whÞbara nirõma livremente k‰nowu. Dikese materiais merã mari ñehkusumuã
wa whÞbak‰pari nisere mari ukuãpu mari thota, wai wãra muhpurĩ merã wãpa, kahsapawu merã etc... Ate
dehsu bak‰pa niãpu mari. Thowerã uhsã dida wai wheridama bia wetiapu, livre nikãpu tida. Ate malhadeira
pure uhsã atiro ni k‰wu. Temã du buhtiatikarã niwu, thowero marĩ uk‰ke dhorewumhã, auxilio maternidade,
bolsa familia etc... Thowerã uhsã ti oficina rÞ ehan‰ darawumhã plano de manejo, escalas do projeto, que
tamanho de áreas eles vai ocupar desde de Oanu até Boca de Estrada. Thowe k‰wu, thowero te merã
atikese atiwumhã recursos, conhecimento, benzimento, relaçãos com natureza, phe nisato... Recursos
naturais – atidita nise, yuhkupu, wai, waikhurã, ur‰ pu, poeya ri, dikese nise nipetise... distância yoaropu
nise, locais marĩ putoakã nise. Tere werãtamhã uhsãma escala de ação, como é que a gente vai fazer
funcionar werãsari marĩya manejo remhã ninõwu. Local maritiro niseremhã dero ñanuru botiba marimhã
niwutha. Muhsare tusewãrati nirãnha mehõ uhsã muhsaye wateropu wetiwu, uhsã ye waterore thowewu.
Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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weremhãwu.
Agenor Prado – Thowerã uhsã ate dehsuse merãta tuhtuapu uhsã. Temerãta ate projeto aprovar
wemhãpu. Temerãta, alimentação, materiais atenhorÞ du wetihãra nerekea uk‰mhãma. Thowero uhsã
doeporã dehsu weseakã to niãpu, tere ñanuru wea khure behsemiwu to watiwĩ. Thowekã ña Bernadino yu
bahsita waguti nimiwĩtha. Thowerã ohputa marĩ tere ñakahsanuko ñañenoaputha. Wetiruokãmi kupetamhã,
thowero uhsamã kã área kã niapu uhsãma. Thowerã uhsãtiromã uhsã dehsu baromã puamuse para dihta
para kuopu topumã. Tepara waterore três para lago de reserva k‰nokaro niãpu, thowero uhsãre adiantar
tiapu. Uhsã bahsipe watiapu ñamiri siamhãpara te dihtaparapure mahkã visinha, thonikã yoaro kahrãpu
siawãmetiama. Mehõ ñanoña mariãpu. Ametuti wek‰ ña wetiapu uhsã. Ba sirirã thowesamã ni tuoñakapu,
marĩ basirirã tho wenoãputo thota. Thowerã uhsã lago de reserva k‰ka dihtaparare wai nÞ mariãma, mahsã
puhtitiamã hopu, dois anos nirõ wesa tekerã nã pawio mã wesemerã.Thowero tore wai wherã nã utilizar se
yuruaputo. Te kahsere ameri werekahsuo duoro uato nikã purikã duharo duhabosato. Thowerãuhsã tore
biarãmehtã wewu. Biatikãta whÞba kuhsia manã thota.
Manuel Azevedo – Thowerã wehseri darabaguti whÞgu atiapu nigunhore livre nikãrosa niwu. Noã wai
whÞ wethĩ duagutiwe nigunhõma garantir sõme niwu. Noã ahpi topu wai whÞgu eha wethigu duagu weapu
nigunhõre thonitiwuto ni weretam‰ña. Thowero atirope wekã añurosato nisenhõ nin‰kukarosato todo tempo.
S‰nikatero nikaronhõta nisatha ni tuoña tikañamha. duhkayu nuk‰ka rosato.
Bosco Rezende

Apresentação das atividades de manejo da ACIMET.

weserirã we weya.

– Tuoti musã? Dara ñakere wererã ta wemana. Noa duvida kuorã serĩ tiã ou comentario
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Laurentino Viana – Atore muhsãre seriñasirigukohro, ahpetero reunião ou ato uk‰ nerekearo wathi
duhporore wakãre dero nibosari puanumu ta dehsu wekare?

Agente vimos natureza locais de uso, tere ahpok‰ wewumhã. Noã tere ñanururã sarimhã ni uk‰nukawutha
arã AIMA nã ehorã buhathomhã, to buhawã nã AIMA mhã. Nã niwãmha tere monitora, ñanuru diariamente
ña werã. Thowero AIMA nisekerã wahk‰ dehsuyeta niãputo. Thowerã funções kuorã yuruoro ñaputo tea
weropea. Thowe weroremhã ISA uhsãre estava assessorando wewuto. Titare projeto biodiversidade dararã
wewãmha, thowerã uhsã ACIMET kahrã ti projeto khase bolsa ñewumhã pua bolsa. Tere uhsã dividir wewu,
thowerãmha cada um noventa reais phoseta ñewa. Temerã uhsã movimentar wek‰wu, nãremha norma k‰
wewu. Wai whÞbara warãnho atiro niwu, atiato wai whÞbara didari merã niwu. Primeiro nõ muhsã mahkã
ehasĩri mahkã merã eha, lider da mahkã merã eha uk‰ weato niwu. Ku mahsã neõ duhpo wetihãgu arĩ wai
baguta atiapuk‰ nigusami ni k‰wu, nã mahsãpumhã decidir rãsama, wato tikese numuri niãto ku nisemamhã.
Thowero mahkãri nairoãka nisenhomã puamhãkapu wa uk‰ro niwu. Nikã mhakata uk‰ wethirã wai whÞba
duhikãma wuatho wio niwu, tonhõre añuro tuoñaña. Thowerã nã AIMA rÞ treinamento uasanõwu, thowerã
parceria entrar wu com Escola AEITY e ACIMET, por que eles tem mesmo objetivo. Thowerã uhsã nikãromerã
nirã weapu nikãkurakahrãta niãpu werãpea. Uhsã atere criar keaeha wekarÞ mehkã nirã weronho wapu.
Tere nã treinamento técnico ñeamã namhã, wai nõkoro nuhkuti ku, nokorõ yoatik‰ niseremhã. Derowerã nã
tho weatimhã, por quê? Para isso que a gente precisou de indicadores. Tho werã atomã bahsesemã atiro
uomuõra nisemã uk‰tiwu. Thowekã berota nokõromehta dohakhe buruo wese nimiãputo. Bomba pu yuruapu
thota. Ohputa marĩ uk‰ amesuo atiro werã ni kum‰ mahsigunhõre emã bahseya nirõ nithomhã. Thowerã arĩ
Protasio tiroputa bahse buruo nõro sato thota. Metodo oriental, ocidental ti acompanhamento werã weapu
hopu pehkasã yarota darapu. Atikumã re wai atiro nisetimã, ahpe kumãpere atiro nimã ni bue muhãpu uhsã.
Daqui dez anos bero resultado nirõ nibosato. Mari uk‰rata duk‰tikama. Marinhõataha uk‰ku mi duk‰ranho
niãpu mari thota. Thoni uhsã ni darawu uhsã. Thonikãtha incluindo calendário ecológico daranoãpu, thonikã
ciclo anual ate aña poeri, pamõ peoro nisenhõre, te pure ño acompanhar wenoãpu. Thowerã uhsã nã AIMA
rÞ nikã nivel de técnicos nirõre lutar bahsa wenukãrawe.

Manuel Azevedo – Thowe yua peñari ti webuhtia wetiapu. Dero nirõ nisa nã peñaratirãma. Tere weguta
muhsãre thonimiãpu yu pratica ritual re mhãsitiapu uhsã niãpu. Buhkurã nã pose wekhenhr mhãsitiapu.
Weapu werepea pekasã basa ma. No nirõ wemaka tusasu tere masa masaku ñakapema.

Erminio Pedrosa – Atere uhsã darapu topure, thowero ate marĩ buetiku pemã diasa niãputo. Thonimirã
satiro buekãra pema añukureaputo. Thowerã uhsã wai nuhkurõ keo wemhãpu. Thowesenhõre ato kahrã
thoni mhãwana. Mehõ wemã yuruokã pesa sere niwã. Nitiwu ahkawererã. Thonikã uhsã materiais ñewutha
tere dararã ñeatheremhã. Thowerã uhsã oficina wemhãwu buerã wewu. Thonikã uhsã umukhori nuhk‰
acompanhar wemhãpu, thowerã caderno de diária nise purĩ kuopu, nipetise hoaõmhapu. Uhsã atiro we
darasetiapu. Thowegu thonimhãwu wai whÞbara warãre, ahpetero nã yu tiro mhã kare. Wãmutirã mhãña
nimhã. Wamutirã nã mahkaremhã wai nã whÞkararemha pesar wemhãpu. Emãra tirãmheta wenõ ni

– Muhsãre kãro conhecimento k‰guti, thowerã uhsã newaropure nikãro merã nikarã
niwu, thowerã problema wakã ña uhsã ahkawererã buruakarã niwã, uhsãya familia diakhu tohakeakaro
niwu, k‰ buhku Joanico mhĩ k‰ yu pahkure watikaña muã niku niwĩ ku merãkhu niyugu to merã tohakeakarã
niwu uhsã.Yu pahku werewi yure newaropure uhsã ñehku yaiwipu niku niwĩ, thowegu uhsã ñehku, Birinho
Inspetor to yohsasamĩ, matapu buhku masimiõ merã buataku topu k‰ werĩku niwĩ, thowe wekarã uhsãmha
atopu atikarã niwumhã. Thowerãtha uhsã nikaro merã nirã weapu uhsã dehsubase topu niburuapu. Thowerã
uhsã thonimirãtha nikarõ merã luta wemuhã werã weapu, politica nikarõ merã defender muhã werã weapu.
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Manuel Azevedo – Thowero topu eha te ato uk‰ nerekearo werãtirã weapu ni tikesenumuri nirãti uhsã
nikãma añu niwuto. Mehõ muhsare AIMA acompanhar werãsama, te duase kahse diakhure thoniwu uhsã.

– Yu thowegu muhsarÞ tho nisirĩgukohro, marĩ kearã arã marĩ ahkawererã re
tutikarã marĩ. Thowerã atore niãma rabeta pa kuorã pahrã diakhu niãma, thoerã nãmha gasolina morã kerã
surara tiro, saúde kahrãtiro tere seriña ma bohka wamamhã wai whÞbara warã thowesetiamã atokahrã.
Thowegu yu atiro ni seriña dikese whÞse pa miã bosari, wai pohtapo se thonikã, doe yuse nhõre? Thowero
atemã keoro whÞpare keorota niwuto, phepa kuoyuruoro marirõ, thowerã cinquenta pa wateromã kuobosa
muhsã.
Domingos Brandão

– Wai duaramã whedutiro mariwu. Ahpĩ tha sibiokega kã dokekũ kã ati tiwĩ. A vista
dukã pema R$ 50,00 nirõ wewu. Na marĩ kã thowemã marĩ pe R$ 100,00 werã maripea niwu. Marĩ ba
yapi werã nimã niwu. Tho wasiri wu preço negociar sirikamã. Thowerã preço de São Gabriel wemerã kaña
musapekerã. Marĩ ñekusumuapua yaga, poka merã dokayu bakara niwã. Duase diaku tuoñapu mariã. Yua
duaña tisa hopu. Doe yusepa purikã dikese miasirã miaña mil ou dois mil. No uariti khare ba mi wai kerã.
Lideranças tiro yea ku merã ukũ amesuo weya. Tho weya nimiapu yu.
Manuel Azevedo

Claudio Meira

seriña?

– Muhsã thowerã muhsã peñara ñasiarare porãti nirã kerã pheterãka wai whÞrasari ni

Vicente Azevedo
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Uhsã topu nimirãta nã uhsã ahkawereirã tiropu nãre dusaso kuhsia werã watimhãra niãpu. Nãtiropu eharã
mehõ serĩ wamhãra niapu. Thowerã uhsã nã mamisumuã niãpu, uhsã ahkabhirã niãma nã, thowerã nikarõ
merã nisetirã marĩ ni werã nirõta niãputo. Thowerã uhsã ñehkusumuã nã dehsuba tuokaro dupus‰ ko
nik‰poro, toputota wahperako niãputo. To siapepemã kohãpha porã nã dehsubase nimãburuasa, thowerã
wai whÞbara warã arã uhsã ahkawere rãre tiro eha licensa serĩ, thonikã kohãpha porã tirokerã eha serĩ
weya, arãpere diakhu serĩ wethirã soãya limites pu pasar wekaremhã nãpu wuari nigu tho nĩ.
Sergio Lana – Dhuiti musã? De ontem para hoje marĩ buerã we. Nikã curiosidade kuogu khoro. Caruru
pu wa wai cinco ñeyÞ, narÞ masapo bero tha cinco narÞ wia wero, añubhu tiaro khoro. Atiyepe sirope kherã
na dhitapara pu na masã putikaña, dia poyekã ña maripu re ostenukõ nukorõ, añubhutiaro. Presidente da
ACIMET nikhoro mi noã nimã kuorã nho tho kũño kãña niasĩ. Añuse kuogu pe Protazio ati mã potepu bhase
buruoku niapu. Niku AIMA nigu khoromi. Nikã dhitara re itia turi kharo merã mumipa dhitara nisa niami. Ne
noã puakã wheri tisama niami. Dise pe añuse nisare? Mumipa se añuse nisari niapu yua? Perú mumipase
marikã numiõ pukerã ñeowaparo nimiwãba, amukari purise wamiparo. Tho watisari dhitara re mumipakã
nikãti yua? Tere ña.

– Tereta werethapu. Te nho pratica bukurã wesetikarã bahu ti petiawapã nimiapu
mari. Uba musã werã wesaba. Tho wekabero nikã yu puatikarã niti katero pure wai weri ti wã. Te bhasesere
ukũ amesuo wesitikarã. Mariãpu mari mã semo, irmão nisurianukõ kapu mariã. Napua ku masigu tiro yeya
atirowegu atiapu yu ni, dero webosari ni, atiro tuoñapu ni kã tuo, ti makã khu ta ato puarã ni ahpo wepu.
Tho apo tha nikã semana kote, to korõ ta añusa tea puara nipu. Nimapeo wepi tho ku ta tha. Meri ti kama
weritipa. Ari ya mata itia turi dhokapu niyura. Nikaroãkama nigu tuosurioma weke nikasa. Te nho rÞ wewe
yua tradição masi ti kuregu niro rÞ. Yu paku marikã wiopesase ni niwi. Yu paku masaberiku mhasã ku niwĩ.
Tho werã te nho moãpu usã. Ñekusumuati wekarã te nho rÞ kuora wema. Nimã mã, nita weyu. Tho nisa
tenho. Thowero descontrole wakaro niwu. ñasigu nimigu ku nimapeokere soweti, ahpĩ eheya wenemokã
wamã. Na thowekã wai petirã wero nho wamã. Yu wumu dez anos kuokarÞ botea wamurã ahpa kurari atikũ
wã. Na seãpũ rĩ kã diakoeripu atitu sa wã. Atopu ñano tusa wa nã. Ato pu seã bari kura conta whapaye nowu.
Nurirã bogu mhã. Tuoti Sergio? Deu para compreender?
Manuel Azevedo

Maximiniano Maranhão – karoãkã niapu yu kerarÞ ar† Madu re. Topu ta niamã arã searã, waua, mhasã
akeya. Nikã ti Cunuri watero siawu. Morõ ko eheawu. WehÞsepa dutepokã rõ seyirã wawã. Na dhoka botea
atiro niwã. Thowegu phekawu wure miãbosari topu warã, wehÞbosari nikyo?

Manuel Azevedo – Teya wai, caça nimiaputo. Mar† base. Tere ta mar† wÞ base nisa ninoapu. Pekaye
masiguta wÞamikukerare. Musi tikama pekaye mikã ta wawa wĩ. Tere werã ta nima AIMA. Quanto pescou,
quanto caçou ni mã. Tho nĩdiaria ou ficha pu hoa ma. Te pu ñano sato, tikerã ahkea boapã tikumare ni
nosa. Wekerã ahpeyetha mipĩ pheye niro weapu. Usã maneja sirĩ se diaku nirõ weapu. Añuro muãmere
kaña. Pake dhiokarã niwã aperã na muase ñorire. Tea ñasawi thiapu. To wero nisa recurso renovaveie e
não renovaveis. Keoropemã mari basi atiro ta comportagu ti nirõ nisa. Marĩ porã pure tuogu. Usã darasere
were musare. Atiro we daraya musa kerã nirã mheta we. Atiro nerÞ ahpoku tirã mheõ amewhese atibosa
nirã thowe.
Roberval Pedrosa – Ato karo werekheogu ti yu kerã. Kareña tho nikã Ñumura rÞ shate nukõ wewu.
Pura tirã mheta wewu. Ukuatikã ñara wai wheti dhiakã nere masaputiato nirã tho wewu. Tho nikã soãka sete
dhiawasa. Thota wawu niwã bukura mari kã. Ahpi na karitironho karĩgu kamota nukõ bero pãtimigu wasami.
Pamasitigu.

Durvalino – Atiro bahuse tuoña duhipu yua musa ukurĩ kura. Keoro nikhoro mi Madú. Atima potepu wai
khase base buruora niro rÞ. Mehõ tota uaro weapu Wamuña, Cucura kerã. Te mari potepu ahpo buruoro
uaro weapu. Usape wai morã ni kotebosa! Naa topa te tururire weku k‰ gu sa ni weregu ti Madú re. Añu
bhutiaro sawã topu ma.
Manuel Azevedo – Tho ni ahpegu wegu khoro mi ariã. Mehõ atiro siagu base kuo nũka noa mariapu.
Añu ni tho wekã. Sõ panurusã, dero wemasere tho ni noapu. No nikã manejo da bacia do Tiquié nirõ ni petiro
ñerowe mari, dhitapara, nukuri. Ari Protazio to pu masegu ti niamiku wai khasere. Tho wekã ñiõpe tiawaro
wesa. Na wai Wai Mhasã nimã niapu mari.
Bruno Sampaio
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– Ato mari barco ACIRU kuoku wu. Wai duatikaña niwu niasĩ Madú. Thowerã musã
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ato ehtakare wai niati nikaña. Proibido niasu. Na wai mhasaputi uruka ña, ma mehõ duya nisa mik‰, tho ta
Madú? Passageiro re uasagu tho wenowu. Biatha ku niami, thota. Tuoti musa professores, aposentados,
agente de saúde...
Manuel Azevedo – Wai whÞ duagutiwe nigu topure wá wai whÞ dua mhasitisami kuã niapu. Questão
Bruno! Ku tuapa kã nã, wai mibuati duakamã duro nirõwe kuma nokorõ ku duaro. Musigu no pharã, muigu
nho pheterã duarasama. Questão Candinho! Por necessidade kure to ta niapu usã wherõ nĩ decidir kure
wekũsama. Gasolina ou ahpeye necessidade narÞ dokayu wewĩ. Isso é comum! Ñenho merã na dubosari?
Salario mono miaputo. Ahpe lugar kharã wai whÞ Pari–Cachoeira ou outro lugar pu duarã wabosama nirõre
thoniãpu. Tuoñero osari? Thowe karÞ marĩ motopa yabi niasu mari. Nipetirã mari kuosa tepare. Yu khatiro
poteorõ wañatisa hopu. Tere atiro niĩ conscientizar wu. Motore rabeta sia urua niwu. Wekare yu paku khabi
niami usã siriokã niami. Ku to niwĩ. Dero werã tirã duti musã tere niwĩ. Na phekasã moturo durã naye ahpeka
duasiarã tirã tho wewã niwĩ. Siroripu ma na wai whese siase ta niapu. Ku ña tiku nirõ to ni tusawĩ. Thowerã
tho niapu usã, tradição ukurã we niapu. Thowerã uhsãmha noã wai whÞgu waranhorÞ yuhkusu merã wimorõ
we, ku poekã merã ku whaburiti, wai whÞbagu atiapu nigunhorÞ yutira niro niãpu. Muturu merã siagua mehkã
duase wekhusiagu wesami nirõ niapu. Thowekarã niwa mari ñehkusumuapu, kuma nikarÞ whaburua wai
whÞkuhsia dha wekukarã niwã. Nikaromã wai whÞra warã (motores, rabeta) temerã diakhu siapu marimhã.
Wakhusia siritiapu. thowero nikarõma dihtaparapure, whÞri pahkasepu mera – rabeta, motores 15 e 40
temerã whetuakuhsia wese niãpumhã. Ahpeteromã niku yebuirita wamÞ tipetia nowuto. To wegu nho mari
sami atore. Ate ni mari ato lideranças nere nhoã ukũ amesuo werã nita tho ni yu. Yuti sari yu musarÞ? Arĩ
Firmiano ukũ kheogu sami! Ukũ dhuti tiwi nirĩ kupu.
Firmiano Lobo (Iraity) – Thowerã marĩ atenumurirÞ phe uk‰ dehsu base kahsere, wai kahsere marĩ
uk‰, thowerã uhsã sirokahrã kerã nikãro mahsã merã darashe bahurÞ wewu. Ti associação popeapu
sañara niãpu uhsã, thowerã uhsã ameri duhkawanukõ wetiwu. Thowero uhsã amerĩ nerÞ ameri nerÞnhu
eha uk‰ wemuhãtike te nikarore buharo wemhã. Thota ni, mata mari ñehkusumuapu nã pamumuhãtirapu
nã nike mahkarirÞ marĩ nirãnho nirawe, muhsã atiape niburuãra, atiape nimuarã, marĩ pu nirã thodiakhu
nisa muhsãkerare. Yu ñehku nikaro niguwe, yu pahku nikarore niguwe yukerã ni marĩ uk‰rãnho nirãwe,
ni nerekea uk‰ amesuo atiro niwuto ni uk‰ranho nirawe mariã. Thowerã uhsã kerã muhsã dehsuse kuoro
weronhota uhsãkera siropemã dehsuse kuoburuapu. Thowero uhsãtiropure niãpu dihtapara pahkase,
omhã dihtaparakã niãpu thonikã mãrí kuoburuopu. Mata uhsã ñehkusumuã pamumuhãtirãputa, uhsãma
uhsã ñehkusumua atiape buatikarã niwã. Um‰ñape nuhã atiape pamuhãsebuatipã uhsama, pamuseti buati
ato mhãwiri ehta nuka karã niwa. Thowegu uhsã dupokakhu pamurĩpa um‰ hori nipĩ. To ku sanhuku niwi
tomhãro kuhrÞ, kahtigu sanhupĩ. Werirõnho ogu thowapĩ, itia dupokakahrã sãnhupa timukhore, dahseu,
wirãu, um‰ hori. Thowekarore uhsã ñehkusumuã buata wekarã niwã, tho buatarã uhsã ñehkusumuã
dehsubase kuothakarã niwa to buipere, to siropere, nã tore manejo wethakarã niwã mataputa. Nã uhsa
ñehkusumua buata kuokepureta uhsã dehsu basere kuorã weapu. Newarore nã buatanuka wekãberore te
Boca de Estrada pu dehsubase kuotuopã, Boca de Estrada te Bapara nikaro niwu. Nã thowe nikaroremhã
Boca de Estrada re na mahkati nikamamhã, marĩ utamusetirã nima, marĩ peñarã nima ni ñakara niwã,
thowerã nakerã to niamã, dehsubase kuoburuopu. Thowero marirÞ ahperãtira wara wiopehsa ñasenhore,
ameri wiopehsa ñara mari nisere, ahpeteromã ameri wiopehsa ñanoña mari weronho wesetinõ. Maĩnoña
marĩ te dehsubasere, dehsubase maise mhÞta nito. Muhsã newaropure, atokahrã, mãrĩ kahrã, ato buikahrã,
ate manejo kahse uk‰ nukarã muhsã tuoñapã. Dehsuse biakaparã nõpe dehsunobosarito derowe wai whÞgu
waka nibosarito, dehsutho bahsiotiro biakuñama na sirokahrã ni muhsã uk‰ra uk‰pa. Nisama te uk‰karã
tuonõ. Bianoña marĩ, mari nikaromã tuomiba mhãsipetika ameri wiopehsa nikarõ mera niseti nirã tiramhã
atere nerÞ uk‰ra wenõ. Atere marirÞ uhputu tuomhãsiro uasato. Ametutita wio niwuto tenhõ. Nõ nigu ahperã
yaropure masãgunhore. Aramã uiwe yua, thowekarã wemã nigu weapari nÞ nise wamhãwu. TenhorÞ uatigu
thoninõ. Noã mãritiro ehakarÞ, atirãta weapa ñaratia wai marimã werãpea, duhporopu nikaronho niweto
nikaromã muhsã bahsita wa ñara waya nĩ uk‰senho niwu. Duhporopure yu wim‰ nigu ñawu na ñemerã
ehõthare. Niti karo niwu tira Semerã nikaro niwu keoropemã. Yuruawã tirare buá, uhá, nipetirã wai niwã thota
nik‰mi peti dihãwa. To tiro nise parákerãre wariã ne añutiwã. MárirÞ thota, doe na sañase marirÞ te sarimã.
Nikã tempo buhawumhã uhsãremha uhsã bahsiremhã pehterakã mahsa nimiwu. Niku niwi uhsã ahkawereita
nimigu doe sarima duhte wekã, dihta paramã nimã koã, tira semerãre whÞku ma nukõ, ñamirima pamorirÞ
nukõ kamõtaka, panurusã, ñamima puakã siamerã petiawawã wai mhã. Na wai nerÞkureri tero tatha, titapure
ate manejo mariwu hopu, titare yubahsita tho wekãti mhã. Ahperã kerã puabama nirõ thowawu, titare Cunuri

Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke

71

kahrã Hauãñare puarã wekara niwã. Thowe uhsarÞ thoniwã kumã nimikã muhsã uhsare wai pua ehkawe
niwã. Titare wai pehtarã mehta mahsãpuhtira wemikara niwã, napahrãre puábo k‰peokawu yua, wai añuro
tusuapakarã niwã, huá, buá. Dikerã wai nirã. Nikarõpure hoputa wai nerÞkatira weama. Ti dihtarata niãpu
uhsã dihtara duatha. Uhsã kukara (lago reservado) ahperã muhsã warã tirare ñabosa, ñasa muhsã topu
siarã. Teta uk‰apu muhsã, uk‰no lago reservado re uhsã bahsikerã wá wai whetua, panuru sã, pua, wese
nhopurikã ne nokatero wasomÞ ni uk‰nowu, thowero tira Semerã niãpu uhsã kukã dihtara. Ahpeye para kerã
niburuaputo duhporopu nikaronho nitiapumhã wai kerã mariãma teparare, niãma ahkoroãka. Thowerã mari
wiopehsa ñabosamha, thowerã marĩ ati mã kahrã, ato mahsãra, mari porã, mari parãmera, mahsã muhãtira
beropu niahã, beropu mahsã muhãtirare maĩsarata mari thowe marĩ. Mari thowetikamã, marĩ peokamã
mari porãpe ñenho werãsarimha, ñenhore bohkarãsarimha topure tuoñaro ni. Marĩ poterikahrã ahpeyeho
darase bohka dara bahureõka wewe mariã, atere beropukahsere ñamakarata we marĩ. Ñameakã eharãtira
mehta we, atore uhputu tuomhasirã marĩ. Wai whÞsere, wai wherã watikaña niwe uhsã atiape sirokahrãpea,
topu eha uk‰ wero diakhu ni to diakhu uhsã uá sirokahrãpea. Yu ñehkusumuãpu to siro Mateus nirõpu
dehsubase kuokarã niwã, topu niãpu nikã área uhsãre topu wenoña mariãpu. Marĩ amerĩ tuhtuake eharãtira
thowe marĩ. Ahperã pahrã wamhawanã, ñanomuhawu. Thoni ni pelo menos uhsãtiro mhã topu wapu yua
nirorÞ uamhãnowu. Beropu tuonowu topu wai whÞra weaparã topu duarã ehaparã nikã tuonowu. Yua wawe,
toputa yu ñehkusumuã wehseri dara wekarã niwã, thowegu yu ku Mateus re werewu. Añukurero ni ñanuru
weya niwu kure. Thowerã wai whÞ ba sirirã wa whÞbaya. 2hsã ñehkusumuã nã nikaro to ninukãburuapu
yukha thara te ñohkara pito toha tuosa.

buero uarowe, torõta yu bakã orosato ni baro nimisa. Maripe pehkasãye re bayuruo yhoá boawa we. Nape
tenuhku torõ báka añurosato ni basama, thowero nimisa marikerãre, ati perfil kuo uhsã. Meliponicultura: arã
múmia merãkera darapu uhsã, thowerã ahperã naye mumiko mera peru we sirĩra nithamã. Thowero niwe te
mumiãkore mehõ siri wesetirã niãpu. Avicultura: Thowerã atere whak‰noapu tomha, wai marimã niromerã,
thowero ti área de conhecimento pure sãputomha: matemática, biologia, etc. . . Thoniãpu. Atere buerã atiro
wekãta te manejo merãre mariya região re manejar bosa ahporosa añuro nisetibosa ni tuoñaro merã tho
buenoãpu. Thowero uhsã tiropuma diasa yuruapu, ñameaka topu wai whÞra wara mari nirõmehta niãpu,
thowegu thoniwu Manuel re muhsã tiropumã añubuhtia niwu. Uhsãpema thowero ate uhsã bue, dara wese
keoro waro weapu, ku governo pemã ñabuhtiapu tusatiama. Nã pehkasã marire buerã ahpeye mahkari
kahsepu, ahpe dita kahsepu buemhãwa, thowerã nã tepere buerore uawã nã. Thowerã marĩ poterikahrã
ye buese wiseri pãsirikare nipetirã kureputa uawe uhsã poterikahrã buesema niwu muhsã, pehkasã ye
pere uhputu uawu muhsã. Uhsã tuoñaro pemã mariporãre mariyere bue mahsi, atota tuhtuakea mariya
ditare maĩkea werã ni tuoñaro niwu mhÞka weñara marĩ niro niwu. Nikarõma thonito mariya bueriwi nitho
bahsiowe, beroputa uhsã porãputa marĩ pahkusumuã atiro wemiparãna towatipã ni maripe atiro werãmha
ni wekarãsama. Thowerã uhsã ya bueriwi pure uhsãye diakhu bue weapu uhsã, thowero uhsãya currículo
mehkã nikãwu. Tomerã buerãre atopu matricular rã atitiwu. Thonikãtha marĩ buerãre topu k‰kare professores
bueti bhutiapã ti escola kahrã nibosama nirã kutiwu, muhsã weronho, matemática, biologia, física, geografia
etc... Buetiapu uhsã, teta tha continuidade experiências wekã nemoatotha ni uhsã kukaro niwu. Thoniãpu
Escola AEITU mã.

Bosco Rezende – ACIMET kharã na werekã tuo mari. Añusari to? Ahpe segundo grupo AEITU/AATIZOT
Na dara ñake werekã tuorã. Atiro ni tuoñara tho darawu, bukura merã atiro buewu nirã sama. Ma AEITU/
AATIZOT.

Bosco Rezende – Higino re musã seriña sirise niti? Duvida musã kuose. Marĩ ti? Topũ ri karÞ AATIZOT
kharã na ukũ ka tuorã!

AEYTU
– Uhsãma topumã wai whÞbara warã mari nisepua mariãpu uhsãma. Atividades de
Produção Alternativa nisere darapu, como ela visa nirõre wai ehkaro, avicultura, meliponicultura. Itiaro
darase, atividades principais niãpu wai mahsãpose. Tuoñase mera dara muhãse nikarÞ vários conhecimento
sãmha. CANOITA werã experiências wekuãpu, ahpese kahrãpu derowe darasetitiba educação re, derowe
sãbosarito bueshe pure ni uhsã darakuãpu. Ahperã, ahpese kahrã naye weñake wek‰apu. TopurikarÞ
gestão territorial nirõre, añuro nisetirati nirã derowe mari ahpok‰ bosari mari nise niãpu uhsãma. Uhsã
nisetiro beropure dero wabosari ni tuoña. Thowerã dero weseti bosariba ni tuoñara weapu uhsã. Base
nin‰kuro nirore tuoñaro nirowe. Thowerã uhsã, CANOA, nirõre uk‰kuapu. Waiya kahrãpua dero uk‰mitinã,
dero nisetisarito nãpuma, dero tuoñasariba te ñanurushe kahsere ni uk‰ nukakatiwu. Añukasarito marĩ tere
ña, mahsĩ, tere buekãra nise niãpu uhsãma. Thonikã pehkasã ye técnica kerã te merirõ merã mahsã poro
te merã mipotÞo, wekã ahpoehabosa te nise niãpu. Thowerã uhsã conhecimento tradicional merã, derowe
desenvolver muhãrosarito ni bueapu, thowero te, peru sirise mera, kahpi sirise mera, bahsase mera, rituais
mera desenvolver teamhã. Thowerã na wai whÞ wethirã, na buerã wai nuhkurore pesar wemhãwa. Dikerã
wai banosarito nikã numure, puanu mure nise niãpu. Mari ñehku sumuãpu derowe wai whÞ ba k‰pari,
mari pahko sanumiã dero we suori kahtisetipari (arteculinária), ñenhore bapari nise bueapu. Wai turĩshe
buero. Derowe daraseti bosari marĩ wai buhkuato nirã buerã weapu. Nã buerã poero wakãre wa ñamha
bue wemhamhã. Nã nisetironhõ mahsã puhtiro, nirõre wemamhã. Tere buekarãta buenõpu calendário
econômico. Thowerã ñohkoã dihara mera acompanhar bue niãpu. Mari ñehkusumuã na controle weke
te nisato, tere buerã acompanhar wemhãma, thonikã AIMA kerã umukhori wasetisere ohá, bue weamã.
Thowero tere buerãmha, para fazer monitoramento precisa de gráfico, técnicas, pehkasãye materiais
didático uapumhã. Temerã ta buekarõ niãpu. Te buhkurã na mahsise, na buhkurã diakhu mahsise niwu tea,
thowero uhsã tiropumã nã waire bahse, wai mahsã re nhiseo narÞ patu bua ehka werãnho mariãma. Ti tempo
nito arã waikhurã nisamã ni bahse werãnho mariãma uhsãtiromã. Thowerã uhsã to buipe nirã mahsirãpure
uoburuo wemhã bahse duhtirã, thoniãpu uhsãma educação merã dararã weapu uhsã. Mais educativo ni
uhsãma, gestão de conhecimento na relação com a gestão de territorial. Thowerã uhsã ohtese no nise
ohtemakapumhã, temerãta mari ñehkusumuã marika poo ba ekati wek‰ kara niwã nirã tho ohtewu uhsã.
Derowe ohtese, yuhkuduhka ohtebosariba beropu marĩporapure bato nigu ni wohãkunoto. Teta nibosato
manejo ambiental ni tuoñanowu, ate nĩ uhsã ñakashe. Conhecimento de fora. Importante nirõwe marimã,
Higino Tenório
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AATIZOT
Protazio Lopes – Thowerã uhsã atimã kuhsa potepu niãpu. Topu niãpu uhsã ñehkusumuã na nike.
Muhsã atiape darã weronohta darapu uhsãkerã topumã, uhsã niropu wai kerã mari warokã weama. Atiro
ni topure uso de tímbo (ehu). Mari wai pua bosa wai poathi duhporore niwã, temerã ekati webosa. Mari te
waterore marimhã wai ahpo bahsebosamhã niwã. Malhadeira (whÞripu) whÞripure mari kurã ohpakusari
diakhu kubosa mari ni uk‰wu, thonikã na wai tuririterore ne whÞripu kusome niwã. Wai turiri tero tho
wegunhorÞ wai whÞduhtitikarãmha niwa. Biakarã niwã, thonikã dia sumuto nise yuhkupu re ne duhteti, sari
kerãre duhte wetikarã niwã. Wiopehsa ñase (Wiophesa ñase) – Thowerã mari wiophesa ñase re wiopehsa
ñara mari niwã, mari tho ñatikata doatise dero buhse buhakã marirÞ niwã. Bahserãnho kumãri nuhku
bahseatomhã niwã. Bará ate baráre mamãthi wesenho marikãto marire, biakarã niwã. Muhĩ: thowerã mari
te mhuirÞ duhteathi duhporore bahsekã duhti maripekãra wetioro ti wetharãpu duhtebosa marĩ, thowetikãta
doatise bohka mari niwã. Ohpe añuro ñanurura nise niwu. Uta Ñimi, atekerã te duhka base niwuto, thowerã
ahperã mehõ padihomhawã. Ohtero oronhõta tho wemhãwa, mehõ ohterãmha beropu mari porã na bakã
niwã. Manejo tradicional do meio ambiente tere atiro ni uku buewutha. Mariya ditare añuro ñanurubosa,
thonika wai, yuhkupu atere ñanururã niwa. Marĩ porã pahkusumuare seriña wethirã ñanuru tamurã sama
niwã. Thonikã na buhkurã mahsirã kerã nerenh‰ ukurasama niwu. Manejo meio ambiente nirõ kahsere
ahpo ehato nirã tho niwã. Mari atiro weseti werã nikanumu marĩ añuro niseti nibosa niwã, saúde kahsere
nirã thoniwã. Bahsase kahse. Topumã pahrã niama bahsa werãnho, thowerã ti numu nikã, ti muhip‰ nika
bahsarã niwu, tenumuri yuruka beropu suori bahsano ni uk‰wu. Thowerã atiro we daraseti uhsã atimã
kahrapua.

– Tuoñesari musã? Duvida misirirã niti? Abe, atiro nima coordenação e assessoria.
Duhi poteorã marĩ. Nirõ khase nirõ we! Tuopeo, thoya karĩ, keña ñamiakare atiro ni ukũguti, ato proposta
uguti nirõ merã atirã as marĩ. Tuoti musã? Tho waro sa. Ma tha, ahpe grupo AEITY! Expositores, masarÞ
detalhes e ideias principais were muña.
Bosco Rezende

AEITY
Vicente de Paulos Vilas Boas Azevedo – AEITY nirowe, thowero atiro ni to yupuri nirõ uhsã ñehku
sõpu niku buatanukaku bahseke wame tho wametiku niwi. Thowerã uhsã tho k‰wu, thowerã ano 2001
nikarÞ atikumarÞ associação pãnukawu 2001, 2002 nikare bueriwi pãnukawu, tho wero uhsã ya escola
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nisa ambragência seis sala de extensão, dez mahkãri. Educação em Manejo do Médio Tiquié – Pensando
nas Futuras Gerações ba. Ato ni uhsãya objetivo da escola, uhsãya tema mahsã merã nerekea behsekaro.
Topopeapure phe sãwu, wai petise, mariya cultura peti dihase, bahsese petise etc. Phe sãwu, nipetirã nerekea
uhsã ukuke niwu, titá uhsã uk‰kare participar wã Associação da Escola, Associações de Bases niwu, thonikã
Pari–Cachoeia kahrã ehawa. Ahpeteromã uhsã phitimhãkati. Ano 2003 atikumarÞ uhsãre nikã projeto
aprovar wu Foirn kahrã merãta, PDPI. Temerã uhsã darake niãpu plantio de milho, avicultura, agroflorestal,
meliponicultira. Tho wero uhsãre andamento niãpu plantio de milho, agroflorestal, meliponicultura, ate niãpu
uhsare resultado ose. Thowerã uhsã dozes professores kuo ti escola, thonikã Escola do Ensino Fundamental
pãpu. Ano 2005 nikã uhsã Plano de Manejo de Pesca e outros Recursos Naturais wenukãwu. Arã grupo de
AIMA tere musare were ra sama.
– Escolhas de AIMAs atere werã três dias de reunião wewu, oficina wewu,
thowero atenumurĩ wawuto 14, 15 e 16 de abril nikã wawuto. Thowerã uhsã dia dezeseis atinumure uhsã
behsenopã cincos AIMAS. Ate itiakumã merãre uhsã AIMA nikarõmerã keoro darawu, quatro anos uhsãre
waborore puãra AIMA wihakarã niwã. Thowegu yu yumurãkahrare suori ñanurugu niãpu. Treinamento. Uhsã
treinamento weke nisa caderno de diário pure dikese oha bosari nise niwu, thonikã nikã ficha de pesca
niripurire treinamento owã, materiais, thonikã medição de sorva ñewutha. Tipuri caderno de Diário pure uhsã
umukhori nuhku acompanhar weapumha ahko pehase, wai turise, mehkã wasenumuri, ñohkoã wametirã
tinumu nikã dihati nã ni, waikhurã porãtise thonikã wamuse etc. Tere werãta uhsã Calendario Ecológico wewu.
Articulação uhsã wekuhsia kuãpu mahkaripu, nare were atiro nisetito marire nikaromamha wai petirã wema,
yuhku duhka petiro wemhã ni werekuhsiakuãpu, tenhore marire añuro ñanururo niãporo, mari tho wetikãta
petiaporo, tenhorÞ webuhtiatikarã ni weremhãwu. Thonikã ahperã petise mehta ni nuhkuri kahse ni tea ni
yutirãnho niwã. Topure uhsã tha mahsã nÞoku atiro nito marirÞ ni uk‰mhapu uhsã. Wetamurã emarõ uasato
ni ano 2007 nikãre uhsã voluntário emãpu, uhsare wetamurã niama na. Wai whÞra wa ficha pu hoaõ, dikerã
ku wai wherõ, nokorõ ku wai yoarore tere hoamĩ uhsãpure wio wemhamhã. Thonikã nã uhsare wetamurã
ñeama pilha, muro ñemhamã. Artesão dos Bancos Tukanos. Thonikã uhsã arã mera kerare acompanhar
pu, dikese pu kum‰ werã tira pati nã, nikumerare dikese kum‰ wihatito ni acompanhar wemhãpu. Thowero
uhsã webohkake niãpu juntamente com ACIMET, AEITY ATRIART uhsã AIMA mera ehanuka, weke nisa,
nipetikãsa atopure umukhori wasetise. Thowero ate constelação principais nã diharãre hoami, ku ñohkoau
nikarÞ atiro wasetito, ate bhua doatise ni uhsã hoami hoaõke nisa. Thowerã uhsã atere werã tira, bohkarã
tira três oficina wepã uhsã AIMA. Buhkurã sábios mera, professores, alunos arã mera nerekea uk‰ amesuo
werã bohkawu uhsã. Atikese ni uhsãre ate kumarire uhsã bue, webohka weke. Ti Escola AEITY re.
Cornélio Gonçalves

– Calendário Ecológico. Thowerã nã wai wamusere ñanuru wemhãma. Wai arã
wamurã, ate ori tiroweto ni ñanuru wemuhãma, thowero te ahpekumarÞ keoro wa, ahpekumarÞ keoro wati
wemhãpu marĩ ñakare. Thonikã uhsã nã ñohkoã wametira nuhku naye kihti bohkapumhã. Thowero ate kihti,
umukhore dero wasetise publicação warosa. Nipetirã ehti peonorosa. Pergunta niĩ ti?
Vicente Azevedo

Bosco Rezende

– Ahpe grupo ACIRC!

ACIRC
– Timã buhkuyare niãma AIMA puarã Escola AEITY pu buerã ta niãma. Thowerã uhsã
kerã te MANEJO kahseta niãpu ate mihsĩ re uhsãkerã manejo weapu, añuro ñanurura mari nise niãpu
uhsãre. Arã AIMA bero tekasere were kheogu ti.
Renato Macedo

João Paulo – Thowerã uhsa kerã Escola AEITY puta bue, namerãputa saña ate manejo kahse re uhsã
nikaro merã bue weke nisa ate Calendario Ecológico. Tho wegu usaya experiência re weregu ti. Caderno de
Diário pu uhsã oha, ku ñohkoau niriterore atiro wasetito ni, uhsã oha ñanuru uhsã wese niãpu uhsãre. Wai
arã nimanã ni, na base atenito nimhãpu nuhku kahse, dia buikahse te nipetiro ña ate nito ni hoaõ, ori ate oto
ni buepu uhsãkerã.

merã tho wegu atiapu niro niapu. Uhsã tiropure timãre thowero timãpure dihtara niãputo tere ñanuru weapu
uhsã topu eha uk‰ wero diakhu niãpu. Topopeapure sãpetikaputo, yuhkupau, suhpisapau, diipau, yuhkusu
wesepau te nipetro sarõ weapu, thonikã ficha de campo, mapa de campo kuo, AIMA weronhota uhsãkera
hoaõ weapu. Wai whese khase ma soã ahperã were tha ma. Timapu wagu kerã tho werota niapu. Dhitapara
phe niapu to pu kerã. Pharã nerÞa puake niro wheapu. Yea ukũro diaku uano. Noã suhpisa duka uaro ate
numuri mirã waya usatiro. Totopa weroyo bause pu buruapu ati no junho rÞ. Atiro we darase tiapu uhsã
topure.
Bosco Rezende

– ACIRC kerã na darase were wema na, naya projeto kase were keyo ma. Pergunta

Higino Tenorio

– Dero weti muhsã te mihsĩre miramha, nikare dari duayoti? Thonikã comerciante re

ni ti?
duaweti?

Renato Macedo – Te mihsĩre atiro we uhsãmha tedarire bapakeo, mapeamento we tokarõ metro yoato
ni, te yuhkupu pure placa pihrĩ pabiaõ wemhã bapakeose merã, tere mirã te trintas dari buhku dadari, cinco
dari wimã dari nikãre uhsã vinte dari mi wmhã te dusayohamhã. Atiro uhsã darakatamhã ahpeka duasiarãre
biaro weronho wapumhã. Thowerã uhsã nikare te mihsĩre mi, artesanato darapumhã, piseri we, te mihsĩ
mera wihasenhore darapu thowe tere miburua napure ñio, dua wemhãpu. Ku dusiagu pe te preço ri wio
bhautiami. Cidade puma nikã jamaxi R$ 45,00 niapu. Tere uigu mari tusami. Na dará rã pekerã suatiama
mha. Atiro niapu.

ACIRU
Bruno Sampaio – Usama wai khase experiência mari kure nikapu. Mehõ usã wekeakare werã ti. Siĩ
Inacio werekeogu ti niami. Weka muã ukũgu niami. Atiya Inacio, weregu tiya.

Inácio Paz – Thowero uhsãma dara weñake diakhu nisa sobre Educação, Ensino Fundamental Comum
niãpu. Poterikahrãye, pehkãsa ye, wirã ye, dahsea ye buemã uhsã tiropure. Añu niãpu uhsã tiropuma,
wai kerã satiro nikure, mahsã pe karã niyurua weamã topure añu niãpu. Reprodução hoputa uhsãre wai
turiãmamha uhsãkera tho ñakapu narÞ na yaro turiãto nikãpu. Atiro nisetiapu uhsãma topure, ahpekumaputa
uhsã añuro buekã werãtira weapu.

Mahkã Onça Igarape
Alexandre Rezende – Em 1992 nikã wai dihtara mahkã wewu. Arã estagiário ñawa.Weñake: thowero
uhsãre wai ehkase dihtapara baparitise dihtapara niãpu, te parapure wai, ehkatimikã mahsã puhtikarãnho
niãma, buhpoa, wariã, duhpuri teroã, ara nã bahsi porãti mahsãpuhtikarã niãma. Uhsã thowemha
Educação kahse pere buerãmha ni uk‰ muhãtiwumha, marĩ ñehkusumuã nã nisetike petirowe, nirõmera
nukãmuhatiwumha. Arĩ Higino suori ahpo ku kati wĩ. Thowero uhsãre nikaromamhã satiroakã nukãmuhatiro
weapumhã, satiro tuhtuamuharã ni uhsã tuoñaro niãpu. Uhsã porã bue, seriña weama nakera thowe
buesetiamã. Thonikã monitoramento de cultura niãpu, thowero ato nipetirã atimakahrãre sãrosato, nipetirã
yaro nirõ weapu. Marĩ poterikahrã dero we bahsa setisere exposição weriwi waro tiro weapu nipetisere,
thonisetapu.
Bosco Rezende – Mari re tokorõ petikaro wesa. Weka mari tuorã. Ahpeye mamã, ahpeye mehã tuopu
mari. Tere tuoña buruo weya. Tho korõ ta ni. Te ñamiakã.

– Thowero atikumarÞ uhsã bue, hoaõ ñakare keoro kure wapumhã. Atikumare timã buhkuya
nise mãríre wai turiri terore turipetiakarã niwamhã.
Mateus

Rentao Macedo – Plano de manejo nise tuopo uruakarãpu nira weapu usã. Tho niwu sise nirãpu ni usã.
Añuro darakãse, añuro ñanururã marĩ nise niãpu uhsãma te mihsĩ. Ate mihsĩ suarã atiro werã, tikese dari
suarã ni usã kũke niapu. Thowero te waire siropu whÞra waro weronhota niro weapu. Usã tiro eha, wiorã
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Kusa khase dhesubase uk‰kere miñe, atirópe marire yuamisamha niĩ ke
ACIRU


Tuoña ahpoke/atiro dararã ti nike

 Dha makarikharã rÞ atiro dhesupasetiro niapu nirã ti ato ahpo nukõkaro merã. Añuro darase wato nirã
niku AIMA uarasa.
 Puasé, malhadeira, dhoreose, lixo inorgânico, uso de puçanga, pescaria diária, tarrafa. Thowerã mari
ate puasé re pua tikarãmha, ñebuhtiatikara niãpu mari. Uhsã kerã thowerã mariya marÞ, thomhã bahka
webuhtiatikarãmha ni nã mahsare neõku reunião weguti.
 Malhadeira, nikã numure k‰ñanañoawa, ñami kerãre kuboreawa wesenhõ marikatomhã nirãthoniãpu,
tenho wesenho mariãpu uhsãtiropuma.


Dhoreose, atere topu eharã wererãti, noã tenho kuorãnho tho kuñukaña ni werãti.

 Lixo inorgânico, thowerã mari te lixo kahse ukuãpu, thowegu yukerã barco siarãre, comandante re
wereguti tomhã pahka te lixo re dohke pobuhtiaro mheta niãporo, thowetikaña niguti.

Uso excessivo das puçangas, ate niãpu mari ate numuripure ñebuhtiase ate bara, thonikã ate
kuñuse bara kerã nisa. Thowerã marĩ tere ñebuhtiatikarã niguti. Thowero uhsãma to nã bia duhpomuõkaro
niãpu thowerãmha marĩ tiapere waipere kunemõra niapu. Atiro ni kuãpu.

AEYTU/ATIZOOT

Não tinguijar os lagos e igarapés. Atemã puase mã nikatita biawarokarã niãpu.



Controlar as pescarias dos Hupda.

 Criar outra forma de manejo de acordo com a cultura hupda. Uhsãpema dero nisetipari muhsãya
cultura ni seriña tore ATRIART wetam‰bosama ni tuoñapu.


Usar malhadeira de forma consciente, obedecendo as regras de manejo de peixes.

 No dia de piracema, usar malhadeira de quinze metros, de quatros dedos, depedendo, e seguindo
as outras regras de manejo. Wai turirĩ terore wheripu yoase pumera ñero marikato, thonikã naĩsepu
merã ñetikara. Ahperã wai turinukãthi duhporota ñumaburuathawĩtonho marikãto. Thowegu AIMA
ñapasagusami, k‰ AIMA apito merã puhtikã beropu ñuburuarãmhã. Thowerã puatita ñura niapu, puati
ñukaberore ku AIMA apito puhtithagusami torõ petimã buruaro samhã niãpu.


É proibido o mergulho.

 Lixo inorgânico: coletar pilhas, mandar ou enterrar em lugar adequado. Thowerã arã ISA, DSEI kahrã
na wetamukamã na pure oburuobosa, thowetirã, tere yoaro nuhku dehkopu miã, wehseri wetiro nohpu
yabosa niãpu.


Não jogar animal morto no rio.

 Proibir a destruição de habitat de peixes. Akirõ pawese nhõ maribosa niãpu. Thowero ate uhsã proposta
k‰ke uhsã obedecer cumprir weathe niãpu, noã wetirãnhore ñekara mari niãpu. Thowerã marikerã ahpe
ato uk‰ nerekearo re AIMA keotharã mari niãpu.

AEITYPP



Wai nã tuririterore kutikarã niãpu.

 Utilizar materiais de pesca dos nossos antepassados. Duhporopu marĩ ñehkusumuã nã dehsu barã
ñekere mari ñera, mari thowekã wai peti buhtiati bosama nã ni tuoñaro mera uhsã thoniãpu.



Marĩatiro uk‰ka beropumamhã tere ñetikarãmha niapu.



Durantes as piracema podemos usar instrumentos de pesca indígenas.



Dihtapara omã dihtapara nisenhõ diakhu usar bosa niãpu.



Usar timbó nos igarapes para repovoar.



Pua thanukotha, kuta wai mimhãti kugusamitha ni kuãpu.



Evitar comprar malhadeira fina.



Evitar trânsito de motores durante a piracema.



Respeitar os lugares sagrados.



Usar cerimônias para presevar lugares sagrados, convidaremos benzedores bons.



Coleta de lixo comunitário ou nas escolas etc.



Evitar jogar lixo no rio.



Não derrubar árvores frutíferas.



Atiro we proposta kuãpu uhsã ateretha uhsã eha daraña werãti.

 Deverá fazer benzimento ritual para que produzam mais peixes, em abundância, através da força da
reza.Torõta wasa ni bahse wesenho wato ni ukuãpu.
 Controlar o uso de puçangas de pesca e caça, para aquelas pessoas que usam será recomendado
somente usar antes da festa da comunidade, ou seja, trabalhos comunitários, festa do padroeiro e também
para festa tradicional. Atenho numurire mari wai whÞbosamhã noã bará kuogunhõ tere ñebosamimhã ni
ukuãpu uhsã.

Todos têm obrigação de não pescar e não caçar nos wiophesa ñase. Tho nirõpumamhã marĩ
wetibosamhã niãpu.
 Todas intituições, seja associações, escolas, comunidades, igrejas, posto de saúde, prefeitura, seja
onde for, tem de estabelecer o destino do lixo inorgânico industrial.

Não estragar os lugares ecológicos, cada animal tem a sua ecologia, camarões, traíras etc. Nã
neresere duhtetestikarã niãpu.
 Arborizar e fazer o plantio de árvore nas comunidades para evitar erosões. Te mahkarirÞ añuro kerãka
weseti nirã niãpu.


Técnicos na wai turiãthi duhporore na matrizes re ñe wetharãsa uhsã. Ate niãpu uhsãya proposta.

OIBV, CIPAC
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O acesso às áreas de pescaria dependem da autorização das lideranças das comunidades.



Propostas específicas da região:

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

MÉDIO TIQUIÉ (AEITY, ACIMET)


Reduzir uso de timbó.



Proibir o uso de malhadeiras finas.



Respeitar os lagos de reserva.



Elaboração de formulários de autorização de pesca.



Reduzir uso de puçanga.



Reunir duas vezes por ano para avaliar o manejo ambiental.



Proibir usar anzóis sem isca.



Proibir bateção e arrastão.
Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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Reduzir quantidade de anzóis de pesca, no máximo trinta, para traíra, madubé, daguiru.


Respeitar limites de pescaria de acordo com o plaqueamento e pedir licença de lideranças das
comunidades.
 Lixo: coleta de lixo inorgânico, pilhas, ferro, materiais, plásticos em geral; evitar jogar óleo queimado
no rio, de motores, rabeta etc.; colocar lixeira em cada comunidade, assim como nos barcos, rabetas,
voadeiras.

ACIRC


Não usar timbó.



Não usar malhadeira durante as piracemas.



Respeitar os lugares sagrados.



Ter conhecimentos sobre lugares sagrados e reunir juntamente com os sábios.



Pessoas de fora devem pedir licença para as comunidades antes de fazer pescaria.

Werekhasa tuoke
Ate uso de timbó cada região niburuokhoroputo. Thowerã marire uk‰ amesuo wekeremhã, marire dara,
bue, tere cumprir, prática weña wero nisa.Thowerã marimhã dha cada proposta k‰keremhã, mari proposta
k‰kere mariya mahka kahrãre were atiro ñanurusetirã marimha ni wero nirõwe, atiro mari wesetikãta melhorar
ro sato nimari kuke nisa. Thowe tha nukorãputa marimha ahpe ato uk‰ nerekearo wakãre atiro nisetiaputo ni
experiências wekere ameri wererãsa, consolidar rãsamhã marimhã, dificuldades ate niwuto ni wererãsamha.
Thowerã ATRIART, AEITU, ACIMET, AEITY, experiências wekere were atirope werãmha ate dusawutomhã ni
kuãma. Arã ACIRU, CIPAC, OIBV, thowerã na experiências moãpara hopu. Hoputamhã nã experiência wekã
ahpe ato uk‰ nerekearo atiro nisetiwuto ni wehã niãparã. Thowero muhsãre, muhsã ya associação kahrãre
neok‰, uk‰ amesuo uhsatiropure treinamento orãtia, ua uhsã ni piho wero niãporo. Berokhã encontro re mhã
ameri consolidar werãsa marĩmha.

Mari nikãroma, demarcação de terra wekã beropu ni, thowerã mari ate merãta uku thutuamuhã werã.
Diita kahsere mairã uk‰ra, uhsã bahsita darakã werãti nikaro warowemhã ni ña.
Mari atenumurire mari mhãsitikere nerekea uk‰ mhãsimha.
AIMA re wheripu mera wai ñemhãpu niãma, thowerã ahpe ato uk‰ nerekearo re wherisõ mera wheapu
nisere tuosirimhã.
Thonikã arã mariya yarã assessores re uhputu agradecer, marire uhputu wetam‰sama manã.
Ahpe ato uk‰ nerekearo re mari atiro uk‰wumha ni mehkã tuoñaro mera mari ati uk‰tharasa.
Marĩ atiro we nerÞkea weka añubuhtia, AATIZOT, AEITU, AETYPP, CIPAC, OIBV, ACIRU, OIDS,
AEITY, ACIMET, ACIRC. Thowerã mari atiro diakhu wesetirãmha, thowegu muhsãre uhputu ehõpeo.
Ñori mhasã añuapu, ñaniapu nike.

Avaliação dos assessores
Esse Encontro foi muito bom, com a participação de todas as associações, foi muito bom o resultado
desse encontro, teremos que continuar discutindo sobre manejo para consolidar.
E assim encerrou a Primeira Oficina de Manejo de Peixes na Bacia de Kuhsama.

Diretório das associações indígenas
3TIIC: Associação Três Tribos Indígenas do Igarapé Castanha.
AATIZOT: Associacion de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona Tiquié.
ACIMET: Associação das Mahkãri Indígenas do Méio Kuhsama.
ACIRC: Associação das Mahkãri Indígenas do Rio Castanha.

Atíro wé daráro yuasa marĩre nisé

ACIRU: Associação das Mahkãri Indígenas do Rio Umari.

Thowerã ato uk‰ nerekearo werã nika kumaré nikãtita webosa. Ahpe ato uk‰ nerekearo wabosamhã,
siropu Mahãtukurõ Poço. Berokha ato uk‰ nerekearo tha ato buipe wabosa AATIZOT pu, último ano de
projeto mhã, webosa nã buhkurã mahsirã tiropu napumhã na wai re bahse uo muõ bosamamhã. Thowerã
mari ahpe ato uk‰ nerekearo re pihio bosa marĩ, simã rio Waúpes kahrã pure. Nare pihonothano miwu
thowero narÞ transportes tho wakaro niãpu. Thowerãmha mari ahpe ato uk‰ nerekearo re nare uorãtha. Nã
kerã atimãkhara, nikamata mari khirimã ni tuora weroyo atiato. Mahkãri nuhku te dehsubase re kuburuosato.
Thowerã nakerã beropure nãre thowakare, nãpe derowe nukã muhati parinã nibosamã ni tuoñaro mera nikaro
mera daramuhãra niwu. Ahpe ato uk‰ nerekearo wabosamhã segundo ato uk‰ nerekearo niãpu, atenumuri
04 a 07/11/2009 wabosa niãpu. Thowerã ahpe próximo ato uk‰ nerekearo mari wekãre remanejamento
do projeto wero diakhu nirosa, beropuretamhã recurso emãnorosa, apoio kukarãsama FOIRN, ISA. Napu
diakhu mari depender kuña werã, thodiakhu koteokuñarãsa. Tere werãta mari uk‰ amesuo werãwe. Mari
bahsita aitiro werã mari ni uk‰ amesuo ohpaturi nerÞkea uk‰ wero nirowe. Thowero ate mari uk‰ke ohá
publicação warosato, itiaro uk‰se tise mera hoanorõsa, língua portuguesa, língua tuyuka, língua tukano.

AEITY: Associação da Escola Indígena Tukano Yupuri.

AEITU: Associação da Escola Indígena Utapinopona–Tuyuka.
AEITYPP: Associação da Escola Indígena Tukano Yepa Piro Pora.
ATRIART: Associação das Tribos Indígenas do Alto Kuhsama.
CIPAC: Mahkã Indígena de Imisapoea.
COITUA: Coordenação das Organizações Indígenas do Tiquié e Uaupés Abaixo.
ISA: Instituto Socioambiental.
OIBV: Organização Indígena de Bela Vista.
OIDS: Organização Indígena de Desenvolvimento Sustentável (antiga UNIRT).

Añuapu, ñaniapu nike
– Ate mari uk‰ke numuri nirõkahse mari uk‰ke numuri nito. Wai re atirowe ñanuru
wesetirã mari ni mari uk‰ke nisato. Mari keoro wetike, ñaro mari wesetikere mari uk‰ra weapu. Atirope
dararã marimhã atiro mari wekãre añuro warosato mhã, añuro nisetirãmha ni wero nisa. Thowegu nipetirã
atopu participar rã atikarare uhputu ehõpeo.Thowero ati ato uk‰ nerekearo foi muito inportante wapu, atiro
wemuhãrota ni marir. Hoputa mari nikarõ mera sanuka ñanuru werãsamha. Muhsã batalha wemuhãti uk‰
weke nikarõmamha buhayuruawa, atirota uanõwu.
João Bosco Rezende
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Participantes da Primeira Oficina de Manejo de Peixes na Bacia de Kuhsama
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O I Encontro de Manejo de Peixes da Bacia do Rio Tiquié foi realizado entre 04 e 07
de junho de 2008. Nesses dias estiveram reunidos os líderes das comunidades e os presidentes das associações de base da bacia do rio Tiquié. Este encontro realizou–se com o
apoio de recursos do PDPI. A iniciativa do encontro foi das associações ATRIART, AEITY
e ACIMET, em conjunto com o Instituto Socioambiental (ISA) e FOIRN. Para concretizá–lo
foi preciso criar um elo de diálogo entre as associações de Pari acima e de Pari abaixo.
Sendo assim, o leitor encontrará o diagnóstico do processo de escassez dos peixes, das
frutas silvestres, seus impactos ambientais, e o consenso dos líderes das associações para
fortalecer a parceria, cuidar e se preocupar mais com nossa terra. Essa atitude foi tomada,
já pensando no bem das gerações futuras (sobrinhos, netos, tataranetos etc.). Discutiram
sobre novas maneiras de manejar o meio ambiente.
Discutir novas maneiras de manejar o meio ambiente conforme nossa realidade é um
marco histórico na bacia do Tiquié. Ao discutir esse ponto tão relevante, espera–se a melhoria das nossas comunidades e dos ambientes de nosso manejo. Ouviu–se dizer de alguns
membros das comunidades que a falta de líderes dessa “bandeira” dificultava realizar um
evento como esse. A partir de agora, começaremos a compreender a relevância da política
de manejo ambiental. O manejo ambiental inicialmente germinou e se fortaleceu com as experiências das associações ATRIART, AEITY, ACIMET e AEITU trabalhando com seriedade.
Cada um fazendo o manejo equilibrado estará contribuindo para o bem estar na nossa terra. Assim, os peixes estarão sempre à nossa disposição.
A partir da discussão, os critérios de manejo dos peixes não poderiam ficar somente
na fala, mas também escrita e publicada para criar diálogo e conscientização de todos os
moradores da bacia do Tiquié. Essa publicação está chegando a tuas mãos como subsídio
orientador para o manejo ambiental.
Estiveram presentes na discussão os principais representantes das associações
ACIMET, AEITY, 3TIIC, OIDS, OIBV, CIPAC, ACIRU, ATRIART, AEITYPP, AEITU, ACIRC,
AATIZOT, AITKAP, COITUA, AMIM, Colégio Trinidad, Escola Indígena Dom Pedro Massa,
além da equipe do ISA. A todos que contribuíram, opinando, colocando propostas e muitas
outras coisas, nosso grande agradecimento.
Dagoberto Lima Azevedo
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Abertura
João Bosco Rezende Azevedo – Todos vocês vieram dispostos a participar desta oficina de manejo ambiental. Nesses dias, tenhamos bom senso para discutir sobre o manejo da nossa realidade. Cada associação terá
a oportunidade de apresentar proposta de melhoria e suas perspectivas
de fazer manejo equilibrado dos ambientes de pesca. À medida que formos discutindo, surgirão mais propostas e perspectivas de mudanças de
mentalidade. Estamos aqui não para nos desentendermos e criar divisões
entre nós.

No projeto do PDPI,1 o orçamento para este encontro era R$ 1.000.
Como todos sabem, com esse valor se consegue comprar somente algumas coisas. Por isso vai ter alimentação para o nosso encontro.
Também o ISA contribuiu com uma parte da alimentação deste seminário. Acredito que cada líder de comunidade recebeu combustível para
vir aqui. Até o momento, não temos informação se todos receberam ou
não. Meus parentes, vocês vieram das associações de base – CIPAC,
ACIRU, AEITU, ATRIART, ACIRC, ACIMET, OIBV, AEITY, AEITYPP, OIDS,
3TIIC e AATIZOT. A AATIZOT é uma das associações da Colômbia que é
nossa parceira de luta, de discussão conosco. Na verdade, somos todos
pertencentes a esse rio, por isso vieram representantes desta associação.
Agora, serão convidados a vir aqui na frente se apresentarem os líderes de
cada associação e comunidade. A parte principal da discussão do seminário terá inicio depois do almoço. Vai ser assim: primeiro se apresentarão os
líderes de Pari, com suas cinco vilas.

Apresentação dos convidados
Coordenação Indígena de Pari–Cachoeira
(CIPAC)
– Como sou da
linha de frente, vou convidar os meus companheiros
e conselheiros da CIPAC. Eles são do conselho fiscal e, ao mesmo tempo, líderes dos bairros. Convido Waldomiro Rezende, Celestino Castro, Leopoldino Gentil, Antônio Veloso e Domingos Brandão. São
estes os representantes de cada vila de Pari–Cachoeira. Cada líder se apresentará conforme o que
ele pensa da comunidade. Estejam atentos para
ouvi–los. Depois de todos eles se apresentarem,
vou terminar com agradecimento aos coordenadores e participantes deste seminário.

Rafael Castro (presidente da CIPAC)

– Pela primeira vez estamos reunidos para discutir o manejo
dos peixes. Venham ver a realidade local de Pari.
Em primeiro lugar apresento o meu nome. Sou Celestino Tukano e líder da vila Aparecida. Agradeço
a todos vindos a esta oficina. Pela manhã, a gente
ofereceu quinhapira a todos vocês, como o presidente da ATRIART nos pediu de última hora, confor-

Celestino Castro (líder da vila Aparecida)

Pela primeira vez estamos
reunidos para discutir o manejo
dos peixes.
1 As associações ATRIART e ACIMET contavam (2008) com

apoio de projetos PDPI relacionados ao manejo dos peixes no
rio Tiquié. A ATRIART desenvolveu, durante mais de dez anos,
atividades de piscicultura. Em seu segundo projeto PDPI, além da
ampliação das atividades de piscicultura para outras comunidades
e associações do rio Tiquié, também foram planejados encontros
para discutir um plano de manejo dos peixes na bacia do Tiquié.
No projeto PDPI da ACIMET, inteiramente dedicado ao manejo
ambiental, também foram previstos recursos com essa finalidade.
Além desses dois projetos, o ISA contribuiu para esses encontros,
com recursos de projeto apoiado pela Fundação FBGM.
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me a programação para estes dias. Está correndo
bem até agora. Sei que aqueles que estiveram na
quinhapira da manhã estão bem agradecidos aos
companheiros do meu bairro. Quem esteve ausente poderá participar nos próximos dias. Para mim é
só isso. Também sou convidado para este encontro,
portanto vou contribuir com qualquer coisa. Estarei
participando juntamente com vocês.
– Quero
falar algumas coisas para vocês. Ainda a maior parte
daqui de Pari desconhece a política de manejo ambiental. Dias atrás recebi convite para este encontro.
Nunca tinha recebido tão especial como este.

Leopoldino Gentil (líder da vila São José)

– Sou da
vila São Miguel. Recebi convite para participar deste
encontro. Vim participar com o maior prazer.

Antônio Veloso (líder da vila São Miguel)

– Meus
parentes, bom dia! Não tinha cumprimentado pessoa por pessoa, pois neste encontro tem muita
gente. Nem todos são conhecidos. Por isso, cumprimentei alguns que conheço. Ainda não cumprimentei o pessoal de Pari abaixo. Recebi convite do
presidente da ATRIART. Esperava que comparecessem neste encontro o pessoal de Monte Cristo ou de Monte Alegre e do Cunuri do Uaupés. Era
minha previsão. Eles ainda não chegaram? Nós
daqui, desde que recebemos convite, ficamos ansiosos para ouvir as coisas boas por meio deste
seminário. Como todos vocês já sabem, sou líder
da vila Dom Bosco. Quero cumprimentar em nome
desta comunidade ao pessoal da fronteira, especificamente a Trindad–Colômbia que devem ser meus
sobrinhos. Quando a gente pensa bem, as coisas se
tornam coisas ótimas. Quero pedir aos que vão falar
alguma coisa, que apresentem sua opinião com seriedade. Do contrário, o seminário ficará como um
passatempo. Ocorrerá isso se a gente for discutir a
questão do manejo parcialmente. Outra coisa, não
pense em criar conflitos. Ouçamos as colocações
dos participantes com respeito e seriedade. Antes
de expressar o que pensa, primeiro compreenda a
discussão da política de manejo ambiental. No convite, constatei que as pautas a serem discutidas estão um pouco subentendidas. Peço para não pensarem que não as acolhi. Agora dou a todos as boas
vindas a esta oficina. Sou morador daqui. Por isso,
acompanho constantemente os movimentos da política indígena desta bacia do Tiquié. As nossas es-

Domingos Brandão (líder da vila Dom Bosco)

... neste encontro
tem muita gente.
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Antes de expressar o que pensa, primeiro compreenda
a discussão da política
de manejo ambiental.
posas também se encontram aqui. Depois dos dias
de discussão sempre se ouve alguém dizendo por
aí afora, que podia ter dito assim, assim. Quem diz
isso está ausente da oficina. As pessoas presentes são praticantes do movimento indígena. Somos
poucos os participantes daqui de Pari.
Valdomiro Rezende (líder da vila São Domingos Sávio) – Os anteriores disseram que vão ouvir pela
primeira vez sobre o manejo dos peixes. Várias vezes já ouvi comentários de que estava proliferando
a prática do manejo ambiental equilibrado. Somente
algumas vezes estarei presente nesses dias do seminário. Vocês conhecem muito bem a vida conjugal indígena. Pois tem de ir à roça para que os
nossos filhos não passem fome. Quando não se
trabalha, passam fome. Além disso, sou líder da
comunidade. Tenho um filho, só que quando peço
para acompanhar sua mãe na roça, ele desobedece. Não sei como se comportam seus filhos. Aqui
em Pari aqueles que estamos como líderes, sempre procuramos acompanhar e conscientizar sobre
a importância de cuidar do meio ambiente. Pessoalmente, muitas das vezes, fico esperando do
outro líder a iniciativa de fazer a conscientização
de manejo ambiental. Todas as reclamações dos
membros da comunidade caem em cima do líder.
Vou participar de alguns momentos com vocês.
Vamos discutir profundamente sobre este manejo ambiental. Quero ver a nossa área abundante
de peixes. Após tantos anos de pesca predatória,
sinto hoje a falta dos peixes. Vim participar com
a intenção de dar apoio ao benzimento de fazer

Após tantos anos de pesca
predatória, sinto hoje a falta dos
peixes.
o rio abundante de peixes. No convite, tinha pedido para os participantes trazerem contrapartida,
como peixes, frutas etc. O pessoal daqui oferecerá
somente quinhapira.
– São estes os
meus líderes, que vão falar e discutir junto com
vocês nestes dias. Esta discussão de manejo do

Rafael Castro (presidente da CIPAC)

meio ambiente vai ficar na história de Pari. Fui escolhido no dia 25 de abril para ser presidente da
associação. É a primeira vez que vou participar
de um encontro como este. Junto com meus líderes, estarei ouvindo a nova maneira de manejo e
pedir apoio aos que já avançaram no manejo dos
peixes. Antes, o não índio só fotografava o nosso
meio ambiente. O Dr. que representa o ISA passava direto sem nos falar, também. Então, queremos
dele maior apoio para um movimento como este.
Sempre procurei ajudar a promover mais encontros de conscientização. Este encontro é o ponto
de partida. Não pode ficar somente nesse encontro. Em nome dos líderes de Pari, dou a todos as
boas vindas. Tínhamos esperado desde ontem a
chegada de vocês. Estaremos reunidos aqui durante três dias. Durante estes dias estarei, como
presidente da associação, acolhendo–os todas as
manhãs. Participem ativamente, deixando de lado
as preocupações familiares e comunitárias. Ao término do seminário, vocês também se despeçam
com alegria e respeito, como fizemos na sua chegada. Dessa forma, a nossa convivência se tornará harmoniosa. Vivamos com alegria.

Associação das Comunidades Indígenas do Rio
Umari (ACIRU)
– Bom dia
a todos! Estamos aqui para discutir sobre o meio
ambiente. No convite para este encontro incluía
também os líderes das comunidades. Todos tinham
se entusiasmado, mas no dia da vinda se desculparam de não virem por causa de seus muitos afazeres. Nós indígenas somos assim mesmo, não
é? Então, vim somente com o meu vice–presidente. Ouviremos as colocações de vocês e daremos
apoio com muito prazer. Todos vamos discutir. Para
um encontro como este, a gente vem para participar, expor opinião, fazer observação, não apenas
para assistir. A maioria reunida aqui é pessoa de
Pari acima, abaixo e dos afluentes. Vendo isso, fico
contente e agradeço a cada um que fez esforço de
vir participar aqui. Agradeço também ao presidente
da CIPAC com sua equipe de lideranças, que nos
acolheu muito bem. Por isso, vejo–o com grande
estima e respeito. Agora, o vice–presidente da associação pronunciará algumas palavras.

Bruno Vaz Sampaio (presidente da ACIRU)

–
Acredito que alguns de vocês me desconhecem.
Os nossos companheiros líderes estão ausentes.
Realmente, o presidente tinha enviado convite a
todos os líderes do rio Umari. Sou vice–presidente
da associação ACIRU. Vocês de Pari abaixo, acre-

Guilherme Borges Massa (vice–presidente ACIRU)

dito que vieram com prazer de participar deste encontro, como demonstra a presença de vocês.

Coordenação das Organizações Indígenas do
Tiquié e Uaupés Abaixo (COITUA)
– Meus parentes, vocês
chegaram? Em primeiro lugar quero apresentar o
meu nome, pois os líderes da AATIZOT me desconhecem. Meu nome é Ismael Pimentel Campos,
coordenador–presidente da Coordenadoria das
Organizações Indígena do Tiquié e Uaupés Abaixo
(COITUA). O presidente da FOIRN, Sr. Domingos
Barreto, nos deu lembrete de que, ao término deste
encontro, terá mais três dias para escolha do novo
presidente da COITUA. Para todas as associações
já foi enviado convite. O presidente da ATRIART
tinha articulado para acontecer este seminário de
manejo dos peixes. Infelizmente, a Coordenadoria
não recebeu convite formal. Escutou, Sr. Bosco
Rezende? Desculpa por essa grosseria. Ficamos
sabendo da programação deste seminário através
de terceiros. Mas é nossa obrigação participar e
acompanhar os movimentos indígenas. Por isso,
estaremos com vocês, participando e contribuindo
com opiniões no que for possível. Com certeza, ficaram sabendo que os líderes Cunuri e Monte Alegre foram convidados a participar deste seminário.
Infelizmente, estão ausentes. Todos os líderes do
distrito de Taracuá estão ausentes, também. Pois
o Sr. Marcelo de Cunuri informou que nestes dias
estarão realizando oficina da Escola AEITYM com
todos os líderes, começando da comunidade Monte
Cristo até Monte Alegre. Por causa disso, acredito,
eles estão ausentes. Estamos aqui para entrosar
nossa discussão e nossas opiniões de construção
de um manejo equilibrado, conforme o coordenador
deste seminário nos destacou na abertura. Antes de
expressar publicamente, temos de refletir com seriedade. Somente assim a nossa política de manejo
será fortalecida cada vez mais. Vamos tirar dúvida
sobre nossas inquietações profundas. Apresentar
opinião convincente, ouvindo e indagando com respeito mutuo.

Ismael Pimentel (presidente)

– Bom dia a todos. Particularmente, agradeço a cada um dos participantes,
vindos de várias comunidades. Neste encontro surgirão várias alternativas para a gente pôr em prática o manejo do meio ambiente saudável. Essa é
minha esperança, de que ocorra um seminário de
qualidade. Vamos dialogar em busca do bem comum. Assim, encontraremos solução, perspectivas
e nova mentalidade em relação ao meio ambiente.
Por enquanto, só é isso.

Sergio Lana (secretário)
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Organização Indígena para o Desenvolvimento
Sustentável (OIDS)
– Meus parentes, vocês vieram de longe. Sou presidente da OIDS e líder da comunidade São Luiz. Também o líder da
comunidade S. Francisco, que é o Sr. Severiano
Sampaio, está ausente, pois foi resolver alguns
problemas em São Gabriel da Cachoeira. Mas o
filho dele está participando como secretário da
diretoria da OIDS. A comunidade Maracajá está
representada pela Srª Inês Moura; Santo Antônio
pelo Sr. Rafael Sarmento; de São João está presente o Sr. Luís Lana. Neste momento, estamos
fazendo abertura com a apresentação dos líderes
das associações e das comunidades. Este é o primeiro passo. A gente veio ouvindo nos dias idos
que este encontro ia acontecer exatamente aqui
em Pari. Depois, teremos discussão sobre o manejo ambiental aprofundado. Para isso, estamos reunidos aqui. Estejam à vontade para ouvir os líderes
da minha associação.

Laurentino Viana (presidente)

– Estamos aqui reunidos
para o primeiro seminário de manejo. No dia 1º de
junho do corrente ano, na minha comunidade São
João Batista, foram eleitos novos líderes. O primeiro líder ficou Renato Lana e seu vice ficou Campolias. Mas ainda não tomaram posse. Por causa
disso, vim representar eu mesmo como líder da comunidade, pois recebi convite para este seminário.
Também vim somar forças, colocar propostas e ouvir as novas perspectivas de tudo o que for de bem
comum para nossa sobrevivência.

Luís Lana (capitão São Luiz)

– Meus
parentes, vocês vieram? Bom dia, Sr. Aloisio. Sou
líder da comunidade Santo Antônio, mas o meu
mandato já terminou. Por enquanto, continuo eu
mesmo. Recebi convite para este seminário através do Sr. João Bosco Rezende. Por isso vim
participar, vendo algumas pautas importantes no
convite. Mas, na verdade, era para serem discutidas nas nossas comunidades antes de vir aqui.
Na minha comunidade ficou difícil de fazer isso,
pois lá somos poucos. Acho que, nas comunidades
de maior número de pessoas, deu para discutir as
pautas do convite. Realmente, estou desconhecendo o manejo do meio ambiente e o manejo dos
peixes, se estivesse com meu pai vivo, estaria por
dentro. Pensando que o seminário vai trazer muito
conhecimento, vim participar. Sou pertencente à
associação OIDS.

Rafael Sarmento (capitão Santo Antônio)

– Quero apresentar–me, sou vice–presidente da OIDS e sou coorde-

Adelson Moura (vice–presidente)
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nador comunitário de Maracajá. O meu presidente
já se apresentou e agora eu.
– Bom dia! Eu
vim participar também. Infelizmente, o líder da comunidade está ausente. Em sua ausência, estou
representando. Recebemos o convite do presidente da ATRIART para este encontro. Também o Sr.
Laurentino reforçou, avisando os dias que ia acontecer o seminário. Vim com imenso prazer, a fim de
ouvir a discussão de vocês. Na minha comunidade, a gente discutiu já algumas pautas do convite.
Meu nome é Pedro Alves, da etnia Desana e o meu
nome de benzimento é Siripo.

Pedro Alves (vice–líder de Maracajá)

– Bom dia! Vocês chegaram também? Recebi convite pela segunda pessoa. Assim que soube, conversei com meu
pai. Entramos em consenso de que o seminário tratará de vários assuntos de suma importância. Por
isso falei – “vou participar, pai”.

Alberto Sampaio Yupuri (secretário)

– Este seminário é
momento de discussão em busca de alternativas.
Será necessária a participação de todos.

Laurentino Viana (presidente)

Associação das Comunidades Indígenas do Médio
Tiquié (ACIMET)
– Estamos representando a associação ACIMET. Estamos aqui
de retorno da viagem de intercâmbio ao Pirá Paraná. Como vocês dizem, somos da área abundante
de peixes. Mas desta vez não deu para trazer. Já
estou justificando. Na II Oficina, se for possível, teremos a possibilidade de trazer para compartilhar
com todos vocês. Sou representante da associação ACIMET e a sede fica na comunidade Pirarara–Poço. Como a maioria, viemos participar e ouvir.
Agora cada um que veio comigo se apresentará.

Manuel Aguiar Azevedo (presidente)

Roberval Araújo Pedrosa (AIMA de Serra de Mucura)

– Conforme o presidente da ACIMET informou, a
gente está de retorno de um intercâmbio no Pirá
Paraná. Por isso, estamos chegando das cabeceiras. Na associação, trabalho como Agente Indígena de Manejo Ambiental – AIMA. Nesse trabalho não entra somente o manejo dos peixes, mas
envolve toda a questão do cuidado do manejo do
mundo, colocar lixo no seu devido lugar e reflorestamento...
– bom dia, meus parentes! Sou líder da comunidade Cunuri. Pelo convite do presidente da ACIMET, vim participar desta
oficina. As pessoas que estão na frente desse movimento têm que somar força no que for preciso.

Pedro Pedrosa (líder Cunuri)

– Trabalho
com Agente Indígena de Manejo Ambiental na ACIMET. Mais adiante, veremos como os AIMAs trabalham nas suas respectivas comunidades.

Mauro Monteiro Pedrosa (AIMA de Cunuri)

– Bom
dia a todos! Vim representar a comunidade Boca da
Estrada. Os líderes da comunidade não puderam vir
por causa do excesso de seus afazeres. Por isso,
vim representá–los, ouvir a discussão de vocês e
contribuir com algumas coisa, no que for do meu
alcance. Recebi combustível para vir a este seminário. Só não tinha deixado motor. Pois, hoje em dia,
para ir a algum lugar, a gente só quer ir de rabeta.
Como os outros não tinham rabeta, não puderam
vir ao encontro e, ao mesmo tempo, eles não se
preocupam em participar de encontro como este.
Agradeço pela acolhida, de coração, ao líder Rafael
Castro, ao líder da comunidade São Domingo Sávio
e a todos os líderes das comunidades e das associações de baixo, alto, afluentes da Bacia do Tiquié.
Enfim, o meu agradecimento especial ao coordenador do evento, o Sr. João Bosco Rezende, que fez
convite a cada um de nós. No convite, constata–se
a preocupação maior de discutir o manejo dos peixes. Esta será também a nossa preocupação. Para
mim, é só isso. Muito obrigado, meus parentes.

Agenor Lôbo Freitas (ACIS Boca da Estrada)

– Bom dia,
meus parentes! Nesses dias, o líder da comunidade
Barreira Alta estava ausente, foi resolver problemas
em São Gabriel da Cachoeira. Este Bosco Rezende
tinha deixado combustível com boa intenção de a
gente vir participar desse seminário. Por isso, vim
participar com boa vontade. Já tinha ouvido falar,
mas até o momento não consigo ainda compreender essa política de manejo ambiental. Espero que,
com este seminário, possa compreender de forma
clara o que é realmente o manejo dos peixes. Também aqueles que estão por fora desta política, procure entender e compreender e deixe de levar tanto
desentendimento entre nós, pois somente assim vai
fortalecer a política de manejo ambiental na bacia
do Tiquié.

Moisés Marinho (professor de Barreira)

Paulo de Abreu Lobo (secretário da ACIMET e AIMA de
Iraity)

– Sou Agente Indígena de Manejo Ambien-

Espero que, com este seminário,
possa compreender de forma clara
o que é realmente o manejo dos
peixes.

tal. Daqui para frente, vamos procurar discutir e fazer um diálogo pacífico em relação ao manejo dos
peixes. Dizem que a palavra de Deus muitas vezes
entra por um ouvido, mas logo em seguida já sai,
escapa pelo outro. Para não acontecer isso, estejamos atentos para ouvir bem o seminário.
– Agradeço de
coração pelo convite ao coordenador do seminário,
o Sr. João Bosco Rezende, aos participantes deste
evento e os dias que a gente vai estar junto discutindo. A maioria dos participantes desconheço, pois
faz tempo que deixei de vir a Pari. Nasci nesta região mesmo. Vou participar junto com vocês e também ajudando em alguma coisa.

Manuel Aguiar Azevedo (presidente)

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona Tiquié (AATIZOT)
– Bom dia a todos de Pari
abaixo, de Pari acima e afluentes. Estamos reunidos neste seminário em Pari os convidados das
escolas indígenas, associações de base e demais
convidados. Este seminário é importante para a
gente traçar algumas ações relevantes de manejo
de peixes no nosso Tiquié. Era tesoureiro da associação. Recentemente foi eleita nova diretoria. São
os seguintes: Gaudêncio Barreira (presidente), Luiz
Barbosa (secretário), eu Protasio Lopes (Fiscal).

Protasio Lopes (Trinidad)

Instituto Socioambiental (ISA)
–
Bom dia a todos! Primeiro queria agradecer a participação de todos, principalmente ao pessoal de
Pari–Cachoeira que está recebendo esse encontro
e, pelo que eu estou vendo, tem uma representação
muito significativa, muitas comunidades e praticamente todas as associações. Nessa oportunidade,
é preciso aproveitar bem para ter uma conversa, a
primeira conversa, que seja produtiva e útil sobre
esse tema que é tão importante para vocês que vivem aqui no rio Tiquié. É sobre os peixes. Importante não só como alimento, principalmente como
alimento, mas também de importância na vida de
vocês, simbólica... o peixe tem esse valor para vocês. Então, a gente está aqui para colaborar. Já
estamos juntos com algumas associações aqui do
Tiquié, realizando alguns trabalhos sobre o manejo
dos peixes. A gente está apoiando há alguns anos,
tanto Pari acima, como Pari abaixo. Aproveitando
esse projeto PDPI da ATRIART, para ampliar e incluir todas as associações aqui da bacia do Tiquié
nessa discussão. Então, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a esse encontro. Acre-

Aloisio Cabalzar (antropólogo, assessor ISA)
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ditamos que vai ser um momento muito importante
nessa discussão. Estamos aqui para apoiar, ajudar,
respeitando cada um, de acordo com a necessidade, com a demanda que vocês têm. Estamos aqui
para apoiar a formação dos AIMAs também. Então,
queria agradecer e desejar um bom encontro para
todos nós. Obrigado.
– Bom
dia! Primeiro quero me desculpar, pois depois de tantos anos no Tiquié, ainda não falo tukano. Bom, então
vou falar um pouco em português meio quebrado...
Sou holandês, sou Pieter. Também conhecido aqui
como Wihsõka – Guilherme e Tarcísio colocaram–
me esse apelido. Trabalho aqui já faz um tempinho,
mais que nada com a piscicultura. E começo agora
com outras coisas, incluindo manejo dos peixes.
Quero agradecer a ATRIART pelo convite.

Pieter van der Veld (agrônomo, assessor ISA)

Associação das Comunidades Indígenas do Rio
Castanha (ACIRC)
– Bom dia a
todos! Vim do rio Castanha. Sou presidente da associação e este Damião é meu vice–presidente. Recebemos convite através do Sr. Laurentino Viana.
Depois repassei convite para todas as comunidades do rio Castanha. Lá na minha área, tínhamos
marcado para discutir as pautas que se encontram
no convite, com a finalidade de trazer alguns produtos ao seminário. Mas nem todos atenderam ao
convite. Mesmo assim, procuramos discutir com
poucas pessoas. Depois, entramos em acordo de
que devemos ouvir àqueles que já estão trabalhando com o manejo dos peixes e somar força com
eles. Por isso, a maioria dos líderes do Castanha
está ausente neste seminário. Ao retornar à minha
área, será feito repasse sobre o que foi dito e feito
aqui. Combustível para vir a este encontro não recebi. Emprestei 15 litros do agente de saúde. Então,
a gente vai precisar desta mesma quantidade da
coordenação deste seminário. Chegando à foz de
Castanha, pegamos carona com Moisés Marinho,
mas cooperando com alguns litros de combustível.

Renato Sampaio Macedo (presidente)

– Sou da cabeceira do rio Castanha, especificamente da comunidade
Pirõ Peri. Conforme o meu presidente nos informou,
lá na minha área chegou convite para este encontro. A gente tinha enviado convite a todos os líderes
da área, mas infelizmente o líder da minha comunidade não pôde vir por situação particular. Vim
participar como animador da comunidade e vice–
presidente da ACIRC, com o compromisso de fazer
repasse ao retornar à minha área.

Damião Barbosa (vice–presidente)
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Associação da Escola Indígena
Tuyuka Utapinopona (AEITU)
– Meus
parentes, todos vocês estão aconchegados? Estou representando a AEITU. A comunidade recebeu
convite e repassei para meus colegas de trabalho.
Na escola, hoje, está tendo um trabalho que requer
grande responsabilidade em relação aos projetos,
por isso retornei de São Gabriel anteontem para minha comunidade. É assim mesmo. Somente passei
um dia com a minha família e já cheguei ontem aqui
em Pari, para participar deste evento. Vim participar
e ouvir a discussão de vocês. Na minha área, o projeto de manejo ambiental está atuando junto com os
assessores do ISA já há alguns anos. Há tempos,
ouviu–se dizer que os Tuyuka já estão pondo em
prática o manejo. Agradeço pela acolhida calorosa
dos líderes de Pari–Cachoeira. Depois, ao longo da
discussão, tentaremos fazer troca de experiências
e levantar questões que nos proporcione discutir
profundamente. Quando se trata de manejo, entra
várias coisas, como o lixo. Este tem que ser controlado e está sob a responsabilidade de cada comunidade. Para isso, vamos estudar neste encontro.
Ao discutir manejo, a gente amplia também sobre
as nossas plantações. Agradeço a todos que vieram
participar deste evento tão importante.

Feliciano Tenório (coordenador da AEITU)

Associação da Escola Tukano Yupuri (AEITY)
Clemente Fernandes Azevedo Seribhi (capitão da comunidade São José) – Meus parentes, estamos reunidos aqui em Pari-Cachoeira. Agradeço pela acolhida calorosa dos líderes daqui. Há alguns anos já
morei aqui. Por isso, conheço muito bem os líderes
deste distrito e acredito que eles me conheçam muito bem também. Fazer uma acolhida a tanta gente
não é fácil para um líder local. Também sou líder da
comunidade São José. Ser líder de uma comunidade não é fácil. Muitas vezes, alguns membros da comunidade reclamam da nossa maneira de trabalhar.
Mas, para participar e discutir num encontro como
este, não têm coragem. Então sou líder, conhecido
como capitão da comunidade. Dizem que o capitão
somente se encontra no quartel dos militares. Estamos reunidos para discutir o manejo ambiental que
vai nos afetar, vão surgir muitas propostas de melhoria da nossa região. Cada um de nós tem ideias,
por isso antes de apresentar ideia e proposta, reflita. Sendo assim, surgirão muitas coisas boas para
nosso encontro. Só isso!
João Bosco Sarmento dos Santos (coordenador da
AEITY)

– Bom dia, meus parentes! Recentemente

fui eleito como novo coordenador da AEITY. Recebi convite para participar deste seminário. Quando
meus colegas de trabalho retornaram do Pirá Paraná, eu me reuni com eles e decidimos vir participar
com um bom grupo da escola. Outros estão ausentes depois de apanhar tanta chuva, foram atrás do
fogo para se aquecerem. Viemos participar com o
maior prazer neste evento. Daqui para frente teremos muito a trabalhar. Agora, passo a palavra aos
meus companheiros de trabalho.
–
Meus parentes, estão aconchegados? Vim acompanhar o coordenador Bosco. Faço parte da coordenação da AEITY. O manejo ambiental é muito
importante, conforme os presidentes das associações de base colocaram nas suas apresentações. É
assunto muito relevante. Procuremos fazer diálogo
com aqueles que trabalharam e que já têm experiência com o manejo ambiental, sejam professores,
lideranças das comunidades e das associações.
Tem de ser dialogado, em busca do bem comum.
Para isso, o grupo da escola veio participar. Também
representarei no lugar do vice–líder da comunidade.

Antenor Azevedo (coordenador administrativo)

– Boa tarde,
meus parentes! Acho que todos vocês já me conhecem. Ultimamente sumi um pouco do meio de vocês. Vim com os líderes participar como secretário,
tendo o papel de anotar a discussão para depois ser
feito repasse aos meus parentes. Viemos para dialogar com os conhecimentos e experiências de outras associações de base do nosso Tiquié. Alguns já
fizeram comentário sobre a importância deste evento. Anteontem a gente passou por aqui, da viagem
de intercâmbio no Pirá Paraná. Por causa disso,
não deu tempo para a gente trazer farinha, peixes e
outra alimentação para o encontro, conforme pedido no convite. Depois a gente se fala melhor.

Damasio Azevedo Ñahuri (secretário)

– Bom dia!
Eu trabalho como Agente Indígena de Manejo Ambiental. Entrei como AIMA em 2005, por isso estou
trabalhando há quatro anos com manejo. Asseguro
que tenho experiência suficiente sobre o manejo
ambiental. Depois a gente vai discutir melhor.

Cornélio Lobos Gonçalves (AIMA São Luiz)

– Estão todos aconchegados? Também trabalho como Agente
Indígena de Manejo Ambiental. Comecei a trabalhar
junto com este Cornélio. Por enquanto, é só isso.
Depois se discute melhor.

Rogelino Alves Azevedo (AIMA São José)

– Então, acabamos de nos
apresentar os que vieram representar a AEITY.
Agradeço ao meu semo Bosco pelo convite, pois

João Bosco dos Santos

estamos aqui para aprender e estudar. A maioria de
nós, professores, só temos o ensino fundamental
(8ª série). Talvez por causa disso, quando se vai
falar de manejo, dificulta na discussão. Discutindo
de forma racional, o nosso manejo se fortalecerá,
muito semelhante ao dos brancos. Os brancos planejam, avaliam e apresentam alternativa num encontro como este. Por isso, eles progridem sempre
para frente. Portanto, levando um pouco da lógica
dos brancos, a nossa vida vai melhorar. Então, peço
que nesses dias, ao colocar sua opinião, procure
expressar–se com respeito, sem atacar a colocação
do outro. Somente assim vai melhorar o nosso manejo ambiental. Quando os meus companheiros de
trabalho apresentarem sua experiência de manejo,
estejam bem atentos para ouvi–los, principalmente
aqueles que continuam incrédulos em relação ao
manejo equilibrado. Obrigado!

Associação Escola Indígena Tukano Yepa Piro
Pora (AEITYPP)
– Meus parentes, todos vocês estão aconchegados? Sou coordenador da AEITYPP. Essa associação–escola
foi criada pelos Tukano de Pari acima reunidos na
comunidade Caruru. Os meus colegas professores
estavam trabalhando na sala de aula. Por esse motivo, não puderam vir participar. Estamos retornando de um curso dos professores, isso os deixou entusiasmados, de dar aula de qualidade aos alunos.
Até o presidente não veio para este evento, com a
mesma justificativa. Então, vim participar a fim de
tirar dúvidas em relação ao manejo ambiental indígena, pensando que eu não poderia estar de fora
desta política. Enfim, agradeço pelo convite que recebi do coordenador deste evento, o Sr. João Bosco
Rezende. Também aos líderes desta comunidade
de Pari pela sua acolhida calorosa.

Luciano Tenório Pena (coordenador)

Escola Estadual Dom Pedro Massa
–
Bom dia e buenos días a todos os meus companheiros. Hoje em dia a gente já fala um pouco de portunhol. O gestor da escola José Protásio não pôde
estar presente por motivo de viagem a Manaus. Foi
ter um encontro com secretário da educação do estado Timóteo Amorim. O professor Conrado Serra
era o substituto dele. Mas disse que tem muitas atividades para acompanhar na escola. Ao ouvir isso,
interessei–me em participar do seminário de manejo dos peixes do rio Tiquié. Por isso, estou no meio
de vocês. Esta é a primeira vez que participo de
uma assembleia como esta, de manejo de piscicul-

Adelson de Lima Rodrigues (natural de Iauaretê)
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tura. Comigo vieram participar três alunos do ensino
médio integrado. Estão no meio de vocês. Somente as mulheres não puderam vir, porque o Conrado
não deixou, pois disse que no encontro como este
só falam os homens. Agradecemos a João Bosco
Rezende, em nome da escola, pelo convite passado. Qualquer coisa a gente vai contribuir com perguntas, dúvidas e opiniões construtivas. Obrigado.

Representação da Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Cachoeira
José Maria Barreto –

Na recepção, o nosso presidente nos disse que este evento está sendo um marco
histórico em nossa vida. Todos vocês, participantes,
estão reunidos com a maior garra neste evento, o I
Encontro de Manejo na Bacia do Rio Tiquié. Todas
as associações de base pertencentes ao rio Tiquié,
sejam bem vindas. Tenho o maior respeito por vocês, meus parentes. Como é bonito a gente ver e
somar força na mesma unidade, com o mesmo objetivo de melhorar o manejo em toda a sociedade.
Sendo assim, temos que ter sempre a força de vontade em prol do manejo equilibrado. Estando sempre unidos, encontraremos solução e perspectivas
novas. Para isso, precisa um diálogo, opinião construtiva entre nós todos. Aqui viemos para dialogar,
apresentar propostas pensando nos filhos e netos.
Por isso, viemos tanto de Pari acima, de Pari abaixo
e seus afluentes. Viemos, não para criar separação
ou divisão entre nós. Caso tivesse pensando em
criar conflitos, seria melhor não ter vindo. Estou aqui
representando a prefeitura municipal como prefeito–
mirim. Faço conforme o chefe pede, mas por falta de
recurso acabo não contribuindo com o manejo. Todavia, vou contribuir com a minha presença, dando
opinião e sugestão com o maior prazer. Vocês, líderes das comunidades e das associações, marquem
presença com bom êxito, com bom proveito, com
boa discussão e tomando uma boa solução. Parabenizo ao coordenador deste evento, de bom coração.
Muito obrigado pelo convite. Somente com o convite
a gente vem a um encontro como este. Sem isso, a
gente argumenta que não recebeu convite. Estamos
aqui, a maioria dos líderes das comunidades, pois
cada um recebeu convite. Constata–se na apresentação de cada participante. Então, somos convocados a falar e refletir. No decorrer do tempo, vamos
ver no que vai dar.

Organização Indígena de Bela Vista (OIBV)
Alberto Pimentel (presidente e professor da co-

– Bom dia a todos! Estamos aqui com
o vice–presidente da associação, mas o presidente

munidade)
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titular viajou a São Gabriel levando farinha com o
barco da prefeitura, pois estava estocado no depósito da associação. Somente ele está ausente. Os
membros da diretoria estão todos aqui presentes.
Como este evento é tão importante, viemos participar a fim de estarmos atualizados. Motivou–nos
outro ponto – a gente não queria ouvir comentário
de que o pessoal de Bela Vista está fazendo pesca
predatória. Foram estas motivações que nos trouxeram a este seminário. Viemos somar força com
propostas construtivas, a maneira de fazer o rio ficar
abundante de peixes e a nova forma de sustentar
as nossas famílias com o manejo dos peixes. Parece que alguns já estão em andamento e na fase de
fortalecimento. Mas, na minha área, a questão de
manejo nem começou, por isso estamos dependentes de comprar as coisas do comerciante. Tudo isso
fez–nos vir participar, com a intenção de melhorar a
nossa vida. Também, colocar opinião construtiva e
a perspectiva de melhorar o nosso manejo. Assim,
agradeço à pessoa que me fez convite de vir participar deste evento.

Associação das Tribos Indígenas do Alto Rio
Tiquié (ATRIART)
– Cumprimento
novamente a todos vindos a este evento. Fui eleito
presidente da associação em novembro de 2007.
No ano passado, já completei um ano e com este
ano de 2008 já são dois na presidência da associação. É a primeira vez que estou trabalhando num
movimento como este e também com o movimento
indígena. As associações sempre estão em movimento. Por isso, esta política de manejo precisa de
um movimento de política compartilhado entre nós
da bacia do Tiquié, conforme vocês comentaram na
apresentação. Agradeço pela acolhida e pelo oferecimento da quinhapira, o que eles tinham, pelos líderes
dos cincos vilas de Pari–Cachoeira a todos nós, participantes deste seminário. Nesse sempre terá quinhapira, não é, liderança de Pari? Estou muito grato
pelas associações que aceitaram o convite para vir
participar deste encontro, juntamente com líderes da
comunidade e também a assessoria do ISA.

João Bosco Resende (presidente)

– Meus
parentes, todos vocês estão aconchegados? Hoje
é o primeiro dia do encontro. A discussão de manejo se iniciará pela parte da tarde. O coordenador
deste evento mandou convite a todos os líderes
das comunidades. Por isso, vamos somar força
falando, dialogando, pois somos muitos participantes. Discutiremos pensando no bem das gerações

Nazareno Marques Ahkuto (líder Caruru)

posteriores. Muitas vezes, a gente retorna à nossa
comunidade sem uma solução clara e objetiva, porque alguns demoram a compreender e a entrar em
consenso para o bem comum. Desta vez, vamos
retornar para as nossas comunidades com clareza
do que se trata o manejo dos peixes, sem dúvidas.
Na minha comunidade Caruru, foi desenvolvido o
projeto de piscicultura. Sou líder desta comunidade
já há vários anos, mas estou passando de validade,
ou seja, no dia 19 será escolhido o novo líder. Para
esta coisa já estou ficando “velho”.
– Bom
dia a todos os líderes da Bacia do Tiquié! Sou líder
da comunidade Santa Rosa, onde a sede da escola
Yepa Piro Pora está funcionando. Recebi convite do
Bosco Rezende, por isso vim participar deste evento tão importante sobre manejo dos peixes.

Atílio Ramos Pena Yupuri (capitão Santa Rosa)

– Também sou líder onde a Escola Tuyuka funciona. Recebi convite para este evento. Convite pedia colaboração em alimentos. Pelo menos eu trouxe farinha.
Vamos consumir isso.

Gustavo Amaral Barbosa (capitão São Pedro)

Santiago Marques Meira (líder Cachoeira Comprida)

– Sou líder da comunidade Cachoeira Comprida,
que fica acima de Pari. Vim juntamente com alguns
membros da minha comunidade. Recebi convite a
esta oficina de manejo dos peixes. Falar de manejo dos peixes, realmente, se torna importante com
diálogo entre nós todos. Nos tempos passados, já
tinha isso de como fazer pesca. Vim participar, depois, com a intenção de conscientizar melhor da importância do manejo aos meus filhos.
– Falamos perante muitas pessoas que muitos não interessavam
por esses encontros. Agora que se interessaram em
participar, associações de base e outros convidados não tinham vontade de se reunir e discutir. Essa
é uma política que nós construímos, até chegar a
um resultado. Por isso estou aqui no meio de vocês, para participar desse encontro, colaborar para
resolver nossos problemas e também futuros, dos
nossos filhos. Só isso.

Claudio Meira (Cachoeira Comprida)

– A todos, bem vindos! Primeiro apresento o meu nome:
é Estevão Pena Ramos, líder da comunidade Fronteira. Vim com o maior prazer para participar deste
evento de manejo ambiental.

Estevão Trema Ramos Poani (líder Fronteira)

– Sou de Pari
acima. Como o presidente deste evento fez convite
para nossa comunidade, vim participar. Vim participar com o maior prazer. Participando de um en-

Mario Marques (Imaculada Conceição)

Estamos aqui para fortalecer
a política de manejo ambiental.
contro como este, a gente sempre fica atualizado e
conhece o que é bom para a vida. Do contrário, fica
fazendo o que é prejudicial para o meio ambiente.
– Parentes!
Todos vocês estão aconchegados? Sou líder da comunidade São Domingo. Vim participar deste evento, a convite do presidente da ATRIART. Vim com
maior prazer. Eu, na minha comunidade, não discuti
para trazer algumas opiniões construtivas. Também
não trouxe alimento para colaborar a este seminário. De Pari até Caruru estamos com escassez dos
peixes. Por isso, para o pessoal de Pari acima, não
foi possível trazer peixes, mas farinha deu para trazer suficiente. Estou muito contente de ver a presença do pessoal de Pari abaixo, acima, afluentes e
os assessores do ISA. Estamos aqui para fortalecer
a política de manejo ambiental. Agora, fico refletindo que antes fazia tinguijamento, estragando a
maioria dos peixes.

Tarcísio Barreto Suegu (São Domingo)

– Meus avós, meus
pais, irmãos de meu pai, meus irmãos menores,
meus irmãos maiores, meus sobrinhos, irmãos da
minha mãe, yu pakharã e as mulheres que estão
sentadas são minhas tias, sejam bem vindos. Sou
morador de Pari acima. Vejo que vocês vieram, e
estamos reunidos, de lugares diferentes. Os nossos
presidentes de base, vendo a escassez dos peixes, promovem este evento tendo como finalidade
maior criar condições para melhorar a nossa forma
de manejar os ambientes de pesca. O pessoal da
FOIRN também está acompanhando esta discussão. Acredito que eles dão apoio à nossa política
de um manejo equilibrado. Vamos colocar pontos
para melhorar a nossa maneira de tratar o meio
ambiente. Fala–se manejo como uma forma de cuidar bem. Então, vamos traçar plano de trabalho em
relação ao manejo. Enquanto a gente quer melhorar, tem alguns que fazem maldimento aos peixes.
Então, penso da seguinte maneira: vamos entrar
em consenso naquilo que parece ser solução. Principalmente em questão de benzimento. Porque o
tinguijamento estraga demais também. A gente tem

Avelino Paz Neri Uremiri (Jabuti)

... vamos levar tudo o que a gente
falou aqui a fim de pôr em prática
nas nossas comunidades.
... e avaliar se valeu ou não.
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muitas coisas para discutir ainda, daqui para frente.
Por isso, estou muito contente. Depois desta oficina, vamos levar tudo o que a gente falou aqui a fim
de pôr em prática nas nossas comunidades. Então,
será preciso realizar outro evento como este, para
ver se foi posto em prática a discussão desta oficina
e avaliar se valeu ou não. E complementar no que
for preciso. Caso a gente for colocando em dúvida,
deixando de lado o plano de manejo ambiental, estaremos enfraquecendo a nossa política de manejo
e tornando o rio escasso de peixes. Os nossos netos estarão, completamente, na época de escassez
dos peixes, no caso da gente descuidar desde agora. Vamos ter um diálogo bem franco ao entrar na
questão de manejo. Por enquanto é só. Depois a
gente aprofunda a discussão.
Dario Prado Marques (comunidade Caruru, profes-

– Boas vindas a todos. Estou representando
a comunidade Caruru, juntamente com um grupo
de lá. No convite, dizia que de uma comunidade
podia ter quatro representante. Recebi, com a minha comunidade, o convite da minha associação
ATRIART, que está promovendo este evento. Por
isso, viemos quatro pessoas. O Nazareno e demais
pessoas da comunidade, depois se apresentarão.
Quando só vem uma pessoa, acaba deixando de
lado alguns pontos importantes da discussão, mesmo com muita atenção e concentração. Para evitar isso, veio um grupo. Quanto maior o grupo, o
repasse na comunidade se torna mais produtivo.
O capitão da comunidade participará somente dois
ou três dias, enquanto o resto ficará até o final do
encontro.

sor)

Lucas Alves Bastos Ahkuto (AIMA comunidade Caru-

– Todos estão aconchegados? Ao elaborar projeto, a gente combinou com todas as associações
de realizar seminário vendo a problemática de manejo. Agora chegou o dia que a gente tinha pensado. Tínhamos combinado de marcar data de diálogo
e intercâmbio de conhecimento de um manejo equilibrado. Sou de Pari acima, trabalho como Agente
Indígena de Manejo Ambiental. Antes, trabalhei no
outro projeto como técnico de piscicultura na Estação, na parte da reprodução dos peixes. É um trabalho interessante. Fazendo perguntas sobre o que
pode ser melhorado, a gente avança no trabalho.
Assim, nesses dias falaremos sobre questões que
vão trazer benefícios para a nossa vida.
ru)

Clarindo Marques Meira Ñorõ (Cachoeira Comprida)

– Todos já estão aí? Trabalho com o presidente da
associação Bosco Rezende, como tesoureiro. Depois, cada participante e líder receberão caderno
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de anotações. Outras coisas da associação estão
vindo no barco do Candinho. Para alimentação do
encontro de manejo será em dia: almoço e merenda, sob a responsabilidade da cozinheira.
–
Meus parentes, todos estão aconchegados? Sou
vice–líder da comunidade Caruru Cachoeira do
Tiquié. Vim com o filho do meu irmão maior Nazareno. Somos dois que acompanham o trabalho da
comunidade. Meu nome é Domingos Prado Marques.

Domingos Prado Marques (vice–líder Caruru)

– Todos estão aí,
meus parentes? Sou da comunidade São Domingos. A minha comunidade também recebeu convite para participar da oficina de manejo ambiental.
Combinamos de vir participar a fim somar força e
colaborar no que for possível. Contribuiremos com
nossas opiniões construtivas e apontar na direção
de melhoria. Somos capazes disso também. Agradeço pelo convite da ATRIART, também a acolhida
dos líderes de Pari–Cachoeira. Agradeço a presença dos líderes da comunidade Trinidad, Colômbia.
Nesses dias estarei participando com vocês, contribuindo conforme o meu alcance.

Octavio Barreto (São Domingo)

Francisco Tenório Bastos Ahkuto (São Paulo) – Aloi-

sio, bom dia! Wisõka, bom dia! Bom dia a todos
vocês, meus parentes! Vim contribuir neste seminário com a minha participação. Estão me ouvindo!
No dia 15 de novembro fui eleito, juntamente com
o líder da comunidade Armindo. Então, sou assessor do trabalho da comunidade, não em geral da
ATRIART. Mas vou chegar lá. Os brancos fazem
assim mesmo. Começa com pequenas coisas até
chegar o nível mais alto. Vim acompanhar o líder
e atualizar meus conhecimentos. Quando a gente quer trabalhar tem muita coisa, meus parentes,
como fazer roça, acompanhar nossa esposa na
roça, preparar farinha, cuidar dos lagos dos peixes,
criar porcos, galinha e muitas outras coisas. Deixei
todos esses afazeres e vim participar deste evento
com a finalidade de contribuir com algumas coisas.

3 Tribos Indígenas do Igarapé Cucura (3TIIC)
Durvalino Moura Fernandes (presidente da associação) – Bom dia a todos! Acabo de chegar agora,
no caminho da minha comunidade até Santa Luzia,
depois pelo rio até aqui. Foi uma viagem longa e
demorada. Estão aqui os meus companheiros de
trabalho, o vice–presidente da associação, os conselheiros e o líder da comunidade. Viemos somar
força e contribuir com opinião construtiva no que for
possível. Ouviram?

Associação das Mulheres Indígenas de Maracajá
(AMIM)
– Meus companheiros, reunidos estamos fazendo apresentação do nome para
quem nos desconhecem. Yu pahko pora, yu pahko
panumua, yu pamahkusu mua mehkusuã, yu mamisumuã, yu ahkabhirã, vocês vieram participar com
prazer deste encontro. Sou presidente da AMIM, da
comunidade Maracajá. As comunidades maiores
têm mais gente. Lá somos poucos. A comunidade
era do Dipé Porã. Atualmente só tem duas ou três
famílias. Mas eu não sou esposa daquela comunidade, estou trabalhando no lugar onde nasci e fui
criada. Trabalho com cerâmica fazendo kiputu paru,
pratos e vasos de colocar flores. Trabalho isso somente com as mulheres da minha comunidade. E a
associação AMIM é somente da comunidade Maracajá. Procuro revitalizar o trabalho da cerâmica das
nossas antepassadas, como camuti de caxiri, bacia
de guardar goma e muitas outras. Vocês homens,
acredito, desconhecem muitas coisas práticas dos
antepassados. As nossas avós tinham muitas práticas de trabalho com cerâmica, também. Hoje em
dia estamos querendo nos apegar demais às práticas dos brancos. Veja bem, estou falando na minha língua. Na apresentação ninguém dos Desana
e nem da etnia Aunirã falou em sua língua. Apenas
um da etnia Tuyuka se apresentou em sua língua.
Temos orgulho de ter uma escola indígena, apesar
disso estamos enfraquecendo nossa identidade.
Estamos querendo valorizar mais a identidade dos
brancos. No almoço tivemos comida dos brancos.
Na apresentação, cumprimentamos com o termo
dos brancos dizendo – bom dia. Em vez de dizer na
nossa maneira de cumprimentar, como vieram todos vocês ou venha nos visitar parentes! Apesar de
ser ceramista indígena, também estou usando as
roupas dos brancos. Na verdade, estaria com rosto
pintado como as nossas antepassadas faziam. Estamos falando agora de manejo dos peixes. Manejo
com a língua portuguesa, ainda. Acho que a gente
vai estudar as coisas dos não índios. Criar peixes
nos açudes é a cultura dos brancos. Essa é do outro
mundo. Para mim, os meus pais não criavam peixes. Todavia, faziam pesca de forma equilibrada, ou
seja, depois de tinguijar, purificava com benzimento

Inês Moura (presidente)

Criar peixes nos açudes é a
cultura dos brancos.
... os meus pais não criavam
peixes.

o sumo do timbó que contaminou o ambiente dos
peixes. A gente deixou de valorizar o benzimento e
estragamos os ambientes dos peixes. Coloco isso
aproveitando a oportunidade, pois na discussão
não vou falar e nem repetirei. Alguém disse que vai
falar por mim. Com isso, ele estava ressaltando que
as mulheres não falam. As mulheres falam quando
vocês homens valorizam elas, quando vocês oferecem oportunidade. Elas são capazes de trabalhar,
sendo presidente de uma associação e líder da comunidade, muito semelhante aos homens, também.
Ou querem que elas continuem no cantinho como
era nos tempos idos. Vocês, líderes, convidaram
suas esposas a vir participar a este seminário? Nós
mulheres iremos somar força para cuidar do nosso
meio ambiente. Pois temos olhos para mostrar e indicar quem pode trabalhar bem, quem tem conduta
moral sólida. Ou somente vocês homens querem
trabalhar? Ou somente vocês homens querem falar na frente da assembleia? Expresso isso porque
vinha pensando há tempos. Estamos reunidos para
isso aqui hoje, amanhã e outros dias. Discutam
com tranquilidade, sem alterar voz. Tragam o conhecimento dos nossos antepassados para comparar com o conhecimento do não índio. Discutam e
apresentem, sem receio da assembleia. Conforme
alguém disse, estamos aqui para solucionar e buscar alternativas de manejo dos peixes. Tudo o que
está dito aqui anoto no caderno. Sempre faço isso
com a nossa língua. Muitas vezes, em momentos
como este, somos bonzinhos, mas quando exagera a bebida alcoólica, falamos mal do outro. Gostaria que continuássemos assim em todo momento,
como se fossem filhos de um único pai. Estou muito
contente por terem promovido este evento. Parabéns! Quantas novidades terão amanhã e depois
da manhã. Estou falando daquilo que penso. Caso
tivesse estudado como vocês, poderia ter colocado
coisas mais profundas. Estudei apenas até a quinta
série, este é o meu nível de conhecimento ocidental. Depois, somente ouvirei a colocação de vocês.
Termino aqui a minha fala, muito obrigada.

Tragam o conhecimento dos
nossos antepassados para
comparar com o conhecimento
do não índio.
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Coordenação do I Encontro de Manejo
João Bosco Rezende (presidente ATRIART) – Meus parentes, acabamos de apresentar o nosso nome e função na comunidade. Por enquanto
é só isso. Vamos fazer intervalo e merendar. Reiniciaremos a nossa oficina
depois. A coordenação do encontro sou eu João Bosco Rezende, Manuel
Azevedo, Vicente Azevedo e Rafael Castro.

Estamos estudando para a
nossa maneira de viver bem.

A fim de trabalhar bem o
manejo, precisa–se
criar/limitar área de
abrangência, isso facilita
para fazer manejo.
A coisa dos brancos se
inseriu na nossa cultura,
fazendo com que a gente
deixe um pouco de praticar
o que é nosso. Como
seremos posteriormente,
caso a gente descuide
do meio ambiente?

Vicente Vilas Boas Azevedo (liderança e API do médio Tiquié) – Já trabalhei quatro anos como coordenador da AEITY (Associação da Escola
Indígena Tukano Yupuri, do médio Tiquié). Dias passados completei cinco
anos de trabalho. Ultimamente foi eleita a nova coordenação, conforme o
estatuto trabalharão dois anos e mais dois anos se for reeleita. Atualmente
trabalho como API (Assessor Pedagógico Indígena) por meio da SEMEC.
Na minha área temos três salas de extensão do ensino fundamental. Cada
ano está aumentado. Ano passado eram 200 alunos e 12 professores, uma
associação escolar e duas associações de base, com os quais se defende
a nossa política indígena. Quando a gente para de trabalhar ou fica na moleza, as coisas nunca vão para frente. Escola indígena é onde os próprios
índios estudam, dão aulas e administram. Assim surgiu espaço para dialogar sobre o manejo ambiental. Agora esta política está avançando, com
outras associações, com outras escolas, com outras pessoas. Estamos estudando para a nossa maneira de viver bem. Somente assim cuidaremos
bem da nossa vida, do nosso meio ambiente.
João Bosco Rezende (presidente ATRIART) – Acabamos de fazer apresentação. Agora vamos partir para a discussão. Antes de adentrarmos no
assunto principal, quero fazer uma colocação. A fim de trabalhar bem o
manejo, precisa–se criar/limitar área de abrangência, isso facilita para fazer
manejo. O objetivo do seminário é proporcionar estudo a fim de encontrar
maneira de trabalhar e cuidar do nosso meio ambiente de forma saudável.
A coisa dos brancos se inseriu na nossa cultura, fazendo com que a gente
deixe um pouco de praticar o que é nosso. Como seremos posteriormente, caso a gente descuide do meio ambiente? Por isso este seminário foi
pensando. Estamos para fortalecer a nossa política de manejo ambiental
e, através da discussão, procurar princípios norteadores. Por isso, as associações de base, comunidades, escolas, ao término deste evento, devem
levar nas suas respectivas áreas de trabalho a conscientização, a partir
do que for discutido aqui. Apresentem aqui os desafios que encontram em
suas áreas de abrangência. Parece que as nossas comunidades já estão
com 200 anos depois da chegada dos missionários. Depois desses anos,
como a nossa geração está convivendo com o meio ambiente? Já em 2005
tinha acontecido oficina de manejo ambiental, mas não tinha reunido todas
as associações como hoje. A ATRIART pegou a ideia novamente, pensou e
reformulou para discutir com todas as associações. Não fui eu que inventei
e nem a assessoria que deu palpite. Vamos colocar em dia, organizar e planejar o nosso trabalho, com toda liberdade. Às vezes, elaboramos diretrizes
de trabalho, mas deixamos de pôr em prática e observá–las. Neste encontro, precisamos estudar pensando naquilo que vai proporcionar o bem para
nossa vida. Estou colocando como motivação para o encontro. Agora, o
Mandu vai falar sobre os procedimentos do trabalho nesse encontro.
Manuel Aguiar Azevedo (presidente ACIMET) – Bem vindos! Cada um
de nós já se apresentou. Agora, vamos às atividades do encontro, que é
discutir o manejo do meio ambiente, conforme dito anteriormente. Primeiro,
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vamos fazer planejamento daquilo que vamos discutir e fazer programação
dos dias. Conforme o convite, vocês já deveriam ter discutido nas suas
comunidades. Já devem ter propostas para apresentar com relação ao manejo ambiental. Hoje, dia 4 de junho, vamos iniciar com o primeiro assunto:
história da pesca e ocupação do Tiquié. Para nós, a pesca é uma das atividades da nossa subsistência. Este rio não era nosso. Com a ocupação,
foi se tornando nosso e nos servindo. Como era antes o nosso rio? Era
melhor que hoje? Como faziam a pesca? Como dizia a Inês Moura, agora
estamos de forma democrática. Aquele que quer falar, basta só levantar e
apresentar sua visão em relação ao manejo. Se for destrutiva, procure trancar no fundo do seu pensar. Teremos espaço livre para todos. Não espere
que o outro fale por você, e nem quando estiver embriagado. Se quiserem
falar por comunidade ou por associação, pode ser também. Digo isso para
vocês terem propostas na discussão da história da pesca. Apresentemos
como era a pesca há vinte anos. Sobre isso a gente discutirá nesta tarde.
Caso não dê tempo, terminaremos amanhã a primeira pauta. A segunda
pauta será o diagnóstico da situação atual, a fim de verificar quais são
sustentáveis e quais são os impactos ao meio ambiente. Pois temos manejos bons e prejudiciais. Como a Inês destacou na sua fala, os antigos,
depois do tinguijamento, purificavam o ambiente dos peixes. Esta forma
de fazer cerimônia que aos poucos está sendo deixada de lado, disse a
Inês. Os peixes, com seu ambiente poluído, como é que pode crescer sua
população? Preocupado com isso, foi promovida esta oficina a fim de discutir uma solução. A gente vinha fazendo estas coisas, mas mesmo assim
está querendo piorar. Sobre a segunda pauta, será feito trabalho em grupo,
no qual vai entrar o mapeamento. O Sr. Aloisio trouxe minigravador para
registrar o trabalho. Pois a gente conhece lugares sagrados. Sobre isso, a
gente vai procurar conhecer o porquê de desrespeitá–los. A terceira pauta
será sobre as experiências de manejo nas comunidades. Na minha área
tinha feito manejo, não melhorou ainda. Tínhamos proposto diretrizes de
manejo. Nem todos reconhecem o trabalho. Fica jogando somente em cima
de quem está à frente desta política. Essa coisa cria desentendimento. Aí
requer uma determinação. Esta pauta cairá no dia seis. A quarta pauta será
sobre proposta de manejo na bacia do rio Tiquié. Nesta pauta, a gente vai
apresentar propostas de trabalho ou plano de manejo. Na minha área, o
manejo não se restringe aos peixes. O nosso plano de trabalho é aberto
e abrange também outros recursos naturais. A maioria está destacando
somente o manejo dos peixes. Somente neste ano conheci a cabeceira
do Tiquié. Lá, o rio é bem pequeno. Temos representante de lá, da AATIZOT. Ele disse que se todos compreendermos, vai melhorar. Então, vamos
consolidar a discussão. A quinta pauta será a elaboração do planejamento
de trabalho e verificar quais atividades a serem desenvolvidas para nossa
sustentabilidade, como agricultura, pecuária e demais outros trabalhos que
vocês propuserem. Se quiserem fazer manejo dos peixes nos lagos naturais, façam também. Vocês que escolhem. Para isso, vai ter assessoria.
E, no planejamento, a gente vai agendar a assessoria. Por último, a sexta
pauta será a avaliação da oficina. Assim encerraremos a nossa discussão.
Agora, passo a palavra ao Bosco, para ele prosseguir o encontro.

Este rio não era nosso.
Com a ocupação, foi se
tornando nosso e
nos servindo.
... agora estamos de forma
democrática.

... temos manejos bons
e prejudiciais.

João Bosco Rezende (presidente ATRIART) –

Bem, como primeira pauta, a gente vai ouvir dos mais velhos a história da pesca no Tiquié. Eles
farão depoimento de como era na sua época, como vêm escasseando os
peixes. Estão me ouvindo? O depoimento vai ser por associação. Ou, se
quer fazer por comunidade, basta se levantar para falar também. Parece
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Pautas do encontro
1. História da pesca no rio Tiquié
2. Diagnóstico da situação atual – trabalho em grupo e apresentações
3. Experiências de manejo nas comunidades
4. Propostas para o plano de manejo na bacia do rio Tiquié
5. Planejamento do trabalho e atividades
6. Avaliação
que algumas associações já devem ter em mãos os seus depoimentos.
Quantos já têm prontos? Caruru, São João, São Domingos, Bela Vista, Rio
Castanha, CIPAC, AEITY, Barreira! Pronto, vamos começar!

Os meus avós conviviam
numa grande casa como
se fosse uma família só. Na
época de
piracema, os nossos
antepassados promoviam
festa ritual de benzimento
para o bem estar e boa
saúde. Com benzimento,
purificavam o pote de bebida
alucinógena (wai kapitu)
dos peixes e os lugares
sagrados dos peixes, com a
finalidade de estarem
sempre abundantes.
Os antigos não ofereciam
peixes maiores aos seus
filhinhos, pois estraga a
saúde das crianças. Por que
faziam isso? Queriam ver
seus filhos crescendo com
saúde e facilidade para ouvir
e aprender os benzimentos.
Por isso eram sadios,
tinham bons benzimentos.
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História da pesca e da ocupação
do rio Tiquié
Dario Marques (Caruru) – Sobre a primeira pauta, a gente preparou
ontem. Vou apresentar para vocês somente a primeira pauta, um pouco
rápido. Os participantes da minha comunidade tinham vindo poucos, novos só. Mas preparamos conforme o nosso conhecimento em relação à
história da pesca no Tiquié. Os meus avós pescavam muito na minha comunidade Caruru. Só tinha pesca tradicional, ainda. Não usavam zagaia,
nem lanterna. Construíam imisa e matapi para capturar peixes, com arco e
flecha pescavam. Teciam puçá para captura de peixe na sua desova. Para
fachear peixes usavam turi. Foi isso que a gente falou no meu grupo. Tinguijavam nos pequenos igarapés. Comentamos que, após o tinguijamento, purificavam o ambiente a fim de que os peixes se reproduzissem com
toda tranquilidade. Faziam assim quando tinguijavam os ambientes onde
tinha muitos peixes. Não possuíam linha de pesca. A fim de pescar aracus,
makõe, surubim e peixes maiores, teciam linha de tucum. Sobre o anzol tradicional a gente não encontrou. Depois, outros velhos nos falarão como era
feito anzol. Para a pesca de piabas e acarás, teciam linha de tucum bem
fininha. Usavam também puçanga de peixes. Conviviam numa grande casa
como se fosse uma família só. Na época de piracema, os nossos antepassados promoviam festa ritual de benzimento para o bem estar e boa saúde.
Com benzimento, purificavam o pote de bebida alucinógena (wai kapitu)
dos peixes e os lugares sagrados dos peixes, com a finalidade de estarem
sempre abundantes. Os antigos não ofereciam peixes maiores aos seus
filhinhos, pois estraga a saúde das crianças. Por que faziam isso? Queriam
ver seus filhos crescendo com saúde e facilidade para ouvir e aprender os
benzimentos. Por isso eram sadios, tinham bons benzimentos. Tornavam–
se benzedores competentes. Hoje em dia não há mais estas coisas. Os
nossos antepassados cozinhavam os peixes que estragam a saúde com
camuti separado. Era só para os velhos. Para cuidar o banho do pós–parto
dos pais, era somente um indicado para isso. Não sei se era um ou dois.
Na minha área de abrangência, tinha somente três povoados abaixo da
minha comunidade e dois acima. Sendo assim, tinha poucos pescadores
ainda. Essa é a minha apresentação sobre a primeira pauta para vocês. Foi
encontrado somente isso, relacionado à história da pesca. Depois tem mais
outras coisas, conforme foi apresentada a programação do encontro.

Tarcísio Barreto (São Domingos Sávio) – Todos estamos reunidos
aqui, meus parentes? Faz tempo que a gente vem falando sobre pesca.
E hoje continuamos vendo manejo de pesca na bacia do Tiquié. Meu pai
contava que, na época dos antigos, este rio era abundante de peixes. Em
qualquer canto do rio a gente conseguia fazer pesca. Hoje, como a população aumentou, acaba sendo estragado o nosso rio. E o casal acaba
tendo vários filhos, pois o governo ampara–o com o programa bolsa família.
Antigamente, tínhamos controle em fazer filhos, sobretudo para não acontecer yoke2 ao seu filho. Mas agora o casal parece que pensa que tendo
vários filhos terá dinheiro para comprar rabeta, gasolina e roupas. Antes
era assim: foi o meu bisavô a chegar primeiro neste rio, especificamente
onde atualmente é a comunidade Santo Antônio. Chegando neste local, ele
foi inspecionando o rio, o solo, até Caruru. De lá, veio descendo até São
Domingo, vendo como a área era propícia para o manejo dos peixes. Então
naquela época tinha bastante peixe. Eles pescavam à vontade. Para pegar
peixe–trovão e acarás, teciam puçá de tucum. Com isso eles pescavam.
Constata–se hoje o uso excessivo de malhadeiras de um, dois, três ou quatro dedos em toda a bacia do Tiquié. Usa–se isso para dizer que estamos
em escassez dos peixes. Realmente, este rio era abundante de peixes,
isso na época em que o irmão do Manduca [Albuquerque] passava por
aqui. Nas cachoeiras cercavam com cercado de jequi (buka pawu) a fim de
pegar peixes. Assim compartilhavam a abundância, promovendo festa com
caxiri. Ao mesmo tempo, ouviam como proceder ao benzimento dos peixes
sem estragá–los. Os ouvintes desses rituais eram obedientes. No sonho,
conseguiam orientação para ter benzimentos bons. O diálogo entre eles
era construtivo. Por falta disso, a gente está sofrendo e vendo o processo
de escassez dos peixes do nosso rio. Veja bem, o rio Mioña está sem peixes como consequência de tinguijamento. Vamos somar forças para conter
esse impacto, como as malhadeiras de todos os tipos. Segunda coisa vem
o tinguijamento. Não sei como veem os parentes que têm lagos na sua
área de abrangência. De Pari até Caruru tem somente estirão com correnteza. Saindo a remo, você nem chega hoje em Caruru. Somente indo de
motor a voadeira chega hoje por lá. Todos querem que tenha piracema no
nosso rio. Mas por que não acontece isso? A barragem que se encontra na
cachoeira impede de passar peixes na época de piracema em Pari acima.
Na minha área de abrangência já não tem peixes. Pode ficar esperando
horas e horas, mas não consegue nada. Coloca anzol, espera com vareta,
também a mesma coisa. Leva somente o anzol. Por isso, hoje em dia estamos deixando de comprar anzol para pescar. Mas, com isso, a gente fica
como se fosse pescador ruim. Vendo a escassez dos peixes, discutimos e
encontramos a solução de desenvolver piscicultura. A gente estava consumindo peixes de má qualidade. Os açudes ficaram tão importantes para os
de cima. Acho que para o pessoal daqui deve estar melhor por ter patrão.
Meus parentes, amanhã vou falar outras coisas.

– Vou contar também sobre a minha área, conforme
meu pai me contou. Lá no Castanha tem os Tukano. O meu pai foi criado
no meio deles, por ser órfão de pai. Conforme o Dario disse, lá também
não tinha lanterna para fachear os peixes. Somente facheavam com turi.
Por isso, tiravam pedaços de três metros. Os peixes maiores eram como
as piabas, disse meu pai. Em Trovão também era área abundante de peixes. Nos tempos idos, naquela área a malária era uma praga. Então, no
meio desse mal, meu pai tinha casado com uma Tukano. Os sogros dele
benzeram e apaziguaram a tal doença e, com isso, iniciou o processo de
Renato Macedo

... este rio era abundante
de peixes.
Hoje, como a população
aumentou, acaba sendo
estragado o nosso rio. E o
casal acaba tendo vários
filhos, pois o governo
ampara–o com o
programa bolsa família.
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De Pari até Caruru tem
somente estirão
com correnteza.
Na minha área de
abrangência já não tem
peixes. Pode ficar
esperando horas e horas,
mas não consegue nada.

2 Doença que atinge a criança com

poucos meses de vida, quando os pais
mantêm relações sexuais. Diarreia ou
choro intenso, ou palidez e fraqueza, a
criança demora a se firmar e levantar,
e pode até chegar à morte. É preciso
benzer. Começa a caganeira, não para,
aparecem as hemorróidas (sibia), quando
chega a esse ponto, tem que procurar
benzedor bom e parar de fazer sexo. Os
benzedores diziam para os pais que só
poderiam ter relações sexuais depois que
a criança começasse a andar, por volta
de um ano.
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No dia da desova, a nossa
geração enche de
malhadeira, capturando o
maior número de aracus.
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arrastava rede no momento
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usando os rituais conhecidos
pelos antepassados?
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peixes como os Tukano.

3 Igarapé Peneira, afluente do rio Casta-

nha, passagem para quem vai para Traíra
e garimpo.
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escassez dos peixes, juntamente com a caça. Meu pai disse–me que com
tanta população, com o crescimento demográfico, veio surgindo o processo
de escassez dos peixes, ou seja, com a chegada do pessoal do Suoya.3
Quando a gente faz pesca, não consegue como antigamente. Encontra–se
somente mandi transparente, de tanto a gente pescar. Mas a pessoa que
morou onde tem pelo menos peixe, dá para comentar que não se alimentava peixes transparentes. Na minha área pelo menos, quando a gente vai à
pesca, ainda consegue peixes bons. Como esses dias são de piracema, dá
para conseguir pouco tranquilamente. Constatou–se que durante dois anos
consecutivos não teve piracema. Mesmo com malhadeira não se conseguia
capturar nada, também pescando com o caniço. Não sei se foi por causa
do tinguijamento. Mas ultimamente veio melhorando. Para mim é assim a
história de pesca no Tiquié. Foi discutido assim pela minha comunidade.
Alberto Pimentel (Bela Vista) – Boa tarde! Estamos aqui para apresentar a história de pesca da minha comunidade Bela Vista. Logo que foi
recebido convite, as pautas foram discutidas. Na minha comunidade éramos poucos, somente da etnia tukano. Depois teve laço de casamento com
outras etnias, assim aumentando a comunidade. Os nossos sogros e os
nossos cunhados passaram a conviver conosco. Ultimamente, o número
de pessoas da comunidade começou a declinar. A gente discutiu sobre a
história da pesca da seguinte forma. Os antepassados pescavam somente
com caniço. A isca era geralmente de gafanhoto ou de minhoca. Atualmente
a gente usa isca qualquer. O resto de massa de mandioca fica estragando, seria bom ser manejada para alimentar os peixes. Então, foi colocada
resolução, unânime, de que somente pudéssemos usar isca natural. Pois
agora, quando a gente quer pescar com isca de gafanhoto, consegue pescar só um peixe. Depois, a gente constatou na discussão que os antigos
pescavam mais com gafanhoto, minhoca, iscando no caniço. E quem fazia
pesca de arco e flecha usava mais este instrumento mesmo. Meu pai era
pescador somente de arco e flecha e, com este instrumento, conseguia 10
kg de peixes. Isso quando eu era criança. Nem tocava o seu caniço. Hoje
em dia, um pescador acaba fazendo duas pescarias por dia. Porque consegue três unidades de dia e à noite já vai fachear, a fim de colocar alimento
para o dia seguinte. Essa forma acaba contribuindo para o processo de
escassez dos peixes. Se conseguir algumas unidades, seria melhor fazer
mojeca. Assim foi comentado na discussão. Meu pai dizia que colocava matapi onde os peixes passam com frequência. Quando este instrumento conseguia pegar o número elevado de peixes, somente levava para casa uma
parte dos peixes, isso nos tempos idos, dizia o meu pai. Somente o dono
do matapi olhava, na época dos meus avós. Muitas das vezes, hoje em dia,
olha escondido antes do dono, como se fosse dono, comentou a gente na
discussão. Outra coisa é o anzol espera na grande enchente do igapó. Pois
os antepassados tinham poucos anzóis para pescar, mais ou menos quinze
ou dez anzóis. Hoje se constata que preparam muitos anzóis espera para
pescar no igapó. Acho que acontece o mesmo nas outras comunidades.
Às vezes, colocamos durante o dia e a noite toda com isca para pescar
os peixes. Comentamos que isso contribui para o impacto no manejo dos
peixes, na nossa área de abrangência. Outro ponto é o tinguijamento. Diziam os nossos pais que tinguijavam os peixes dos igarapés e na beira do
rio (pamo) para fazer dabucuri para os seus cunhados. Não era para o seu
próprio consumo. Era para ofertar aos seus cunhados. E a geração atual
acaba tinguijando em todos os ambientes dos peixes que se encontram na
minha área de abrangência. Discutimos que, com esta prática, estamos

fazendo maior impacto ambiental. Comentamos que os nossos antepassados faziam pesca controlada. Aquele que fazia pesca de dia, fazia somente
de dia, e da noite, só à noite. Eles não tinham lanterna, facheavam somente
com turi, quer dizer, conseguiam pescar aqueles que se encontravam ao
alcance da luz do turi. E nós temos lanterna que ajuda a pegar os peixes
no fundo do rio. Como tinha bastante peixe naquela época, não precisavam
amanhecer. Pescavam o suficiente para sua subsistência – para cozinhar e
para moquear. Hoje a gente amanhece querendo maior número de peixes,
e causa a escassez dos peixes. Dessa forma, acaba contribuindo no impacto do manejo. Outra coisa é a desova dos aracus. Cada ano tinha desova
dos peixes por aqui, em Pari. A gente nunca vinha. Nossos pais pegavam
os aracus com puçá tecido de tucum. Com isso, pegava quem era bom de
pesca, conseguia uma aturá cheio; outro, metade de um aturá; outro, três
ou quatro unidades. Não tinha tantas malhadeiras naquela época. No dia
da desova, a nossa geração enche de malhadeira, capturando o maior número de aracus. Lembro que a gente arrastava rede no momento da desova dos peixes, tanto o pessoal de Pari e de Bela Vista. Enchíamos uma bacia grande, talvez uma família chegasse a capturar vinte quilos. Fazíamos
constantemente isso a cada ano. Então, com a nossa geração, começou o
processo de impacto no manejo dos peixes. Agora, quando a gente coloca
malhadeira no momento da desova dos aracus, consegue capturar dois ou
três. Quem são os culpados? Somos nós os culpados disso, comentamos
na discussão. Outra coisa é sobre o benzimento do pós–parto para os pais.
Alguns parecem que estragam os peixes com esse ritual. Na discussão,
levantamos algumas perguntas: por que os nossos antepassados, sem se
reunir como nós aqui, conviviam muito bem com o meio ambiente? Por que
acontece conosco de nos reunirmos para discutir o manejo dos peixes?
Eles eram mais inteligentes do que nós? Nossos antepassados usavam os
mesmos rituais conhecidos pelos benzedores de hoje. Faziam a mesma
coisa. Mas sempre tinha peixe para a subsistência. Por que está havendo
mudança, mesmo a gente usando os rituais conhecidos pelos antepassados? Esses foram nossos questionamentos. Seria interessante se nos reuníssemos com todos os conhecedores de benzimentos para dialogar com
eles. Não sei quantas pessoas devem estar aqui. Talvez eles estejam nos
dizendo, este desconhece a realidade dos benzimentos. Comentamos que,
na época do internato, os pais vinham e deixavam seus filhos. Depois que
o internato foi extinto, começou agremiação de várias famílias aqui em Pari,
contribuindo para a pesca excessiva, principalmente à noite, facheando os
peixes. Na noite escura e na época da seca vão facheando até na área de
Bela Vista, até em São João. E nós de Bela Vista complementamos com
os Hupda. Eles também não vão mais caçar, pois acostumaram a comer
peixes como os Tukano. Está nesse processo, a situação da área de Bela
Vista. Foi essa a discussão feita na minha comunidade.
Rafael Castro (Pari–Cachoeira) – Estão sentados? Boa tarde. Estão
sentindo sono, pois ninguém me responde! Como dizia o meu pai finado, o
que já foi discutido com a comunidade será apresentado resumidamente.
Gostaria de dizer que meu pai [finado Henrique Castro] estaria presente aqui, mas infelizmente não está. Ele dizia que já seus pais vinham se
projetando neste rio, como se tivessem vindo na cobra de transformação,
no tempo da transformação da humanidade. A história começa assim: em
1850 o meu avó estudou esta área de Pari e viu que tinha muitos peixes
nas praias. Apodreciam após tinguijamento nesta praia. Vendo a insuficiente subsistência, o meu avô veio parar por aqui, exatamente no ano de

Aquele que não esteve
atento no momento de ouvir
o benzimento, estraga os
peixes.
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Em 1960, tinha peixe
suficiente para a pesca, mas
nesse mesmo ano meu
finado pai tinha comprado
em Manaus
muitas malhadeiras.

4 Barranco que fica acima
de Pari–Cachoeira.

5 Wai payé são estruturas submer-

sas, que os pajés veem como cobras
grandes, e que são donos dos peixes,
atraindo–os e sendo fator de abundância.
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1860. Veio percorrendo de Wai Peri4 até aqui, aproximadamente no período de dez anos. Chegando aqui, levantou residência onde atualmente se
encontra a casa do meu irmão Manuel. A praia que se encontra abaixo da
cachoeira de Pari não existia quando eu era criança. Era coberto de água
e parecia muito perigoso. Mas mesmo assim tinha muitos peixes. Meu pai
ia lá flechar peixes. Em questão de uma hora enchia um paneiro como se
fosse brincadeira. A partir de 1905 a 1915 iniciou o trabalho dos salesianos com os meus avós. Com a instalação do internato, muita gente, tanto
de cima, de baixo e dos afluentes vieram deixar seus filhos aqui. Isso foi
um impacto cultural. Acabaram falando uma só língua, mas mesmo assim
temos ideias e pensamentos diferentes. Vocês fizeram destaque para o
benzimento dos pais da criança no pós–parto. É só um ritual. Outro, se
compreende pouco, acaba fazendo diferente, talvez no início, no meio ou
no final do ritual. Escuto muitas vezes assim. Já ouvi o benzimento para a
grávida, ao recém–nascido, de comer pimenta no pós–parto. Tem sua diferença sim, dependendo da pessoa, se ele ouviu bem, se pegou apenas a
metade ou somente a parte final. Meu pai falava sobre todo o benzimento
de banho aos pais da criança no pós–parto. Aquele que não esteve atento
no momento de ouvir o benzimento, estraga os peixes. Meu pai contou que
em 1940 chegou um pajé da área do rio Papuri. Depois que ele chegou, as
frutíferas (pahtiduhka, waibia e outras) dos peixes de Pari até Bela Vista
sumiram de repente, como se fossem o relâmpago do trovão. Depois que
ele se foi, o meu avô fez benzimento de purificar o meio ambiente. Este
pajé levou os wai paye5 consigo. Ouvíamos dizer que se encontravam no
rio Castanha. A gente desconhece estas coisas, isso dificulta ir buscá–los.
Em 1960, tinha peixe suficiente para a pesca, mas nesse mesmo ano meu
finado pai tinha comprado em Manaus muitas malhadeiras. Logo que ele
voltou, a gente foi colocar estes instrumentos aqui, acima de Pari. Como
este meu primo presidente disse, conseguimos capturar um monte de peixe
na primeira vez. Mas nunca tínhamos previsto as consequências. No dia
seguinte a gente já ia, assim sucessivamente. Tínhamos ido outras vezes,
mas conseguimos poucos. Certa vez, fui colocar essa malhadeira maldita
no igarapé Mioña. Mas já tinham muitas malhadeiras. Eu tinha colocado
em cima dessas. Como o rio estava pouco cheio, deu para estender a rede,
equivalente a dez metros. Tenho muitas coisas para falar, mas vou apresentar de forma resumida. À noite tem muitas voadeiras, voadeiras transitando para lá e para cá. Em nome da comunidade Pari e das lideranças,
quero pedir neste encontro que fizessem controle, pois quando quer fazer
pesca noturna, atrapalha o banzeiro destes barcos. Foram comentado muitas coisas sobre o benzimento, sobre as malhadeiras e muito mais teria
para discutir sobre as voadeiras. Estou, a partir de hoje, participando do
manejo ambiental. Amanhã vou participar também.
João Bosco Rezende – Precisamos dar um tempo de descanso para tomar chibé e
fazer necessidade.
*Pausa*
João Bosco Rezende – Nesta primeira pauta, a gente ouviu sobre a história da
pesca no Tiquié, dos nossos pais e de nossos avós, quais instrumentos de pesca
eles usavam. Para isso foi colocada a primeira pauta. Só que alguns falaram já da
situação atual, que faz parte da segunda pauta. Vamos com calma, sem atropelo.
Tem muita coisa a ser tratada. Caso alguém queira complementar, é só se manifestar. Vamos reiniciar a nossa discussão com o Sr. Luís Lana.
Luis Lana (São Luiz) – Quero falar sobre a primeira pauta que é história
da pesca e ocupação do Tiquié. Alguma coisa já foi lembrada sobre alteração da pesca. Quero falar sobre ocupação na área do Tiquié. Sou Desana.

Os antigos tinham o trabalho bem dividido. A pesca por tradição faz parte
dos Tukano. Os Desana eram caçadores. Conforme o presidente da CIPAC
disse, os Desana vieram pela estrada, juntamente com seus cunhados. Estou colocando isso para vocês estarem cientes sobre a ocupação do Tiquié.
O Dipé e Parisĩ combinaram e organizaram o ambiente no qual estou até
hoje. Os antigos ainda não tinham lugar fixo. O Parisĩ foi deixado para fazer
pesca. Atualmente mudou muitas coisas. A gente esqueceu–se de como
preparar armadilha de caça. Esta é minha colocação, complementando o
histórico de pesca e de ocupação do Tiquié. Realmente, tinha muitos peixes nos lagos, nos poços da minha área de abrangência, diziam o meu avô
e o meu pai. Meu pai, para pegar peixes, usava puçá de tucum. Eu, depois
que casei, por falta de pilha, usei o turi, mas era difícil enxergar bem. Só
dava para ver o reflexo. O lagos e os poços começam na minha área de
abrangência. Certa vez, vi os avós fazendo tinguijamento no lago Kumurã.
Estragaram muitos peixes. Meu pai contava a versão do meu avô de que
antes de tinguijar, cercava as traíras e tucunarés que estão se reproduzindo a fim de tinguijá–los. Papai pedia só o peixe–macho. A fêmea podia ser
deixada à vontade.6 Constatei, quando era pequeno, que com a massa da
mandioca podia pegar oito peixes–trovão. Mas não pegava excessivamente, porque se dizia que eram para nossa subsistência. Era assim a pesca
dos antigos, segundo o meu pai. Atualmente se fala da pesca do branco. A
gente acaba com um cardume de peixes. Ao tinguijar, cuida bem e recolhe
todos os peixes para evitar o estrago. Os antigos não faziam como nós. Ao
tinguijar, eles benziam, purificando os ambientes dos peixes. Era só uma
pessoa responsável por isso. Era confiado conforme sua conduta moral.
Como estamos vivendo em casas separadas, sem conhecer bem, a gente
usa benzimento estragando o nosso rio. Toda a gente constata isso. Estamos fazendo pesca fora do comum dos nossos antepassados. A gente usa
excessivamente o cunami (wainima). Quero deixar bem claro a respeito da
pesca antiga. Como introduzimos instrumentos de pesca dos brancos, acabam aparecendo consequências desastrosas no nosso meio. Acabamos
esquecendo a maneira de construir matapi, imisari, com a introdução das
malhadeiras dos brancos. Pertenço a uma associação. Portanto, é lá que
vou convocar reunião também para conscientizar os associados, a fim de
trazer a pesca tradicional para hoje. Todos estão de parabéns por terem
vindo a este encontro. Estou apresentando de forma resumida as coisas
que constatei.

A pesca por tradição faz
parte dos Tukano.
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Realmente, tinha muitos
peixes nos lagos, nos poços
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avô e o meu pai. Meu pai,
para pegar peixes, usava
puçá de tucum.
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– Seguindo a sequência, apresentarão os participantes da AEITY. São eles Vicente Azevedo, Moisés Marinho, Laurentino Viana
e Clemente Azevedo.
Bosco Rezende

Clemente Azevedo (São José) – Vou falar também um pouco do conhecimento dos meus antepassados. Às vezes gosto de sair do assunto
e às vezes não. Escutem bem! O anterior disse que o seu avô veio pelo
rio. Pelo contrário, o meu avô veio varando pela floresta. É uma história
longa, mas eu não sei muito bem. Porque meu pai faleceu quando eu era
pequeno. O Sr. Joanico tinha me contado. Ele dizia que tem muita versão
sobre a ocupação do Tiquié. O meu antepassado era bom de fala. O meu
pai tinha chegado pela primeira vez à foz do Yapeya, mais conhecido com
este nome. Na verdade, era mais conhecido como igarapé Cunuri. Depois,
veio subindo até se fixar ao lado do meu povoado. Porque naquele lugar
estava a sua tia, esposa do Kapiwa. Tinha muitos peixes por aqui, como
matrinxã, traíra e acarás. Certa vez a esposa dele reclamou, dizendo que

6 No verão os peixes se juntam, o macho
fica vigiando as fêmeas com filhotes. Eles
são bravos para se defender. O macho
fica em volta. O pescador ia com timbó e
espalhava em torno, para atingir apenas
o macho, sem prejudicar os filhotes.
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não veio morar numa cabeceira do igarapé. “Vim morar na beira de um rio
maior. Você me trouxe dizendo que a gente ia morar na beira de um que
tem muitos peixes”, dizia ela. Meu pai tinha servo de nome Bhuá, o qual
tinha conhecimento deste rio também. Aí ele veio da cabeceira até a foz do
igarapé Cunuri. Veio beirando e viu muitos peixes. Assim contava o meu
pai. Tinha bastante peixe, em cardumes. Dizia também o velho Joanico que
querendo fazer pesca, a gente usa timbó. Esse estraga demais. Antes não
usava tanto. Depois, foi descoberto o uso do timbó, do qual o mais potente
é o timbó de mandioca. Este foi mais plantado e usado no tinguijamento dos
igarapés Traíra e Embaúba. Após o tinguijamento, os velhos purificavam
com benzimento os ambientes dos peixes. Contribui também para a escassez dos peixes, o crescimento da população no Tiquié. Esse é um fato
verídico. Depois vieram, atrás dele, os seus irmãos, do clã dele. Foi isso
que me contaram. O meu pai veio varando pela floresta. Acho que os outros
também têm sua versão própria da vinda para o Tiquié. Não estou querendo empatar com a versão de vocês, apenas estou contando minha história.
Antes era abundante de peixes na minha área, como daguirus, jejus. Vejo
que foi o tinguijamento que gerou o processo de escassez dos peixes e
contribuíram também as malhadeiras. O tinguijamento é ruim só quando
não se usa o benzimento. Vamos discutir sobre isso a fim de solucioná–lo.
Vicente Azevedo (São José II) – Clemente é o capitão da comunidade.
Vou falar conforme a minha visão também. Só para complementar. Nasci
por ali e fui criado nesta comunidade. Meu pai estava vivo ainda. Faleceu
no ano passado. Nasci órfão também, de parte da mãe. Enquanto um pai
está vivo, leva sempre o seu filho para acompanhá–lo. Quando se é órfão
por parte de mãe, tem que aprender desde pequeno. E a tia [madrasta]
também nem se liga na formação do homem tukano. Com isso, estou querendo dizer que acompanhei muito a pesca do meu pai. Mas sei que ele
pescava conforme o compadre Clemente nos contou. Pescava com caniço,
com arco e flecha. Era excelente em flechar os peixes. Os jacundás e os
peixes–filhos (waipõra) só eram capturados com flecha. Caso não conseguisse flechar qualquer peixe que encontravam, quando esses se escondiam no saro do banzeiro, eram esperados com toda tranquilidade para flechá–los, apenas duas, três unidades. Quando encontrava em cardume, ele
deixava metade para a reprodução. Sem exagero. Outros me contaram que
meu pai finado conseguia pescar com isca de camarão, aracus, jacundás
e piabas. Dava para pescar o suficiente para se alimentar. Quando eu era
criança tinha traíras, bauaris (dupuriteroã), saranas (ahkoarã). Tinha muitos
peixes. Estando na adolescência, comecei a constatar mudança na pesca
no Tiquié. Começou a construção excessiva de paris (imisa). Primeiro, uma
família só tinha um. Com seis famílias, conseguia fechar os poços, igarapés
maiores... Foi aumentando a fabricação desses paris. Estava começando o
impacto ambiental. Acima de São José tem o poço de Jauari e igarapé Traíra e, abaixo, igarapé Martim–Pescador, e muitas outros. Eram ambientes
ótimos dos peixes. Nos igapós tinha muitas frutas, como açaí e pahtiduhka,
para os peixes se alimentarem. Eram ambientes atrativos para eles. Com
dois dias de chuvas, o igapó ficava coberto de água. Eram abundantes de
peixes, lugares favoráveis de reprodução. Acho que eles, por instinto, reconhecem lugares propícios para se reproduzirem. Presenciei isso quando
era adolescente. Começaram a cercá–los com pari. Cercados, como é que
eles iam escapar? Não tinha como escapar. Quando começa a secar encostavam–se ao pari, a maioria eram os aracus. Aí eram flechados e quem
tinha puçá de tucum conseguia bastante. Cada dia eram capturados nú-

meros mais elevados de aracus, pois não parava a seca. Conforme o meu
compadre disse, começou a aparecer timbó. Estragaram muitos peixes,
como matrinxã, surubins e traíras. Todos os tipos de peixes que ficavam
presos foram estragados. Um pai de família com muitos filhos conseguia
recolher três, quatro aturás de peixes. Quem tinha poucos filhos conseguia somente um aturá. Depois compartilhavam entre eles. Era muito bom,
ainda. Acredito muito que, por causa disso, nesses anos não está tendo a
desova dos aracus. Porque foi grande o impacto ambiental. Promovendo
encontro como este, vai ajudar a conter muitos instrumentos de pesca excessiva. Quando a gente discute, aparecem muitas coisas. Paxiúba está
crescendo no canto da minha área, porque como o peixe reduziu, ninguém
mais está usando pari. Paramos de tinguijar os igarapés também. Se continuarmos a tinguijar, estaremos fazendo maior impacto aos nossos peixes.
Estragando os ambientes dos peixes. Meu pai me contou que uma vez
tinha cercado um igarapé, mas também a cobra do rio ficou presa e, com
ela, muitos aracus. Sabe o que aconteceu? Houve um temporal bem forte
e com isso o rio inundou, fazendo com que todos os peixes escapassem.
Com esta prática, estamos fazendo maior impacto ambiental.
Moisés Marinho (Barreira) – A gente já ouviu muitas coisas! O coordenador nos pediu que contássemos como os nossos avós faziam a pesca. Ao fazer curso de magistério indígena, já tinha feito pesquisa sobre
como os nossos antepassados viviam com a natureza. Fiz entrevista com
o pessoal da minha comunidade. Como vieram, por que vieram? Os velhos
me contaram tudo: de onde veio o meu clã e porque veio parar no Tiquié.
Perguntei isso aos irmãos de meu pai, aos meus tios. Eles contaram tudo
sobre a história do meu clã. Disseram–me – sobrinho, é assim: na época
dos antigos não tinha machado, nem anzóis. Por isso, não tinha tanta pesca predatória. Derrubavam a roça com machado de pedra. Faziam pesca
com matapi, anzol pulado com fio de tucum, jequi e arco e flecha. Realmente, tinha muitos peixes neste tempo. Na minha área de Barreira, tem um
estirão bem longo. Naquele estirão tinha muitos peixes. Atualmente serve
para canoagem das crianças. A praia que fica na frente do meu povoado
era perigosa. Só podia passar ao lado do povoado. Essa praia serve hoje
para o banho dos Hupda. Alguns dizem que tem peixes na minha área de
abrangência. Quando o peixe escapava do pescador, o anzol com isca já
pegava nas costas dele.7 Foram essas histórias que me contaram os velhos. Estamos deixando de usar a nossa cultura e queremos introduzir os
instrumentos de pesca dos brancos, principalmente as malhadeiras. Vamos
revalorizar e ir atrás dos instrumentos de pesca dos nossos antepassados. Essa é a minha ideia. O matapi está abandonado e também o cacuri.
Na minha comunidade, falta conscientizar sobre isso. Vamos discutir com
profundidade, apontando perspectivas para melhorar o nosso manejo dos
peixes. Vamos trazer os valores culturais nossos.
Laurentino Viana (São Luiz) – Meus parentes, quero fazer complementação da fala desta primeira pauta. Sobre algumas coisas, o Sr. Luiz Lana
já fez colocação boa. Dizia ele que os meus avós desana não pescavam.
Importante isso. Vendo–o fazendo pesca, seus cunhados lhe pediam para
retornar para a maloca, porque não era a especialidade dele. Quero dizer
conforme meu avô me contou. Ele disse que o meu clã veio pela mata com
seus cunhados. O meu avô veio adolescente, com vontade. Chegando neste Tiquié, viu como se pesca. Mas os Desana realmente fazíamos a caça,
dizia ele. Não tinha preocupação como o manejo de pesca. “Como não

Vamos revalorizar e ir atrás
dos instrumentos de pesca
dos nossos antepassados.

Mas os Desana realmente
fazíamos a caça.
Antes de fazer pesca, tinha
de negociar com seus
cunhados tukano.

7 Acontecia devido à abundância de
peixe.
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... não tinham anzol espera
para daguiru. Fabricavam
deste, emendando os
espinhos. A linha de pesca
era feita de tucum.

... tinha benzedor de
confiança para fazer ritual de
atrair peixes para o cacuri.
Era responsável por dar
banho dos pais do bebê no
pós–parto. Ofereciam os
peixes do cacuri e da
piracema, separados,
a fim de evitar que eles
os estragassem.
Se fôssemos como ele,
seria o rio abundante de
peixes.
A geração atual se
tornou como os brancos.
Uma pessoa disse que este
rio é o rio de sua vida. Na
verdade, os donos da vida
deste rio são Nhoarã,
Pareroã, Eruria,
Kawiria e Oamahsã.
... foi neste rio que
tiveram transformação
em humanidade
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sou fixo na minha comunidade, estava preocupado com as outras coisas.
Praticavam de tudo” – dizia ele. Antes de fazer pesca, tinha de negociar
com seus cunhados tukano. Como os Desana não costumavam fazer, não
tinham anzol espera para daguiru. Fabricavam deste, emendando os espinhos. A linha de pesca era feita de tucum. Desta ninguém falou, fiquei ouvindo que deixaram de citar este detalhe. Apesar de boa pesca, a gente veio
fazendo tinguijamento, dizia o meu avô. Faziam isso usando benzimento de
qualidade, pois conheciam bem os rituais. Eles conservavam bem os seus
ambientes, purificando com benzimentos. Por isso, sempre tinha peixes,
conforme destacaram nas suas falas. Somente benzia pessoa competente
e de confiança em relação aos benzimentos. Hoje, todos querem saber e
usá–lo. Essa é a minha colocação sobre a primeira pauta.
– Quero fazer uma complementação breve. Foi dito que estaremos discutindo de forma democrática. Quero reforçar a fala do meu primo Luiz Lana, a fim de ficar bem conhecida a
história da ocupação do Tiquié. Em primeiro lugar peço desculpas, pois não
estou a agredir e desmoralizar. Quero deixar conhecimento sobre a história
da ocupação do Tiquié, conforme a versão do meu avô. Será minha contribuição, democraticamente. O meu clã veio da seguinte maneira: meu avô,
chegando aqui, tinha feito severamente algumas proibições. Em 1987, perdi o meu pai. A metade do conhecimento tradicional e a cerimônia de jogar
água, perdi do meu pai. Pelo menos, ouvi a história da ocupação do Tiquié.
Quando falo de proibição, quero que vocês, meus irmãos, fiquem cientes,
pois tem Tukano maiores e menores. Era assim o meu clã tukano. Em Pari
acima tinha como irmãos menores do clã Buberaporã. Vou falar agora uma
proibição. Temos limite de manejo de pesca Pari abaixo até Miorã, negociado pelo meu avô. Atualmente, quem está cuidando disso é o meu irmão menor Rafael Sarmento, que está manejando com seu povo. Ele que domina
lá, junto com seu povo. Deve estar aqui participando deste encontro. Com
toda convicção, ele pode me chamar de irmão maior. Agora, quero reforçar
a fala do Luis Lana. Antes, as outras etnias moravam longe deste rio. Mas
o avô do Luiz foi cunhado dos meus avós. Quando eles passaram a morar
na beira deste rio, foram acolhidos numa boa. Eles também cuidavam bem.
Não tinguijavam, apenas faziam pesca. Por isso, meu avô, quando ia fazer
pesca, comunicava. Sou neto daquele que fazia assim. No outro lado tinha
casa de dança bem grande. Meu avô e meu pai ensinavam ritual de dança
a todos, principalmente a nós de Pari. O cacique não se preocupava em
ir fazer pesca, ele era o chefe maior do meu clã aqui de Pari–Cachoeira.
Antes da festa, distribuía trabalho para seus irmãos menores. Dizia – “hoje
vocês vão pescar e fachear com turi”. Aí eles pescavam surubim, mandubé,
aracu. Assim, faziam a confraternização com caxiri e dançando kapiwaya
em Pari–Cachoeira, sob a animação do meu avô. Ele tinha cacuri. Pedia
à classe de pescadores para ir buscar peixes, seus irmãos menores. Com
isso, conseguia pescar soa, bukaseroa, dihparia e aracus. Tinguijamento,
ainda não. Tinha somente cacuri. Quero reforçar isso. Como vocês disseram, tinha benzedor de confiança para fazer ritual de atrair peixes para
o cacuri. Naquela época, o kumu era o velho Dabi. Hoje em dia é o seu
neto Clarindo Costa. Era responsável por dar banho dos pais do bebê no
pós–parto. Ofereciam os peixes do cacuri e da piracema, separados, a fim
de evitar que eles os estragassem [com sopro, as piracemas, instrumentos
ficarem panema]. Se fôssemos como ele, seria o rio abundante de peixes.
Era assim que convivia o meu clã aqui em Pari. A geração atual se tornou
como os brancos. Por exemplo, eu nunca pesco. Por isso, quando vocês
Domingos Brandão (Pari–Cachoeira)

falam de manejo, não estou sendo enquadrado. Ninguém me viu pescando
ali no poço, pois me virei branco. Atualmente predomina o tinguijamento
nesta comunidade. Para aquele conhecedor do benzimento é bom. Antes
de tinguijar, ele envenena o timbó para ficar mais forte que o normal. Depois, o especialista purifica o ambiente (a água, o rio,...) – depois de recolher todos os peixes. Era assim que os meus pais e meus avós faziam
manejo dos peixes. Essa é a minha colocação, minha partilha com vocês.
Será que não os ofendi? Espero que não, pois foi pedido para não ofendermos uns aos outros. Pessoalmente, também não gosto desta coisa. Uma
pessoa disse que este rio é o rio de sua vida. Na verdade, os donos da vida
deste rio são Nhoarã, Pareroã, Eruria, Kawiria e Oamahsã. Aí eles veem
este rio e levam wai paye (pedra–pai dos peixes). Porque foi neste rio que
tiveram transformação em humanidade. Muitas vezes queremos falar sem
prever o que está na tradição ou o que dirão da tua pessoa. Os wai paye
destas cachoeiras foram levados todos com a força do trovão. Por causa
disso, surge entre nós briga, desentendimento e muitas outras situações,
gerando impacto tanto dos seres humanos quanto no meio ambiente.
Manuel Azevedo (Pirarara) – Sobre a história da pesca dos nossos
antepassados estamos por dentro. Segundo as apresentações anteriores,
constata–se que eles usavam instrumentos simples de pesca. É verdade isso. Eles não viviam como nós hoje. Conheciam ritual para o rio ficar
abundante de peixes. O kumu, o yai e o entoador de canto tradicional respeitavam muito o meio ambiente. Eram especialistas no meio ambiente.
Por isso, o ritmo de pesca com turi e outros instrumento era bom para a
sobrevivência. Faziam tinguijamento, mas conheciam método de purificar o
meio ambiente. Tinha somente um encarregado de benzer para o timbó se
tornar mais do que o normal. Com a desestruturação da maloca, teve enfraquecimento do conhecimento tradicional e, ao mesmo tempo, dos líderes
da maloca. Os padres desfizeram a autonomia do líder tradicional. Quando
acabou o governo próprio do indígena, daí cada um foi dando jeito de se
sobressair com seu patrimônio cultural. A geração atual foi recolhida no internato dos missionários e a gente acabou assimilando o que vem de fora.
Dessa forma, acabamos perdendo o conhecimento nosso. Conforme o Domingos falou, a gente, quando tinguija, faz sem benzimento, acabando assim a reprodução dos peixes. Constatando esta situação, em 2004 e 2005
nos reunimos com todos os membros da minha abrangência, tendo como
finalidade discutir o que precisa ser feito para conter o impacto ambiental.
Por que aconteceu isso? A gente sabe que nem todos somos assalariados.
Somente indo fazer pesca se alimenta a família. Essa foi a maior dificuldade. E nem todos temos condição de terminar o ensino médio. Podemos
pensar em cima destas situações para promover a segurança alimentar
nos nossos dias e para o nosso futuro. Primeiro passo, é preciso diagnosticar, a fim de propor solução e algumas alternativas. Quando a gente cria
um clima de diálogo, o trabalho avança para o bem comum. Do contrário,
cria desunião ou ofensas. Depois que foi criado o manejo dos peixes, ninguém se atreveu a discordar. Já andei em várias partes, inclusive aqui em
Pari. Por causa desta política, somente os meus parentes ficam reclamando, dizem eles. Mas com qual meio eles reclamam? Coloco isso, porque
quando falta diálogo construtivo, acabam destruindo o trabalho, de um dia
para o outro. Para evitar, estou fazendo complementação. Agora estamos
apenas fazendo uma retrospectiva da pesca dos nossos antepassados; depois teremos dia para apresentar propostas de construir uma nova maneira
de manejar o meio ambiente. Só que quero fazer complementação.

Conheciam ritual para o rio
ficar abundante de peixes.
Eram especialistas
no meio ambiente.
Tinha somente um
encarregado de benzer
para o timbó se tornar mais
do que o normal. Com a
desestruturação da maloca,
teve enfraquecimento do
conhecimento tradicional
e, ao mesmo tempo, dos
líderes da maloca.
Somente indo fazer pesca
se alimenta a família.

Na época de verão, ele
misturava iña com cunami.
Depois, jogava nos poços
do rio e conseguia pescar
quatro ou cinco aracus.
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Fazia isso uns dias,
noutros ele fazia caça.
... os antigos benziam para
atraí–los com caxiri, nos
seus ambientes. A gente
não faz mais esta coisa,
consequentemente os
aracus sumiram. Porque
foi deixado o benzimento
da nossa cultura.

8 Muip‰kasa, kasatuti em Tuyuka.
Antigamente usava só isso, tinha de
vários tamanhos, colocava iscas
diversas, conforme o peixe que queria
pegar, peixe para traíra, cunuri para
aracu, pacu, piranha.
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Durvalino Fernandes (igarapé Cucura) – Quero fazer complementação da fala do Laurentino Viana e de Luiz Lana. Disseram que no passado
a gente não fazia manejo dos peixes. Éramos caçadores destemidos. Até
hoje continuo morando na trilha da floresta, onde meus antepassados construíram. Este Laurentino e Luis já estão morando na beira do Tiquié. Penso
que atualmente fazem pesca como os Tukano. Recentemente, fui morar na
cidade e estou ficando quase como eles. Mas vi meu pai fazendo matapi
para pegar peixes. Ele se preocupava com isso. Depois da chuva, ou na
época da enchente, ia colocar jequi no igapó. Conseguia pegar bukawia e
uñua com aquele instrumento. Mas nunca me ensinou a construir jequi. Na
época de verão, ele misturava iña com cunami. Depois, jogava nos poços
do rio e conseguia pescar quatro ou cinco aracus. Como éramos poucos, já
era suficiente para nos alimentar. Eu vi papai fazendo pesca desta forma.
Acredito que tenha aprendido com meu avô. Na época de cunuri e de sorva,
era bom fazer pesca. Pois pescava pacu, piranha, jacundá. Tudo isso com
o instrumento que se chama matapi–de–sol.8 No máximo pescava dez peixes. Nunca ensinou a fazer, mas se vocês quiserem ver, posso mostrá–lo.
Indo para a roça, fazia matapi bem pequeno para pegar dikea e acarás. Retornando para casa, servia no jantar do dia. Fazia isso uns dias, noutros ele
fazia caça. Lembro muito o que ele fazia para pescar. Com esse encontro,
quero dizer que eram muito importantes e valiosos nossos instrumentos de
pesca também. Às vezes, ele cercava com pari os igarapés para tinguijar.
Foi dito que o timbó é coisa nociva. Nesse ponto, fiquei pensando que meu
pai me mostrou coisa ruim. Quando secava, procurava timbó e nos convidava para tinguijar. Assim fazíamos confraternização. Estamos colocando a
história. Não tenho receio de contar–lhes. Em outras ocasiões, fazia cacuri.
Como o rio lá é pequeno, ele fazia pequeno. Conseguíamos para nos alimentar por um dia. Porque esse instrumento pescava pouco. Para fachear
peixes, usava também turi. O rio lá é barrento, por isso conseguia poucos.
Não dava para enxergar bem. Outra coisa era o anzol pulado. Ele ia armando na beira do rio, mas com poucos anzóis, dez ou doze. Atualmente, o
pessoal vai até a cabeceira do rio. Na foz do rio, faz a pesca o Sr. Chico. Ele
também não para de fazer pesca. Lá também é ambiente de desova dos
aracus. O Chico tinha dito que os antigos benziam para atraí–los com caxiri,
nos seus ambientes. A gente não faz mais esta coisa, consequentemente
os aracus sumiram. Porque foi deixado o benzimento da nossa cultura. Lá
precisa ser benzido também. Tem muito para ser pensando. O Domingos
disse que joga timbó no rio, mas conversa com ele depois [brincando]. No
igarapé Cucura tinha muitos peixes também, como surubim, pacu, piranha
e aracus, na época em que meu pai era pequeno. Com a ocupação da população, diminuíram bastante. Quem for fazer pesca lá, nada consegue. O
pessoal de lá consegue. Outro vou falar depois.
Protasio Lopes (Trinidad) – Quero falar um pouco também, a gente
relacionou com os mais velhos. A nossa visão é bem semelhante à de vocês. Nossos pais e nossos avós têm um discurso sobre o impacto ambiental bem parecido com o de vocês. Quando eles chegaram pela primeira vez
à cabeceira deste Tiquié, tinha muitos peixes. Andavam em cardumes os
peixes, a caça e as frutas silvestres. Agora não sei o procedimento deles
ao jogar timbó nos ambientes dos peixes. Os antigos benziam tanto antes
quanto depois do tinguijamento. Outra coisa sobre benzimento do pós–parto do banho dos pais e do bebê era feito apaziguando os peixe–gente sem
estragá–los. Aí que está a pergunta. Qual a versão mais apropriada para
isso? Nossos antepassados tinham instrumento de pesca somente sau-

dável. Como vocês falaram, tinha para fachear peixes somente com turi.
Agora, usamos instrumentos dos brancos. Pensando que minha mulher e
meu filho vão passar fome, a gente acaba fazendo pesca em dois períodos, de dia e de noite. A pessoa que faz isso contribui para o processo de
escassez dos peixes. A gente sempre procura acompanhar os ambientes
de bebedouro dos animais. Faz–se isso para controlar a caça excessiva.
Pois os nossos antepassados não matavam tanto, um e já estavam satisfeitos, estando uma ou duas famílias. Hoje em dia fica como se fosse brincadeira. Desrespeita os bebedouros dos animais. Outros ambientes são
sítios sagrados dos peixes. Recomenda–se não fazer pesca mas, apesar
disso, o teimoso pesca aí. No outro dia já vai a esse lugar de novo. É um
desrespeito. Outra coisa, quando a gente vai para a floresta, encontra várias espécies de árvores frutíferas, como bacaba, patauá, uirapixuna e outras mais. Os antigos subiam para buscar o cacho. Nós, da geração atual,
apesar de cheios de força, derrubamos para apanhar o cacho. Estamos
fazendo impacto ambiental. Para conter o impacto ambiental, foi formada
a associação em 2005. Agora, estamos trabalhando como associação há
três anos. Estamos estudando a nova forma de manejar o meio ambiente.
Este ponto entra na segunda pauta. Lá que vou contar detalhadamente.
Estamos discutindo coisas semelhantes a este encontro. Vejo muito bem
porque moramos na bacia do Tiquié e este rio é nossa vida. Estamos reunidos aqui, preocupados com o bem, tanto da geração de hoje, como das
gerações posteriores. Sobre o impacto, vou detalhar depois. Por enquanto
fico aqui.
– Também quero falar sobre a história da pesca
como visto por mim, do meu pai e do meu avô, pois estamos aqui não para
falar somente do manejo da pesca. Quando eu era criança, meu pai não
ia tão longe. Na frente do povoado, conseguia pescar o suficiente para
nos alimentar. Como não tinha linha de pesca dos brancos, fazia linha de
pesca com tucum. A fim de pescar piaba, fazia bem fininho; e para pescar
surubim, era de tamanho 0,80 ou 0,100, aproximadamente de quatro metros. Nós hoje temos anzóis e linha de pesca de sobra. Caso o peixe fique
preso no fundo, o anzol fica grudado na boca do peixe. Por isso, os peixes estão ariscos. O meu pai fazia pesca com cuidado. Esperava ele se
cansar. Somente depois puxava. Tinha uma técnica especial. Amarrava a
linha no banco e, quando cansava de puxar para lá e para cá, soltava a
linha. De tanto pescar surubim, vendo desgaste da linha, fabricava nova.
Para aracu tinha linha tamanho 0,40. Depois, começou aparecer linha de
pesca dos brancos. Foi com finado Paulino. Ele tinha oferecido um pedacinho ao meu pai. Por sua vez, ele emendava com a linha de tucum. Com
isso, ele conseguia pescar bastante. Cansado de fazer pesca, meu finado
pai fazia armadilha de caçar. Pois, naquela época, era abundante também. Quando alguém encontra uma ave na armadilha, pegava escondido,
isso fez criar desavenças também. Os nossos avós respeitavam muito o
manejo dos peixes e da caça. Por falta disso, o desajuizado que conhece
benzimento estraga o manejo dos peixes e da caça. Por falta de frutas
silvestres, passou a fazer pesca novamente. Cercava com pari na beira
do rio para tinguijar. Com benzimento, fazia o timbó ser mais venenoso e,
vendo que todos pegaram peixes, purificava o ambiente. Por isso, sempre
tinha peixes. Tinha somente quatro lugares de tinguijamento. Quando era
criança, tinguijaram neste rio também. Tinha pacu, tucunaré e muitas outras espécies de peixes. Depois, foi pedido para não jogar timbó neste rio.
Aí parou. Depois de quatro anos, tinha chegado o pessoal da cabeceira

... benzimento do pós-parto
do banho dos pais e do bebê
era feito apaziguando
os peixe-gente
sem estragá–los.

Avelino Neri (Jabuti)

Tinha somente quatro
lugares de tinguijamento.
Quando era criança,
tinguijaram neste rio
também. Tinha pacu,
tucunaré e muitas outras
espécies de peixes. Depois,
foi pedido para não jogar
timbó neste rio. Aí parou.
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Com certeza, ouvir os
relatos da pesca dos nossos
antepassados nos faz
questionar o porquê do
abandono do conhecimento
tradicional de pesca.
... como estamos no mundo
moderno, deixamos nossos
pais na comunidade a fim de
estudar aqui, enquanto
os nossos pais continuam
vivendo com suas tradições.

deste rio. Quando eles chegaram, pediram para eles fazerem ritual para
o timbó ser mais venenoso (nima peose). Estes visitantes, como eram
pajés, tinham acabado com o rio até a área do Caruru. A partir disso, não
teve piracema e desova dos aracus e das piabas. Para capturar os aracus
nas suas desovas, tinham puçá de tucum de dois metros. Hoje em dia tem
além desses metros.

Complementação final e perguntas da pauta
ocupação do Tiquié e a história da pesca
Bosco Rezende – Alguns querem falar ainda? Acabamos de ouvir o
relato da história da pesca e a ocupação do Tiquié. Para cada um, é preciso
refletir e repensar no nosso íntimo sobre isso. Interessante notar, por meio
dos relatos, como os nossos antepassados conseguiam fazer pesca com
os instrumentos tradicionais, com a maior tranquilidade. Com certeza, ouvir
os relatos da pesca dos nossos antepassados nos faz questionar o porquê
do abandono do conhecimento tradicional de pesca. Estão me ouvindo?
Eles, os filhos deles, sempre mantinham a pesca tradicional, pois sempre
viam, acompanhavam a pesca dos seus pais e conviviam constantemente
com eles. Nós, da geração atual, conforme foi dito pelos anteriores, como
estamos no mundo moderno, deixamos os nossos pais na comunidade a
fim de estudar aqui, enquanto os nossos pais continuam vivendo com suas
tradições. Consequentemente, acabamos conhecendo as coisas de fora da
nossa realidade e contribuindo ao processo de abandono dos conhecimentos dos nossos pais. Não é assim que está acontecendo? Precisamos nos
perguntar, endireitar e planejar a fim de cuidar, de forma equilibrada, das
nossas áreas de manejo de pesca, os lugares sagradas, wai paye e wai
toaturi re.9 Como os nossos antepassados eram sábios e conhecedores da
realidade local, sempre purificavam com benzimento, colocando límpidos
os adornos e os potes de caxiri dos peixes. Para eles, também esses objetos são como sagrados aos seres humanos e não podem ser abandonados
e deixados de lado. Na verdade, essa forma de tratamento aos peixes pelos
nossos antepassados era uma forma respeitosa para com a natureza. Era
assim. É sobre isso que estamos discutindo. Quem quiser complementar a
apresentação, questionar e perguntar, apresente–se.

– Meus parentes! Todos nós acabamos de apresentar a história da pesca e a ocupação do Tiquié. Penso que falta muitas
coisas ainda. Estamos discutindo todos nós, pensando já nas gerações
posteriores. Pelo que vejo, falta uma etnia para apresentar sua versão sobre a história da pesca. Os Desana apresentaram conforme os seus conhecimentos, como nossos cunhados ou nossos sogros. E também os Tuyuka.
Estamos em luta pela mesma causa. Estamos ainda como nos tempos
idos. Estão participando os nossos parentes hupda também. A minha dúvida é: como é que eles fazem pesca na sua área? Quero ouvir deles. Eles
são convidados de Nova Fundação, pertencentes à 3TIIC. Como está a
situação de pesca desta etnia. Tinguijaram todos os peixes. Com a pesca
que eles sobrevivem também. Vocês disseram que são eles os pescadores
constantes dos peixes. Acabaram os peixes tinguijando, ou são eles que
tinguijam no dia de desova dos aracus. Qual o procedimento de pesca lá?
Sobre isso que eu quero ouvir. O povo hupda está presente por aqui? São
os nossos parentes. Venham falar aqui na frente. Não tenham receio de
falar, pois estamos juntos em busca de solução. Eles são fluentes em português também. Estamos juntos por uma busca de diálogo construtivo em
Vicente Azevedo

9 Wai toatu é mãe dos peixes, é como

uma cobra, para nós que não somos
pajés é como um pau oco, ocuzão
cheio de buracos, onde os peixes
juntam mais, não é que peixes gostam
de pau oco para dormir lá? Para o pajé,
é cobra grande do rio. Atrai os peixes,
onde tem concentração de peixes.
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favor do manejo ambiental saudável. Por nossa parte, a gente vai respeitar
a colocação dos nossos parentes. São eles os mais populosos da região.
Quem é que está pronto a falar aqui na frente?
– Eles são assim mesmo. Uma vez falei
ao velho Data que eles estão acabando com os peixes do igarapé Cucura
com o timbó. “O quê?” – disse ele. “Na Bíblia Sagrada você já leu escrito
que os peixes vão acabar? Os peixes não acabam!” – disse ele. Respondeu–me que para evitar isso – “eu uso benzimento de purificar o ambiente
dos peixes após o tinguijamento. Nós seres humanos é quem sumimos ao
morrer” – disse ele. Eles são assim. Quando os conscientizamos, tornam–
se revoltados. Tornam–se temidos, pois eles têm assopro potente. Em outras coisas eles são assim também. O pai do Maximiano contou uma vez
ao meu pai. Disse que o rio Tiquié está ficando escasso de peixes. Mesmo
constatando esta situação, torrou farinha e comprou lanterna na mercearia dos missionários. Fez isso, pois a maioria estava usando. Assim, ele
tinha alimento todo dia, como outros que tinham lanterna. Depois surgiu a
linha de pesca. Ele comprou também. Com isso, pescava piraíba. Depois,
surgiram as malhadeiras. Vendo que os outros usavam, encomendou de
Manaus por meio de sua filha que estava trabalhando como doméstica.
Com isso, capturava aracus à vontade para se sustentar. Aí foram surgindo
médias e pequenas. Sempre encomendou de Manaus. Depois de muito
tempo, o professor Roberto Lana tinha chegado de Belém com várias malhadeiras. Encheu de malhadeiras este estirão de Pari e sua concorrência
foi água abaixo, assim contou o pai do Maximiniano Maranhão ao seu filho,
e o filho contou ao meu pai.
Durvalino Moura Fernandes

Rafael Pires (Nova Fundação) – A área de Nova Fundação faz parte
do igarapé Cucura, juntamente com a área de Durvalino. Lá não tem subigarapés. Só tem o igarapé Cucura. Sendo assim, não tem área suficiente
para o manejo de pesca. Só tenho isso para falar.
Manuel Azevedo – Como primeira pauta, foram vistas a história da
pesca e a ocupação do Tiquié. Alguns que se apresentaram aqui devem ter
deixado de falar alguma coisa. Porque, quando a gente vai falando, acaba
esquecendo algumas coisas. Se tiverem, venham falar aqui na frente. Pois
falta meia hora para chegar o jantar. Enquanto esperamos, a gente podia
fazer complementação do trabalho. Vocês mulheres, também venham falar.
Pois depois vão dizer que não tiveram oportunidade de falar.

– Estejam atentos. Moro na comunidade São Felipe. É uma comunidade recente. Por isso, tem peixe
suficiente para se sustentar ainda. Também há caça. Antes da ocupação
da área onde moro atualmente, os animais não eram nem ariscos. Estou
contando uma história real. Os jacarés, a mesma coisa. O rio é pequeno.
Apesar disso, tem aracus, surubim, pacus etc. Estão sempre à disposição
do pescador. Nos ambientes de mariscagem, as pacas sempre ficavam se
esquentando ao redor do fogo. Hoje em dias estão ariscas. Pois a geração
atual faz pesca e caça de qualquer jeito. Estou contando isso, pois penso
que era assim no passado, em toda a nossa região do Tiquié.
Damião Barbosa (Buraco de Cobra)

Adelson de Lima – Estão todos sentados ainda? Não vou contar história. Em nome dos alunos da escola, quero tirar dúvida sobre o anzol tradicional. Foi dito que, para pescar peixes médios e pequenos, usavam espinhos bem arrumados, tradicionalmente. Para os peixes maiores, como é
que pescavam, Sr. Avelino? Você disse que fiavam fio grosso com tucum

Naquela época, não tinha
anzol para pescar os peixes
maiores. Com a chegada
do Manduca, começaram a
aparecer os anzóis
maiores, facilitando a pesca
dos peixes maiores.
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para construir o fio de pescar peixes maiores. E o anzol? Era feito de quê?
Quem conhece ou ouviu sobre isso, responda–nos.

... o cacuri em Pari pegava
surubins bem grandes.
... não ofereciam para os
menores de idade
se alimentarem.

Avelino Neri – Meus parentes! Os alunos querem saber sobre o anzol
tradicional. No relato, a gente ouviu que os maiores não eram consumidos
ainda. Vejo isso, por falta de anzol maior. Os peixes menores eram pescados com espinhos. Confirmo que era assim mesmo. Pois vi meu pai pescando com isso também. O meu cunhado Laurentino Viana confirmou isso
em sua fala. Na minha área não tem daguiru [peixes de couro dos igapós
do baixo e médio Tiquié]. A isca era gafanhoto. O peixe atraído pela isca
comia e se engasgava. Daí puxava. Pescavam somente um remo cheio e
retornavam para a sua casa. Naquela época, não tinha anzol para pescar
os peixes maiores. Com a chegada do Manduca, começaram a aparecer
os anzóis maiores, facilitando a pesca dos peixes maiores. Foi assim. Não
posso inventar e enganar. Quem souber pode contar sobre o anzol. Eles
estão nos perguntando.
Durvalino Moura Fernandes – Vou contar conforme o meu pai contou.
Meu avô, tendo como cunhados o pessoal de Pari, já nasceu consumindo
surubins. Pois o cacuri em Pari pegava surubins bem grandes. Por isso, os
seus cunhados levavam para o meu avô, em Cucura. Mas não ofereciam
para os menores de idade se alimentarem. No cercado ou no cacuri, pegavam–se os peixes maiores. Somente não ouvi se pagava piraíba nesse cacuri. Conforme o Sr. Avelino disse, eu também não posso inventar a história
de pesca dos antepassados.
Bruno Sampaio – Oba! Agora me levantei! Anteriormente, quando vocês estavam falando, já queria falar também. Constatei que a história parecia tudo semelhante. Perguntei aos velhos e eles me contaram sobre a
história da pesca. Os antepassados, querendo consumir os peixes maiores,
construíam matapi–de–sol. Com isso, pegavam aracus, piranhas e surubins. Para isso, deixavam iscas. Para os peixes médios e pequenos, esse
instrumento não pegava. Porque eles não mexiam tanto como os maiores.
Querendo consumir os miúdos, construíam matapi–de–sol miúdo e pequeno para as piabas. Assim que pescavam os nossos antepassados.
Rafael Sarmento – Meu nome é Rafael. Quero tirar dúvidas sobre o
matapi–de–sol aos Desana e Tukano, ou a quem já viu ou ouviu falar disso.
Farei isso a fim de que os nossos alunos tenham conhecimento sobre esse
instrumento, com toda clareza. O meu cunhado Durvalino já se prontificou
a nos mostrar a maneira de construir tal instrumento, caso a gente peça a
demonstração. Estou falando de matapi–de–sol. Pois aos alunos pode ser
que seja difícil construir esse instrumento. Até eu desconheço a forma de
construí–lo. Meu pai tinha me contado. Cheguei a perguntar, mas não pedi
que me ensinasse a construir tal instrumento de pesca. Estou perguntando
para quem trabalha com a escola indígena, tanto de cima e abaixo, se é
possível ensinar a fazer este instrumento. É possível trazer os instrumentos
de pesca dos nossos antepassados para a nossa pesca atual? Esta é a
minha pergunta. Quem quiser e souber, me responda. Faço esta pergunta
porque este espaço foi colocado para isso.

– Estou de acordo com ele. Já experimentei de usá–lo.
Na fala anterior, disse que os nossos antepassados faziam pesca desta
forma. Quando pede para ensinar, a gente se prontifica. O matapi–de–sol
não é tão longo. No meio tem forma de cone. O cacuri tem buraco pequeno.
No meio coloca laços e uma vareta para segurá–lo. Faz–se como a armaAvelino Neri
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dilha do gavião. No fundo deste cone coloca–se isca como atrativo para os
peixes. Eu já experimentei este instrumento, por isso conheço muito bem
como construí–lo. Esse instrumento pega muito bem aracus, matrinxãs e
piranhas. Geralmente, coloca–se na época da fruta cunuri. Vou ensinar
como se faz.
Durvalino Moura Fernandes – Meu pai construía isso em jejum. Não
constroem como se fosse brincadeira. Acho que a gente não pesca nada
com este instrumento, pois a gente não faz jejum. Ao construir cacuri, os
velhos fazem jejum um dia todo. Depois ele experimenta se pega bem os
peixes. Foi meu pai que me contou outra coisa também.

Manuel Azevedo – Todos já falaram. Caso vocês disserem que não há mais dúvida,
questionamento, complementação, a gente fecha a pauta de hoje por aqui. Amanhã
veremos outra pauta. Estão de acordo?
Aloisio Cabalzar – Aproveito para dizer que nesse projeto PDPI da ATRIART há
recursos para publicação de um informativo anual. Então, para os resultados dessa
oficina permanecerem e serem divulgados para mais pessoas, estamos gravando,
podemos passar os arquivos das gravações para computadores das escolas ou
outros, mas além disso vamos formar uma equipe para transcrever e editar esse
material, e produzir esse informativo para divulgar a todos os interessados. Fica
como uma memória desse trabalho, dessa conversa que estamos tendo aqui. Em
outros encontros e outras oficinas também será feito assim. É importante organizar
esse trabalho para não deixar passar muito até a publicação.
Outro assunto, sobre o manejo dos peixes, por que é importante a discussão entre
todas as organizações e comunidades do Tiquié? Diferente de outros recursos que
são mais localizados, como aqueles florestais, em relação aos quais cabe cada
organização cuidar de sua área, com os peixes é outro caso, estão migrando, sobem e descem, se reproduzem, larvas, pós–larvas e alevinos também... Algumas
espécies entram nos igapós para se alimentar na subida do rio... Fenômenos que
vocês conhecem muito bem. Por isso é importante discutir o manejo em conjunto.
Também assumir responsabilidades conjuntas no manejo dos peixes, seja nesse
encontro ou nos próximos. Por isso, é importante envolver todo mundo nessa conversa. Na conjuntura atual, no mundo em que vivemos, é muito importante cuidar
desse recurso, que é para a alimentação. Hoje em dia, está cada vez mais difícil a
questão da alimentação. Em muitos locais, as pessoas dependem de comida importada, trazida de fora, mas isso é um risco. A população do planeta está crescendo,
os recursos em todo o mundo estão cada vez mais escassos, os preços dos alimentos estão aumentando, há uma crise mundial de alimentos. Com o aquecimento
global e a necessidade de substituir os combustíveis fósseis por biocombustíveis,
também compete com a produção de alimentos. Cuidar dos recursos que existem
aqui, nessa terra indígena, proteger essas fontes, essa alimentação, é necessário
no mundo de hoje. Então, esse é um trabalho para o futuro.

Diagnóstico da situação atual: práticas de
pesca e seu impacto

Vicente Azevedo – Vão buscar mapa. Então, a gente vai mostrar o
mapeamento do manejo da minha área. Os ambientes de manejo dos nossos avós estão, aos poucos, acabando. Tem peixes nos seus devidos lugares, mas somente poucos. Ainda tem lugares de desova dos peixes, só que
não acontece como a gente quer. De vez enquanto fazem, outras vezes
nada. Por causa do impacto ambiental. Vamos discutir em cima desta situação. Finalmente estamos ouvindo o plano de manejo, pensando na geração posterior. Também para o ritmo do processo de escassez dos peixes.
Procurando trazer alguma solução de pesca. Antes, quero colocar, como
coordenador da mesa, palavras de conscientização. Meu finado pai dizia
assim: todas as comunidades, tanto de Pari acima quanto de Pari abai-

Meu finado pai dizia assim:
todas as comunidades, tanto
de Pari acima quanto de Pari
abaixo, antes da dispersão,
estávamos juntos.
Considerávamos uns
aos outros como irmão maior,
menor e tio. Todas as outras
etnias, entre elas, eram
assim. Somos os netos dessas
pessoas. Nunca a gente irá a
outros lugares. O nosso lugar
é aqui. Por causa disso
estamos aqui sentados, em
busca de solução.
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É preciso permanecer fixos
na região, preocupados com
a vida do nosso rio, na terra
deixada pelos nossos avós.
Por isso, os velhos têm o
discurso de que este é o rio
da nossa vida. Este tem que
ser o nosso modo
de pensar por toda a vida.

xo, antes da dispersão, estávamos juntos. Considerávamos uns aos outros
como irmão maior, menor e tio. Todas as outras etnias, entre elas, eram assim. Somos os netos dessas pessoas. Nunca a gente irá a outros lugares.
O nosso lugar é aqui. Por causa disso estamos aqui sentados, em busca
de solução. Vamos mudar para outra área? Não. Se a gente for a São Gabriel, vamos lembrar–nos da nossa comunidade. Pois a cidade é pior que
a nossa comunidade. Em São Gabriel, a maioria é de nossos parentes. Lá
passam necessidade de tomar chibé. Farinha tem de sobra, mas precisa de
dinheiro para comprá–la. Tem muitos peixes por lá, mas precisa de dinheiro. Quando tenho dinheiro, compro para alimentar. Mas quando não tem
isso, só passa fome. Tem todo tipo de alimento. O vendedor dos peixes só
quer vender quando se apresenta com o dinheiro. Uma vez comprei monte
de peixes. O vendedor me disse que estava barateando os peixes, pois
estavam apodrecendo. Quando não tem dinheiro, a situação complica. É
preciso permanecer fixos na região, preocupados com a vida do nosso rio,
na terra deixada pelos nossos avós. Por isso, os velhos têm o discurso de
que este é o rio da nossa vida. Este tem que ser o nosso modo de pensar
por toda a vida. Eu estudei aqui em Pari–Cachoeira. Meu pai participava
de caxiri daqui. Dizia que são pessoas muito boas. Somos assim também.
Pessoas ótimas. Como ótimos, vamos discutir, dialogando numa boa, sem
criar conflitos. Todas as comunidades têm seus problemas. Estamos aqui
para organizar, em busca de melhoramento. Lembrando daquilo que meu
pai dizia, que em certo período vai ter piracema. Na frente da serralheria
tinha muitos peixes. Tinha piabas à vontade e também tinha muitos aracus.
Por causa do impacto ambiental, houve mudança na piracema e na desova
dos peixes. Somos todos culpados disso. Estamos aqui não para fazer disputa do plano de manejo. Vamos trabalhar juntos. São minhas palavras de
conscientização, para a gente se organizar de forma construtiva no nosso
trabalho. Organizem bem para apresentar aqui em público, sem criar desavença. Como a gente vai trabalhar hoje para apresentar em público? A
apresentação vai iniciar como? Começará com o pessoal de Pari acima ou
de Pari abaixo? Ou vamos apresentar por meio do sorteio?

Grupos de trabalho
Depois de algumas discussões, foram definidos os seguintes
grupos:
1. Maracajá, Santo Antônio, São João, Bela Vista,
Pari–Cachoeira, São Domingos
2. ACIRU
3. AEITYPP
4. Médio Tiquié – AEITY, ODS, ACIMET e 3TIIC
5. ACIRC
6. AEITU, AATIZOT

Apresentação dos trabalhos
Médio Tiquié
– aqueles que estão lá no fundo, dá para ouvir
minha apresentação? Estamos aqui para apresentar o grupo AEITY, OIDS,
ACIMET e 3TIIC, nos nove pontos do impacto ambiental.
Cornélio Gonçalves
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Cartaz Médio Tiquié
1. tinguijamento: com timbó, wainima, heupu, imip‰, nos rios, igarapés
grandes e pequenos, lagos, poços. Está acabando com os peixes;
2. estrago/sopro: quando não limpa lugar tinguijado, cria lodo verde
que espanta os peixes;
3. uso de puçanga: aquele que tem pega muito, já os outros não pegam
nada; pior é quando se usa todos os dias;
4. uso de malhas de todos os tipos: usar moderadamente, sem deixar o
dia inteiro; quando estiver muito estragada, tirar e queimar, não deixar
no rio; é hora de pensar em como agir com relação às malhadeiras;
5. anzóis sem isca: muitos estão usando isso, quantos peixes são feridos? quantos são pegos? ao mesmo tempo, é um impacto e um estrago;
6. uso exagerado de zagaias: cada pescador tem conjunto de vários
tipos de zagaia, desde maiores até pequeninas;
7. bateção e arrastão: de dia e de noite, com qualquer tipo de malha,
espantando os peixes;
8. pesca na piracema;
9. lixo inorgânico: embalagens de óleo lubrificante, pilhas, plástico, fraldas descartáveis etc.
Comentários
Cornélio Gonçalves – A gente tinguija os lagos, os poços e rios,
tanto maiores quanto menores. Com isso entra timbó, que fica na beira do
rio como impacto ambiental. Outra coisa: tem gente que tinguija na desova
dos aracus. Tem outros impactos pelo conhecimento de vocês do meu grupo. Façam complementação.
Laurentino Viana – Faço parte deste grupo. Quero esclarecer sobre o
tinguijamento também. A gente falou que os antigos, tanto antes quanto
depois de tinguijar, faziam benzimento. Atualmente, jogamos timbó, sem
conhecer qual era o procedimento e a receita de uso. Com isso, acabamos
contribuindo com o impacto ambiental. Para que os lagos conservem os
peixes, seria melhor fazer benzimento de adoçar timbó, em doce de vários
sabores. Esta é a minha complementação.
Roberval Pedrosa – Quero fazer complementação sobre o tinguijamento, também. Quando joga timbó para capturar traíra, também é uma
das formas de maior impacto ambiental. Raspam de uma árvore da caatinga para colocar na isca. Alguns devem estar pensando que a gente está
comentando por ter visto alguém praticando isto. Os missionários faziam a
mesma coisa; vendo que a coisa está feia, procuravam orientar para o bem
comum. Os impactos que a gente provocou não podem ser repetidos outras vezes. Jogar timbó, dizem os velhos, faz estrago maior também. Isso
descobrimos por meio da nossa pesquisa com os velhos. São os mais nocivos para o meio ambiente. Vamos ver o outro aspecto do impacto ambiental! É sobre o estrago com o assopro. Acredito que a gente não assopra
por brincadeira. Querendo usar benzimentos bons, acaba assoprando os
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... por medo de muitas
doenças, acabamos usando
o assopro contra os peixes.

... é preciso evitar bateção
e arrastar com as
malhadeiras

peixes. Temos pressa demais, querendo testar o benzimento; principalmente, depois da primeira menstruação da menina, querendo dar banho nela.
Na nossa pesquisa, os velhos diziam que na época de piracema, às vezes,
uma pessoa que ouviu o conhecimento tradicional por pensamento já pode
assoprar, mesmo sem utilizar breu, cigarro ou outras coisas. Assim, pesquisando, foi descoberto o estrago dos peixes. No mapa, foram indicados
lugares importantes que deveriam ser intocáveis. Ao mariscar, a pessoa
constrói tapiri onde ninguém tinha feito. Aí usa benzimento de apaziguar os
peixes. Fazendo assim, acaba assoprando os peixes. Quando assopra os
peixes, também acaba afetando os animais.
Cornélio Gonçalves – A discussão do grupo foi a maior parte sobre o
assopro. O velho, ao fazer benzimento para o timbó de ficar mais venenoso, tem em mãos camarão. Caso ele não purifique o ambiente, os peixes
acabam para sempre. Ouvimos do pessoal da ACIRC que, por medo de
muitas doenças, acabamos usando o assopro contra os peixes. Conforme
o Roberval, nas áreas de manejo de pesca se encontram muitos lugares
sagrados (wai toatu e wai paye), por medo de ser atacado, acabam soprando. Outro ponto foi a pergunta da Dª Cecília sobre o uso da puçanga.
Pois bem, entra a puçanga para pesca, puçanga para fachear, puçanga
para a caça. Aquele que usa esta coisa prejudica quem não tem, consequentemente, contribuindo para o impacto ambiental. Aquele que não tem
puçanga de pesca retorna ao lar sem peixes e leva maior bronca da esposa. Ao contrário, aquele que usa puçanga é bem acolhido e recebe carinho
especial da sua esposa. Pode ser usado somente em algumas ocasiões em
cada mês. É assim o uso da puçanga.
Roberval Pedrosa – Discutindo o uso das malhadeiras na área, ficamos de acordo que usando–as controladamente é bom, sobretudo as
maiores. O uso excessivo de bateção é um aspecto, também. Este ponto
já está sendo visto como autoimpacto. Pode perguntar o porquê. Muitas
vezes, usando esta prática, acaba capturando as fêmeas reprodutoras dos
peixes. Por isso, é preciso evitar bateção e arrastar com as malhadeiras.
Foi combinado de evitar as malhadeiras finas. Geralmente, as malhas finas
capturam todo o cardume de alevinos de aracu, waipõra e muitas outras espécies. Caso a gente saiba usar, tornar–se útil. Do contrário, contribui para
o impacto ambiental. Importante é entrar em consenso, a comunidade toda,
para um manejo equilibrado. Quando a gente discute, surgem muitas ideias
para solucionar o impacto no manejo dos peixes. Na minha área, as pessoas têm duas ou três malhadeiras. O dono já sabe as diretrizes do uso das
malhadeiras. Aquela pessoa que vai mariscar tem de saber as orientações
da área de manejo. A gente vai indicar onde se pode fazer mariscagem.
As pessoas que já passaram por lá são testemunhas. O Claudemir já sabe
disso, pois mostrei onde fica o lugar mais temido da área. Para a pessoa
da outra área, a cobra–grande do rio é capaz de devorá–la. Mas ela já me
reconhece, por isso estou vivo ainda.

Sobre o uso de malhadeiras, a gente fez acordo de que seria bom o uso das malhadeiras, tanto de um dedo, de dois
dedos, de três dedos. Mas, conforme o Roberval falou, a pessoa estaria
já consciente do seu uso excessivo. Mas a gente quer parar de deixar a
rede durante a noite ou o dia todo. Estamos mal acostumados. Então, combinamos de deixar a rede esperando o peixe por duas horas pela manhã
e ao entardecer também. Foi assim a nossa combinação sobre o uso das
malhadeiras na minha área.
Cornélio Gonçalves –
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Antenor Azevedo – Quero fazer complementação sobre o uso de vários tipos de malhadeiras. Fazendo viagem da fronteira e até a foz deste
rio, constata–se que as malhadeiras velhas são jogadas na beira do rio ou
no nosso porto. Seria melhor o próprio dono queimar depois de usá–la, ou
entregar à pessoa que trabalha com o manejo do meio ambiente. Porque na
época da enchente fica estragando muitos peixes. Estamos aqui em busca de solução para as nossas comunidades. Não estou querendo colocar
normas para os pescadores cumprirem. Apenas estou contribuindo, de que
forma seria melhor abraçar a causa a fim de conter o impacto ambiental.
Portanto, cada comunidade procure discutir para o seu bem comum. Jogando as malhadeiras em qualquer lugar, estamos fazendo autoimpacto. Assim,
estamos deixando de fazer manejo saudável em nossa área. Terminando
o encontro, temos que sair daqui com propostas consolidadas. Isso quer
dizer que a gente vai levar propostas para as nossas comunidades, com
a finalidade de ajudar nosso ambiente de manejo do rio Tiquié. Esta é a
minha colocação.

– Outro instrumento de pesca se chama linha
com anzóis sem isca. Usam–se geralmente nos poços na beira do rio,
na seca. Na minha área surgiram em 2006. A prática é jogar a linha com
anzóis, e chumbada no fundo do rio, e fica puxando até pegar peixe. Esta
prática se vulgarizou na minha área.
Cornélio Gonçalves

Laurentino Viana – Quero fazer complementação sobre linha com
anzóis sem isca na minha área de manejo, pois constatou–se que tal prática de pesca é um grande problema. Perguntei para as pessoas que fazem
esta prática, principalmente aos Hupda da minha comunidade. De onde
tinham tirado essa ideia. Eles são pessoas que falam, dialogam. Desta vez
não os trouxe, no próximo encontro trarei. Segundo eles, foi o pessoal do
Papuri que inventou esta prática. Com o tempo, acabou chegando aqui na
bacia do Tiquié. Esta maneira de pescar traz muito impacto ambiental.
Moisés Marinho – Como ainda sou estudante, a maior parte do tempo estive em São Gabriel. Bem, na frente do meu povoado tem um poço.
Este poço, na verdade, era ambiente de concentração de soo. Enquanto
eu estava por lá, houve seca. Naquela época, os Hupda tinham aproveitado, pescando com linha com anzóis sem isca. Isso acontece quando a
Pró–Amazônia chega à área. Com isso pescavam muito, como se fosse um
tinguijamento. Depois de dois anos, acabaram com os peixes.
Cornélio Gonçalves – Acabamos de fazer comentário sobre linha
com anzóis sem isca. Atualmente, sendo professores, aposentados e pessoal com bolsa família, recebem dinheiro. Com isso, compramos anzóis
excessivamente, por exemplo, 150 ou 180. Digo isso porque com vários
anzóis estamos contribuindo para o impacto no manejo dos peixes.

– Foi colocado muito bem sobre anzóis sem isca
e suas consequências. Com a pesquisa, a gente procura saber o porquê da
escassez dos peixes. O engenheiro de pesca disse que o peixe, uma vez
ferido, abandona seu habitat. Após ser ferido, procura um abrigo bem sossegado. Vejam bem, quantos anzóis ficam no fundo do rio, estragando os
peixes? Dessa leitura a gente chama de pesquisa. O uso das zagaias. Escrita no plural. Mas a gente usa somente uma. Meu pai disse que era usado
frequentemente. Foi falado no grupo. Hoje, a gente tem zagaia grande,
média, pequena e a menor de todas. Com este instrumento a gente pesca
qualquer peixe. Contribuímos para o impacto ambiental. Quando se fala esRoberval Pedrosa

Com a pesquisa, a gente
procura saber o porquê
da escassez dos peixes.
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Quando se fala estrago,
entram muitas coisas.
Não entra só o estrago
com o benzimento.

trago, entram muitas coisas. Não entra só o estrago com o benzimento. Na
minha área tinha muitas traíras. Depois que o meu tio Ernesto voltou da comunidade Vila Nova, começou a sumir muitos peixes. Porque ele facheava
muito. Vendo–o ser bom pescador, a gente acabou facheando quase toda
noite. Também naquela época, quando havia muita seca, os peixes ficavam
presos nos poços e, consequentemente, apodrecendo. Isso sem ser jogado
timbó nos poços. Na seca, eles procuram o igarapé mais profundo para se
reproduzirem. No ano passado, juntamente com meus irmãos, tínhamos
combinado de fazer pesca somente com o anzol pulado. A nossa intenção
era que os peixes se reproduzissem naturalmente, aumentando sua população. Estudando, fazendo pesquisa com os velhos, a gente acaba sabendo muitas coisas em relação ao manejo ambiental. Outra coisa é procurar
peixes com zagaia nos paus ocos que se encontram nos igarapés. Essa
prática de pesca estraga muitos peixes, também.
Cornélio Gonçalves – Antes de fazer bateção e arrasto dos peixes,
geralmente se coloca nos igarapés e nos poços na beira do rio a massa da
mandioca. Alguns fazem espanto, outros bateção. Por isso, foi preciso colocar este ponto na discussão. O arrasto com as malhadeiras, geralmente, é
feito na beira das praias. Supondo que alguns fazem arrasto nos lagos, nos
poços que se encontram na beira do rio, foi colocado este ponto também.
Fazendo estas práticas, estamos contribuindo para o impacto ambiental.
João Bosco Sarmento – Fazendo bateção e arrasto estamos, sinceramente, contribuindo para um maior impacto ambiental. Essa prática é feita tanto de dia quanto de noite. Com isso, acabamos capturando quaisquer
espécies e tamanhos de peixes. Usamos malhadeiras de vários tamanhos
também. Então capturamos principalmente os aracus, excessivamente. As
malhas mais fechadas capturam de tudo. Vendo isso, estamos discutindo.
Caso a gente continue o mesmo, a situação vai piorar cada vez mais. Principalmente com as malhadeiras finas. Depois, a gente vai querer a mais
fina de todas. E o peixe cada dia vai ficar mais transparente. Para prevenir
isso, precisa ter muita responsabilidade para com o meio ambiente.

Para gente–peixe,
os ambientes de desova são
como se fosse sua maloca.
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Roberval Araújo Pedrosa – Captura dos aracus durante suas desovas. Esse ponto foi colocado não para proibir totalmente. Todos nós conhecemos o ciclo anual. Na época da enchente, todos queremos ser bons
pescadores. Muitas vezes, exageramos demais. Tomamos atitude de querer se alimentar sozinho, usando malhadeiras excessivamente. A pessoa
que tem poucas malhadeiras precisa capturar aracus a fim de alimentar sua
família. Muitas vezes, numa desova, tem várias espécies, como wahpa e
mandis. Tem a nossa prática de cercá–los e, depois, tinguijá–los. Com esta
coisa, a gente faz um impacto ambiental. Apesar disso, ficamos orgulhosos
desta prática, dizendo que encontramos muitos peixes. Quero deixar um
exemplo bem claro. Certa vez, chegou pessoal de Vila Nova para trabalhar
cipó. Chegando, tinham invadido três ambientes de reprodução dos aracus
da minha área, usando prática de bateção. Através dos colegas deles, ficamos sabendo o que tinham feito. Contou–nos que a falta de desova foi em
consequência da bateção. Durante três anos não teve desova dos peixes.
Depois, começou a ficar normal a desova dos aracus. Fazendo bateção,
estamos fazendo como se a gente estivesse destruindo uma maloca. Para
gente–peixe, os ambientes de desova são como se fosse sua maloca. Em
vez respeitá–los, a gente destrói, deixando–os ariscos. Quando fazem desova, para eles é momento especial de reprodução. Por isso, é preciso
que tenhamos consciência, capturaremos somente o necessário para a ali-

mentação familiar. Antes da desova, vêm muitos aracus para os ambientes
de desova da área de Pari–Cachoeira. Na verdade, precisava ter muito
cuidado nesses dias com os ambientes de desova. Caso a gente descuide
de tais ambientes, vemos consequências desastrosas. Por causa disso,
na minha área acontece só parcialmente a desova dos aracus. Pensam
que tem muitos peixes na minha área? Tem poucos só. Quem já foi fazer
mariscagem na minha área conhece muito bem. Quando os mariscadores
chegavam à minha área, atribuíam a escassez dos peixes aos meus antepassados, culpando–os de tinguijarem demais. Mas eles nunca proibiram
de fazer mariscagem. A gente tinha levantado a política de manejo dos peixes pensando no bem comum, de todos. Muitas vezes se ouve queixas de
que a mariscagem foi proibida naquela área. Quando se fala manejo, não
se trata disso. Para quem já tem formação intelectual, seria bom pensar e
refletir que quando se trata de manejo dos peixes, a preocupação não é
somente com a geração de hoje, mas também com as gerações posteriores. Porque necessitarão dos peixes a fim de criar suas famílias, de viver
sadiamente. Esta é a preocupação e o trabalho maior da política de manejo
ambiental. Constatou–se por meio da apresentação dos trabalhos, sobretudo o nosso descuido para com os ambientes de desova. Na minha área,
tinha a desova dos ahkoarã, wahpuriwia quase todos os anos. Com esta
questão estamos preocupados. Então, passo a palavra aos que querem
falar ou complementar.
Cornélio Gonçalves – Constata–se na nossa bacia do Tiquié lixo incontrolável, como vasilhames de óleo lubrificante, de refrigerantes, fraldas
descartáveis, sacos plásticos e pilhas despejadas pelos viajantes. Talvez o
pescador ou mariscador vendo as pilhas inúteis despejadas no rio, isso faz
parte do impacto no manejo dos peixes. Por isso, na discussão entra a pauta do lixo. Alguns devem estar comentando ou indagando o porquê do lixo
na nossa pauta. Uma professora nos disse que uma pilha, somente uma
unidade de pilha, espalha poluição fatal em 25 m2. Por isso, hoje em dia,
começando da comunidade Santa Luzia até Serra de Mucura, a gente tem
tubos para recolher pilhas inúteis. Em Pari acima tem essa preocupação. O
responsável por lá é o Lucas. Quando os tubos ficam cheios, são enviados
para donde vieram. Lá os próprios fabricantes sabem o seu destino. Preocupados com o lixo, foi colocado na pauta. Como será feito para controlar
o lixo, teremos momento preciso para discutir.

As pilhas inúteis
despejadas no rio,
isso faz parte do impacto
no manejo dos peixes.
Por isso, hoje em dia,
a gente tem tubos para
recolher pilhas inúteis.

Laurentino Viana – Quero complementar sobre as pilhas inúteis. Segundo o que acabamos de ouvir, estas são perigosíssimas para o homem
e o meio ambiente. Eu acompanho o trabalho da coleta de pilhas. Também
participo das suas reuniões e encontros, estou por dentro desta questão
do lixo. Só na área da OIDS não foi implantado este trabalho ainda. Mas,
nos encontros da minha associação, sempre procuro alertar sobre a importância de ter cuidado com o lixo, também, do tinguijamento. Acredito então
que o pessoal deve estar por dentro destas questões. As lideranças das
comunidades estão por dentro também, pois fiz conscientização. Estamos
ouvindo que, quando se fala do manejo dos peixes, não se trata de coibir a
mariscagem e a pesca. Pelo contrário, pedir licença, respeitar os ambientes
dos peixes e, por fim, não fazer pesca predatória.

Quando se fala em lixo inorgânico entra
saco plástico, fraldas descartáveis e muitas outras coisas nocivas fabricadas pelos brancos. Uma assessora do ISA disse que confundiu garças com
sacos plásticos. Questão das pilhas entra muitas coisas também. Vendo–
Roberval Araújo Pedrosa –
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os inúteis, são jogados no rio. Quais as consequências? Dentro da pilha
tem substância tóxica e, com o desgaste, fica exposta. Por sua vez, o peixe
se alimenta disso. Por fim, o pescador captura–o e, alimentando–se, passa
para o corpo do homem a substância tóxica. Consequentemente, o homem
começa a sentir dores na bexiga (paga p‰rise) e osteoporose. O kumu,
conforme o seu alcance, faz benzimento, mas não cura. Porque já é outra
doença. No tempo em que os nossos antepassados facheavam com turi
tinha essas doenças? Estamos falando um assunto bastante sério. Essas
doenças são resultado do descuido com os lixos. Quantas vezes as pilhas
acabam misturadas com o adubo das nossas plantações? As raízes absorvem esta substância tóxica e o dono da planta ingere através das frutas.
Com isso, o homem encontra doença. Por exemplo, os japoneses fabricaram tantas coisas e depois, por descuido, acabaram tendo doenças nocivas. Depois, conseguiram fazer controle. Nossos pais não eram fabricantes
de coisas nocivas. Por isso, hoje em dia, transformamos as pilhas inúteis
como úteis, usando para fincar as redes de malhadeiras na correnteza. O
Cornélio já nos informou a área que uma pilha polui o meio ambiente. Tenho
uma cartilha classificando os tipos de pilhas. São pilhas alcalinas, baterias
recarregáveis e os cuidados que devemos ter para não afetar a nossa saúde. A gente está trabalhando com coisas recicláveis e que podem ser destinadas. Os brancos, eles trabalham com o Conama (Conselho Nacional do
Meio Ambiente). Talvez, para os brancos, deva estar funcionando bem. Tem
outras coisas, como pilhas e baterias destinadas ao lixo doméstico. Usa–se
em brinquedos, lanternas, rádios, controles remotos, rádio–relógios, equipamentos... Essas mesmas coisas são transformadas em outras coisas,
úteis aos usuários. Por isso, a gente trabalha dessa forma, coletando todas
as pilhas e enviando ao fabricante. Porque é perigosíssimo ao homem e
ao meio ambiente. Talvez, alguém esta questionando: por que nas suas
comunidades continua lixo. Pois temos dois tipos de lixo: lixo orgânico e
inorgânico. Lixo orgânico entra cascas de ingá, de coco etc. Depois de alguns dias já servem para serem usados como adubo. Enquanto que o lixo
inorgânico dura séculos, por exemplo, os vidros e os isopores. Querendo
evitar o impacto ambiental, tem solução.
Cornelio Gonçalves – Deu para vocês compreenderem? Se alguém
quiser fazer perguntas, estarei sentado ali.
Vicente Azevedo – Agora virão outros para mostrar o mapeamento do
manejo ambiental, começando da Serra de Mucura até São Francisco. Vi
vocês elaborando. Venham apresentar, pois o tempo está correndo. Tudo
o que o Roberval nos apresentou se encontra escrito. Se quiserem tirar
xerox, podem tirar e aprofundar seu estudo.

Mapeamento da área de manejo
Roberval Pedrosa – Está aqui o mapa que eu fiz da minha área de
manejo ambiental. Começa em Buhkawisa. Lá todos são do clã Ñahuri,
inclusive, das comunidades Serra de Mucura, Pirarara, Cunuri e outros nossos parentes estão morando em São José II. Mas a gente tinha se dispersado há anos. O Yaiya fica por aqui. Entra nesse igarapé e lá se encontra um
lago impossível de fazer pesca. Meu irmão, ao deixar de ser soldado, falou
que ia fazer pesca lá, mas levou maior trovoada e apanhou muita chuva. E
as sucuris entram por lá, espiando, dá para desmaiar só de uma vez. Nessa
foz tem uma prainha. Vocês não podem mexer lá, pois é capaz de acontecer
coisa inesperada. Estou falando para que vocês estejam prevenidos. Meu
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pai tocou com remo naquela prainha e levou maior susto. A testemunha
desse acontecimento está aí, o meu tio Higino Lobo. Ele está participando
deste seminário. Essa área fica bem abaixo de Fátima, em forma de poço
na beira do rio. Tem uma história sagrada. Pois nos tempos idos, uma cobra
tinha se refugiado aí do Bhupu Deyure. Por medo de vingança. Por isso, aí
é um lugar sagrado e que precisa ser respeitado. Ninguém entra nesse igarapé. Tem aqui outro lago chamado Dira. É um lago de reserva. Quem faz
viagem encontra placa indicando como lago de reserva. Pelo caminho, para
chegar neste lago, é aproximadamente 210 metros. Tem lagos maior e menor. Na verdade, a gente tinguijava todos os peixes destes lagos. Fazendo
manejo equilibrado, conseguimos recuperá–lo. Depois de alguns anos com
a placa, fui uma noite pescar e consegui bastante. O resultado foi positivo. A
placa é sinal de que naquele lugar tem um lago de reserva. Esta placa permanecerá por quatro anos. Depois será transferida para outro lago. Foi feito
isso pensando no bem comum e que seja de responsabilidade de todos.
Todos os lagos vão passar por isso. No lugar do Bukawisa tinha maloca dos
velhos. Foi queimado pelos antigos. Entra aqui e encontra lago maior e outro um pouquinho menor. No meio tem poços para pescar acarás. Aqui no
mapa constam somente os maiores. Se fizer detalhadamente, leva e gasta
tempo demais. Bem, nesta parte fica o lago Wamukarerã. É bem pequeno.
Frequentemente era tinguijado, por isso, com o benzimento, a água deste
lago foi transformada em doce de vários sabores. Ninguém vai tinguijar escondido nesse lago, porque está protegido baixo de três chaves. Aqui fica
o Pahsa Beto. Nesse lugar constata–se água preta. Vem de um igarapé
chamado Pahsama. Dentro desse igarapé tinha ambiente de desova dos
aracus. Agora se vê somente em algumas ocasiões. Certa vez, a gente tinha ido com Dominguinho da comunidade São José I para fazer caçaria de
anta, mas nesse meandro quase caímos na armadilha do rio. Confundimos
anta com jacaré. Era um jacaré inacreditável. Estou falando para vocês
terem cuidado naquela área, quando forem fazer mariscagem. Nesse lugar,
como a gente conhece muito bem, temos maior cuidado e respeito. Agora,
a montanha de piraíba, Monu. Dizem que a entrada da montanha é a boca
de piraíba, em forma de uma porta. Lá tem muitos pássaros que chamamos uruteroã (galo–da–serra). Muito bonitos! Antigamente, é dentro desta
montanha que as piraíbas faziam suas desovas. Recentemente a gente
nunca foi. Não sei se continua como antigamente. Agora chegou o lugar da
minha morada, Serra de Mucura. Nesse lugar tem Serra de Mucura e, atrás
desta serra, tem Serra de Inambu. Na Casa de Inambu tem semelhante
ao inambu em forma de pedra. A maior casa é do mucura. Meu pai contou
que foi nesta caverna que os velhos tinham se escondido dos colonos com
a caixa de adorno cerimonial. Meu avô dizia também que era casa bem
grande, tamanho desse centro comunitário de Pari. Bem, nas montanhas
tem pássaros de cor alaranjada. Bem abaixo do meu sitio tem um estirão
com pedras. Entre essas pedras encontra–se uma côncava, semelhante à
bunda das mulheres. Por isso parece como a bunda da mulher. Foram as
filhas do Dia Pirõ. Nesse côncavo da bunda da mulher a gente soca timbó
para tinguijar. Na verdade é um lugar. Para o recém–casado, recomenda–se não olhar, porque se torna casal ciumento. Outro ponto fica aqui,
que se chama Meandro de Mucura (Oabeto). Acima de Serra de Mucura.
Tem água barrenta. É um ambiente propício para a pesca. Nessa área tem
miritizal, mas não tem mata primária. No meio deste meandro, para quem
conhece, tem um atalho. No meio do atalho tinha lago. Mas como foi tirada
a pedra atrativa de pacu (uhu payé)... Isso foi contado pelos velhos, através

... é um lugar sagrado e que
precisa ser respeitado.
Ninguém entra nesse
igarapé.
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Quando a gente for
aprofundando com a
pesquisa, encontra muitos
lugares sagrados. Quem
for interessado acaba
conhecendo muitas coisas.

da nossa pesquisa. Depois de vários anos tinha retornado a uhu payé. Mas
só que no meio do rio. Por isso, dizem que tem cobra grande da água no
meio do rio. Na verdade não é cobra. É uhu payé. Agora é o ambiente de
maior concentração dos intuins. Tem outro lugar aqui chamado igarapé
Bohkaya, onde na enchente pegavam intuim com puçá de tucum. Outro
ponto que foi mapeado como da minha área de manejo é o Lago de Bacaba. Nos anos passados, este lago foi o mais visado com benzimentos
maléficos. Por causa disso, hoje em dia está raso. Maioria tem ahkoarã
neste lago. Lagos abundantes de peixes a gente não tem. Porque de
cada lago foi tirada pedra de atrair peixes (wai payé). Depois que foi mapeado, esse Lago de Bacaba, em 2001, começou a melhorar. Nos dois
lagos melhorou a reprodução dos peixes. Por isso, os vizinhos adjacentes de cima do meu sítio fazem pesca na minha área. Mesmo estando a
par da política de manejo dos peixes, acontece isso, principalmente nas
nossas costas. Nós só fazemos pesca nas redondezas de minha comunidade. Muitos falam que sou da área onde tem muito lagos de peixes.
Na verdade só tem dois. Se tiverem dúvidas, podem fazer uma visita na
minha área de manejo.
– Quero falar como foi fundada a ACIMET. Para entrar com a FOIRN, nos tempos passados, a gente fundou a UNIRT. Depois,
teve problema sério com o conselheiro. Enquanto a crise estava no clímax,
estavam entrando os protestantes distribuindo kit de pesca. Por sua vez, a
FOIRN pediu que fizesse algum controle da área onde hoje está formada
a associação. Assim foi fundada a associação ACIMET. Então, esta associação começa em Serra de Mucura até Boca da Estrada, onde tem lagos
suficientes. A escola AEITY foi fundada também para cuidar da terra, com
estudo. Para alguns do Tiquié, fica como se fosse uma divisão entre nós.
Esse modo de pensar só fica na imaginação. Não foi fundado para criar
empecilhos entre nós. A AEITY tem seu trabalho de mapeamento, será
apresentado para complementar a nossa apresentação da ACIMET. Foi
combinado assim no quarto grupo. Quando a gente for aprofundando com
a pesquisa, encontra muitos lugares sagrados. Quem for interessado acaba
conhecendo muitas coisas.
Manuel Azevedo

Rogelino Azevedo – Para nós começa o mapeamento de manejo de
pesca em Boca da Estrada, isto por termos comunidades pouco distantes entre si. Como temos diálogo e negociação entre nós desta área, está
caminhando muito bem. Acima da comunidade de Boca da Estrada tem o
igarapé Buhkaseroya. Abaixo da comunidade tem o Wehkowi. Nessa área
tem lago de Mihpiña e Mihpirã, nos quais se encontram também lugares
sagrados e que tem lagos de reserva. Depois da comunidade Boca da Estrada vem a comunidade Barreira, São Luiz, Floresta, São José II, está tudo
mapeado. Outras comunidades foram as de Santa Luzia, Sítio Novo (Santo
Alberto) e São Francisco, venham ver aqui no mapa que se encontra miritizal, ambientes dos daracubis e igapós.

No ambiente de manejo
dos peixes, pode ser feita
pesca com toda tranquilidade.
Só precisa pedir licença
para os líderes locais.
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– Quero fazer uma complementação para vocês estarem por dentro – no rio Castanha vai até o igarapé Pasá.
Laurentino Viana

Vicente Azevedo – Caso vocês queiram tirar dúvidas e perguntar, o Madu estará
ali, juntamente com sua equipe à disposição de vocês. Principalmente durante o
intervalo. Mostraram onde pode ser feita a pesca e onde tem lugares de cobra do rio
brava. Se for desconhecido dessa área, vocês terão ataque da cobra. No ambiente
de manejo dos peixes, pode ser feita pesca com toda tranquilidade. Só precisa
pedir licença para os líderes locais. Agora, ouviremos a apresentação do grupo da
ACIRC. Venha, meu cunhado, apresentar seu trabalho. Ouviremos sobre o relato da

cutia se esquentando no fogo. Depois de a gente ter feito tudo isso, sairá um mapa
bem organizado da região.

ACIRC (Rio Castanha)
Damião Barbosa – Estão sentados? A gente vai apresentar o nosso
trabalho. Lá na minha área tem os AIMAs. Estão junto com a AEITY. São
eles Mateus e João Paulo. Além disso, temos um projeto em que trabalham
os Agentes de Manejo Controladores. Surgiram com o projeto. Mas tem
remuneração. Tem muitos por lá que trabalham com manejo.

– Fazendo um diagnóstico do nosso
rio Castanha, a gente encontrou alguns impactos ambientais. Elencamos
as coisas que levam a diminuir os peixes que antes eram abundantes no
rio. Tinguijamento. A prática de tinguijar os peixes era coisa boa para os
nossos antepassados. Pois, com benzimento, faziam com que o timbó se
transformasse mais venoso do que o normal. Depois de recolher todos os
peixes, com benzimento purificavam a água, deixando os ambientes limpos
e saudáveis. Atualmente a gente benze o timbó para se tornar mais potente
para envenenar os peixes. Infelizmente, após tudo isso, não temos condições de purificar o igarapé ou o lago que foi tinguijado. Consequentemente,
sofremos o processo de escassez dos peixes. Este foi colocado como o
ponto primeiro do impacto ambiental. Com as escolas Tukano e Tuyuka,
teve início uma nova visão e maneira de cuidar do meio ambiente. Alguns,
apesar de conhecerem a nova forma de manejo, vão acima da minha comunidade e jogam timbó, afetando quase todo o rio Castanha. Depois do
tinguijamento, afeta o meio ambiente e o homem. Surgem doenças, como
diarreia ou disenteria. Segundo ponto, foi colocado o benzimento. O benzimento, apesar do uso em favor do bem das pessoas, para aqueles incapazes e imaturos, torna–se conhecimento de maldimento. Também é um aspecto do impacto ambiental. Outro ponto é o uso de puçanga para fachear
peixe e paca. Para pessoa que não tem estas coisas, quando a gente vai
facheando depois dele, nada consegue, sequer um peixe ou paca. Outro
ponto de impacto ambiental é o uso excessivo de malhadeiras de vários
tamanhos (pequeno, médio, grande e o maior de todos). Outro instrumento de impacto ambiental é a zagaia de vários tamanhos que a gente usa.
Quem trabalha com remuneração tem vários instrumentos de pesca, como
pilhas, lanternas e espigada. Outra coisa, lá chegou a prática de pescar
com linhas–anzol sem isca. Como o Cornélio disse, eles viram fazer esta
coisa e levaram para minha área. Colocamos em destaque a maneira de a
gente cercar com pari os igarapés a fim de tinguijar os peixes. Porque
constatamos ser prejudicial ao meio ambiente. Discutimos sobre as árvores
frutíferas, de não derrubar tanto, como açaizeiro e muitos outros. Porque
isso atrai os peixes, fazendo com que o ambiente fique cheio de peixes. Foi
discutido para a gente cuidar mais também das árvores frutíferas.
Renato Macedo (rio Castanha)

Com as escolas Tukano e
Tuyuka, teve início uma nova
visão e maneira de cuidar do
meio ambiente.
Discutimos sobre as árvores
frutíferas, de não derrubar
tanto, como açaizeiro
e muitos outros.

– Em 2002, 2003 e 2004 foi tinguijado excessivamente, pois tinha muitos peixes naquela época. Cada um decide o que
é melhor para ele e ao meio ambiente. Por medo, migraram para outros
lugares. Com o tinguijamento, apodreceram muitos peixes. Colocamos em
destaque esse ponto. Ultimamente, com a nova forma de manejo, estava melhorando. Apesar disso, usa–se muita puçanga de fachear peixes
e caça. As pessoas vindas de longe para fazer mariscagem assopram os
bebedouros. Foram estes os impactos ambientais constatados na minha
área de manejo.
Nazareno Macedo
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Renato Macedo – No rio Castanha tem muito lagos. Os mais velhos
contam que tinham muitos peixes naqueles lagos. Tinha tucunaré, waipõra
e muitos outros, como se os lagos estivessem na beira de rio maior. Eram
profundos também. Atualmente se encontram lagos rasos. Somente tem
ahkoarã e acarás. Masabaria, waipõra, panela–veneno e tucunaré não têm
mais. Dizem que tinha várias espécies de peixes. Quero apresentar agora
como foi feita a geopolítica de manejo ambiental do rio Castanha. Começa
na comunidade São Lourenço. Quando o Laurentino Viana entra para fazer
pesca neste rio, vai até o Pahsa. E o pessoal da comunidade São Lourenço
vai até a foz Nuhkuporiya. Nestes dois igarapés tem ambientes de desova
dos peixes. Quando forem para este rio, procurem esses lugares maiores de desova. Estão aqui os meandros formado pela força da correnteza.
Nesses meandros tinha muito piramirim. Tem lugares sagrados no meio
deste meandro. Acima da comunidade São Lourenço tem outros ambientes
de pesca. São de São Lourenço. Tem lagos e ambientes de desova dos
aracus. O limite de manejo de pesca vai até o bebedouro das antas. Acima
do bebedouro de anta, continua tendo igarapés e lagos até a comunidade
Duhtura. É o espaço de manejo dos peixes do pessoal de Duhtura. Apesar
de ser pequeno, rio tem cobra grande, sucuri. Acima de Duhtura tem uma
serra chamada Montanha de Flor. É por aí que fica a comunidade Trovão.
Acho que vocês já conhecem. Tinguijamento é coisa boa. Pois os antigos
tinham benzimento de qualidade para preparar e purificar bem o ambiente
depois do tinguijamento. Quem quiser tinguijar é só levar ou convidar a pessoa que conhece o benzimento. Aquele que não conhece podia correr atrás
do conhecedor de benzimento para o tinguijamento, a fim de ter e usar esse
bem da nossa tradição. Tinguijamento é uma prática válida e é boa. É esse
o trabalho do meu grupo.

Vicente Azevedo – Muito bem! Acabamos de ouvir da ACIRC. Se quiser pescar lá é
só pedir, segundo a colocação dos expositores. Vamos ao intervalo ainda.

ACIRU (Rio Umari)
Bruno Sampaio – Vou apresentar o manejo dos peixes da minha área
do rio Umari. Hoje em dia, todos nós temos instrumento de pesca sofisticado. Os nossos antepassados usavam instrumento de pesca bastante
simples. Atualmente é muito diferente dos anos idos. Temos linha de 0,25,
0,30 e 0,100. Anzóis, a mesma coisa. Outro instrumento é a zagaia usada,
principalmente, na época de seca. Das malhadeiras a gente usa bem transparente e bem escura. Além disso, temos tarrafa para capturar peixes. Processo de escassez dos peixes, a maioria já colocou em destaque. Acredito
que a maioria pensa nisso. Justamente, tinguijamento é coisa boa quando
os velhos benzem colocando alimento aos peixes e deixando o ambiente
puro. Os nossos antepassados faziam assim mesmo. Por isso, a gente continua fazendo esta prática de tinguijamento. Atualmente, qualquer pessoa
tinguija. Ele faz sem conhecer profundamente a nossa tradição. Na minha
área foi iniciada a piscicultura comunitária. Abaixo da minha comunidade,
na época do verão, o rio fica seco. Por causa disso, os peixes migraram
para outra área. Depois teve enchente, aí o rio voltou a ser como antes.
Vendo isso, a gente cercou com pari e tinguijamos. Assim foi feito um dia de
comes e bebes. Enquanto isso, nas comunidades Umari acima, o rio estava
enchendo e alagando totalmente. Muitos foram apodrecendo. Contaminando o rio. Agora se transformou em lago bem grande [por causa da barragem
da PCH na cachoeira Jandu]. Com meus irmãos maiores e menores de
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Bela Vista, entramos em acordo para não tinguijar mais os ambientes dos
peixes no rio Umari. Fiz lembrete de que estamos discutindo sobre tinguijamento. Pedi também que fizessem manejo de pesca equilibrado. Concordaram comigo, mas o líder deles afirmou que a gente podia tinguijar depois
de dez anos. Elencamos abaixo algumas considerações importantes.
 Manejo noturno dos peixes – na minha área, a população cresceu bastante. Como estamos convivendo Tukano e Desana, o manejo dos peixes
é feito na mesma área. É assim que estamos vivendo. Apesar de tantos
pescadores, a gente consegue peixe para sustentar a família.
 Puçanga dos peixes – para quem tem esta coisa, acho que está sendo
pensado nesta discussão. Eu não sei quem tem. Realmente, é um dos
impactos ambientais. O puçangueiro consegue fazer pesca com toda facilidade, enquanto para os que não têm dificulta fazer pesca. Isso afeta o
manejo de pesca.
 Maldimento aos peixes – frequentemente acontece maldimento aos peixes. A escassez dos peixes talvez esteja acontecendo por causa disso.
Ou os peixes migram rio abaixo. Dizem que o maldimento aos peixes está
acontecendo, realmente. Um velho, vendo que ninguém oferece peixes,
vai para o rio e assopra os peixes para migrarem rio abaixo. Caso a gente
for refletir em profundidade este ponto, aparece como impacto ambiental
aos peixes. Tem muitas outras coisas.
 Benzimento do pós–parto – este ponto é o mais provocador. Geralmente, tem esse conhecimento aquele que ouviu do seu avô. É muito
complexo. Dizem os velhos que, quando se protege de peixe–gente com
benzimento, acaba assoprando os peixes. Consequentemente, acaba
afetando a piracema dos peixes.
 Lixo – no porto da minha comunidade tem muitos pedaços de ferro. Parece que enferrujando acaba espantando os peixes.
Limite de manejo dos peixes – atualmente está assim minha área de
manejo. Nesse rio Umari, foram os meus antepassados a chegarem primeiro. Vou apresentar a minha área. Aqui fica São Sebastião. Depois,
aparece aqui o igarapé Cabari. De São Sebastião, saindo de manhã bem
cedo, chega a Cabari ao meio dia. Depois, segue a viagem até chegar
ao Papuri, à tardinha. De lá, no outro dia, até Montfort. Foi meu avô que
me falou isso. Antes era conhecido Bupua (Jandu). Agora só se conhece
como São Sebastião. Nesta comunidade estamos convivendo Tukano e
Desana. O manejo de pesca da comunidade São Sebastião começa na
cachoeira de Pari e vai até Mioña (Cabari). Tem muitos lugares sagrados.
Tem lagos e várias voltas. O rio Umari é cheio de voltas. O Antônio, da
comunidade Bela Vista, tinha cavado nesta volta e depois a força da água
abriu espaço maior, deixando assim um meandro cheio de piabas. Às vezes, a gente disputa, querendo tinguijar nós da comunidade São Sebastião
e outras vezes a comunidade Bela Vista. Por isso, combinamos, com meus
irmãos de Bela Vista, de não tinguijar o meandro de sanfona.
Lugares sagrados – no igarapé chamado Olhos dos Peixes tinha cobra
do rio. Atualmente não está mais. No igarapé Jenipapo, faziam tinguijamento fechando com pari. Atualmente também não se faz. Nos tempos
idos eram lugares perigosos, pois tinha cobra do rio. Hoje em dia sumiram. Consequentemente, os peixes também sumiram. Poço de Caranguejo. São nesses que nossos pais faziam manejo de pesca.
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Guilherme Borges – O meu companheiro acabou de apresentar a
sua área de manejo. Vou apresentar a minha área que fica acima de São
Sebastião, pois nasci em Tocandira. Essa é a área que eu conheço muito
bem. Os ambientes que eram tinguijados pelos antepassados ficaram inundados por causa da barragem da hidrelétrica. Por causa disso, nesta área
ficou como se não tivesse ambiente propício aos peixes. Diante disso, se
tornou difícil falar sobre o manejo. O maior perigo é quando a gente entra
nesse igapó e se perde por aí. Lá também não tem lagos. Tem somente
o rio Umari. Tem nessa área muitos lugares sagrados. Fica por aqui o paraná de Surubim. Por aqui é o Urubu. E nessa área tem lagos e igarapés.
Tem três cachoeiras. Chegando a Tocandira, você encontra cachoeira,
também. Bem abaixo desta comunidade tem Siripia. Acima de Tocandira
se encontra a comunidade Piracema. Nesses espaços se encontram ambientes de desova dos peixes. Acima de Piracema fica ingazal e abiuzal.
Nesses ambientes se encontra caranazal. O manejo da pesca nesta área
é bem pequeno. Acima de Piracema não tem mais lago. Só tem estirão e
alguns igarapés.

Como todos nós recebemos
dinheiro do governo,
acabamos comprando
excessivamente.

Maracajá, Santo Antônio, São João, Bela Vista,
Pari–Cachoeira, São Domingos
Alberto Vaz Pimentel – Meu grupo é formado por várias comunidades.
Por que a gente fez isso? Sempre a gente se reúne aqui em Pari–Cachoeira para confraternizar na festa e aí encontra pessoas consideradas como
os filhos dos meus irmãos maiores, filhos dos meus irmãos menores, filhos
das irmãs da minha mãe. Por isso, este grupo formado por São Domingos,
Pari–Cachoeira, Bela vista, São João, Santo Antonio, Maracajá e São Francisco. Discutimos muito também o manejo ambiental. Foi comentado que
a gente tem muitas malhadeiras de tamanhos diferentes. Nos tempos passados, somente tinha aquele que recebia remuneração. Como todos nós
recebemos dinheiro do governo, acabamos comprando excessivamente.
Com isso, capturamos peixes como achamos melhor, pois temos malhadeiras para profundidade, com maior largura, e pequenas. Foi colocado
que a maioria compra esta coisa. A seguir, elencamos os maiores impactos
ambientais:

 Malhadeiras – a gente compra malhadeiras de qualquer tamanho, como
pequena, média e grande. Outros compram malhadeiras de grande porte
para colocar nos lugares profundos. Nunca conseguiremos controlar. Por
exemplo, fomos nós que proibimos trazer bebidas alcoólicas na nossa
área, mas depois esconde de qualquer maneira a fim de trazer até aqui.
Caso a gente for proibir o uso das malhadeiras, vai acontecer muito semelhante ao exemplo da bebida alcoólica. Depois será discutido melhor,
na elaboração de proposta de trabalho, se vai ser proibido o uso da malhadeira grande ou se vamos tirar da pesca as malhadeiras finas. Será
colocado na proposta.
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turados, com toda a razão, para sustentar a família, mas a gente acaba
capturando os alevinos do peixe–trovão e dos acarás. Por isso, tínhamos
dito para controlar esta prática. Pois eles se misturam com piabas de
piracema. Vamos parar de usar o mosquiteiro. Na nossa área não tem
carapanã, pois este é usado nos ambientes que têm muitos carapanãs.
 Tipos de timbó para tinguijamento – no grupo discutiu–se que tem vários tipos de timbó. Todas as comunidades têm esta prática. Tem timbó
com maior potência de veneno e outros menos potentes. Com timbó, os
peixes estragam menos, enquanto que a fruta–timbó [da beira do rio e do
igapó] (heupu) da beira do rio acaba com todos os peixes. Cunami também é pouco potente de veneno, e outro é imipu. Enfim, tem muitas outras coisas. A gente assumiu o compromisso de não tinguijar. Decidimos
proibir severamente. Pois foi dito que o tinguijamento faz diminuir bastante a população dos peixes. Será proibido, pensando na reprodução
elevada dos peixes. Depois deste seminário, vocês nunca ouvirão que o
pessoal de Bela Vista, de São João e de Santo Antônio está tinguijando.
Nunca será feito, nem uma vez. Mas saiu na discussão que poderia fazer
tinguijamento depois de dez anos. Vejo que não precisará fazer ao completar esses anos, pois terá pouca reprodução ainda.
 Benzimento – os velhos, apesar de terem benzimento bom, por outro
lado acabam conhecendo benzimento mal. O benzedor usa corretamente, mas aquele que ouve dele acaba usando como malefício. Por isso,
muitas vezes, mesmo usando o benzimento pós–parto com todo cuidado,
acaba afetando os peixes. Aquele que não tem jequi (bukuaka), vendo os
outros que tem se alimentando bem, assopra na época de piracema. Já
aconteceu várias vezes. Daí vão migrando rio abaixo.
 Mergulho no rio – tem gente fazendo mergulho no rio a fim de capturar
os peixes. Mergulham com lanterna e zagaia. Esta prática está sendo frequente no nosso meio, para sustentar a família. Aquele que faz mergulho
vai além de fachear com a lanterna. Quando a gente fachea com a lanterna, pesca só no alcance da lanterna. Enquanto o mergulhador quase
captura de tudo. Recomendamos não continuar esta prática.
 Linha de pesca com vários anzóis sem isca – tem gente que usa linha
de pesca com vários anzóis sem isca. Por causa disso, os peixes estão
ariscos. Consequentemente, migram para outros lugares. O pescador
será advertido a não fazer isso, pois espanta os peixes e é um impacto
ambiental. Espanta os surubins que estavam em calma. Pedimos a quem
faz isso para parar.
 Facheamento [com lanterna] aos peixes – na verdade, seria melhor fachear com moderação. Este ponto entra na pesca atual. Veja a seguir.

 Tarrafa – este instrumento faz parte do impacto ambiental, pois acaba
com toda espécie e tamanho de peixes. Tem tarrafa de dois dedos e de
três dedos.

 O maior inimigo do manejo de pesca, lontras – foi dito que não só a
pessoa estraga o manejo de pesca. Não sei como está a situação das
áreas de manejo de pesca de Pari acima e de Pari abaixo, principalmente
nas áreas que tem lagos. As lontras estragam os ambientes dos peixes.
Da cachoeira Pari até Maracajá, elas dominam e estragam, invadindo os
ambientes dos peixes. Enquanto o ser humano, pelo menos, faz pesca
normal. A pergunta é: como acabar com esta lontra?

 Mosquiteiro ou tela – este instrumento captura os alevinos do peixe–trovão e dos acarás. Tem piabas que são daquele tamanho, não crescem.
Estou falando de piabas que fazem piracema. De certa forma, são cap-

 Puçanga – esta é a outra coisa usada excessivamente. A pessoa que
tem puçanga dos peixes consegue fazer pesca com facilidade, enquanto
para quem não tem, os peixes ficam ariscos. Vendo o puçangueiro dos
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peixes conseguindo quantidade maior, o pescador que não tem puçanga
fachea a noite toda, mas sem sucesso. Dai começa fazer bateção, espanto e arrastando com as malhadeiras. O puçangueiro tem vários tipos
como de surubim e de muitas outras espécies. Por isso, ele retorna em
casa mais rápido. Do meu grupo disseram para deixarmos de usar puçanga dos peixes. Vamos somente fazer pesca normal. Pois puçanga
também é um dos impactos ambientais gravíssimos.

... foi decidido não capturar
aracus nas suas desovas.
Durante três anos de
desova dos aracus,
nunca serão capturados.
Esta foi a nossa decisão.

 Estrago dos ambientes de desovas dos peixes – as pessoas da minha
área praticam demais. Quase todos da minha comunidade. Como na minha área não tem lagos, os akiroã, horiyaberoa, pirõseroa e bukaseroa
se alojam nos paus ocos da beira do rio. Mas, na época da seca, a gente
tira do seu lugar e joga na terra, isso depois de capturar todos os peixes.
Foi feita piada de que só falta fazer carvão com esses paus ocos. A gente estragou todos os ambientes dos peixes. Onde podem se reproduzir
então? Caso tua casa fosse invadida, onde você se refugiaria? No grupo,
entramos em consenso de que a gente vai parar com esta prática. No
estirão de Bela Vista, de São João até Santo Antonio, vocês nunca mais
verão os paus ocos jogados na terra. Mas, pelo menos, o pessoal de São
João e de Santo Antônio não faz tanto isso. Foi feito por necessidade de
sustentar a família. Agora decidimos deixar de fazer isso.
 Pesca durante a desova dos aracus – neste estirão de Pari era maior
desova dos aracus. No grupo de trabalho foi decidido não capturar aracus
nas suas desovas. Vamos ver no que vai dar. Tinha uma parte do grupo
dizendo que vamos pegar somente cinco. Discordamos, dizendo que os
aracus andam em cardumes, não em cinco unidades. Durante três anos
de desova dos aracus, nunca serão capturados. Esta foi a nossa decisão.
Na proposta de trabalho, será colocado se realmente será proibido ou
não a captura dos aracus durante a sua desova.
 Lixo – sobre este ponto foi discutido profundamente no meu grupo. Tem
muitas coisas descartáveis jogadas por aí. Antes do 6º PEF, não tinha
tanta poluição aqui no Tiquié. O esgoto do 6º PEF vem passando direto
aqui no igarapé Samaúma. No dia de chuva, vai levando lixo rio abaixo.
Acho que os militares não podiam ter feito esgoto na beira do igarapé
Samaúma. Aos que consomem água do rio, fica poluindo. Para a comunidade Bela Vista, não tem igarapé na sua redondeza como fornecedor
de água potável. Outras comunidades abaixo, acho que eles têm. Por
isso, a gente está um pouco desgostoso com os militares. Quando se discute lixo, entra muita coisa. Foi colocado em destaque o uso das pilhas.
Nós homens jogamos pilhas no rio e as mulheres jogam absorvente no
rio também. Foi dito para evitar jogar estas coisas no rio, porque afeta
tanto o ser humano como o meio ambiente. Foram estes os trabalhos e
discussão do meu grupo. Tem alguém do meu grupo que quer fazer complementação?
– Quero ressaltar a questão de lixo e poluição ao
meio ambiente. Praticamente, o esgoto do 6º PEF vai direto para o igarapé
Samaúma. Este igarapé tem foz no Tiquié. Acaba afetando os lugares sagrados. Também o rio Umari era área que proporcionava reprodução dos
peixes, como traíras, pawa, piabas, saía e muitas outras espécies de peixe.
Com esgoto, começa a aparecer aterramento de areia na foz do igarapé.
Como, por exemplo, na época da seca, a foz de Samaúma está aterrada de
areia. Os ambientes de reprodução das traíras ficaram aterrados. Por isso,
Adelson de Lima
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os peixes estão em escassez. Estamos falando em favor do meio ambiente,
podemos alertar as pessoas que trabalham no DSEI, aos que andam com
motores de popa, pois eles jogam vasilhame de óleo 2T no rio. Eu ando de
motor de popa também. Vamos conscientizá–los. Não pode ficar somente
nesta discussão. Vamos conscientizar também aos que andam de barco,
pois temos barco ACIRU, Doetiro, Candinho e outros barcos que vêm ao Tiquié. Geralmente, as cozinheiras usam enlatados, sacos plásticos de arroz,
mas jogam tudo no rio. As pessoas que andam de rabeta também jogam
vasilha de óleo 2T no rio. Vamos conscientizá–los também. Sem colocar
em prática esta discussão, nunca alcançaremos o nosso objetivo. Outro
ponto, sobre o mergulho. Ao fazer mergulho, acho que encontram muitas
coisas jogadas no rio como pilhas, ferro, saco plástico, garrafa de cocão...
se deteriorando e poluindo a água. Então, fazendo manejo ambiental, podia–se criar lugar específico para jogar lixo. Esta é minha complementação
sobre o lixo.
Domingos Brandão – Vou fazer alguma contribuição também. Para o
6º PEF, desde que chegou, a gente tinha falado a respeito do lixo. Eles são
temidos também. Fui visto como se fosse contra eles. Por isso, para falar
de lixo do 6º PEF, precisa–se muito cuidado. Tem muitas pessoas para isso,
como conselheiro distrital e conselheiro de saúde. Eu falava tanto sobre o
lixo, mas depois parei. Ultimamente, a gente tinha ido pedir apoio para a
construção de piscicultura. Fico desesperançoso de ter apoio, mesmo falando aqui na frente. Outra coisa: o irmão do meu pai, Firmiano Castro, está
participando deste encontro. Ele é grande político também. Sendo assim,
ele deu alguma recomendação e compartilhou seu conhecimento. Nesta
área de Pari, disse ele que tem pedras sagradas: wai mhasã k‰ pikamo,10
outro é Siripo. Bem ali fica poço de coceira. Bem abaixo deste fica a Testa
do Surubim. É dessas pedras que os pajés de outras partes, ao chegarem
por aqui, roubam com seus poderes ou racham para levar nas suas respectivas regiões. Ele pediu que passasse aos participantes deste encontro. É a
recomendação do velho. Por causa disso, gente–peixe migrou para outras
áreas. Essa atitude demonstra desrespeito e contribui para o impacto ambiental. Outra colocação é sobre o roubo de wai paya. Em outro momento,
iremos conhecer quando e como surgiu o trabalho do AIMA. Mas quero
colocar outro ponto importante. O polo base de saúde, desde os anos idos,
começou a jogar lixo no rio. Como depois de arrancar dentes, coisas do
curativo e muitas outras foram jogadas no rio. Luis Lana conhece dessas
coisas, pois ele passou pelo internato também. Desde a época do internato
já jogavam lixo hospitalar no rio, afetando o meio ambiente. Quem passou pelo o internato deve estar lembrando isso. Puçanga dos peixes já era
usada pelos nossos antepassados. Então, desde aquela época já iniciou o
impacto ambiental. Esta é a minha complementação.

– Como estamos tratando dos impactos ambientais, quero fazer uma complementação também. Certa vez, fui até o rio
Papuri. Quando cheguei lá, o meu sogro me disse que em 78, 79 e 80 tinha
muitos peixes, tanto no rio como nos igapós. Depois, começou a aparecer
motores de popa. A comunidade dele ficou cheia de motores 40, 25 e de
15HP para a pesca. A partir disso, começou a sumir os peixes e, quando
pescava, não conseguia com facilidade. Vejo que está sendo muito semelhante nesta área. Quero falar a parte dos motores de popa. O dia e a noite
toda transitam, tanto subindo e descendo neste rio, os motores do ISA e do
DSEI, ou às vezes nós mesmos fazemos isso. Os motoristas querem andar
José Maria Barreto

10 Pikamo é o aturazinho usado
por mulheres. Essa é uma frase do
benzimento.
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a toda velocidade, por isso os peixes estão ariscos. Pois, na minha área,
não tem lagos e nem igapós para eles se refugiarem. Portanto, quem anda
com esta coisa, controlem a velocidade, pois estamos falando em favor do
meio ambiente. Esta coisa espanta os peixes. Quem vai sofrer? Eu ou vocês? Todos nós. Quando eu era criança, na época da seca, tinha pamori e
ohpasari. Agora só se encontra estirão, pois o banzeiro do transporte fluvial
estraga os ambientes dos peixes. Por isso, os peixes estão sumindo. Na
minha área, a gente nunca tinguijou, mas mesmo assim não tem peixes.
Por que será? Os peixes não estão acostumados a ouvir barulho dos motores. Usem a velocidade de forma moderada. Eu estou falando que naquele
tempo, no Papuri, tinha movimento do trabalho de coca. Ai eu cheguei para
visitar meu sogro. Ele falou que isso aconteceu no Papuri, na Colômbia.
Ele falou para mim que antes tinha muitos peixes, mas quando teve esse
movimento de motores a gasolina, que não paravam dia e noite, os peixes
migraram, pois não tinham para onde fugir. Como estamos dizendo, acabaram os peixes. Quando facheavam, tinham a maior dificuldade, quando
pescavam, não comiam, custava para pegar. Mas, quando terminou trabalho de coca, demorou cinco anos para voltarem os peixes naquele local.
Quando eu fui, tinha peixe e ele disse que antigamente tinha mais, só que
os motores estragaram. Ninguém tinguijava. Só os motores é que estragaram os peixes, o barulho dia e noite, e eles não ficavam sossegados. Isso
também é um impacto. Vocês veem que aqui em Pari acima não tem igapó,
nem lago para os peixes fugirem. Isso que eu estou observando, essa é a
minha colocação.

Mapeamento da área de manejo
O limite de manejo ambiental a gente colocou na comunidade São Domingo
Sávio. Encontram–se bebedouros de rãs, ambientes dos daracubis, lagos
que a gente tinguijava e agora, com este seminário, em consenso, teríamos que deixar esta prática. Se quiserem saber de tudo, venham fazer
pesquisa aqui. Abaixo da comunidade São Domingo está o igarapé Mioña,
depois vem igarapé Onça, depois igarapé de Água Branca, depois vem
cachoeira Cucura (Šsepoea), depois Šhtã Poea, depois vem igarapé Abiu,
depois Pedra de Tinta, depois está o poço de Japurá, depois desse é Ahko
Buhkuya, depois vem Piracuara, depois vem cachoeira do Peixe–Elétrico,
depois Pari–Cachoeira (neste local está o 6º PEF), depois vem igarapé
Samaúma, bem abaixo fica igarapé Veneno, igarapé Traíra, igarapé Caxiri,
Buracuara, depois Sohpo Tr, bem abaixo fica a comunidade Bela Vista,
abaixo fica igarapé Trovão, o pequeno e o grande (aí tem dois igarapés).
Nestes igarapés, os antepassados de Bela Vista tiravam palha para fazer
cobertura da casa. Depois vem o porto de Santarém, depois vem o rio Umari, no qual quase todos fazem manejo de pesca. Este mapa foi elaborado
depois de ter entrado em consenso de fazer manejo de pesca em conjunto,
sem fazer pesca predatória. Depois do rio Umari vem Whakhitha, depois
poço de Umari, depois vem poço de Pomba, igarapé Homem (este igarapé
vai até as redondezas do pessoal do rio Umari), depois vem capoeira Santa
Cruz, bem abaixo tem um poço de Piabas, depois Yoatha, igarapé Lodo,
Yepura; bem abaixo de Yepura moram os Hupda. Seguindo vem lago de
Arara, lago de Traíra, Waruserako, bem ao lado fica Seme Pamõ, Miriãko,
Kerõ Nukurõ, igarapé de Testa Preta, Kamibuhkuko e Miõña (neste igarapé, os pescadores do Umari fazem manejo de pesca e tem muito lugares
sagrados). Depois aparece a curva de Acará e atalho de Acará. No meio
desses tem vereda para carregar palha de cobertura de casa. Tem também
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ambiente de desova dos peixes, igarapé Jenipapo e igarapé Pau Verde. No
outro lado tem igarapé e lago de Porco–Espinho Morto, e igarapé de Cutia
Veneno. No meio desses lugares tem ambientes de daracubi. Bem aqui
abaixo, exatamente em Santo Antonio, fica Bayape. Depois Yehseya, Yehseako, Paraserama. Aqui aparece atalho. Depois deste atalho fica o cemitério, ambiente de respeito. Bem abaixo deste ambiente fica igarapé Água
Vermelha, em seguida vem igarapé Água Branca, Ukaya, Ukaya Dihtara,
igarapé de Ânus Preto, igarapé de Água Fria, cemitério. No meio desses,
tem ambientes de daracubi também. Por aqui fica a comunidade Maracajá.
Logo abaixo fica Dahsutiriya, igarapé de Anta e Mãphirinukurima, omã peri,
Butuporãtirima, Doesañarima ato sirota nimhã uhtãtithe (São Francisco).
Ati paru pere omakati tha wuhá wi, Toaya ato siro nisa bahpa tari, Bohtariya,
ato nituo. Depois desses buracos vem São Francisco, vem Toaya, depois
daracubizal, Bohtariya, termina aí. Ficou assim o nosso mapeamento de
manejo ambiental.
Vicente Azevedo – O mapeamento da área de manejo ambiental feito pelos grupos
de trabalho está excelente. Lugares desconhecidos foram mostrados. Vamos continuar fazendo estudo de mapeamento. Gostei do mapeamento feito por cada grupo.
Queria ficar com todo esse material. Vamos passar aos outros grupos de trabalho
de AEITU, AATIZOT, AEITYPP, ATRIART, Caruru e São Domingos.

ATRIART
Narciso Barreto – Deu para vocês compreenderem e acompanharem todas as nossas práticas de manejo de pesca? Esse é o momento
para tomar uma atitude de não fazer a pesca predatória. Talvez devam
estar pensando como se fosse uma brincadeira. Tem pessoas participando
de outras regiões? Por que será que maioria vai para outra localidade? Por
causa da escassez dos peixes, mas isso acontece por nosso descuido.
Daí, migram para a cidade de São Gabriel da Cachoeira. Daqui de Pari
acima a gente está aos poucos sumindo todos. Está acontecendo por falta
dos peixes. Uns migraram para o garimpo, outros foram para lugares de
abundância dos peixes. Mas vamos em conjunto, a partir deste ano, criar
uma nova maneira de manejo de pesca. Fiquei refletindo – quando somente uma associação toma a iniciativa de melhorar seu manejo ambiental
e quer conscientizar aos demais, é muito difícil. Melhor é fazer encontro
como este, para que todos possam compreender a importância do meio
ambiente. Tudo o que foi apresentado aqui foram experiências de trabalho
de algumas associações. Na minha área, foi feito semelhante ao trabalho deles. No ano retrasado, a gente tinha falado do manejo ambiental da
minha área, mas até agora nada melhorou ainda. Apesar de conhecer os
impactos, continuamos praticando a pesca predatória. Quando a gente vai
melhorar? Vou apresentar parcialmente a situação da minha área, porque
maioria já apresentou a mesma coisa. Principal impacto no manejo dos
peixes é o tinguijamento. O José Maria disse que na nossa área não tem
lagos. Tem somente o estirão. Aí não dá para tinguijar. Mas tem igarapés
Onça e Cabari, que a gente tinguija sem pedir licença aos principais donos daquelas áreas. Depois deste seminário, acredito eu, todos estarão
de acordo em não aparecer por aí com aturá cheio de timbó ou com feixe
enorme querendo tinguijar os ambientes dos peixes. Se a gente continuar
fazendo a prática de tinguijamento, a situação vai continuar ou vai piorar
mais o nosso manejo dos peixes. Desse jeito, continuaremos sofrendo as
consequências. Outra coisa é a pesca com cunami. Esta prática tornou–se
comum na minha área. Muitos já destacaram que a gente não está proibin-

Daqui de Pari acima a gente
está aos poucos sumindo
todos. Está acontecendo
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migraram para o garimpo,
outros foram para lugares de
abundância dos peixes. Mas
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de melhorar seu manejo
ambiental e quer
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muito difícil. Melhor é fazer
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para que todos possam
compreender a importância
do meio ambiente.
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Apesar de conhecer os
impactos, continuamos
praticando a pesca predatória.
Quando a gente
vai melhorar?
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do de fazer pesca. Pelo contrário, conscientizando a fim de que façam pesca de forma moderada e equilibrada. Foi lembrado também que o timbó e o
cunami são prejudiciais aos ambientes dos peixes. Estas coisas fazem os
peixes sofrerem drasticamente. Além disso, entra o benzimento pós–parto
como talvez o maior impacto ambiental. Quando inicia a época de piracema dos peixes, nós de Pari acima ficamos numa expectativa, pensando se
vão passar da barreira de Pari–Cachoeira. Enquanto a gente fica naquela
expectativa, ouve–se dizer que o pessoal de Pari assoprou a piracema dos
peixes ao fazer benzimento pós–parto. Apontamos como maior obstáculo
da passagem da piracema dos peixes aquela barragem feita para a hidrelétrica. Discutimos que precisa derrubar aquela barragem. Com trovoada
a gente derruba. Outra coisa são as malhadeiras de quatro dedos, de três
dedos é bom quando se usa moderadamente. Como disse anteriormente,
na minha área não tem tanto lagos, apesar disso dá para colocar na beira
do rio. Ainda com espanto. No grupo, entramos em consenso de pararmos
com esta prática. Conforme o Cornélio disse, realmente, a malhadeira fina
acaba com todos os peixes, mas quando usada com moderação é bom.
Concordo com ele. Mas estou contra aqueles que fazem bateção, pegando
tudo do igarapé. Seria melhor colocar a malhadeira e ficar esperando os
peixes. Outra coisa que aparece é mosquiteiro, tela e tarrafa. Estas coisas
são usadas para se proteger dos mosquitos e carapanãs, mas a gente acaba usando para capturar piabas e piramirim. Deveria servir apenas quando
houver maior necessidade. Com aquela tela verde acaba com tudo, sejam
alevinos, sejam os que estão em fase de reprodução. Para evitar isso, foi
pedido para deixar de lado um pouco a prática de capturar com tela e mosquiteiro. A tarrafa é predatória e nociva. Em Caruru–Cachoeira, as piabas
ficam pulando, querendo ultrapassar, mas o pescador com a tarrafa não
as deixa se aproximarem. Discutimos, então, de a gente parar de comprar
estas coisas, principalmente da área de Caruru. Para aquele que compra
estas coisas, a gente vai chamá–lo de predador. Falando de desova dos
peixes, no início do ano passado, teve um pouco de desova dos peixes
aqui em Pari acima. Neste ano não teve desova dos peixes. Conforme
José Maria, isso aconteceu por causa do transporte fluvial excessivo, pois
cada um tem rabeta. Concordo com ele, pois vi também. Talvez, no próximo
ano, farão desova, pois geralmente fazem em janeiro, acima e abaixo da
minha comunidade. É a maior concentração dos peixes para desovarem.
Para o ano, o nosso pedido é que o pessoal de rabeta e de motor de popa
parem abaixo da minha comunidade e venham remando. Isso contribuirá
para o sossego dos peixes. Será feito isso para ver se melhora a desova
dos peixes. Foi decidido que neste ano, quando tiver desova dos peixes,
deixássemos de capturar aracus com as malhadeiras finas e médias. E
passássemos a usar o puçá de tucum, conforme a tradição de nossos antepassados. Portanto, o pessoal daqui e de acima de São Domingo estejam
cientes e no dia da desova dos aracus tragam somente o puçá tradicional.
Esqueçam a malhadeira dos brancos. Esta atitude foi tomada para ver se
vai melhorar ou não a desova dos peixes nos próximos anos. Todos estão
me ouvindo? A barragem da hidrelétrica é feita de cimento. Sabemos que
o cimento polui a água. Discutimos que aquela barragem atrapalha a subida dos peixes. Quem é que pode derrubar essa barragem? Se a gente
for derrubar, vamos ser recriminados. Anos passados, parece que faz três
anos, andavam muitos pajés na minha área fazendo intercâmbio. Parece
que passaram por aqui também. Por sua vez, os pajés tiram os wai payé,
pois estes são os pais dos peixes. Por isso, no grupo discutimos de não

fazer mais intercâmbio, pois eles estragam os ambientes de manejo dos
peixes. Muitos de vocês já destacaram sobre a linha com anzóis sem isca.
Foi dito para extingui–la totalmente. Lixo inorgânico: foi salientado muito
pelos grupos anteriores, sobretudo as pilhas inúteis. As comunidades da
minha área estão fazendo maior esforço de colocar as pilhas usadas no
seu devido lugar. Apesar disso, continua tendo alguns lixos. Mas aos poucos vamos melhorando.
Francisco Bastos (São Paulo) – Escutem bem! Quero falar sobre o
benzimento do pós–parto. O problema começa na fronteira, porque estamos morando em um só rio. Pelo que conheço, tem várias formas de benzer o pós–parto, como pari de timbó e pari de pimenta. Meu grupo discutiu
isso. Vi que os outros não aprofundaram tanto esse ponto. Tem outra forma
com pari de leite, pari de karãkoda. São estes, pelo que conheço, os principais para o benzimento pós–parto.

– Dhuiburuoti musã? Quero falar
um pouco sobre o intercâmbio e pajelança. Os primeiros que chegaram
aqui já morreram todos. Somos netos desses antepassados. Estamos aqui
já fixos por décadas. Fiquei refletindo que a ATRIART já está nesta luta há
15 anos, mas nunca ainda se vê resultado positivo. Eu não sei quantos
séculos já se passaram, épocas abundantes de peixes, quando os nossos
antepassados chegaram. Concordo com aqueles que falaram que os pajés
tiram e levam wai paye para suas respectivas regiões. Levam pedras de
atrair traíras, de piabas, de pacus, de piraíbas, levaram tudo. Os nossos
antepassados sempre purificavam com benzimento o nosso rio. Por isso,
tinha em todos os anos piracema e desova dos peixes. Não era assim?
Atualmente a gente não tem pajé para purificar o rio e benzer os ambientes
dos peixes. O nosso rio está precisando. Por falta de conhecedores tradicionais competentes, a gente acaba deixando que pajés de outras localidades levem os nossos way payé. Já os antigos pescavam traíras. E nós
continuamos pescando–as. Estamos aqui para unificar a nossa luta em prol
da abundância dos peixes. Talvez o resultado seja visto pelas nossas gerações posteriores. Antes de tudo, vejo que precisa pessoa que tenha prática
de inalação de paricá e pessoa que ingere bebida alucinógena como das
outras localidades. Mesmo tendo instrumentos tradicionais, a gente deixou
de usar o puçá de tucum e a zagaia. Estes instrumentos eram úteis para
o manejo dos peixes. É preciso que o nosso rio seja benzido, purificando
a água, os ambientes dos peixes, benzer para que o rio ofereça alimentos
variados aos peixes. Do contrário, o nosso rio continuará na mesma situação de escassez. Porque não tem coisas atrativas e favoráveis às suas
reproduções. Nos anos idos, quando o meu sogro estava vivo, estes lagos
eram cheios de peixes. Hoje em dia não tem nada. Em qualquer canto que
a gente colocava anzol, conseguia peixes. Atualmente tenta fazer pesca e
nada consegue. Se tiver dúvida, vão lá ver. Na minha área vivia um pajé,
mas ele tinha feito como ele achava melhor para as pedras de atrair peixes
(wai payé). Depois de tudo isso, morreu. De repente, sumiram os peixes
naquela área. Mesmo assim, continuo morando por aqui. Os ambientes
que eram dos peixes, hoje se constata somente a sujeira. Para onde migraram todos os peixes? Os pajés levaram os wai paye, pois os peixes se
reproduzem e se fixam somente com isso. Estão me ouvindo? Portanto,
no meio desta geração precisamos alguém que se torne pajé, a fim de que
nós mesmos possamos purificar e fazer o rio atrativo aos peixes. Somente
fazendo assim a gente verá a melhora no manejo dos peixes. São estas as
colocações que eu quis fazer.
Alexandre Rezende (Igarapé Onça)
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Sem a purificação do timbó,
o ambiente dos peixes
continua tóxico.

Essa coisa é perigosa,
porque alimentando–se da
pesca com puçanga, talvez
os filhos ou esposa
comecem a ficar pálidos...

Avelino Neri (Jabuti) – Quero falar alguma coisa. Realmente, o tinguijamento é prejudicial ao ambiente dos peixes, meus parentes. Vocês falaram muito bem. Aquele que benze o timbó, tendo com a finalidade de fazê–
lo mais tóxico no tinguijamento, muita vezes não purifica o ambiente. Uma
vez eu, Piribiano e Arike tínhamos combinado de tinguijar na cabeceira do
Hauaña. Mas o pessoal do Yehsegu (Serra dos Porcos) já tinha tinguijado
e estragado muitos peixes. Pessoal do igarapé Taracuá ficou revoltado. O
Sr. Demetrio, pai do irmão do Dika, ele contava os benzimentos. Dizia – é
assim, meus netos e meus filhos, pois alguns dias vou sumir com todo o
conhecimento tradicional. A gente se reunia ao redor deste velho. Peguei
algumas coisas. Ele falava sobre o benzimento do timbó ficar mais forte,
nima ku peokheokaw‰, tere wehta koepeotha, ñasé nima diakh‰ heõkheo,
kaw‰’. Uma pessoa da roda o interrompeu, querendo contar sua versão,
aí o velho não gostou dessa intromissão e não quis mais continuar: “Vocês
nunca encontrarão o conhecimento tradicional. Vocês nunca saberão recitar para purificar a água e o ambiente após o tinguijamento”. Assim que o
velho me falou, sobrinho Piribiano. Sem a purificação do timbó, o ambiente
dos peixes continua tóxico. Por causa disso que tem piracema e desova
dos aracus. Outra coisa é o benzimento pós–parto. Neste encontro, a maioria de vocês ainda não têm maturidade para ouvir isso. Muitas das vezes a
gente diz – “você nasceu sem pai, é órfão”. “Mesmo não tendo benzimento,
tem muitos filhos”. Velho olha, como se estivesse vendo. Então, a pessoa
que ouviu de alguém fica recitando pari de pimenta, de timbó, a fim de
se proteger da gente–peixe. Consequentemente, os peixes ficam ariscos.
Conforme vocês disseram, seria muito bom se a gente confiasse somente
em uma pessoa para benzer o banho pós–parto. Sou benzedor da primeira
menstruação e muitas outras coisas. Eu faço assim quando levo no porto o casal no pós–parto, imisare toakã diakhu yabetoa nukõ kheo, ate ñe
diakhure, ahko diakhure ñañe khepo. E o benzedor se protege com a cerca
de pari. Aí entra a recitação de proteção. Puçanga dos peixes – quem tem
estas coisas consegue os peixes rapidinho para sustentar sua família.
Essa coisa é perigosa, porque alimentando–se da pesca com puçanga,
talvez os filhos ou esposa comecem a ficar pálidos, isto acontece devido
ao uso excessivo desta coisa. Aí fica culpando o assopro. Recomenda–se
usar somente em caso de maior necessidade. Estou deixando isso como
alerta aos meus parentes. Quando não tiver timbó, o cimento serve para
tinguijar os ambientes dos peixes, disseram–me algumas pessoas. Estão
aqui as minhas colocações.

Mapeamento da área de manejo
Narcisio Barreto (São Domingos) – No grupo, discutimos que deixando de tinguijar podemos pescar com os seguintes instrumentos: fachear
com lanterna de vários tamanhos; zagaia e anzol pulado. Do anzol pulado
aprovamos que pode ser feito com toda tranquilidade. Também pode ser
deixado na época de seca e de enchente. Espinhel foi aprovado também,
pois o surubim sempre é pego para nossa alimentação. Arco e flecha podem ser usados com toda liberdade. Malhadeiras só poderiam ser deixadas
as mais abertas, estendidas à espera dos peixes. Acima de Caruru tem
alguns lagos. Neste ponto, discutimos com maior intensidade e foi dito que
sejam tinguijados, mas observando cuidadosamente a nossa tradição. A
nossa área de manejo dos peixes vai até em Ereyapoea (Cachoeira Preguiça). Antigamente era chamado de cachoeira Pukãpoea. Antigamente, na
subida e na descida, pernoitavam naquela cachoeira. Por causa disso que

136

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

foi chamada de Ereyapoea. No final deste estirão, tem ambiente de desova
dos aracus. Acima fica igarapé de Água Branca. Acima deste vai seguindo
somente o estirão de desova dos aracus até chegar à minha comunidade
São Domingos. Neste local tem Šremiripa (Laje de Rouxinol). Bem abaixo o igarapé Onça, no qual se encontram lugares sagrados e ambientes
de desova dos peixes. Outro Mioña (igarapé Cabari). Antes este igarapé
era chamado de Cachoeira de Borboletas. E vai até na serra de Cabari. A
ATRIART tem sua abrangência por lá. Entre as comunidades São Paulo e
Santa Rosa tem muitos ambientes de desova dos aracus. O Tohto Bua é
uma cachoeirinha para fazer pesca. Tem outro lugar chamado de lugar de
Gente–Peixe Sentada, também ambiente de desova dos aracus. É nesse
lugar que a rabeta, obrigatoriamente, para de funcionar e sobe–se a remo.
Tem lugar sagrado chamado de Onça Deitada. Outra é a cachoeira Jabuti
e o igarapé Jabuti. E bem acima desta cachoeira, o igarapé Sal, lá tem
também ambiente de desova de wahpa, igarapé Samaúma perto da área
da boca do Sal. Assim vai até a cachoeira Caruru. Depois o pessoal desta
comunidade sabe o seu limite. Igarapé Pedregulhos. Bem acima deste igarapé começa os ambientes de desova dos aracus, ambientes de daracubi.
Outro é lago de Trovão, aí tem ambiente de desova até no lago de Traíra,
bem acima tem outro lago. Acima deste lago tem outro ambiente de desova
dos peixes, bem acima tem um atalho, quando não quer fazer volta remando. No meio deste atalho fica um lago. É este o trabalho de mapeamento
do meu grupo.
Vicente Azevedo – Muito bem meus parentes. A apresentação foi excelente! Agora
vamos ouvir e acompanhar a apresentação do último grupo. A coordenação recomenda que essa pauta termine hoje, a fim de amanhã prosseguir a discussão com
a próxima pauta. Pode ser? Expositores da AATIZOT e AEITU venham apresentar.

AEITU
Claudio Meira – Todos estão aconchegados? Vou apresentar na língua tukano. Parece que vocês estão com pressa de que este encontro termine logo. Somente amanhã falarei na minha língua. Vou apresentar o trabalho do grupo somente lendo. Quando apresentei o trabalho de grupo no
conselho local distrital, acabei ouvindo que a minha apresentação parecia o
sermão da bíblia. Na verdade, estava explicando detalhadamente. São estes mais impactantes ao manejo do meio ambiente. O uso das malhadeiras
continua. Na ATRIART estamos discutindo muito. Mesmo assim, continua
o seu uso. O uso de timbó continua, o uso de pilha continua, o uso da lanterna também, e o uso de zagaia continua. Despejo de lixo no rio continua
ainda, o uso de mosquiteiro continua, uso de tela fina continua. Também o
uso excessivo de puçanga, uso de timbó nos lugares sagrados e nas cabeceiras dos rios e dos igarapés. Muitas vezes, o conhecimento do benzedor
agride os ambientes dos peixes. O pescador kumu estraga os ambientes
da desova dos peixes e dos camarões. Estes são os impactos ambientais. Importante: estamos discutindo, pensando nas futuras gerações. Mas
a mesa coordenadora do evento já quer fechar a pauta, sem aprofundar a
discussão. Vejo que amanhã precisaria retomar esta pauta a fim de discutir
com maior profundidade. Aqui termina a apresentação do trabalho do meu
grupo. Meu grupo foi composto pelas seguintes pessoas: Higino Pimentel Tenório (API), Feliciano Tenório (presidente da AEITU), Santiago Meira
(capitão da Cachoeira Cumprida), Gustavo Amaral (capitão de São Pedro),
Protasio Lopes (fiscal de AATIZOT), Mauricio Vaz (professor de Trinidad) e
Afonso (vice–capitão de Trinidad).
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AATIZOT

Quando a gente inicia um
trabalho como esse, é muito
difícil. Não é de um dia
para outro que a gente
compreende a discussão.
Os nossos antepassados
cuidavam e viam a
natureza com respeito.
Eles não derrubavam as
árvores frutíferas.

11 Vão destruindo os ambientes das
traíras, em vez de só zagaiar.
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Protasio Lopes – Todos estão aconchegados? Vou apresentar para
vocês a realidade da minha associação AATIZOT. Já passou três anos
desde sua fundação. Foi fundada em 2005. Lá a nossa discussão é muito
semelhante à discussão daqui. Quando a gente inicia um trabalho como
esse, é muito difícil. Não é de um dia para outro que a gente compreende
a discussão. Os velhos nos falaram assim a respeito do meio ambiente.
Por que nos disseram isso? Disseram–nos que a gente não vê a natureza
com respeito e seriedade. Convivemos com isso como se fosse brincando
com meio ambiente. Pois temos muitos recursos naturais no nosso meio,
como o manejo dos peixes e da caça. Os nossos antepassados cuidavam
e viam a natureza com respeito. Eles não derrubavam as árvores frutíferas.
Atualmente, mesmo tendo saúde, a juventude, ao encontrar, derrubamos
quaisquer árvores frutíferas. Outro ponto é sobre a época de desova e o
uso do conhecimento tradicional. Vocês disseram que a gente, às vezes,
se pergunta por que falta peixe, o porquê da escassez. Os velhos da minha
área disseram que não promovem a festa tradicional para tomar kapi, pois
no meio desta que se benze, purifica o meio ambiente. Pois os anciãos, ao
fazerem o benzimento de proteção para as pessoas, aproveitam também
para a purificação dos ambientes dos peixes. Isso a fim de que a desova e a
reprodução dos peixes sejam constantes. Em vez de promover isso, vocês
nem se lembram, disseram os velhos. Os lugares sagrados são desrespeitados. Os antepassados respeitavam os lugares sagrados dos peixes,
por isso não faziam pesca em tais ambientes. A geração atual não respeita
esses ambientes. Outros são ambientes dos bebedouros das antas. Antes
de fazer caça nesses ambientes, os antigos benziam. Caçavam somente
três ou duas antas. Sem exagero. A gente alimenta a nossa família sem observar essa tradição. Nesse ponto, discutimos como melhorá–lo. Malefício
aos ambientes de desova dos peixes. Alguns conhecedores tradicionais
estragam os ambientes da desova dos peixes. Fazem isso por não encontrar peixe suficiente na sua desova. Quando a gente cuida bem da desova
dos peixes, acontece regularmente. Outro ponto é o crescimento da população. Pessoal de Porto Colômbia pesca na área de Trinidad e o pessoal da
Trinidad em Bela Vista, e até na área dos bará, que são os nossos cunhados. Outro ponto é o uso de malhadeira e a destruição dos ambientes dos
peixes. Quem tem trabalho remunerado compra duas ou três malhadeiras.
Vendo isso, tínhamos combinado em não fazer bateção aos ahpapo mori
(ingazal de pequenos igapós na beira do rio). Essa combinação somente
funcionou em um ano. Depois cada um foi fazendo como acha melhor. Doe
ñosese. Añuro ñose weronho orã meõ dute wesa wamã.11 Onde a traíra
pode se reproduzir com a invasão do seu habitat? Quem for nos visitar não
vai encontrar esses ambientes. Captura dos camarões. Os antigos cuidavam bem. Os paus ocos como seu habitat são puxados para fora do lugar.
Estes são os mais impactantes ao meio ambiente. Destruição de árvores
frutíferas da beira do rio. A gente derruba as frutíferas, que servem aos
peixes. Alimentando–se de quê os peixes vão se reproduzir? Para cuidar e
conscientizar, a fim de que não continue a depredação, ficaram encarregados a associação, líderes das comunidades e o inspetor de polícia. Mal uso
de timbó. Foi realizada uma assembleia na comunidade Pupunha, na qual
decidimos não tinguijar mais os ambientes dos peixes. Logo depois desta
decisão, na área da minha comunidade, foi tinguijado. No meio estava o
capitão da comunidade. Muitos peixes tinham estragado. Depois, um indi-

víduo da comunidade Bela Vista disse que, quando ele tinguijou os peixes,
morreram muito. Infelizmente, tinha esquecido um ponto importante. Após
tinguijar, não se preocupou em purificar o ambiente. Atualmente, quando
seus netos pescam, não conseguem nada. Pescavam somente os miúdos.
Estou muito arrependido, disse ele. E recomendou que a gente não fizesse
isso. Decidimos na desova dos peixes em pegá–los somente com o puçá
tecido de tucum. Apesar dessa decisão, alguns acabam usando malhadeira
nos lugares de desova. Quem for fazer pesca na outra área terá que pedir
licença do líder local, nos dias de mariscagem. Alguns aderem, outros não,
a esses critérios adotados na minha área. Outro ponto é o controle do caranazal. Antes de tirar caraná, os antigos faziam proteção com o benzimento,
do contrário a pessoa sofre doença ou o caranazal sofre também. Então,
é preciso saber tirar as palhas. Quando tiver cinco palhas, tiram–se duas
palhas. Na minha área, o caranazal está aos poucos sumindo. Fomos nós
mesmos que destruímos. Estamos controlando a fim de os restos se recuperarem novamente. Estes são os impactos do meio ambiente da área da
AATIZOT.
Vicente Azevedo – Muito obrigado pela apresentação, Sr. Protasio. Tem outros que
querem falar. O Claudio pede que a gente prolongue a discussão até às sete. Então,
anotei aqui no quadro uma pergunta. Este irmão maior perguntou sobre o surgimento dos AIMAs. A resposta será dada amanhã, meu irmão maior. Vai entrar quando
eles forem apresentando sua experiência de trabalho e o seu papel. Alguns assuntos ficaram pendentes, por isso amanhã, dependendo do coordenador do dia, será
retomada a pauta de hoje, a ser aprofundada. Por enquanto, é só isso!

Os velhos da minha área
disseram que não
promovem a festa
tradicional para tomar kapi,
pois no meio desta que se
benze, purifica o meio
ambiente. Pois os anciãos,
ao fazerem o benzimento de
proteção para as pessoas,
aproveitam também para a
purificação dos ambientes
dos peixes. Isso a fim de
que a desova e a
reprodução dos peixes
sejam constantes.

3º DIA
Bosco Rezende – A maioria de nós recebe dinheiro do bolsa família e
maternidade para comprar alimentos quando não tem peixes. Mas a gente
acaba comprando rabeta, rádio. Vamos mudar a nossa mentalidade, pensar
de forma construtiva. Do contrário, vai continuar a mesma coisa. Queremos
valorizar as nossas tradições e a ocidental. Mas o ocidente acaba dominando demais. Como sobrevivemos com tinguijamento, com as malhadeiras,
sendo vendedores de malhadeiras, e do mau uso do benzimento? Quando
pede para fazer um manejo ambiental equilibrado, torna–se dificílimo. A
gente não quer dar importância, fica dizendo – “ele fala isso, mas mesmo
assim está fazendo esta coisa”. Em cima disso vamos discutir. Perguntar
por que está assim. Como a gente vai encontrar solução para o manejo
ambiental? Este seria o ponto de partida da nossa discussão. Quais as
causas e consequências, a gente conhece muito bem. Apontamos os impactos, encontramos instrumentos de pesca. Parece que alguns estavam
acanhados e receosos, pensando que levariam acusações e outras. A nova
geração estará mais encorajada para lutar a favor de um manejo ambiental
equilibrado. Estamos construindo nossa história. Temos que fazer germinar
a nossa discussão, rememorando nossa origem do mundo, as casas dos
nossos ancestrais e as áreas de nosso manejo ambiental tradicional.
Vicente Azevedo – Hoje é a terça–feira, 13 de junho [2008], meus parentes. O pensamento de Bosco está excelente. É assim mesmo! Eu já deixei um pensamento para vocês. Estamos todos daqui. Vivemos e morreremos nessa nossa terra, como os nossos antepassados. Para viver bem da
nossa terra, estamos discutindo e precisamos estar unidos. Vocês falaram
coisas excelentes. Este ainda é o primeiro encontro, por isso estamos colocando história para as gerações posteriores. Como disse anteriormente,
estamos reunidos de várias comunidades – jovens, velhos, professores e
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O manejo ambiental está
sob os cuidados de todas
as comunidades envolvidas.
Somos todos desta região.
Morreremos onde os nossos
antepassados morreram.
... os nossos avôs
eram unidos.

140

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

lideranças. Precisamos ter cuidado para não deixar surgir ideias contraditórias. Quando a gente tem consentimento equilibrado, surgem ideias maravilhosas. Quando eu era professor, fiz uma visita aos Yanomami do estado de
Roraima. Eles estão numa situação como a nossa. Não tinham esse pensamento de discutir para melhoria da situação. Estavam trabalhando há dez
anos o manejo ambiental. Tinham assessoria, mas sem preocupação com
eles. Mesmo assim, os garimpeiros estavam invadindo sua área. A pista de
pouso é maior que a largura deste centro comunitário. Estavam passando
muito mal. Foi a bebida que tinha acabado com eles. As mulheres foram
usadas pelos garimpeiros. E, ao mesmo tempo, o meio ambiente foi depredado e o rio ficou poluído. Só vivia um grupinho. Eles queriam fazer manejo.
Mas era difícil, pois moram bem longe, sem roupas. As pessoas da cidade
não queriam e nem apoiavam seu trabalho, pois se consideravam incapazes para trabalhar com isso. Todo tempo o seu meio ambiente estava
sendo invadido pelos agricultores. Também fui para o Amapá. A discussão
lá era a mesma coisa. Tinha participantes de todos os lugares e também
os índios da Amazônia Legal. Disseram que todos os recursos naturais são
da nossa vida. Por falta disso, a gente sofre e morre. Por isso, eles não
queriam saber dos invasores. Então eles disseram – “Nós mesmos vamos
trabalhar, nós mesmos vamos organizar”. O pessoal de lá tinha negociado
com o governo para trabalhar com um programa de manejo ambiental. Hoje
em dia se fala tanto do aquecimento global. Acho que vocês já ouviram
isso. As árvores e a terra são sadias quando bem cuidadas. Ultimamente, a
gente foi ao Pirá Paraná. Essa viagem foi chamada de CANOA [Cooperação e Aliança no Noroeste Amazônico]. Foi momento de estudo. Lá foi tratado também sobre o manejo ambiental. Lá eles estão defendendo que eles
são gente de transformação daquele rio. Já nos tempos idos, eles tinham
acabado com os peixes, principalmente na época em que trabalharam tanto
a coca. Vendo a situação dramática, começaram a trabalhar com o manejo,
também. Mas, sendo conhecedores tradicionais, os velhos estão fazendo
benzimento para melhorar. Assim, os lugares sagrados são bem cuidados.
Foi isso que a gente estudou. A gente vai apresentar o nosso trabalho de
experiência hoje à tarde ou amanhã, principalmente as experiências dos
AIMAs. Lá no encontro da CANOITA, estavam presentes os negros da África. Os americanos e os italianos poderosos invadiram suas terras. Portanto, disseram que lá está difícil de fazer manejo ambiental e valorizar sua
cultura. Quando eles reivindicam isso, o governo nem sequer se preocupa
com eles. Realmente, quando a gente quer fazer e trabalhar sozinho, nada
se consegue e é muito difícil. Conquista–se na luta e se fortalece lutando
coletivamente. Por isso, os negros tinham vindo para ver de perto o trabalho dos Tatuyo, a fim de levar sua experiência e aplicar conforme a sua
realidade. A gente esteve mostrando lá a nossa experiência de trabalho e,
com isso, mostrar como estamos cuidando da nossa terra. O manejo ambiental está sob os cuidados de todas as comunidades envolvidas. Somos
todos desta região. Morreremos onde os nossos antepassados morreram.
Portanto, falando do nosso meio ambiente, da nossa região, expressamos
com seriedade. Não estamos aqui para gerar desentendimentos. Quando
a gente reflete com calma, os nossos avôs eram unidos. Nossos parentes
das outras partes deste país estão nesta mesma discussão e luta. O nosso
governo está ajudando financeiramente na questão do manejo ambiental.
Pois bem, meus parentes, ontem a gente fez mapeamento de cada área de
manejo, de sua abrangência, sobrevivência, foi este o nosso estudo. Por
isso, disse para vocês que gostei muito do trabalho. Pedi apoio do ISA a fim

de que, no final de tudo, tenhamos em mãos mapas das nossas áreas de
manejo da bacia do Tiquié. Alguns disseram que não tinguijam há dez anos.
Faltou perguntar se eles vão continuar ou não mantendo esta postura. Foi
perguntado ao participante de Serra de Mucura, aí ele mostrou seu mapa.
Ele mostrou os lagos de manejo e, no final de tudo, convidou para conhecer
a sua área de manejo dos peixes. A pergunta é: vocês tiveram dificuldades
para apresentar sua área de manejo? Como vão manejar a pesca? Estão
nos proibindo de fazer mariscagem? Vocês fizeram estas perguntas. É para
a gente aproveitar esta oportunidade. Foi dito que o manejo encoraja a controlar a pesca na base do tiro, coisa que cria conflito. Ouvimos em todas as
apresentações que estamos aqui para criar diálogo de trabalho de manejo
ambiental. Chegar com o líder da comunidade para comunicar os dias de
sua mariscagem.
Claudio Meira – Aquilo que nós falamos e trabalhamos, falei para vocês. Todos já colocaram proposta. Ontem nós fizemos mapa, começamos
Moõpoea até Bopeya, esses desenhos que nós fizemos. Também fizemos
lugares das piracemas, o Vicente já falou uma parte sobre sua experiência,
que ele já trabalhou na comunidade dele. O que está atrapalhando nós
pensarmos, como é que vamos nos organizar, quem vai fazer? As propostas que vão entrar, eu já falei para vocês. Agora, quero falar uma parte que
faltou. Nós colocamos no rio todos os tipos de malhadeiras, também os professores, de manhã eles vão colocar no rio essas malhadeiras, essas malhadeiras ficam o dia inteiro dentro da água para pegar os peixes. Pessoas
da nossa comunidade falaram–nos para não pescar, mas mesmo assim
pescam. Esse é um impacto. Nós pescamos, por isso que nós pensaremos
bem no futuro. Essas malhadeiras fizeram impacto nas nossas áreas.
Domingos Brandão – Vou falar alguma coisa aqui. Todos vocês viram
os limites da área de manejo dos Parisiã, de Buberaporã, de Dipéporã. Foi
discutido e decidido em unanimidade com os nossos cunhados. Já os meus
avós tinham esse diálogo com seus cunhados. Essa foi a nossa elaboração dos limites de manejo. Por que não informaram o trabalho dos AIMAs
para a CIPAC? Precisava colocar ao conhecimento de todos, assim ficaria
muito bom. Aqui na CIPAC estamos precisando de um AIMA para acompanhar esta área. Com isso, sentimos que vai melhorar. O mapa da área é
muito grande. Por isso, precisaria de dois ou três AIMAs para cuidar melhor
do nosso manejo. Assim, estaremos juntos com pessoal de cima e abaixo,
iremos pegar os aracus nas suas desovas, sem sovinar uns aos outros. Já
vínhamos fazendo assim. Certa vez, o irmão menor Celestino Azevedo me
contou que eles já tinham estudado sobre o manejo dos peixes. Porém, este
nosso parente Mandu tinha entendido que os lagos poderiam ser controlados
rigorosamente. Com isso, todos os membros da associação acabaram sofrendo, querendo ou não, alguma calúnia de Pari, e ficou difícil de vir por aqui.

– O trabalho, o papel e como surgiu o AIMA será
apresentado de forma mais detalhada na pauta da experiência de trabalho.
Vicente Azevedo

– Limite de manejo. Este ponto foi escolhido para
ver se realmente estamos levando em consideração os limites de manejo
que a gente tem. Porque, quando a gente vai num determinado lugar e vê
que o outro já se encontra antes de você naquele lugar, acaba sendo desagradável. Às vezes, ao encontrar os Hupda pescando, fico nervosíssimo e
os encaro de cara fechada. A gente pergunta – será que não tem liderança
para falar com eles? Vejo como o mapa facilita conhecer o limite de seu
manejo. Com isso, quando quer entrar na outra área, será preciso pedir
Rafael Sarmento

... quando quer entrar na
outra área, será preciso
pedir licença para o líder
da comunidade.
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Meu pai sempre me orientou
para que, ao tirar o viveiro
dos daracubis, pode tirar
somente alguns e deixar o
resto. Só que agora a gente
arranca tudo de uma vez.

licença para o líder da comunidade. Também, sobre os cuidados ao meio
ambiente. Em Mioña, todos os meses têm daracubi. Muitas vezes, alguns
diziam, vou tinguijar naquele igarapé. Eu retrucava dizendo que lá só tem
girino. Na verdade, aquele igarapé é o lugar onde os aracus se reproduzem
em quantidade. Em alguns anos tem muitos. Para o intruso fica ótimo para
fazer pesca predatória. O Waldemiro também disse que, abaixo da cachoeira
Imipoea, tem muitos aracus se reproduzindo. Bem abaixo tem um ambiente de desova dos aracus. Tem ambiente de daracubis também. Como eles
acompanham os peixes, aos poucos estão sumindo também. Meu pai sempre me orientou para que, ao tirar o viveiro dos daracubis, pode tirar somente
alguns e deixar o resto. Só que agora a gente arranca tudo de uma vez. Fico
com raiva da pessoa que faz isso. Outros entram sem pedir licença ao líder
no igapó de Mioña, enquanto a gente quer fazer um manejo equilibrado. Para
aquele que for pedir licença, vou recomendar que tire somente pouco.
Adelson Lima – Quando a gente fica sem tinguijar por dez anos, tem
os programas do governo com a maternidade, pescaria, bolsa família,
quem tem deve conhecer muito bem. Será que sustenta ou não um ano
todos estes programas de governo? Na época da enchente é muito bom,
e na época da seca também, os barcos param de transitar. Somente transitam as rabetas. Onde a gente faz a compra para o nosso mantimento
cotidiano? Somente em São Gabriel da Cachoeira. Queria que o Roberval
e o Manuel fizessem esclarecimento sobre o limite de manejo. Tempo de
verão é tempo de pescar peixes. No tempo de verão, o programa de governo vai distribuir cesta básica? De jeito nenhum. Onde a gente vai recorrer?
A gente vai tinguijar. A coleta de lixo, principalmente as pilhas inúteis, são
recolhidas e enviadas para a cidade, porque recebem incentivos. E aqui a
gente não recebe incentivo. Caso a gente faça assim aqui em Pari-Cachoeira, é muito difícil, porque só querem trabalhar com remuneração. Sempre
dizem – eu não ganho dinheiro, para quê fazer isso? Esclareçam (e nos
incentivem) como melhorar isso. O Roberval falou que as pilhas provocam
doença conhecida como osteoporose. Nos anos idos, recomendavam abrir
buraco para jogar lixo. Agora, quando aduba as plantas, por descuido vai
a substância da pilha, consequentemente passa nas frutas e, no fim, das
frutas para o ser humano, disse o Roberval. Fico me perguntando, então
jogar lixo no buraco também não afeta as nossas plantações? Onde jogar
lixo, então? Desse ponto preciso de um melhor esclarecimento.
Vicente Azevedo – Sr. Adelson, vou responder conforme o meu conhecimento. O programa de governo, que é o bolsa família, é voltado principalmente para ajudar crianças e alunos a estudarem e frequentarem a
escola todos os dias. Esta ajuda do governo é pouquíssima, dá para o
aluno comprar sua merendinha e seu caderninho. A maternidade volta–se
principalmente para as mães. Todavia, recebe este benefício quem tem
documentação completa. Mas a gente fica comprando bebida alcoólica ou
pedindo insistentemente para gastar com coisas superficiais. Acredito que
tem muitos alunos de outras comunidades. Os alunos que querem fazer
pesca nas suas respectivas áreas, sintam–se à vontade. O importante é ser
corresponsável para com o manejo ambiental. Os participantes da ACIMET
podiam esclarecer e responder melhor esta questão.
Manuel Azevedo – Bom dia a todos! Vou complementar a fala do Vicente, sobre a questão do Papai Lula ou do nosso sogro. Atualmente está
sendo muito bom. Tive filhos na época em que não tinha apoio ou ajuda
do governo. A maternidade, a bolsa família, pescaria, aposentadoria são
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programas de governo pensados para as pessoas das cidades e do interior. A maternidade serve para comprar roupinhas e leite. Em nenhum momento o governo fez levantamento do gasto dos moradores dos igarapés
e deste rio. Pois ele nem imagina que a gente gasta 200 litros de gasolina
para se deslocar da aldeia para cidade e vice–versa. Veja bem, por mês
se recebe apenas R$ 100,00. Esse valor dá para vocês comprarem gasolina? Consequentemente, a gente recorre à prefeitura, aos vereadores
e à Funai. Quando não recebe apoio destas instituições, a gente denigre
suas imagens. Mas se a gente for discutir dentro do plano de manejo estes
programas, também é bom. Mas precisa elaborar documento de acordo
com a nossa realidade, reivindicando que se reconheça o manejo ambiental indígena. A partir de 2000, quando eu era conselheiro local de saúde,
constatei as doenças que surgem no nosso meio. Com isso se fez uma
análise que o tinguijamento afeta o meio ambiente. Na enchente, os lagos
tinguijados espalham água contaminada, surgindo muitas doenças para as
crianças. Em 2002, teve número elevado de tinguijamento na minha região,
pescadores vindos de outras comunidades. Encontravam muitos peixes.
Quando acontece coisa que não está servindo, a gente cria vontade de
falar. Vendo a situação, foi elaborado o plano de manejo do médio Tiquié.
Este não foi copiado de ninguém. Surgiu da minha reflexão e da análise
da realidade, participando dos encontros do Distrito de Saúde Especial Indígena. Mas, antes disso, foi criada a associação ACIMET, no dia 07 de
agosto de 2004. Depois, foi realizada assembleia, discutimos e elaboramos
estatuto da associação. Realmente, está acontecendo o processo de escassez dos peixes na minha área, pois, quando era criança, tinha muitos
peixes. Quando tinguijava não recolhiam todos os peixes, o máximo possível. Vendo tal situação, conversamos, discutimos e marcamos data para
realizar uma oficina. Depois disso, procuramos assessores para a oficina.
Tínhamos procurado a FOIRN. Depois o IBAMA. Esta é uma instituição do
governo que coíbe as agressões em relação ao meio ambiente. Se esta
instituição assessorasse a gente, não poderia fazer pesca de jeito nenhum,
nem pessoa de outra comunidade que fosse fazer mariscagem, nada ia
poder. Depois, fomos ao ISA. Foi esta instituição que deu apoio à piscicultura. Mas este trabalho é voltado para o sustento familiar e não produz muito com a finalidade de comércio, disse o assessor do ISA. Assim,
ao encontrar assessoria, foi realizada a primeira oficina. Reuniram–se os
associados da ACIMET e AEITY. Assim viemos trabalhando, em parceria.
Na minha área é um pouco diferente da área da AEITY. Mas a assessoria
do ISA não dá palpite, apenas soma força e está presente nas oficinas,
mostrando as possibilidades para melhorar a discussão. Na oficina a gente
discute muitas coisas como, por exemplo, quais seriam os procedimentos
de manejo equilibrado. Já pensando em cuidar do médio Tiquié. Antes, na
época da seca, era fácil de ir fazer mariscagem e tinguijamento em outras
localidades, pois tinham intenção, por tradição, de que em tal área sempre
faziam mariscagem. Isso a gente não proibiu também. Qualquer dúvida,
podem fazer pergunta depois.

Em nenhum momento o
governo fez levantamento
do gasto dos moradores dos
igarapés e deste rio. Pois ele
nem imagina que a gente
gasta 200 litros de gasolina
para se deslocar da aldeia
para cidade e vice–versa.
Veja bem, por mês se
recebe apenas R$ 100,00.
Esse valor dá para vocês
comprarem gasolina?
Consequentemente, a gente
recorre à prefeitura,
aos vereadores e à Funai.

Vicente Azevedo – O Adelson nos perguntou sobre o procedimento
de coleta de pilha. É sobre isso que ele quer saber. O Roberval, na sua
apresentação, destacou sobre esse ponto. A dúvida dele é quem podia ou
seriam os responsáveis por transportar as pilhas coletadas. Nesse ponto,
peço ao Sr. Aloisio para esclarecer e responder.

– Escolas indígenas e associações que estão trabalhando com a questão ambiental já estão com essa preocupação com o
Aloisio Cabalzar
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lixo, sua coleta e disposição correta, já que o lixo tem aumentado cada vez
mais, entrando mais coisas, pessoal tem mais renda, comprando mais, com
mais facilidade de ir para a cidade e voltar, com motor e rabeta, então é um
problema crescente e que vem se agravando. É importante cada comunidade pensar nesse problema e planejar como vai trabalhar a questão do
lixo, principalmente o lixo que contém substâncias mais tóxicas e que pode
causar problemas de saúde para a população, para as crianças, como é o
caso da pilha. As crianças às vezes pegam, põem na boca... Como Roberval falou ontem, tem várias substâncias tóxicas, essas pilhas que se compram aqui, rapidamente começam a vazar. Por isso, a gente teve a ideia
de colocar as pilhas dentro de tubos, estamos distribuindo tubos de PVC
com tampa, que é mais seguro, evita vazamentos e facilita o transporte.
Dá para trabalhar dessa maneira, pessoal do médio e do alto está fazendo
assim, o DSEI tem contribuído, lá em São Gabriel o ISA recebe e envia
para Manaus no barco Tanaka, que faz o transporte desse material de
graça. Em Manaus tem lugar apropriado para colocar. Assim que tem sido
feito em algumas comunidades, já faz algum tempo. Material que estava
acumulado pessoal coletou, e agora é mais as novas que são descartadas. Já no caso de Pari–Cachoeira, como perguntou o Adelson, por ser
uma comunidade maior, teria que ter uma parceria com outras instituições
que pudessem colaborar também, como o Pelotão, pessoal da saúde, fazer um convite; eles têm trator, o que facilitaria o transporte, enviando para
São Gabriel de barco. Como eles vêm aqui amanhã, talvez pudesse fazer
essa proposta e planejar melhor isso aí. Já que é um volume maior, precisa
melhor planejamento.

... precisamos nós mesmos
de pajés para colocar tudo
em ordem, nos ambientes
naturais dos waimasã.
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Higino Tenório – Em todos os trabalhos há uma maneira de pensar, há
contradições. Lutei dois anos para implantar a Escola Tuyuka. Com minha
luta e com a luta das escolas, foi conquistada. Quando a gente quer fazer
diálogo construtivo, é muito difícil. Pois foi dito que as pessoas convidadas
que vêm de fora levam wai paye. Na verdade, essa iniciativa era troca de
conhecimento e troca de experiência de trabalho. É agora que a gente vai
diagnosticar melhor e avaliar a problemática atual. Pelo que vejo, tudo é a
contradição. O Rafael se apresentou, dizendo que os seus avôs chegaram
nesta área na época de 1870, e os missionários chegaram em 1940, com
isso, pelo meu cálculo, está aproximadamente em 130 anos a chegada de
seus avós. Após estes anos, estamos nos reunindo para discutir o impacto
ambiental na nossa realidade. Em 1975, tinha chegado à minha região um
pajé conhecido de Cucura, especificamente, na comunidade Caruru. Minha
avó, ele considerava como filha da mãe. E meu pai, considerava como filho
da irmã mais velha. Então, ele tinha dito que os wai paye foram colocados
todos fora dos seus devidos lugares. Meu pai, como tinha fala maliciosa,
disse que colocasse nos seus devidos ambientes, sendo pajé. Perguntou–
lhe o que dificultava fazer isso. Respondeu–lhe que estava muito difícil,
pois estava sob várias proteções maléficas de benzimento. Acho que ele
não era um pajé sem competência. Então, estou de acordo com Alexandre,
que precisamos nós mesmos de pajés para colocar tudo em ordem, nos
ambientes naturais dos waimasã. Foi dito pelo Rafael que em 1940 tinha
chegado o pajé do rio Papuri e levou consigo os wai paye. Realmente, os
dados são importantes para nós que já conhecemos o mundo ocidental.
Mas os antepassados, será que já conheciam os dados numéricos para
falar aos seus filhos? Estou falando isso, pois acredito que foram os visitantes pajés dos anos idos que já tinha levado todos os wai paye da nossa
área. Por sua vez, os pajés do intercâmbio acabaram levando o resto de

wai paye do nosso rio [ironizando]. Vou comunicar a eles os fatos constatados por vocês. Estão ouvindo, participantes da AATIZOT? Lá que moram
os pajés. Eu tinha bebido tanto o kapi para me tornar pajé com os meus
avós e para substituí–los. Como eu estava incorporado na espiritualidade
do cristianismo, no meu ser nada surtiu conhecimento no momento de miração de kapi. O meu avô Emídio Rezende tinha me dito que para a pessoa
que recebeu ritual do batismo dos católicos, que já “comeu” hóstia, os olhos
não se abrem para conhecer e se espiritualizar no conhecimento tradicional
indígena. Outro ponto, foi destacado o êxodo rural. Esse problema sempre
existiu e sempre acontecerá. O prefeito–mirim salientou que ele é intermediário do prefeito. Essa colocação é pura ilusão. O prefeito não decide o nosso
trabalho. Somente o governo federal ajuda, ampara quando reivindicamos
o nosso trabalho, conforme a nossa realidade. Todos vocês passaram pelo
exército. Lá, quem é o maior de todos? O recruta? De jeito nenhum! Tem um
degrau de chefe. O recruta nunca decidiu o trabalho do general. Estamos
reunidos aqui para discutir conjuntamente, em busca de solução, por nós
mesmos. Vamos decidir conjuntamente que tipo de gente vamos convidar,
se vai ter ou não o pajé no intercâmbio. Por enquanto, é isso.
Protasio Lopes – Vou falar um pouco. Os participantes do intercâmbio, parece que foram vistos como um dos impactantes ao meio ambiente.
Ano retrasado, um pajé conhecido Juan Carlos de Pirá Paraná foi convidado pela comunidade Caruru. Depois, ouviu–se dizer que ele tinha mexido
na cachoeira Caruru. Na minha região, ele tinha feito a mesma coisa. Mas
um conhecedor sempre tinha colocado em ordem os ambientes estragados. Mas não vou revelar o seu nome. Certa vez, na festa de tomar kapi,
este conhecedor competente de benzimento tinha falado ao Juan o fato
acontecido em Caruru. Você não podia ter mexido e feito estrago, tinha
dito o sábio. Ao ouvir isso, ele tinha repreendido, dizendo que ele é aprendiz ainda e nunca ia superá–lo. Depois que o Juan mexeu na cachoeira
Caruru, o meu primo Nazareno subitamente tinha pisado num “toquinho”,
em vez de ser mordido pela jararaca. Depois deste, a esposa do Firmiano
Meira, filho da irmã da minha mãe, sofreu mordida de jararaca. Consequentemente, faleceu. Depois deste fato, na minha área, outro foi mordido por
jararaca, mas como ele estava sob proteção do benzimento, recuperou a
saúde e continua vivo. Depois, outra sofreu mordida de jararaca. Ela se
encontra no hospital de Bogotá. Quando ele retornou à sua aldeia, uma menina faleceu por seu efeito de maldimento. A associação de lá me informou
que ficaram sabendo destes fatos. Disseram que irão promover assembleia
da associação, na qual será tratada sobre a pajelança. Na assembleia, ele
não se manifestou. Estava sentado como se fosse uma mulher. Foi dito
que os pajés, ao verem a beleza da natureza, tornam–se sem juízo. Sendo
assim, estragam–na. Consequentemente, surgem várias doenças, como
diarreia, gripe e demais doenças. Contaram–me que ele ficou ouvindo tudo
isso cabisbaixo, com isso demonstrando que foi ele o autor desses malefícios. Então, recomendamos que ao convidar um pajé, façam por escrito,
ao ver isso, a associação, com seu conselho, irá indicar e enviar um pajé
competente e equilibrado para acompanhar o intercâmbio. Somente com
esta condição será um intercâmbio ou outra forma de trabalho qualificado.
Caso aconteça algum deslize em relação aos pajés, comuniquem imediatamente, a fim de que sejam tomados alguns procedimentos necessários.

... recomendamos que ao
convidar um pajé, façam por
escrito, ao ver isso, a
associação, com seu
conselho, irá indicar e enviar
um pajé competente e
equilibrado para acompanhar
o intercâmbio.

Alexandre Rezende – Enquanto eles estão em formação, é a comunidade que cuida do lixo. Sem se preocupar com a remuneração. Por quê?
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A gente sempre conscientiza
de que o trabalho
voluntário é uma das coisas
mais preciosas e valiosas
para a comunidade.

Para ver uma comunidade limpa. Cada um se corresponsabiliza por cuidar
dos lixos jogados no público. Esta é uma forma de demonstrar a nossa
educação. A gente sempre conscientiza de que o trabalho voluntário é uma
das coisas mais preciosas e valiosas para a comunidade. Foi dito que amanhã às 14h teremos um diálogo com os militares, reivindicando um apoio
para a coleta de lixo. Eles não são governo para resolver o problema. Eles
são empregados do governo. Quando tiver guerra, eles são convocados e
morrem por lá. Todavia, estamos precisando de uma alternativa. A gente
ouve lá que pessoal de Pari estava se reunindo com o comandante do 6º
PEF em busca de alternativa de trabalho. Quantos problemas ajudaram a
solucionar? Nenhum! Os pedidos de apoio de vocês são bem acolhidos na
frente de vocês, mas aos chegar ao quartel, esquecem–nos. O que vamos
fazer? Vamos procurar os programas de governo. Pressionar para que eles
apoiem com todo respeito, conforme acordo na reunião. Por exemplo, em
Iauaretê os militares estão sob a ordem da comunidade local. Quando a
gente os expulsa, são capazes de deixar aqui. Vocês encontram empecilhos em relação aos militares, ao querer reivindicar apoio somente a um
grupo fragmentado. Quanto mais a gente estiver unida, o pedido de apoio
será atendido. Estamos habitando uma área demarcada, por isso somos
convidados a cuidar bem da nossa terra. Mas a gente, quando quer fazer
assim, só pensa em remuneração. Na verdade, precisaria fazer por vontade própria, desapegadamente. Apresentar proposta de trabalho para cuidar
do nosso rio é o mais importante. Pois vivemos do meio ambiente. O lixo
tem que ser jogado nas lixeiras. Com isso, demonstra–se a nossa educação e o nosso grau de estudo, querendo que a nossa comunidade seja
bem limpa. Não precisa esperar remuneração. A pessoa precisa tomar uma
atitude. Alguns disseram que precisam de AIMA. As comunidades que precisam, escolham e passem o nome para a ACIMET. Eles são grandes trabalhadores. Anotam no caderno os acontecimentos cotidianos, pesquisam,
contam quantos peixes são consumidos por ano. Quem gosta de trabalhar
com isso, trabalha por vários anos. Quem se desvia do trabalho, é tirado.
Armindo Pena –

O fato de estarmos discutindo aqui está sendo muito
bom. Vocês vieram discutindo muitas coisas boas. Agora, resta procurar o
benzedor humilde para benzer, para o nosso rio ficar abundante.
Domingos Brandão – Quero complementar a colaboração do Higino,
do ponto contraditório. Ontem ele não se manifestou nada. Fiquei observando, o que será que o Higino está pensando? Ele fez a sua colocação
com educação. Tenho plena consciência de que foi ele que teve a iniciativa
de promover o intercâmbio. Mas, a fala de alguns expositores, parece estar
julgando e culpando–o como um dos facilitadores dos estragos e o roubo
dos wai paye. Meu pai também era pajé temido de todo este rio. Mas eu,
em vez de aprender os valores de meu pai, tinha entrado no exército. Mas
nunca cheguei a ser cabo, sargento e fiquei sem conhecer bem o que é
soberania nacional. Consequentemente, não me tornei e nem sou pajé. Os
entoadores de canto tradicional, kumua, pajés, fazem benzimento. Precisa–se convidar um pajé humilde. Realmente, as pessoas que vêm de fora
fazem como acham melhor para os lugares sagrados. Na verdade, eles
vêm para troca de experiência e de conhecimento. Fazemos comparação
como o dentista, aquele que faz inchar o seu cliente é demitido. Ninguém o
escolhe ou o convida para trabalhar. Do contrário, se trabalhar bem, ele é
aceito e tem maior confiança dos clientes. A mesma coisa podia acontecer
com os pajés. O lixo deve ser colocado no seu devido lugar, só que aqui a
gente não está fazendo esse controle ainda.
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João Bosco Rezende – Faz tempo temos plano de trabalho. A gente
faz escolha do presidente da associação constantemente, com isso acaba
deixando as metas de trabalho. Outra associação tem trabalho diferente.
Vamos procurar quem já trabalhou e experimentou o manejo. Quem desconhece esta política, aos poucos será esclarecido. Mesmo estando em
dúvida ficamos na nossa, no nosso mundo. Quando quer fazer, esperamos
o resultado de um dia para outro. Depois de um mês, já começa a criticar,
que o trabalho não está dando certo. Outra coisa, a gente quer trabalhar de
repente, sem nenhum planejamento. Na verdade, coisa como esta política
de manejo requer uma imensa paciência, dedicação e sempre procurando
solução. Alguns conseguem realizar trabalho positivo, sem ter participado de um seminário como este. Isso é bom, também. Para isso, estamos
aqui reunidas, as associações de base e das mulheres, colocando nossas
ideias, nossas ansiedades, buscando soluções e apresentando propostas
compatíveis com a nossa realidade. Quando a gente discute o plano de
trabalho, somente pensa em dinheiro. Mas é preciso pensar como vai trabalhar. Para os brancos, tem nome de trabalho. O Adelson destacou sobre
o lixo. Realmente, a gente quer que recolha o lixo quem tem remuneração.
Quase nós todo temos empregado hupda. É ele que carrega lenha e racha,
prepara roça e derruba. Creio que ele quer pagamento também. Querendo
conviver no mundo ocidental e no nosso, acabamos entrando em conflito
e encontrando muita dificuldade. Mas, encontrando dificuldade, a gente se
reúne aqui em busca da solução, avaliar como está o nosso manejo, com
a nossa assessoria. Parece que a gente sempre fica esperando do nosso
governo. Para não acontecer isso, estamos aqui para somar força e voz,
apresentar solução e pensar novas coisas. Sabemos que a educação começa na família e depois no mundo. Wamo (pedras lapidadas de quartzo
dos pajés) e wai paye eram consideradas fortunas para o pajé. Os brancos
compravam dos pajés, por isso digo que chegavam por aqui canadenses
e alemães. Então, penso que foram eles que levaram os nossos wai paye.

Na verdade, coisa como
esta política de manejo
requer uma imensa
paciência, dedicação e
sempre procurando solução.
Querendo conviver no
mundo ocidental e
no nosso, acabamos
entrando em conflito
e encontrando muita
dificuldade.

Agenor Prado (Boca da Estrada) – Quero contribuir dizendo que foram os brancos, canadenses e alemães, que levaram as pedras quartzos
dos pajés e os wai paye. Essa é a minha maior convicção, foram eles que
roubaram os nossos objetos preciosos.
Claudio Meira – Principalmente os militares são os produtores de lixo.
Portanto, é necessário que eles deem apoio na coleta de lixo. Quando pressionados, eles são capazes de nos atender. Essa é minha colaboração.
Sergio Lana – Quero fazer uma síntese sobre o ponto da contradição. Estamos dialogando para pôr em ordem o nosso meio ambiente. Pelo
que vejo, a ajuda e o apoio que queremos está relacionado somente ao
governo, como se estivéssemos dependendo somente de lá. Nós também
temos potencialidades para resolver os nossos problemas. Para isso estamos reunidos aqui. Temos que fazer e tomar nossas iniciativas de resolver
a situação degradante. O Alexandre e o Higino fizeram boa colocação. O
Rafael disse que o comandante do exército virá amanhã. Mesmo sem nos
trazer solução, será bem vindo. Realmente, ele vai resolver a situação.
Mas, independente dele, estamos em busca de alternativa para a nossa
região. Esta é a minha complementação.

– Vou responder a pergunta do professor Adelson.
Fui eu que problematizei isso. Vendo o lixo excessivo na comunidade, é
tomada iniciativa pessoal para o bem das pessoas. O lixo na nossa comunidade pode ser controlado catando, sem se preocupar com a remuneraRoberval Pedrosa
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ção. Deve se preocupar mais com a nossa saúde. A professora que deu
formação dos AIMAs foi Ronilda Quintina Paiva, de Manaus, contratada
pelo ISA, que nos informou que tem várias marcas de pilhas. Sobre este
lixo que falei a necessidade de ter maior cuidado, ou seja, não jogar por
aí, no quintal, no rio, pois são mais poluentes que os outros lixos. O lixo
inorgânico, como as pilhas, pode ser devolvido ao seu fabricante. Os plásticos têm que ser separados e queimados. Quanto às latarias, podem ser
jogadas no seu devido lugar e enterrados.
– A nossa terra foi demarcada pelo governo federal. Por isso, agora somos confiados a cuidar do nosso meio ambiente e
nossa área de manejo. Aqui em Pari–Cachoeira tem cinco vilas com seus
respectivos líderes, animadores, agentes de saúde e professores. Nesta
primeira oficina devem estar participando, depois eles se reunirão para traçar algumas metas de trabalho. Aqui tem uma escola que tem gestor, professores, isso facilita quando quer traçar um plano de manejo ambiental. E
tem muitos alunos estudando nesta escola das comunidades que estão por
dentro desta política.
Cornélio Gonçalves
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Durvalino Fernandes – Caso do tubo de encher com pilhas inúteis, o
que fazer com isso? Porque qualquer coisinha cobra da gente um valor x. O
barco não leva de graça. Quem seria responsável? Vejo que precisa pedir
apoio da prefeitura, pois falamos que estamos na terra demarcada. Foi dito
que estamos unidos e na luta pela mesma política. Como ficaria então? Discutir ainda mais nas nossas comunidades sobre a minha proposta. Talvez
outros vão pensar que foi o ISA que incentivou isso, logo ele ajudará. Isso
não pode acontecer. Porque muitas vezes a gente fica comentando que
somos dependentes deles...
Adelson Lima – Estamos falando sobre o lixo plástico. Antigamente
não era tanto assim como hoje. Como fazer controle de lixo, foi respondido
de que pedisse apoio dos militares, isso inclui na discussão Pari–Cachoeira. A gente quer ouvir, vamos fazer assim, vai ter apoio. Desse modo, cria
vinculo de diálogo. Por isso queremos conversar, queremos dar proposta
para ver o que podemos melhorar e também o que nós estamos observando na nossa dificuldade. Parece que ficou fora esta pergunta. Da proposta
do meio ambiente, quero colocar como representante de lideranças. Através do conselho local de saúde, vamos pedir coletora de lixo. Pois temos o
prefeito–mirim. Podia muito bem ele adiantar alguma coisa, resolvendo em
relação ao lixo.
Sergio Lana – Penso sobre como cuidar do lixo para não afetar o meio
ambiente. Seria melhor todas as lideranças apresentarem, no conselho local de saúde, encaminhamento às autoridades competentes, pedindo caminhão de coleta de lixo.
Durvalino Fernandes – Como a gente tem prefeito–mirim, ele já podia
fazer esse encaminhamento o quanto antes.
Vicente Azevedo – Estamos aqui para dialogar, meus parentes. Tudo
o que foi apresentado foi ótimo. Tem de ser pensado assim mesmo.
Aloisio Cabalzar – Esse tema do lixo vai entrar no plano diretor, porque Plano Diretor inclui lixo e saneamento, e várias coisas relacionadas às
comunidades, então talvez essa conversa pudesse continuar durante esse
próximo encontro. A gente tem todo interesse de colaborar também com
isso, buscar outras parcerias, mas também eu não posso prometer que a
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gente vai coletar pilhas daqui, transportar, porque a gente não tem estrutura
para isso. E isso seria mais atribuição da prefeitura, das instâncias públicas, coleta de lixo é uma atribuição de prefeituras em todo Brasil, prefeitura
que deveria cuidar disso, a gente sabe de todas as limitações que tem,
não só aqui, mas em muitos municípios. Mas é importante despertar essa
discussão e as comunidades começarem a pensar, e cobrarem mais responsabilidade e compromisso dos poderes públicos. Agora, nós podemos
colaborar sim, no que for possível, e até fazer plano junto com vocês, como
lidar com isso junto às autoridades, que podem efetivamente lidar melhor
com esse problema; enquanto isso não for possível, podemos fazer algumas coisas de emergência para começar o trabalho.
Higino Tenório – Sobre auxílio maternidade, quero esclarecer para
vocês, mulheres. Perguntei por que se chama tanto de auxílio maternidade? É assim. As funcionárias, seja da prefeitura, das empresas, pedem
quatro meses de licença maternidade e ganham seu salário sem trabalhar.
Mas por que a mulher do interior, que não é funcionária, não ganha isso?
Na verdade, é o direito de todas as mulheres do Brasil. Por isso, elas recebem o valor do salário mínimo de quatro meses. Essa que é a verdade!
Foi garantido para mulheres, por meio do movimento social. Sabem que
as mulheres brancas não calam a boca. Elas lutaram, reivindicando que
merecem, como ajuda de licença maternidade.

– Foram meus cunhados que nos indicaram até onde a
gente podia fazer manejo dos peixes. Não estou discordando de vocês.
Apenas estou informando, com toda veracidade, onde ficam os ambientes
de manejo da minha área. Estou ouvindo pela primeira sobre manejo ambiental. Nenhuma das associações ouviu de mim que eu estava cuidando
da minha área de manejo dos peixes. Moro aqui. Nunca fico me intrometendo nas suas áreas de manejo. Estou com meu pai, morando aqui, criando
filhos. Na minha área de manejo, para quem quer conhecer, tem muitos
lugares sagrados e cachoeiras. Foi dito que é preciso diminuir as práticas
e o uso das malhadeiras e de tinguijamento. Quem for à minha área, antes venha falar comigo. Comunica que quer ir fazer pesca lá. Aconteceu
no passado, eu nasci lá, tinham ido lá sem pedir licença. Ouvi dizer que
a gente foi deixada por eles lá, e a qualquer momento podemos ser convidados a sair. É para dizer esta coisa que a gente veio a este encontro.
Na minha área de manejo, foi esse o maior impacto que tivemos. Tinha
ido à cabeceira do rio e tinha tinguijado os ambientes dos peixes, ainda
sem pedir licença dos moradores locais. Tinha estragado muitos peixes.
Tinha toda espécie de peixes, como acará, jacundá, surubins, pacus. Todos os peixes que a gente conhece. Quem é bom pescador consegue
bastante. É abundante de peixes. Principalmente na época de verão que
os mariscadores entram sem pedir licença, porque às vezes a gente se
encontra por aqui [em Pari–Cachoeira]. Pensam que os moradores de lá
saíram definitivamente. Jogam timbó e colocam malhadeiras de qualquer
tamanho. Lá a gente não tem malhadeiras enormes e nem timbó. Mas, por
falta de alimento, a gente acaba cedendo para pessoa daqui que tem timbó, para tinguijar a minha área de manejo. Mas agora não será permitido.
Essa decisão está feita, pensando nos meus filhos, na geração posterior.
Se a gente não cuidar agora, os meus filhos vão querer pescar no manejo
de outra área. A maioria dos pescadores faz mariscagem neste rio. Como
vocês ouviram, a partir de agora peçam licença antes de ir, e falar quantos dias vão passar na área. Quem for ao bebedouro das antas, também
Atilio Dutra

I Encontro de Manejo dos Peixes da Bacia do Tiquié

149

comunique ao líder. Isso é importante. Do contrário, a gente se ressente
– “será que estão nos considerando como Hupda? ou apenas como hóspedes na área?”.
João Bosco Rezende – a partir de agora a gente vai ouvir a história do trabalho, dificuldades solucionadas e experiências do manejo nas comunidades e associações.

Experiências de manejo nas comunidades
e associações
ATRIART

... decidiram, de modo
autônomo, trabalhar com a
criação dos peixes...
Os nossos antepassados
sobreviveram conforme
seu alcance e
seu conhecimento.

150

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

Bosco Rezende – Em 1992, na CRETIART, foi pensado em como trabalhar, vendo a situação do processo de escassez, pelo Higino Tenório,
Anacleto Barreto e Paulo Barreto. Naquela época, eles eram dirigentes
desta associação. Desde aquela época já vinha o processo de escassez
dos peixes. Vendo isso, foi criada a associação. Constatando a situação,
foi feita assembleia. Discutiram, apresentaram propostas de melhoria de
manejo dos peixes. Assim, decidiram, de modo autônomo, trabalhar com
a criação dos peixes com a técnica ocidental. Os nossos antepassados
sobreviveram conforme seu alcance e seu conhecimento. Antes, eles tinham começado a criar peixes que não fazem desova na grande enchente.
Ainda sem recurso de fora. Porque eles queriam alcançar um resultado
autônomo. Como era uma associação nova, todos estavam empolgados
por serem sócios e, por isso, trabalhavam com empenho e com maior dedicação. Em 1994–1995, viram que precisava apoio de uma instância maior,
daí entraram com a FOIRN. A partir daí começou a surgir por aqui o termo
sustentabilidade. Foi discutido se vai dar certo, se vai trazer beneficio. Com
discussão construtiva, tinham procurado assessoria da FOIRN, mas vendo que não dava somente com esta instituição, recorremos ao ISA, pois
é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos. Com esta instituição, conseguimos apoio técnico. Atualmente, a gente não cuida como
os nossos antepassados do meio ambiente. Fazemos a pesca predatória.
O trabalho da piscicultura foi pensando que, enquanto os peixes do rio se
reproduzem em quantidade, com maior tranquilidade, a gente consumiria
somente do viveiro, ainda. Falamos tanto da captura excessiva dos aracus
durante a sua desova. Para deixar de fazer isso, foi pensada a piscicultura.
Para tanto, foi preciso conhecer as técnicas ocidentais e a realidade local,
para que a criação dos peixes fosse produtiva. Quem sai beneficiado é o
homem pensante, aquele que tem condição de compreender e resolver os
problemas. A assessoria veio fazendo treinamento de como trabalhar tecnicamente com piscicultura, até chegar ao manejo dos peixes. Foram discutidas as perspectivas de superar obstáculos. Vendo que os alevinos vindos
de fora não davam o resultado esperado, a gente decidiu criar os alevinos
desta região com a técnica de incubação ocidental. Para isso, alguns da
região tinham ido fazer curso de piscicultura em Pirassununga, São Paulo,
em Manaus também. Vinham engenheiro de pesca e alunos da faculdade
para assessorar o nosso trabalho. Foi assim a construção da piscicultura
na minha área. Apesar destes avanços, encontramos dificuldades, mas isto
não é para vocês fazerem piadas, dizendo que eles criam peixes e devem
estar consumindo aracus bem grandes. É um trabalho digno. O trabalho
que se encontra no meio de nós é o semi–intensivo e tem muitas outras experiências de trabalho já feitas. Vamos trabalhar com isso e viver na nossa
terra. Vamos trabalhar roça também. Pois falamos que aos poucos está se

acabando tudo. São estas coisas que foram desenvolvidas, pensando em
trabalhar e melhorar a alimentação familiar.
Lucas Bastos – Agora a gente tem um laboratório voltado para incubação dos peixes e criação de alevinos. Nós mesmos cuidamos e distribuímos os alevinos para as comunidades que tem piscicultura. Quando já
estão bem desenvolvidos são consumidos. Conseguimos alcançar o objetivo, mas, mesmo assim, falta alguma coisa para melhorar. Com o projeto do
PDPI, temos estagiários participando das oficinas. Tudo o que eles aprendem será repassado às suas respectivas comunidades. Com o laboratório
funcionando já teve reprodução dos alevinos de aracu–de–três–pintas. A
gente procura muito esta espécie. Aracu–listrado não teve resultado positivo. Araripirá é mais reproduzido no laboratório. E conseguimos reproduzir
no laboratório os alevinos de mandubé. E entram também os acarás, acará–disco, peixe–trovão, bodó. São reproduzidos no laboratório e depois são
encaminhados às comunidades associadas. É assim que a gente trabalha.
Somente neste ano, estou trabalhando como AIMA. Antes trabalhei com o
programa de biodiversidade por aproximadamente dois anos e meio, pesquisando sob a orientação da assessoria dos brancos. A gente fez pesquisa
de caranazal, desova dos peixes (quantos foram capturados, como se faz
desova), floração das árvores silvestres, variação do rio (encheu, desceu).
Para isso, a gente faz pesquisa com os velhos como era antes. Está acontecendo assim para nós. Quando tem muitos alevinos de aracu–de–três–
pintas, a gente despeja no rio acima de Caruru Cachoeira. Três anos
atrás tivemos notícia de que a desova dos aracus estava para acontecer
com o resultado esperado. Outras espécies também, como dupuriteroã,
peixe–trovão, acarás, a gente despeja acima da cachoeira Caruru. Constata–se hoje um resultado positivo destas espécies. Às vezes, facheando,
pega peixes com boca cheia de alevinos. Vendo isto, podíamos despejar no
rio, pois à noite não tem tantos devoradores de alevinos. Pesquisando com
os velhos sobre a desova dos peixes, a floração, encontramos respostas,
pois os velhos diziam que antes era diferente. Os peixes realmente estão
acabando, disseram eles. No início, todos ficaram entusiasmados de trabalhar com a piscicultura. Depois de dois anos, já começaram a aparecer no
rio fazendo pesca. As barragens foram soterradas por força da água, esta
foi a maior causa da desistência de trabalhar com a piscicultura, conforme
o nosso estudo. Também fizemos experiência de fazer plantio de árvores
frutíferas. Perguntamos aos velhos se a acaricuara, que serve para construção de casa, tem floração e frutas. Responderam que tinha visto, também. Então, ficou difícil encontrar semente dela. Depois, na época em que
já era AIMA, foi colocado critério de que quem for extrair dessa espécie,
procure plantar um pé dela. Extraindo com meu pai desta espécie, tentei
plantar os galhos, aproximadamente cinquenta pés. Começa a desenvolver bem, mas depois murcha. É muito difícil fazer plantio desta espécie.
Também a semente de cunuri, encontrando na beira do caminho da roça,
pego e depois planto nas áreas onde não tem esta espécie, pensando já
nas gerações posteriores. Assim que faço com as árvores frutíferas. Em alguns anos, a floração é bem desenvolvida, em outros é pouco. Acontece a
floração bem desenvolvida, sempre depois de dois anos. Conforme o meu
estudo e pesquisa. Verão também é muito semelhante à floração. Um ano
dá mais verão e no outro ano é pouco. Em vez de acontecer verão no seu
devido tempo, acontece a enchente. Por isso, os velhos sempre dizem que
está tendo muita mudança do tempo. Venho comparando e, acredito, tudo
o que os velhos sábios falam é verdade. Temos uma ficha que serve para
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preencher o nome, o peso, o comprimento de todas as espécies de peixes
capturados. Depois de um tempo, é preciso reunir para poder comparar
com a ficha do outro. A ficha requer nome do pesquisador, etnia, hora de
saída e retorno da pescaria, e nome do local. É necessário anotar toda vez
que você faz uma pescaria. Para vocês que são líderes, é sempre bom estar recordando e falando para seu povo. Nós estamos apenas começando.
É bom que tenham fé para que tudo possa dar certo, hoje não conseguimos chegar a um resultado, os nossos filhos poderão continuar. Discutimos
que não é bom comprar mais um grande número de malhadeiras finas. A
partir daí, vimos que diminuiu pouco. Às vezes, quando você vai para Pari,
descendo com canoa, escuta–se o barulho dos peixes na água. À noite se
escuta também. Mas quem não pesca nada, diz que não tem nenhum tipo
de peixe na nossa área.
– Antes, acima de Caruru–Cachoeira, existia muito tinguijamento. Isso está diminuindo. O que não esta diminuindo é a pescaria noturna ou facheamento. Neste ponto também precisamos melhorar.
Vamos ver no próximo encontro. Existe muito tinguijamento escondido na
área dos outros. Os motores rabeta e motores de popa estão espantando
muito os peixes que estão no seu habitat. Para nós, que não temos motor,
isso dá raiva. As malhadeiras já existiam muito e quem possuía grande
quantidade era meu sogro Maximiliano [brincando]. Os que não tinham,
achavam ruim com ele. Com o passar do tempo, ganhava dinheiro e compravam as malhas, aí que se calaram. Nos tempos que trabalhei na Estação Caruru, no dia da desova sempre ia à área de Pupunha para pegar peixes. Se na primeira oportunidade conseguia pegar peixe macho e fêmea,
já dava meu jeito de espremer os ovinhos ou líquido pastoso do macho. Às
vezes, dou meu jeito de procurar no local da reprodução natural os ovinhos.
Para achar é só remover bem as folhas na beira do rio. Todos os ovinhos
foram entregues aos moradores da área de Pupunha, para que haja mais
reprodução. Como já disse, proibimos mesmo o tinguijamento dentro da
área que habitamos. Depois de seis anos, veremos se houve reprodução
ou não. Recebemos do Mauro Lopes e do Pieter a técnica, a prática de
como reproduzir os peixes.
Claudio Meira

Bosco Rezende

tor Lucas?

– Tem alguns que querem fazer perguntas ao exposi-

Adelson Lima – Mas questão de conhecimento para Aloisio e Pieter. A
escola Dom Pedro Massa está desenvolvendo uma piscicultura, na qual os
alunos do ensino médio estão tralhando. Então, peço que vocês visitem o
trabalho. Cheguem com o professor Conrado e professor Edmar. Eles podem esclarecer melhor o procedimento de trabalho. Esta é uma solicitação
para nos visitar. Depois deem sugestão de lugar adequado para construir
a piscicultura. Já estamos iniciando um trabalho. Esta é uma solicitação.
Armindo Pena – O Luca nos apresentou muito bem. Disse que acima
de Caruru já há desova dos peixes. A minha pergunta é: quantos anos vocês vão deixar que os peixes desovem sem a perturbação dos homens?
Sobre esse ponto eu estava em dúvida.

– Temos a criação de peixes na nossa comunidade, que recebemos da ATRIART. Vemos que estão se multiplicando. Por
isso, os meus parentes estão dizendo que já dá para o consumo. O nosso
monitor informou que toda esta criação vai ser entregue. Então, pergunto se
é para entregar mesmo ou não?
Durvalino Fernandes
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Lucas Alves Bastos – Demos para vocês cinco matrizes, então queremos que vocês nos entreguem outras cinco, totalizando dez, para reproduzirmos e possamos fazer desova dos peixes. E o resto vocês poderão
consumir. É assim que combinamos.

– Temos um laboratório e a instalação já está bem
pronta. Só falta fazer a primeira experiência de desova (incubação) dos peixes. Temos estagiários que recebem algumas noções práticas sobre a criação e a desova. Pois eles fazem estágios na sua associação (ATRIART).
Ao mesmo tempo são alunos, pois falta o meio de transporte para eles.
Escutei vocês dizerem que podem ter vários estagiários. Então, é verdade
que o estágio é para acontecer por turma? Por exemplo, no primeiro estágio vai participar uma turma, e segunda outra turma. Assim mesmo?
Vicente Azevedo

Bosco Rezende – Foi definido que só pode ter duas pessoas para
participar do estágio. Na primeira pode participar um e, na outra, pode participar outro.
Adelson – Pois bem, entendendo que no dia de desova vocês costumam sempre espremer os ovinhos dos peixes. Por isso, gostaria de saber
se tem ou não um procedimento prático de como espremer os ovinhos. Ou
tem um tempo determinado para espremer após a desova.

– Respondo a pergunta dele: é sobre isso que os estagiários recebem noções práticas nos períodos de estágios. A princípio,
pega peixe fêmea, coloca–se na bacia e começa a espremer para que possa sair os ovinhos. Feito isso, espreme o líquido pastoso do peixe macho
para colocar por cima dos ovinhos. A seguir remove–se com folha ou com
dedo limpo e não tão molhado, com maior cuidado. O mais fácil de executar este procedimento é no dia especial que os peixes fazem sua desova.
Neste momento, os ovinhos da fêmea e o líquido do macho estão no ponto
certo para a reprodução. É preciso trocar água de meia em meia hora.
Só depois desse tempo é que os ovinhos ficam bem amolecidos, juntando
com líquido pastoso do peixe macho. Só depois é que derrama no rio onde
ocorreu a desova.
Lucas Bastos

ACIMET – Serra do Mucura até Boca Estrada
Manuel Azevedo –

Nós da ACIMET tivemos várias reuniões, oficinas e
debates. Dizemos que os Hupda realmente não entendem que o tinguijamento é prejudicial para os seres vivos. Na área onde vivemos, tem também esse que chamamos de Hupda. Ele pesca, vende ou troca para os
viajantes com farinha ou com qualquer coisa de sua necessidade. São esses que estão dominando a nossa área. Segundo os nossos avós e pais
velhos, antigamente a beira do lago, a beira do rio, não era o local adequado para sua caça e pesca. Praticando isto, nestes dias os Hupda nem sequer sabem o cultivo da roça. Em vista disso, começamos a improvisar
ideias, para conscientizar primeiro os moradores da beira do médio Tiquié.
Durante a primeira oficina que aconteceu, contamos com o comparecimento de nove comunidades, desde Serra de Mucura até a Boca da Estrada. O
pessoal da comunidade Barreira Alta foi convidado, mas não teve oportunidade de marcar sua presença. O representante desta comunidade era o
Zezinho Marinho, mas o mesmo foi para a comunidade São Luiz. A AEITY
também recebeu convite, e esteve presente. Teve também a presença do
ISA. Nesta primeira oficina, começamos a identificar nós mesmos a área
que abrange cada comunidade. Como cada um de nós mora separado de
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O impacto mais alto de
todos é o timbó.
... tem muita gente que
não aceita esta política.
Mas esperamos que eles
comecem a tomar
consciência.
Uns estão cientes de que os
peixes poderão terminar. E
alguns dizem que os peixes
não acabam.
Depois de longo tempo de
reuniões, discussões,
ficou decidido que cada
comunidade poderá assumir
suas responsabilidades
para cuidar de sua área.
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outra comunidade, temos limites nossos onde podemos praticar caça e
pesca. Por exemplo, no caso de Serra de Mucura, vem subindo e termina
até no lago de Ñumurã a sua área de caça e de pesca. Para o pessoal de
Pirarara vai subindo e termina até no igarapé Coceira. De Cunuri vai até
Baparãñoa. De Iraiti vai até no igarapé Witoña. A comunidade São Tomé
também tem seu pedaço no Utãbhoturu até o igarapé Traíra. Subindo chega a Boca da Estrada, que é sua área, até o Uira–Poço. Daí para cima
pertence já a Barreira Alta. Após a identificação das áreas, entramos de
acordo em elaborar legenda para o local de lagos e placas. Talvez vocês
que às vezes viajam, veem a placa de identificação. Sabemos que, durante
a demarcação, foram fincadas algumas placas, ou vemos nos terrenos dos
grandes proprietários. Sabe bem que onde tem placa é sinal de proibição.
Nesse caso, a nossa ideia, o nosso trabalho foi considerado pela maioria
das pessoas como totalmente proibição, isto é, para os que não participaram da oficina. A placa é sinal que tem lago naquele local. Durante a oficina, foi decidido que ninguém poderia pescar no lago onde tem placas, no
prazo de quatro anos. Após verificar se tem bastante neste lago, é só deslocar a placa no lago onde tem menos peixes, assim seguidamente. Talvez,
se quer entender melhor, é só chegar perto da placa e ler algumas recomendações de manejo do lago. Além dessas placas maiores, há também
placas menores que chamamos de placa de limite intercomunitário, mas
isto é feito de madeira. Aparentemente, do lado de cima está escrito o nome
da comunidade que fica para cima. Todos esses movimentos que a gente
faz não são sinais de proibição. Depois de tudo isto, retornamos a ter mais
outras reuniões. Foi muito longo. E o que estamos tratando agora é só sobre o manejo dos peixes. E, para nós, entra vários tipos de manejo. Podemos escolher da maneira que acharmos melhor. Muitos acham que a natureza não termina, mas não é não. Tudo tem seu fim. Até agora, não
conseguimos achar a pessoa mais culpada que traz impacto na nossa área.
Verificamos que timbó, malhadeiras, zagaias são alguns materiais de pesca
que vêm sendo considerados de alto impacto para os peixes. O impacto
mais alto de todos é o timbó. Neste caso, o homem deve estar consciente
para com a natureza. Mas será que o timbó nasce pela própria vontade?
Depois de tudo bem crescido, por si mesmo desce para o rio, no lago para
matar os peixes. Como já tinha dito, tem muita gente que não aceita esta
política. Mas esperamos que eles comecem a tomar consciência. Nós, os
seres humanos, convivemos com a natureza. Uns estão cientes de que os
peixes poderão terminar. E alguns dizem que os peixes não acabam. Às
vezes, ao ouvir estas afirmações, dá para ficar bravo e dá vontade de desistir desta política. Pior é no dia caxiri, às vezes o cara que não entende,
até quer provocar brigas e morte da pessoa. Por isso, não gosto de puxar
este assunto no meio da bebedeira. Pois o melhor é discutir nas ocasiões
de reuniões e de oficinas. Depois de longo tempo de reuniões, discussões,
ficou decidido que cada comunidade poderá assumir suas responsabilidades para cuidar de sua área. Principalmente os líderes e demais membros
da comunidade. O tinguijamento também não é proibido. Por exemplo, se
um dia você jogar timbó nos lagos, nos igarapés ou até mesmo no rio, saiba
que está executando um grande impacto para com os peixes e até mesmo
com a saúde das pessoas e todos os seres existentes. Outrossim, por
exemplo, tem pequenos lagos isolados, neles você tinguija, mas primeiro
tem que planejar direitinho. Tirar todos os peixinhos mortos sem deixar nenhum tipo de peixe. Tenho um lembrete para as pessoas de lugares distantes. É que durante o período de grande seca, não admitimos o tinguijamen-

to, principalmente nos grandes lagos. Permitimos a pesca normal. Ainda
agora mesmo, acabamos de falar que os nossos antepassados usavam
como material de pesca noturna o turi, que servia como lanterna. E o matapi servia como malhadeira. O uso da linha de pesca é livre. Também foi
colocada a compra excessiva das malhadeiras. Falaram que quem compra
mais são os aposentados, os que recebem auxilio maternidade, bolsa família etc. Durante a oficina, juntamos e discutimos o plano de manejo, escala
do projeto e, assim, tentamos entender o tamanho das áreas que vão ocupar, desde Serra de Mucura até Boca de Estrada. Ao final, surgiram vários
pontos necessários: recursos, conhecimentos, benzimentos, relações com
a natureza e outros... Por falar em recursos naturais, podemos tratar todos
os tipos de árvores, peixes, animais (voadores, rastejantes), serras, cachoeiras que se localizam em lugares distantes e próximos. Ao mesmo tempo,
começamos logo a pensar na escala de ação, de como fazer funcionar o
manejo dos recursos que possuímos perto de nós. Com a discussão, surgiu
a ideia de que pudéssemos trabalhar com o manejo da pesca da nossa
área. Mas a gente não foi mexer e querer trabalhar nas áreas de vocês.
Feito isso, sugerimos quem poderia cuidar ou trabalhar com isso. Daí surgiu esta palavra AIMA. Definimos que eles serão como monitores. Para ser
AIMA é importante ter vontade e interesse. Na época, o ISA já estava nos
assessorando. Ao mesmo tempo, o mesmo estava trabalhando com um
projeto de biodiversidade, com ajuda deles merecemos receber duas bolsas do projeto para pagamento dos AIMA. Cada um recebia R$ 90,00, com
isso começamos a movimentar, também elaboramos algumas normas a
serem cumpridas. Para os que vêm pescar nas nossas áreas, deixamos livres só para trazer os materiais de pesca que não acabam muito com os
peixes. É só chegar à comunidade que prefere, conversar com o líder local,
e o líder reúne o seu povo para decidir se vão deixar ou não. E determinar
também os dias que o pescador vai passar na área. Às vezes tem comunidades uma pertinho da outra, quando é assim, é preciso reunir o povo de
duas comunidades. Foi interessante que os AIMAs recebessem treinamento. Por esse motivo, entramos em parceria, entre AEITY e ACIMET. Porque
esta escola tem o mesmo objetivo. Por isso, movimentamos e trabalhamos
juntos. Os AIMAs recebem treinamento técnico, quanto os peixes pesam, o
comprimento dos peixes etc., para que precisasse tudo isto. Para isso, foi
interessante ter indicadores desde o início, não começamos multiplicando
os peixes através do benzimento. Mas, mesmo assim, alguns conhecedores fazem acabar os peixes através do poder de seu pensamento. E agora
é a vez de procurarmos um pajé e mandar benzer para que multiplique os
peixes. Nesses dias, nós do médio Tiquié estamos usando os métodos
oriental e ocidental. Através da pesquisa, verificamos a existência dos peixes por ano. Depois de dez anos, talvez teremos esperança de obter resultado. Isso se nós não desistirmos. Também foi essencial ter um calendário
ecológico, com as constelações do ciclo anual. Por exemplo, enchente de
arraia, enchente de tatu, tudo isto é o que nós acompanhamos e pesquisamos. Depois disso, estamos começando uma discussão para que os AIMAs
posteriormente possam ter o nível técnico.
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Ermínio Pedrosa – É em cima disto que estamos trabalhando. Para
mim, que não tenho estudo, se tornou muito difícil. Mas os que têm quinta
e oitava séries sentem menos dificuldades. Nós AIMAs tiramos o peso do
peixe e o comprimento. Muitos nos dizem que estamos inventando demais.
Todos nós recebemos os materiais para o nosso trabalho e pesquisa. Tivemos várias oficinas de treinamento. Temos também um caderno de diário,
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Laurentino Viana – Minha pergunta é a seguinte: pode ser liberado
fazer uma pescaria antes da reunião, encontro, pelo menos passar uns dois
dias nas áreas de vocês?
Manuel Azevedo – Sim, fazer pescaria antes de reunião e encontro
não é problema. O importante é só dizer os dias que vão passar naquela
determinada área. Mas vocês poderão ser acompanhados pelos AIMAs.
Realmente é proibida a pesca para os que vão vender.
Domingos Brandão – Então eu peço um grande favor para vocês,
meus parentes, vamos respeitar, vamos contribuir. Uma outra coisa, nós,
por aqui, quase todos temos motor–rabeta. Alguns dos nossos parentes,
quando não têm combustível, sempre costumam ir pedir combustível ao
exército e à equipe de saúde. Assim, quando conseguem, vão às áreas
de vocês para fazer pesca exagerada. E outra coisa que quero saber é
quantos anzóis para pegar daguiru e para pulado podem ser levados para
pescaria na área de vocês. No caso de anzóis, vocês também determinaram uma quantidade? No máximo cinquenta?

– Realmente, pescar para venda foi proibido, isso
da pessoa de outra área. Pois alguns trocam com bebida alcoólica. Mas
quando a gente compra à vista, uma dessas [garrafa de cachaça] custa R$
50,00. Vendo esta situação, a gente propôs de vender aos quem querem
comprar na comunidade, R$ 100,00 em quilo de peixe. Discutimos que
eles são consumidos para saúde. Caso queiram comprar do pescador da
comunidade, façam preço justo, assim o preço do peixe será justo também.
Atualmente, todas as coisas a gente pensa em comercializar, coisas que os
nossos antepassados trocavam entre eles, como beiju, farinha e peixes...
De minha parte, até o momento não pesquei para vender. Sobre o anzol,
é você que decide quantos quer usar. Pode levar mil ou dois mi anzóis
espera. Pois nem todos os anzóis espera come o peixe. Basta chegar com
liderança local para pedir licença, dialogar e negociar com ele. Pois cada
comunidade adotou critério para o pescador de outra área. Isso já foi esclarecido na fala anterior minha.
Manuel Azevedo

Agora entendo bem.
Nós mesmos respeitamos os
nossos lagos e ninguém leva
para discussão de briga em
relação à política de manejo.
Mas, no meio da bebedeira,
a gente grita entre nós do
jeito que quiser.

onde anotamos tudo o que ocorre por dia. E, para os pescadores de fora
que chegam comigo, sempre dou recomendação pedindo para que eles
passem novamente na minha casa, na subida. Na subida, dou uma reparada e pego o peso dos peixes que conseguiram.
Agenor Prado – Estamos tornando–nos mais fortes e corajosos para
cuidar da nossa área de pesca. Através disso que às vezes os projetos são
aprovados. Com isso compramos materiais – caderno, caneta, alimentação
para serem gastos durante as oficinas. Nós, descendentes do Doeporã,
temos uma pequena área de pesca. Mesmo assim, tentamos escolher um
AIMA para cuidar da nossa área. Infelizmente, o escolhido não teve interesse. Vendo isso, Bernardino decidiu ocupar o cargo do monitor. Agora entendo bem. Para nós, a nossa área não é tão extensa, mesmo assim possui
dez lagos que servem para pescaria. Dentre eles, consideramos três como
lagos de reservas. E vemos que não está adiantando. Pois tem pessoas
de outros lugares, ou até mesmo das comunidades vizinhas, que não respeitam a nossa área, os nossos lagos. De noite vão pescar. Nós mesmos
respeitamos os nossos lagos e ninguém leva para discussão de briga em
relação à política de manejo. Mas, no meio da bebedeira, a gente grita entre
nós do jeito que quiser. Notamos que em nossos lagos de reserva a multiplicação dos peixes apresenta–se muito pouco. Já faz dois anos. Vejo que a
pesca inadequada não está diminuindo. Precisa mais conscientização para
os parentes. Repito novamente que ninguém está proibindo.
Manuel Azevedo – Combinamos que, para quem veio pescar para
consumir, durante o trabalho da roça, para este fim poderá ser liberado. Do
contrário, para o pescador que chega dizendo que vai vender os peixes,
absolutamente ninguém vai liberar. Peço o favor para que vocês possam
transmitir estas minhas palavras aos demais que não puderam vir participar.
Melhoria e conscientização das sugestões anteriores vão ter todo tempo.
Bosco Rezende – Estão ouvindo? Todos os expositores nos apresentaram suas experiências de trabalho. Para quem tiver perguntas ou comentário, o espaço está aberto.
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Atualmente, todas as
coisas a gente pensa em
comercializar, coisas que
os nossos antepassados
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beiju, farinha e peixes...

– Por exemplo, para fazer festividade de dabucuri aos
teus cunhados, vocês têm que pescar pouca quantidade de peixes?
Claudio Meira

– Sim, na verdade nós não temos muitos cunhados.
Não sei como seria para os que têm muitos. Mas, no início, já tinha dito
que nós não conhecemos bem o que nossos avós praticavam nos tempos
passados, por exemplo, a execução de dabucuri. As danças dos brancos
a gente sempre faz. Para quem nasceu fazendo esta coisa, imagino que a
gente dança tudo errado.
Manuel Azevedo

– Gostaria de dizer que, no começo, habitávamos
numa só comunidade. Com passar do tempo, por causa de alguns problemas, fomos dispersando e atualmente moramos em comunidades separadas. Só a minha família mora em São José. O ancião Joanico não quis
que meu pai fosse embora. Meu pai contava que o nosso avô ancestral
morava no Yaiwi. O nome dele era Birinho, inspetor. É aí que se encontra
a sepultura do nosso avô. Desde o princípio veio acompanhando o velho
Masimiõ, mas foi morar por lá e morreu. Após a morte dele, viemos morar
para cá. No entanto, mesmo morando aqui, mantivemos aquelas áreas de
lá. Realmente, juntos lutamos e defendemos nossa política. Quando a gente vai passar ou fazer pescaria por lá, é claro que pedimos licença aos nossos parentes. Na verdade, eles são irmãos menores e nós somos irmãos
Vicente Azevedo

... não conhecemos bem
o que nossos avós
praticavam, por exemplo, a
execução de dabucuri.
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maiores. A área que pertencia aos nossos avós, e hoje pertence a nós, é
no Dupusuko. E bem próximo deste, tem um lugar chamado Wahperako,
que pertence aos descendentes de Khoapaporã. Por isso, se vocês forem
para lá, procurem primeiro conversar com os meus irmãos e até com os
Khoapaporã. Se vocês entrarem na área de Khoapaporã ou na área dos
meus irmãos sem permissão, vão ficar revoltados. Percebemos que nesses
dias, quando alguém vai para a pescaria em outros lugares, sempre vai
com rabeta. Combinamos que vamos liberar só para quem vem remando
com seu ranchinho. Porque quem anda a motor é aquele que está fazendo
seu comércio. Antigamente, os nossos pais andavam remando quando iam
fazer pescaria nos locais distantes no período da seca. Hoje em dia, muito
ao contrário, ninguém mais quer remar. Surgem também maneiras novas
de pesca. Usam motores de 15 ou 40 HP e vão arrastando com enormes
malhadeiras. Mas nem todos, é a minoria que usa esta prática.

Os antigos sempre
dialogavam entre eles sobre
os benzimentos. Conheciam
bem o parentesco. Por isso,
chegavam para tinguijar lago
da pessoa que tinha
parentesco de aproximação
do seu grupo. Apresentava
o porquê e para quê veio.
Aí, o conhecedor da área
indicava o lago propício para
tinguijar e, com benzimento,
apaziguava, colocava em
ordem os estragos.
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Sergio Lana – Estão sentados? De ontem para hoje estamos estudando muita coisa. Tenho uma curiosidade. A Estação Caruru doa cinco
alevinos aos interessados e, depois da reprodução, precisa devolver cinco
ou dez alevinos de sua origem. Coisa boa, não é? O pessoal de Pari abaixo
deixará reproduzir bastante em alguns anos e, na enchente, os peixes dispersariam em todo o Tiquié. O presidente da ACIMET lembrou ao indivíduo
que tem assopro pudesse guardar abaixo de sete chaves. Enquanto for
benzedor eficiente, Protasio fará o benzimento do rio para ficar abundante
de peixes na fronteira. Um AIMA salientou que na sua área tem um lago
sob assopro de sete camadas. Mesmo com os melhores timbós e com benzimento para o timbó ficar mais potente, nenhum peixe morre. Essa forma
de tratar os lagos é coisa boa? Transformar a água em vários tipos de doce
com benzimento é recomendável? Segundo o que ouvi, quando faz mumipase ao caxiri, afeta o trabalho da roça e a mulher se pega dores das mãos,
das pernas, joelhos. A minha pergunta é: será que mumipase não afeta
também todo o meio ambiente?
Manuel Azevedo – Este ponto já foi destacado por mim e pelos outros,
várias vezes. Foi dito que os antigos conhecedores desta prática já se foram. Talvez, alguns tenham conhecimento dessa coisa. Acho que foi por
causa disso que, quando tinguijei nos anos idos [quando não se falava em
política de manejo], não conseguia peixes. Os antigos sempre dialogavam
entre eles sobre os benzimentos. Conheciam bem o parentesco. Por isso,
chegavam para tinguijar lago da pessoa que tinha parentesco de aproximação do seu grupo. Apresentava o porquê e para quê veio. Aí, o conhecedor
da área indicava o lago propício para tinguijar e, com benzimento, apaziguava, colocava em ordem os estragos. Depois disso, fica esperando uma
semana. Vendo a prontidão do lago a ser tinguijado, avisava o visitante para
tinguijar. Somente o conhecedor local fazia nimapeose. Portanto, depois do
tinguijamento, deixava tudo em ordem. Meu pai contou que, para isso, precisa maturidade e ter responsabilidade com as consequências. Atualmente,
com a desestruturação dos grupos étnicos, esse trabalho acaba sendo feito por qualquer pessoa. Consequentemente, a gente assiste ao processo
de escassez dos peixes. Quando eu tinha dez anos, via na minha área a
subida dos aracus em cardumes vindo parar por aqui. A subida das piabas
lá não via tanto, pois passavam no igapó. Acredito que por aqui dava para
pegá–las. Enquanto vocês consumiam essas piabinhas, a gente pagava
esse proveito com as picadas de piuns na minha área. Deu para você compreender, Sergio?

Maximiniano Maranhão – Para mim é pouquinha coisa para Manuel.
Certa vez, fui fazer mariscagem na área de Cunuri, especificamente no igarapé Tabaco. Enquanto eu estava armando anzóis espera no igapó, passaram na copa das árvores macacos barrigudos. Embaixo deles, tinha muitos
aracus se alimentando das migalhas das frutas que os macacos deixavam
escapar. Então, a minha pergunta: é permitido fazer caça com a espingarda
na sua área de manejo ambiental?
Manuel Azevedo – O manejo está ligado tanto com a pesca e quanto
com a caça que sustenta a nossa vida. Foi dito que podemos pescar e
caçar com a maior tranquilidade. Quem for bom de alvo de espingarda consegue a caça. Para isso, tem os AIMAs. Para saber quantos peixes pescou,
quantos animais caçou. Anotam no seu diário e numa ficha de pesca. Com
isso, vão acompanhado quantos peixes e caça foram feitos em cada ano.
Além disso, tem também árvores frutíferas. Um exemplo: uma pessoa tinha
passado na minha área, mas em vez de trepar para tirar o cacho de açaí,
derrubou–o. Todavia, para os moradores da área, era somente para trepar
sem depredação. Estamos cuidando um pouco de tudo. Sabemos que o
pé de açaí não regenera. Então, com o estudo, classificam–se recursos
renováveis e não renováveis. O pé de açaí se classifica como recurso não
renovável. O mais importante é ter noção de responsabilidade para com o
meio ambiente, pensando e se preocupando com as gerações posteriores.
Estamos apresentando e mostrando o nosso trabalho e nossa política de
manejo. Não estou aqui para direcionar vocês a trabalharem como na minha área. Sem a discussão construtiva, a gente se torna ou se projeta entre
nós como estranhos.
Roberval Pedrosa – Vou falar alguma coisa também para vocês.
Nos igarapés Kareña e Ñumurã, decidimos, juntos como irmãos, cercá–los
quando o rio abaixa gradativamente. Nossa finalidade é que todas as espécies de peixes que estavam no igapó pudessem ficar presas no cercado
e, consequentemente, procurar abrigo no lago. Assim, ficariam intocados.
Ao constatar o cercado de pari nesses ambientes, não pense que a gente
fez isso para tinguijar.
Durvalino Fernandes – Enquanto vocês estavam apresentando, eu
estava refletindo o seguinte. O Mandu respondeu muito bem, dizendo que
o benzimento do rio ficar abundante de peixes da nossa área será feita na
fronteira. A mesma coisa falou o Protásio. Porém, os afluentes deste rio
precisarão desse ritual. Do contrário, os moradores vão permanecer na
escassez dos peixes. Quero colocar conhecimento desde já ao Mandu de
que, ao pernoitar na sua área, vou colocar malhadeira na beira do rio. Lá
tem muita facilidade de capturar peixes com as malhadeiras.
Manuel Azevedo – Pelo que compreendi, está levando como brincadeira! Muito bem, quando a gente viaja nem toda vez tem alimento. Pode
parar e fazer sua pesca. Mas recomendamos que não faça com exagero.
Quando se fala manejo da bacia do Tiquié, envolve todos os recursos naturais. Por isso, quando o Protásio for fazer benzimento do rio abundante dos
peixes, vai afetar toda a bacia do Tiquié, sejam afluentes, igarapés. Pois foi
dito que os peixes são Peixes–Gente.
Bruno Sampaio – A gente tem barco ACIRU. O Mandu nos informou
que proibiu vender peixes da sua comunidade. Por isso, quando o barco chegar ao porto, não nos procure e nem nos pergunte se tem peixes.
Parece que será liberada a venda dos peixes quando estiver em plena
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abundância do rio, não Mandu? Na verdade, a gente comprava pensando
nos passageiros. Não era para vender por aqui. Já foi proibido! Estão me
ouvindo professores, aposentados, agentes de saúde...
– Aquele que pesca e vende por aqui foi proibido.
Questão do Bruno Sampaio: se ele parar na comunidade e os moradores
forem vender–lhe, acredito que ele vai comprar. O pescador vai vender conforme o seu produto, pois outro consegue quantidade maior, outro pouco...
depende do pescador. Questão Candinho: por necessidade, os membros
da comunidade combinam entre eles onde eles vão pescar para ele. Com
isso, troca gasolina e outras necessidades da família do pescador. Isso é
comum por lá. Com que produto ele compraria sem a pesca? A gente não
tem salário! O problema é pessoa de outro lugar pescar na nossa área e
vender por aqui. Estão me compreendendo? Outra coisa foi o problema
dos motores. Na verdade, todos temos esta coisa. Durante toda a minha
vida, nunca remei. Desse ponto, conscientizamos que transita demais. Ao
ouvir isso, o meu tio Rodolfo disse que os brancos compram motores para
fazer negócio, enquanto que nós compramos para fazer pesca. Falou isso,
porque nunca tinha visto fazer pesca de rabeta na sua vida. Então, como
a gente estava tratando e rememorando a tradição, traçamos o seguinte.
Quem for fazer mariscagem na minha área, terá que chegar lá de canoa, remando. Caso o mariscador chegue de rabeta, consideramos um negociante. Portanto, não deixaremos fazer mariscagem. Pois os nossos antepassados faziam assim na época de seca e de enchente para fazer mariscagem.
A geração atual só quer andar e fazer pesca de rabeta. Entra e espanta
e arrasta as malhadeiras para capturar os peixes com motores de 15 HP,
40 HP. Acho que vocês estão ouvindo isso por causa de um. Nesse ponto,
nós, lideranças reunidas neste encontro, vamos discutir com profundidade.
Respondi as perguntas de vocês? Agora passo a palavra para o Firmiano.
Ele disse que estou falando sozinho demais.
Manuel Azevedo
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– Nesses dias estamos tratando e discutindo sobre
a política de manejo de pesca. Recentemente, nós do médio Tiquié fundamos uma associação, à qual hoje pertencemos. É claro que nós também
possuímos os nossos locais de pesca, como vocês. Na nossa associação,
ninguém discrimina um ao outro. Todos merecem respeito. Todos nos reunimos para propor e seguir ideias sobre a questão de manejo. Hoje, aqui
estamos para propor e sugerir ideias sobre questão de manejo; falando e
mostrando tudo o que solucionamos no nosso encontro. Cada etnia e cada
clã mora onde seu avô ancestral vivia e pescava. No médio Tiquié, onde
moramos, tem lagos maiores, menores e igarapés. Para nós, o nosso avô,
a princípio foi entrando no igarapé Japu e depois veio descendo por terra
e permaneceu em Mhamiri. O nosso chefe mesmo era Pamuripaumũhori.
O mesmo entrou vivo nesta serra como se fosse morrendo. Ficaram com
ele Dahseu, Wiru e Umũhori. Só depois é que chegaram ao atual Iraiti.
Mas, desde aqueles dias, já tinha sua área onde pescava e buscava seus
alimentos. Pertencia a eles uma parte de cima até a Boca da Estrada e,
para baixo, até Bapara. Antes não existia ninguém na Boca da Estrada, só
depois que vieram morar. Mas são nossos cunhados. Ninguém está sovinando e não é proibido fazer pescaria nessas áreas. Sei que vocês, do
alto Tiquié e dos afluentes, acham que o pessoal do médio Tiquié está
proibindo tudo. Meus parentes, a partir de agora, pensem e entendam bem.
Quando vocês forem perto de nós, vamos ter que receber bem e liberar
nossos locais de pescaria. O lago Ñemerã, como chamavam antigamente,
Firminiano Lobo
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na verdade não era esse nome, era Semerã. Quando guri, vi que neste
lago tinha várias espécies de peixes, como tucunarés, pacus e demais outros, mas com o passar do tempo foram acabando. Os pequenos lagos e
igarapés eram ricos de peixes. Sei que foi o nosso próprio parente que fez
acabar com as traíras. Foi cortando tudo, que chamo de doesari. De noite,
esticavam malhadeiras onde os peixes se abrigavam e espantavam para
pegá–los, e até mesmo à noite jogavam timbó. E, um dia, até eu mesmo fui
matar muitos peixes. E agora é que estão se reproduzindo novamente. Nos
lagos onde tem placas é totalmente proibido, tanto para nós e mais ainda
para os outros. Na minha área é Semerã, considerado como lago de reserva. Falamos e trabalhamos isto, pensando já nas gerações vindouras. E se
não manejarmos bem os nossos lagos, se acabarmos já com os peixes,
do que é que nossos netos vão se alimentar? Para nós indígenas, é difícil
encontrar um trabalho remunerado. Outra área que pertencia aos meus
avós é lá no sitio onde mora o Sr. Mateus. Às vezes, ouço dizer que tem
pescadores naquela área. Mas, mesmo morando para cá, gostaria que pelo
menos pedissem licença. Pois era nossa área. Era lá que os meus avós
derrubavam e faziam roça. Já conversei com Mateus para que cuidasse
e manejasse bem aquela área. Se quiserem pescar vão para lá, mas tem
limite até em Ñohkarã.

E se não manejarmos
bem os nossos lagos, se
acabarmos já com os
peixes, do que é que
nossos netos vão se
alimentar? Para nós
indígenas, é difícil encontrar
um trabalho remunerado.

– Acabamos de ouvir a apresentação dos participantes da ACIMET. Gostaram? Agora vamos ouvir do segundo grupo que é
AEITU/AATIZOT. Apresentarão os seus trabalhos e suas experiências de
manejo ambiental.
Bosco Rezende

AEITU
Higino Tenório – Tenho a dizer sobre o trabalho com a Escola, isto é,
atividades de produção alternativa, no qual entram piscicultura, avicultura e
meliponicultura, são três pontos principais que pretendemos trabalhar junto
com a Escola. Criação de peixes, precisa trabalho de cabeça no lugar, com
isto, surgem vários conhecimentos, por exemplo, experiência de CANOITA
é a troca de conhecimentos tradicionais. Pensamos várias formas: de que
maneira a educação deve seguir dentro da escola? Tudo o que vimos dos
outros, tentamos fazer experiência. E encontramos o ponto principal: “Gestão Territorial”. Primeiro, começamos a identificar de tudo o que vivemos
nestes dias. O segundo é tentar nos preparar para a nossa condição de
vida no futuro. Estamos em movimento, procurando um meio para alcançar
o nosso objetivo. Portanto, falamos um pouco, querendo entender sobre a
CANOA. Como os moradores do Pirá–Paraná têm possibilidade para este
tipo de trabalho. Se dá para seguir este rumo para nós também. Chegamos
a pensar também se é melhor conhecer bem também a tradição dos brancos, comparando, com isto poderemos melhorar com a nossa realidade. Vimos que há desenvolvimento de conhecimento tradicional com caxiri, kahpi, danças indígenas e rituais. Os alunos vão para pescaria, trazem para
casa e tiram o peso dos peixes capturados. E até fazem pesquisa sobre os
peixes consumidos por um dia e dois dias. Aprendemos, também, o modo
de sobrevivência dos nossos antepassados. E as mães, de quê se alimentavam para manter sua família bem sadia. Aprendemos também o período
de desova dos peixes. E como podemos trabalhar para criar os peixes,
até sabemos se o rio está enchendo, se está parado ou se está descendo.
Junto com tudo isto, temos também um calendário ecológico. Sabemos
que os nossos avós acompanhavam o tempo com as constelações. Temos
também esses que chamamos de AIMAs. Eles também fazem anotação

... Canoita é a troca de
conhecimentos tradicionais.
... “Gestão Territorial”.
Primeiro, começamos a
identificar de tudo o que
vivemos nestes dias.
O segundo é tentar nos
preparar para a nossa
condição de vida no futuro.
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Sabemos que os nossos
avós acompanhavam o
tempo com as constelações.
Temos também esses que
chamamos de AIMAs. Eles
também fazem anotação
sobre tudo o que
ocorre por dia.
Na escola, só se aprendia as
coisas de fora. Vendo isso,
foi pensando em organizar
uma escola indígena.
A nossa esperança e
objetivo era ensinar aos
nossos filhos a nossa
cultura, a fim de que
eles sejam autônomos
de pensamento.

sobre tudo o que ocorre por dia. Para por em prática, precisa de gráfico,
técnica dos brancos. É bom que todos tenham material didático. Na nossa
área, não temos melhores conhecedores que possam nos benzer em certos períodos necessários. Por isso, às vezes, sempre é preciso convidar o
conhecedor de outro lugar. Por falta desse conhecimento, fomos plantando
qualquer tipo de plantas. Mas pensando que assim estaremos fazendo o
manejo ambiental. Nós temos conhecimento de fora. Não é que nós não
conheçamos, mas falta pôr em prática. Por exemplo, comer na hora certa e
não muito. Às vezes exageramos de comer muitas coisas doces do branco
e, no final, acaba tendo diarreia. Meliponicultura: trabalhamos também com
a criação de abelhas, tivemos esta iniciativa por falta de peixes na nossa
área. Dentro disso, surge estudo de matemática e biologia. Lá é difícil de
pescar peixes. Por isso, tinha dito para Manuel – olhar para vocês é muito
bom, onde tem muitos peixes. Avicultura: vendo a escassez dos peixes, foi
pensado em trabalhar com isso. Nessa área, entram conhecimentos, como
matemática, biologia etc. Foi pensando que, ao trabalhar com isso, a gente
contribuiria com o manejo ambiental. Lá está difícil de fazer pesca. Nunca
a gente tinha pensado em fazer pesca na área onde há abundância dos
peixes. Falei para Mandu que na sua área tem muita facilidade de pescar. O
trabalho que se desenvolve por lá está tendo resultado positivo, enquanto
que no governo deve parecer uma teimosia da minha área. Na escola, só
se aprendia as coisas de fora. Vendo isso, foi pensando em organizar uma
escola indígena. A maioria de vocês só falava contra essa organização e
essa luta. A nossa esperança e o objetivo era ensinar aos nossos filhos a
nossa cultura, a fim de que eles sejam autônomos de pensamento. Sendo
assim, a nossa escola tem currículo diferenciado. Deixamos de matricular
os nossos filhos aqui em Pari–Cachoeira. Porque os professores daqui vão
dizer que a escola de lá nada ensinou, querendo ensinar do mundo ocidental. Estamos em cada etapa aprofundando o conhecimento tradicional.
Assim que funciona a escola!
Bosco Rezende – Tem alguém que queira fazer perguntas? Dúvida?
Não tem? Então vamos ouvir a apresentação da AATIZOT!

AATIZOT
– Moramos já no finalzinho deste rio Tiquié, pois é lá
que os nossos avós moravam. Trabalho todos os tipos de trabalhos que
vocês fazem por aqui, mas lá os peixes não têm mesmo. Usamos o timbó
somente antes da realização de festas importantes, como dabucuri, rituais
grandes, reuniões comunitárias. Em relação ao uso das malhadeiras, foi
proibido deixar no estirão do rio, no dia da desova dos peixes. Foi proibido
cortar os paus da beira e dos ambientes das traíras. Ver os lugares sagrados com todo respeito, porque senão surge qualquer tipo de epidemia que
acaba com a vida das pessoas. O benzedor tem o direito de proteger com
cigarro ou breu. Foi proibido o uso de puçanga. Foi discutido também que,
antes de cortar palhas de caraná, será preciso benzer bem antes do trabalho. Surgiu a ideia de manejar o breu. Sabemos que as frutas de sorveira
servem de alimento para o ser humano e animais, portanto muitas vezes
tem gente que derruba o pé. Neste caso, decidimos fazer o plantio de sorva. Tivemos que entender sobre o manejo tradicional do meio ambiente.
Discutimos e solucionamos que é preciso manejar os peixes, árvores e
demais recursos naturais. Pedimos auxílio dos nossos pais mais velhos.
Fazendo assim, viveremos sempre numa boa situação de vida. Danças
Protasio Lopes
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indígenas, tem dias marcados para isso, tem muitos que conhecem o ritual,
o ritmo das danças. É isso que trabalhamos por lá.
Bosco Rezende – Todo mundo está compreendendo? Alguém quer tirar dúvidas?
Ora, a coordenação e a assessoria do encontro pedem para a gente permanecer
até o final da apresentação do trabalho. Estamos trabalhando para o bem da nossa
vida. Precisamos ouvir, a fim de refletir, pessoalmente, nesta noite, antes de dormir.
Amanhã será preciso cada um apresentar proposta e colocar algumas reflexões.
Estão me ouvindo? Vai ser assim amanhã! Prosseguindo o trabalho, vamos ouvir
AEITY. Recomendo que os expositores apresentem somente ideias principais.

AEITY
– AEITY significa Associação da Escola Indígena
Tukano Yupuri. Chamamos assim, pois o nosso ancestral tinha nome de
Yupuri. Essa associação foi fundada nos anos de 2001 e 2002. Nos mesmos anos, implantamos uma escola diferenciada que abrange seis salas
de extensão e dez comunidades. Educação em Manejo do Médio Tiquié
– dizendo isto, começamos a pensar já nas futuras gerações, este é o principal objetivo da escola. Discutimos e verificamos que estamos perdendo
tudo: peixes, nossa cultura, benzimentos etc. As ideias surgiram durante o
encontro e contou com a participação de associações de base. Em 2003, o
nosso projeto foi aprovado com a ajuda da FOIRN, através do PDPI. Com
este recurso, fizemos plantio de milho, agroflorestal e meliponicultura, e está
dando resultado. Temos doze professores que atuam na Escola. Além disso,
recentemente criamos escolas de ensino fundamental. Já no ano de 2005
começamos com plano de manejo de pesca e de outros recursos naturais.
Vicente Azevedo

Cornélio Gonçalves – Promovemos três dias de reunião para escolher os AIMAs. Foi nos dias 14, 15 e 16 de abril. No último dia, fomos escolhidos como AIMAs, escolheram cinco. Durante três anos, o nosso trabalho
deu tudo certo. Já quase perto de completar quatro anos, desistiram dois
dos nossos colegas. Sou eu quem coordena essa turma. Recebemos treinamento sobre como e quais seriam os pontos mais específicos para anotar no nosso diário. Treinamos também o preenchimento da ficha de pesca
e medição de sorvas. Estamos anotando todos os dias se choveu ou não,
desova dos peixes, constelações, migração de animais e peixe. Por isso,
foi necessário elaborarmos o calendário ecológico. Após o treinamento,
sempre é preciso articular nas comunidades, transmitindo e conscientizando tudo o que aprendemos. Pessoas de alguns lugares, quando dizemos
que a natureza tem seu término, pelo contrário responde que não acaba.
No ano de 2007, vendo que dá bastante trabalho só para a turma do AIMA,
escolhemos uma outra turma que chamamos de voluntários. Eles também
têm uma ficha de pesca, na qual fazem anotação de todos os peixes que
capturam. Como gratificação, a turma recebe pilhas, tabaco, sabão etc.
Acompanhamos também os artesãos do banco tukano, tentando pesquisar
quantos pés são derrubados por ano ou quantos bancos estão sendo fabricados. Realizamos este trabalho, com a ajuda das associações ACIMET,
AEITY, ATRIART, com os AIMAs. Tudo está registrado. Quando verificamos
bem em cada constelação, ocorrem coisas diferentes. Por exemplo: doenças. Para concretizarmos tudo isso, tivemos três oficinas com a participação dos AIMAs, velhos conhecedores, professores e alunos. Com maior
esforço, obtivemos um resultado dentro da escola AEITY.

– Com o calendário ecológico, acompanhamos a subida dos peixes, época de floração. Quando a gente vê bem, nem tudo isso
Vicente Azevedo
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ocorre na época determinada. Conseguimos pesquisar a história de todas
as constelações que conhecemos. Isto poderá ser publicado num livro.

ACIRC
– O nosso rio Castanha tem dois AIMAs, são alunos
que estudam na Escola AEITY. Lá também trabalhamos sobre manejo do
cipó. Depois da apresentação sobre o manejo dos peixes, apresentarei sobre o manejo do cipó.
Renato Macedo

João Paulo Marinho – Pertencemos também à AEITY, aprendemos e
treinamos juntos na Escola. Neste ano, vimos que deu certo o calendário
ecológico. Piracema de peixes ocorreu no período adequado.
Renato Macedo – Para nós, o manejo de cipó é muito semelhante ao
manejo dos peixes. Apesar de o rio ser pequeno, possui também lagos.
É só chegar lá, conversar e fazer pescaria. Na verdade, não manejamos
somente o cipó, cuidamos das madeiras para fabricar canoa, acaricuara,
sorva e outras. Temos um, que chamamos de ficha de campo. É como se
fosse um diário, o mesmo que dos AIMAs.
Higino Tenório – Quando tira cipó, vocês deixam pelo menos três ou
quatro fios de cipó? Ou vocês não vendem mais aos comerciantes?
Renato Macedo – Para cuidar, usamos o seguinte: primeiro contamos
todos os fio de um tronco, faz mapeamento, anota a distância que o tronco
se localiza e no fim faz plaqueamento com numeração. Por exemplo, às vezes em um tronco tem trinta fios, entre esses pode ter cinco fios em fase de
crescimento, neste caso dá para tirar só vinte. O resto é deixado no tronco.
Para os brancos, este plano de manejo faz sentido. Com este pouco cipó
que apanhamos, temos oportunidade de trabalhar artesanato como aturá
etc. Quando estiver pronto, sempre levamos para mostrar a nossa assessoria e uma parte fica para a nossa venda.

– Nós já tivemos toda experiência no lado da educação. Pois temos ensino fundamental comum em nossas comunidades.
Os alunos aprendem a língua indígena, como desana e tukano, e a língua dos não indígenas. No nosso rio tem poucos peixes e apresenta maior
número de pessoas. Nesses dias, ocorreu a reprodução e a desova dos
peixes, mas ninguém foi pegar. Esperamos uma melhoria no próximo ano
com esta situação.
Inácio Pimentel Paz

Alexandre Rezende –

Temos uma experiência já realizada no caso da
criação de peixes. Temos quatro barragens. Surgiram alguns tipos alevinos
nestes locais, como peixe–trovão, acará, dupuriterõa. Estes estão se reproduzindo muito bem. Depois de tudo isso, priorizamos discutir e batalhar na
parte da educação. Vimos que estamos perdendo tudo o que era da nossa
cultura. Devagar, estamos levantando. Os alunos estão em andamento na
pesquisa, querendo saber tudo o que os nossos antepassados faziam. Estamos com o objetivo de construir uma casa específica para danças culturais e outras para as pesquisas posteriores.

Propostas finais
Uso de timbó será definido em cada área de manejo, conforme a sua
realidade.
Tudo o que foi discutido será aprimorado, o estudo do manejo nas
suas respectivas comunidades e colocá–las em prática. Ao retornar às comunidades, apresentem as propostas elaboradas aqui na oficina, mostrem
as novas maneiras de manejar o meio ambiente. Pois tudo isso foi proposto, tendo a finalidade de melhorar o nosso manejo ambiental. Assim, no
próximo encontro estaremos já com as nossas experiências de trabalho de
manejo. Com isso, iremos apresentar as nossas dificuldades e consolidar a
nossa política de manejo ambiental.
Desta vez, as associações ATRIART, AEITU, ACIMET e AEITY apresentaram experiências e mostraram seus desafios. Por enquanto, as associações ACIRU, CIPAC e OIBV não têm experiência de trabalho, mas no
próximo encontro estarão já com experiência de trabalho de manejo ambiental. Então, reúnam os seus associados para fazer repasse e aprofundar
a discussão deste encontro. Também convidem para receber treinamento
dos AIMAs da sua associação. Somente assim, no próximo encontro, o
manejo ambiental estará mais consolidado.

Ao retornar às comunidades,
apresentem as propostas
elaboradas aqui na oficina,
mostrem as novas maneiras
de manejar o meio
ambiente. Pois tudo isso foi
proposto, tendo a finalidade
de melhorar o nosso manejo
ambiental.

Proposta para o manejo dos peixes da bacia do rio Tiquié
ACIRU
Tinguijamento, malhadeira, estrago, lixo inorgânico, uso de puçanga, pescaria diária, tarrafa.

Para iniciar o plano de manejo, faremos conscientização das comunidades. Através desse planejamento, para melhor funcionamento dessas atividades, precisaremos de um AIMA.

AEITU/AATIZOT
Não colocar malhadeiras antes que os peixes desovem.

Não usar timbó a partir dessa determinação.
Só pode usar timbó em lago pequeno e isolado. No entanto, terá obrigação de repovoar.
Deverá fazer benzimento ritual para que produzam mais peixes, em abundância, através da força
de reza.
Controlar o uso de puçanga de pesca e de caça, para aquelas pessoas que usam será recomendado somente usar antes de festa da comunidade, ou seja, trabalhos comunitários, festa do padroeiro
e também festa tradicional.
Todos têm obrigação de não pescar e não caçar nos lugares sagrados.
Todas as instituições, ou seja, associações, escolas, comunidades, igrejas, postos de saúde, prefeitura, seja onde for, têm de estabelecer o destino do lixo inorgânico industrial.
Não estragar os lugares ecológicos, cada animal tem a sua ecologia, camarões, traíras etc.
Arborizar e fazer o plantio de árvore nas comunidades para evitar erosões.
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OIBV, CIPAC

Respeitar limites de pescaria de acordo com o plaqueamento e pedir licença de lideranças das
comunidades.

Os acessos às áreas de pescaria dependem de autorização das lideranças das comunidades.

Reunir duas vezes por ano para avaliar o manejo ambiental.

Propostas específicas:

Lixo: coleta de lixo inorgânico, pilhas, ferro, materiais plásticos em geral; não jogar óleo queimado
no rio (de motores, rabeta etc.); colocar lixeira em cada comunidade, assim como nos barcos, rabetas, voadeiras.

Não tinguijar os lagos e igarapés.
Impedir as pescarias dos Hupda.
Criar outra forma de manejo, de acordo com a cultura dos Hupda.

ACIRC

Usar malhadeira de forma consciente, obedecendo às regras de manejo dos peixes.

Não usar timbó.

No dia de piracema, usar malhadeira de quinze metros, de quatros dedos, seguindo as outras
regras de manejo.

Não usar malhadeira durante as piracemas.

É proibido o mergulho.

Ter conhecimentos sobre lugares sagrados e reunir juntamente com os sábios.

Não jogar animal morto no rio.

Pedir licença para as comunidades.

Respeitar os lugares sagrados.

Proibir a destruição de habitat de peixes.
Lixo Inorgânico: recolher pilhas, enterrar ou mandar para lugar adequado. Seria muito bom se o
pessoal do ISA e do DSEI pudessem dar apoio na coleta.

AEITYPP
Utilizar materiais de pesca dos nossos antepassados.
Durante as piracemas, podemos usar instrumentos de pesca indígenas.
Usar timbó nos igarapés para repovoar.
Evitar comprar malhadeiras finas.
Evitar trânsito de motores durante a piracema.
Respeitar os lugares sagrados.
Coleta de lixo comunitário ou nas escolas.
Evitar jogar lixo no rio.
Não derrubar árvores frutíferas.
Usar cerimônias para preservar lugares sagrados, convidando benzedores bons.

MÉDIO TIQUIÉ (AEITY, ACIMET)
Reduzir tinguijamento.
Proibir o uso de malhadeiras finas.
Respeitar os lagos de reserva.
Utilizar formulários de autorização de pesca.
Reduzir uso de puçanga.
Proibir usar anzóis sem isca.
Proibir bateção e arrastão.
Reduzir quantidade de anzóis de pesca, no máximo trinta para traíra, mandubé, daguiru.
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Planejamento
O encontro de manejo seria anual, mas somente uma vez. O próximo
encontro seria em Pari–Cachoeira. O último encontro, conforme contempla o projeto, seria na AATIZOT, nas cabeceiras do Tiquié. Lá os sábios
poderiam realizar os benzimentos para o rio Tiquié ficar abundante de
peixes.
No próximo encontro, vamos convidar novamente o pessoal do rio
Uaupés. Parece que neste ano, por falta de transporte, não puderam vir
participar deste encontro. A finalidade do convite é que eles possam, desde
já, ter a noção de como fazer um manejo dos peixes equilibrado, pois eles
fazem parte do nosso rio, ou seja, o nosso rio banha o rio Uaupés.
O segundo encontro seria entre os dias 04 a 07 de novembro de 2009.
Por causa disso, será preciso fazer remanejamento do projeto. Depois será
preciso recorrer ao apoio da FOIRN e do ISA.
Caso a gente fique dependendo somente do projeto, vai ficar por aqui
mesmo. Para não acontecer isso, estamos aqui discutindo e dialogando
entre nós, em busca de solução, a fim de que aconteça o próximo encontro.
Toda a discussão feita nesse encontro será editada e publicada em
tukano, tuyuka e português.

Avaliação
Coordenador do Encontro, João Bosco Rezende – Nesses dias ficamos discutindo para o nosso bem viver. Discutimos sobre como cuidar dos
peixes. Diagnosticamos a nossa pesca predatória. Com isso, procuramos
apresentar solução de melhoria do nosso manejo da pesca. Entramos em
consenso de que poderíamos evitar ao máximo a pesca predatória, para o
nosso bem comum. Assim, termino agradecendo a todos que participaram
deste encontro.
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Resumo da avaliação: Este encontro foi muito importante e marcante, pois somente agora estamos criando uma maneira de cuidar do manejo
ambiental em conjunto. Estava precisando isso mesmo, sempre olhar para
frente. Algumas associações já vinham lutando e trabalhando com essa
nova maneira de manejo ambiental equilibrado. Esta era a nossa ansiedade e esperança.
Atualmente, estamos dentro da terra indígena demarcada. Portanto,
com esta política de manejo ambiental estamos querendo fortalecer a nossa política. Queremos trabalhar na nossa terra sem depender dos outros.
Nesses dias, conseguimos estudar muitas coisas e conhecer as coisas que
a gente não sabia. Ouvimos dizer que os AIMAs capturam peixes com malhadeiras, mas no próximo encontro queremos ouvir se eles pescam com
caniço.
Agradecemos muito aos nossos assessores, pois eles nos dão apoio
e colaboram bastante. No próximo encontro, teremos nova mentalidade
e discutiremos com maior amadurecimento sobre a nossa experiência de
trabalho de manejo.
Participando e reunidos juntos no encontro entre as associações AATIZOT, AEITU, AETYPP, ATRIART, CIPAC, OIBV, ACIRU, OIDS, 3TIIC,
AEITY, ACIMET, ACIRC, está sendo muito bom. Esperamos que a gente
continue sendo unido. Assim, agradeço e estimo a cada um de vocês que
veio participar deste seminário.
Avaliação

Puati merã Kusa Kharã Dehsubasere
NerÞ Nã Ukũ ke

dos assessores do ISA, Aloisio Cabalzar (antropólogo)

e Pieter van der Veld (agrônomo):

Esse encontro foi muito bom, com a
participação de todas as associações. Foi muito bom o resultado dele. Teremos que continuar trabalhando e discutindo sobre o manejo ambiental,
para consolidá–lo.

Assim foi encerrado o Primeiro Encontro de Manejo de Peixes na Bacia do Rio
Tiquié.
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Werenukarõ
AtipurirÞ, muhsã ñarasa, mahkari kharã puati merã nerekea ukukere. Mariye mahkari pure
wakere ñarasa: dero ñati wai whese, dikese wai wehse ni mitito wai wehgu nhor†, n† ser†ñabuese;
atiro wekã wai añuro mhasãphuti bosamã nise tho nikã dehsubase khase añurõ miasirikã
diasaro tuoñase hease; waire bhase ahporã bhasese; atirope dehsubase wekã añuro wabosa ni tuoñake nirowe. Atokatero kharãpure phairo tuoñase hearowe, mar† bhasi, mar†ya dita
ñanur‰rã mhasitikã. Atere purõ, mhasã merã bapati uk‰ nukãrõ nisa. Ate Paripu ukunõke n†
centro comunitariopu, 20 a 23 de novembro de 2008 nikã. Tere uk‰rã mhakar† kharã wiorã, associações kharã wiorã, buikharã, sirope kharã, wimarã buerã, AIMAs, buhkurãye mahsirã, tho
nikã AATIZOT kharã niwã. Te uk‰se ñorã kuhsa kharã mhasã kurari nipetirã: Uhtapinoporã,
Umukhori mhasã, Yepa mhasã, Yepa pito porã, Wai pirõ porã, Neroã, Peorã arã merã bapati
wethiarã, marir† mariya dita khasere kahtiri umukho wetamõsere ahpokurõ uasa n† wahkuke
n†. Tho nikã ATRIART, ISA kharã niwã. Ati II Encontro, to duhporo waka Encontro mar† ukuke
khasere mineõ, uk‰, tuhtuañe nukãto ni uku amesuoke nirõwe. Tho weguta coordenador do
encontro João Bosco Rezende atiro n† mi: “Diasase numuri hearowe, wai petirã wemã n†, te
diasasere mar† ñasa, mheõ mari keoro wetikã tho nisa. Tho n† tuoñase khiti kurãwe... mar†pe
dero wahk‰miti mar† nise nhõ n†sa mahsar† añuro daraba kuya ditapu nikãto nirã. Mar† atiro
n† uk‰se siruturã bohkahrãsa”. Tho nikã mar†ya dita khase petirowe n† mar† ñase, ati mukhota
buiri darero we, mheõpe marir† ohpaturi wahpasero we, wetamoña yure nisa. Atiro nise tuoñar†
Encontro ner†kea, dero wekã añubosariba? Dise nhope dusamitiba? Tere mar†re buero nisato. Ate seritiãsemerãta ACIMET, AEITY thonikã ATRIART kharã AIMA merã darase wenukã
kahrã niwã. AIMA (Agente Indigena de Manejo Ambiental), nã bhukuramerã bapati seritiãkã,
mas† buekã wemã ñhokoãkhase, poekhu, kumã, wai tur†se tho nikã wai wamuse. Phe buema.
Atokaterore dehsubasere, phekasã na wewhirõse weripu wai na masã phuti bokaro ñepeokã.
Tho nikã heú merã, phekasã nimã, wai nimã uhputu wai petikawe. Te nhor† tokoroho wetikahrã
ahkawererã mar†pu wai basirirã wenuk‰ri ahperã ye wai dehsubasepu. Ate añurõ dehsubase
khasere uk‰se, mar† bero mhasasiturã, ña whetirã atiro wepã namarikã, atirope wero dusa ni
mhas† boe, thutuañukã heato n† tuoña hoake.
Dagoberto Lima Azevedo
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Dhesubase khasere suori neokũ wegu ku werekheoke
João Bosco Azevedo Rezende – Ate ñanur‰ mhasise ukuse, ato tuorã ati kahrã, ‰kú amesuo werã
atiapã mar† desuba weseno kãsere, ‰khúro niro wesato. Derope waí whesenorÞ. “Pesca predatória”
n† ‰kuse nimiba. Nhoãpe te “pesca predatória” nise norÞ wemitito ni ‰khú apho k‰rã tirã wemiba mar†,
ate numurir† mhusare wereoka puripu, ñathoapã: Associaçãori kharã wiorã, mhakari suori nirã atiro
nisetiapu uhsãye mhakar† n† ukuse nirõsa sonikatero mar† uk‰kere. Mar† wemiparimari ou wetiparine
nirã tirã we.
Ñamiakãpumã mapeamento warosa, bhasese khase nisato mar† ukuãthe. Thowero buhkurarÞ
uarowe ate numurir†, bahse wehearã. Thowerã ukuse tuori mahsã niwã, Bosco Rezende e Vicente
Azevedo niwã merã nerekea ukuke numur†re. Mahsã ukuse hoam†gu nigusami Lucas Bastos Alves.

Mhakar† kharã tuorã atikahrã
nã wame werekaro
Puati Dhesubase nerÞ ukũ katerore ne nukarĩ numurÞ
to watikure wakaw. Bosenumu nikaro niwu thowero tho
wawu. Tho nikã ahperã ukũ amesuose werã atikarã
beropu ehtawã. Thoweka gravar noña mariwu, añuro
nkatikã. Atipũripu re tho wero mhasã nipetirã tuorã atikarã
na wamÞ masiõ weke marisã.

– Mar† nukã weathi duhporore ñamika
ehta kahrã ni ta weyu: Matapi, Vila Nova, Colina
kharã nisamã thoerã nã apresentar kheorã samã.

Bosco Rezende

– Yu mhawi tuhkurõpu wimarã
buerã merã, buese khasere suori ahpokugu heapu.
Tho wegu ato nerekea ukusere ñatamõ, uk‰tamõ
wegusa muhsar†.

Vicente Azevedo

– Yu kerã atiapu, Vila Nova kh‰ n†.
Francisco. Yu si Junho wakere atitiwu, transporte
uagu. Kote k‰mi kõkeawawu. Ati viagem r†
combustível ñeapu. Thowerã atiapu. Muhsã watero

Francisco Lopes

ni. Muhsã ‰khúse tuo, uhsar† ‰khuse heakã uk‰
werãsa.
– Junho,
encontro wakaterore atitiwu keoro watiwu uhsare.
Ati encontrore, yu ahkawererã tea mar† kerã ñarã
n† suori atiapu. Muhsã dikese wekã, dero nikã tuo,
ekati werã atiapu.

Antônio Azevedo (Comunidade Matapi)

– Yu kerã
atiapu Colina kh‰, mahsã na dhutioromerã. Ñatamõ,
tuotamo wegu waya niãmã. Boegu, AEITIKAP kh‰
ni yua.

Claudinor Barbosa (Comunidade Colina)

Mateus Vaz (Sitio Acara Ponta) – Yu atiapu Colina kharã

merã. Waguti niapu. Sonikatero mar† watithawu tea
ñara ahkawererã n† atiapu. Yu wimag‰ nigu masãka
mahkã ni timakhã, ni atiapu. Mar† kerã tuorã warã,
mar† poteorõ uk‰ werã, mhasãta ni mar† kerã niapu.

Honorio Barbosa (animador da comunidade Colina)

– Yu kerã Colina kh‰ ta n†. Yu waguti n† atiapu. Nã
dero nikã, uk‰ kã tuogu waguti niãpu. Ya região
puma atiro niapu, nigu waguti niãpu. Yu wam†
Honorio Pimentel Barbosa, wir‰ n†.

Ukũse ñogu dero wathe wereke
Bosco Rezende – Tere mar† tuonukãrasa mhakari kharã wiorã nã ukukã. Ati mhakã khãrã uk‰m‰
tãrãsama; CIPAC, ACIRU, OIBV, ACIMET, AEITY, AEITU, ATRIART, AATIZOT, liderança da comunidade
mar† tere depoimentos werã tirãwe. Nirõta mar† uk‰kere mar†rÞ wamitito, mariye mahkaripure wai whebase,
n† uk‰ratirawe. Tuoñe sari muhsã, diasaro tuoñarã ser†ña werã atia. CIPAC kharã, nikã muse vila kharã.

Mar† uk‰ke keoro marirÞ wamitito,
wai dehsubase mariye mahkar†pu n† uk‰ke.
CIPAC
Rafael Castro – Nerekea ukumutakaterore ato wamiwubato thoegu Yu merã kharã, wiorã merã wai
dehsubasere, atirope ahpok‰ wethiarã ñanururõ n† ukukere kuti. Acima de dez uhsã ye proposta daramiwu,
muhsã ñasa uhsã ato mã dihtapara nhõ mõ simples kusari. Thoero uhsaya abrangência niwu atore Duí
nisami, Bela Vista kharã nisama, mesmo sendo outras organizações kharã nimikãtha nãkerãtha Cipac
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sañow‰ to negocio de Manejo mã. Thoegu yu “parecer” ñawu ahpohearotawe. Uhsã atore imisa poeare,
ato siro niburuarã te Maracaja, São Francisco watero petisa uhsarÞ. Thowera mar† nikarõ merã dararã
nikaro niwu. Thoero uhsarÞ puase nho petiawawu uhsã wetiwaroka mhã. Wheripu diakhurÞ satiro noã kuorã
nhõ ñemã, uhsã kuomiapu kuorãpea mheõ ñe buhtiap‰ ato mãmhã, turinumuripure dero werã wesetirãsa.
Yukerã dia buati n†apu, wara nho wamã. Thoegu musapure ño nã wemutakahrãpure ñak‰ wesetirã nikaro
niwu uhsarÞ. Muhsã beropu mhã esse negocio de oficinarirÞ, manejo khasere, muhsã beropu mahs†
wakatiwu. Sõpu nukãmakatiwu ACIMET pu. Bero to buipe dohkesuriahanukãpu. Uhsa ato centro kahrã
mar† tho bhautibuhtiabusa niwu. Uhsakerã ar† Doutor Aloísio merã uk‰ uasa niwu. To merã wakãtiapu ato 1º
Oficina. Bero São José II wato n†m†wã, Pari wenoato 2º Oficina n† uk‰nowu yu peñu merã. Thoerã “parecer”
finalizagusami ar† Dom Bosco kh‰, k‰kerã thoniwuto, n† ukurãsamã pahrã divididos nikã uhsã, cabeça
lideres, escola, phara dividi uhsã. Thoerã nã nuhk‰ parecer tho nito. Tho dara uhsa n† ukurãsamã.
Domingos Brandão – Tho nikã parecer k‰akhu niãporo. Thoegu yu n†setise uk‰ti yu kerã. Tereta ato
depoimento nirãkhoroma. Pehkasã depoimento nirã sensura, construção ou destruir ou criticar nirã tho
nimã. Yu atiro n†ti k‰ uhsãyu representante legalmente constituido, presidente thon† m†am†ba. Yukerã yu
tuoñase, yu ñake uk‰ti. Thota n†, ato uhsãmã São Francisco nimiãmana, uhsã ahbihrã, ar† Rafael tho niwi,
ato buipere ñe atia pema tore uhsã yu atiro nimagu nhõ nirorÞtha atoma nik‰ fiscal k‰rã ni yu bhasi waguti
nim†wu. Ti ukukere nikheoguti yua, thoe atoma yu niwu ñanur‰ weakhu Bela Vista presidente da COITUA
n†sami ninõwu, São João rÞ Luiz Lana, Rafael Sarmento, atiape buipere José Maria Barreto, to nim†wu.
Bahuro nitiyua. Yu bero pure tho niti kãti nir† yupu. Thoerã uhsã ñanur‰ tisabuhtiatiasu. Tho wekã karõ wawu
kihti uhsã ati Pari–Cachoeira. Atiro ni ukum†kãtha, perutumã pote puathaparã nise wawu. Atiro omasãro
wero nhõ wabosa ni tho tuoñakawu yua mheõ yuta niwu fiscal. Atokerã tha pelo menos São João kerã
fiscalizagu watiasu, ar† Presidente diakhurÞ fiscalizapu. Thoe wai weh† wautiwe nimiw†. Watikaña, wai whe†
mheta n† muã nihã niwu. Wai whÞ mitirãpere bagu nhõ ni muã, yu niku watiam† k‰a. Yu biakawu k‰re, wai
wehtiami kuã. Thoerã muhsã wai whe mitirã k‰rÞ o, ku uhsarÞ suori bagusam†, wai wehpasumehta nimi
k‰ nhiã, te k‰wu uhsã. Thoera uhsã puasere ñanur‰ tisa yu ahkawererã, wãsekerã ñanur‰ ña mariãpu,nÞ
zakaia phairo, karõaka. Thoerã nã orero wehrã tho ninukukãrota khoromã ati dihtara mã, te buhkakari uhsã
ti puapoea, itia poea pohsen†. Te pur†kã manejo wapu tea muhsã ñasa nÞ ewari mar†, nÞ buhkakari ahpoya
mar†, wekarÞtha uhsarÞ buhkakari suori wekumahk‰ wer†ã waw†. Thoerã uhsã bhuawehtirã niãpu hopu ate
num‰rire. Thoegu yu kerã bua ñatisa thoera noã werã nhõ wesamã. Keoro wetise purikã tho ninukukarotawe,
tea. Disase niãpu teatha. Kar‰ yu tuopu, teta mar† uk‰rãtirã we whapuyakh‰ niãm† Carlos Moura ñehk‰ ho
n†pu, thoi k‰ Carlos Moura yure kuwi niw† k‰ ato nisam†. Mar† tik‰ ato Maracaja kh‰ , k‰ ñamu Chico ñepu
heawu niw† k‰a, te impacto sopu correr karo niwu, mar† te manejo tratar kheora. Apaporipu yu pamuri mã
pitopu heatuowu niwi pohtayapu thoe k‰ emõ mhas‰, oa mhas‰, atokh‰pu niku, um‰ khasakh‰. K‰pu
thoemãkatipu mar†re impacto waro mhã, entre Apapori, alto Solimões, alto Japura, thota nikãpu niw†, nõa
mahsirõ mahsisa. Ñe São José dos Apaporis nã nise compadre Afonso mahsiw†, topure kãwuakã cinco
banco niphuakã mir†pamha miwã niw†. Na prejudica parã yu ahkawerera arã oa mahsa mar† uomha, yaiwa
mar† nirã ati mã weronhota niapu yu pamur† mãpu niami mari yehku n†mã diar‰. Nã representante atore
mar†tina? Thoerã nã mhã pharã quinze quilo whem†kahrã nã mha itiarã, quatro kã hua pahkahrã, yomhatima
mha. Tore muhsarÞ conhecimento oguteyu, atiro yu nirõ nhota, mar† bahuro kihti werekã añu. Topu nukãwu
niw† k‰kerã tho nisetiapu. Thoerã muhsã , mahsã mahs†busa, thoero ato mar†rÞ ñata bhasioro, puaburo
wesepea petiapu, tho wese nhõ. Tho nikãtha teta ato yu bui, Atilio whianukã ukuam†. Talvez mar† por motivo
de falta de tempo ou falta de comunicação, yuta nikãsu tho weipea. Mheõtha nenhum tipo de prejuízo
wewe. Yu kãru omãhapu nãyamãpu te peoratiropu. NÞ destruir siagu mehtaweapu. NÞ dhoase. Te niãpu yu
conhecimento wese. Tho nikã yu nirõ nhota uhsã ñanuru tisa. Wekãtha uhsaye palavra cumpritikãti. Ar† nhiã
Rafael sarmento, uhsã, José Maria Barreto combina m†wu. Nikã num‰ reunião wekheo cada organização de
base OIBV, São João kahrã, Maracaja kharã merã, nerÞkea ato confraternização we resultado ña, decisão
m†, arquivar, ducumentar werã n† yemiw‰. Cumpritikãti uhsã bahsi avaliar kãmatha. Thoero yumãtha ne
melhora yuruawa wetisa.
Valdomiro Rezende – Depoimento wemhas† miãmãnã. Yukerã, arã dahsea nirã dahsea nã nimã
wai warã, oreroa wehrã. Yu dikh‰ nirõrÞ nuhk‰pu siagu nhõ n† yukerã pehkawu kuogu n†. Niãpu nirõpea
pehkawu pea, teta wiokãmhã. Mar† pehkeyekã s† wehthasam† nitha mã. Ahpetero mã muikanõtha. Mar†
teta manejo nirã we nim† ba thota. Mar†mã waikhurã mar† sõmã ñasa, nã dupokãr† diakhu ñanhõtha mar†
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ñanuk‰kã mar†mã. Thowei mar† waipe nimiãpu ba thota. Sihse mar† son†katero mar† uk‰ weke nisa. Mheõ yu
uk‰ buhtiatiwu. Thoe mar† ñakapemã niãpu wai buero. Sõ bua ñapu, uhsã siro wai uhputu buemãnã pehkawu
merã. Tere muhsã kuorã nhõ wereya. Mar† nhõ bohkatiri kurare buekheo mimhãti atiti mhã mã. Thoerã uhsã
whÞkã batiamã. Yukerã whei m‰s†ta nim†wu, batiamã atokateroma mhã. Nã duke añuse atise n†tusapu.
Nãpemã añu niãpu, keoro watiapu mar† mõgu pere. Kuopetikã pur†kã añubuhtia tusapu. Te niãpu, thoerã noã
kuorã nhõ ou muhsã porã thoekãrÞ, uhsã porãta thoesamã n† wereya. Thoero ahpeye puamhã puase dero
nise puamhã, nõa we bagu nhõ weam†. Ku puagukerã ahkaguti mehteami. Nõ wheigu k‰ potãrõ whÞ bagu
weam†. Thowe tepumã ukahtiapu yua. K‰ põteõrõ we kahtim† n†kã mhãpu.
Leopoldino Gentil – Ato mar† nikãroãkãre manejo kahse ukurã. Muhsã ñasa atõ diakh‰ niwu nikã dihtara

nÞ n† ñatiapã muhsã kerã. Atiape buipekerã nÞ dihtapara mariãpu. Atiro buhri mã ohpa wasa niburuakãpu
atore. Sõ São Joãopu ohpapara nukãpu satiro. Thowerã muhsã kerã, te dihtapara kuorãwe nirã. Ati dihtara
kahrã arã niãmã n† nÞ weretisa muhsã kerã, tho niãpu uhsã kerãrÞ. Thoeguta ar† mÞ Domingos tho niw†. Topu
nukãporo, thoero muhsã kerãrÞ ñepeti kãpã. Thoero uhsamã ato mar†waro karõ weapu, te nhõ dihtapara mõrã
pemã. Mehpu ato uhsã potãro mesapu peowakãpu: haugãkã, ñumukuakã peopu. Thoero mhã, waipumã
mhã, wai whÞti buhtiapari nirãpua tho nikãrã weapã. Atomã wai wehkã nÞ bati buhtiamã.
Rafael Castro – Muhsã ñasa, uhsã cinco bairro kahrã yumerã kharã nã wereke. CIPAC sañarã nimã.
Thoegu yu ohkobhoapã bueriwi kharã nã kerã whakuse k‰kheo werãsamã.
Isaías Pimentel de Jesus (representante da Escola) – Uhsã kerã bueriwi Dom Pedro Massa kahrã
niãpu. Thoerã nã tuokehorã waya nikã atiapu, baparitirã atiapu. Uku nukã wekatero ate ñanur‰ wese
khasere ñathoawu. Thoerã Escola kahrã niyurã wai whÞse mahs†tiasu hopu. Muhsãpure tuo atiropeta wekã
añubusato n†, uhsã wahk‰ bohkasere ukutamõ kheo mhã werãti. Ahpero mãtha Escola pure manejo werã,
waita darapu uhsã kerã. Wai nithasamã uhsãrÞ, õmhãrakã waro nikamã niãmã nã mar†kã. Ahperã wehrã
whÞduo kasamãnã. Ahpe kumã pure uhsã wai wehsir†rã wesomÞ. Ti pepu nõ dez wehk‰keo, pÞ duhpo barãti
nirã thoewu uhsãpea, dero waro warosato. Tere tuorã waya nikã atiapu. Yu wamÞ Isaias Bela Vista kh‰ n†.
Luiz Paz – Primeira oficina nã wekã yu kerã participatiwu. Bero CIPAC kahrã weroeka ñagu heawu,
repasse weratirã we nã nikã wereokã ñagu heawu, participatam‰gu heawu. Tho nikã tuo nã debate wekã
tuo wewu. Phe wawu puase khase, whÞse khase, zagaia khase wawu phe uk‰wã. Te nã uk‰ peo kaña buha
yu ahkawererã werewu. Shoã yu bahsu kahrã Bela Vista kahrã tho niwã, puasere m‰ ahkawererã wereya
niwã. Thoegu yu narÞ were wewu, yu poteorõ: puase khãsere, zagaiari khase werewu. Siape nã nirõ ohpakari
nimiãpuba nã dehsubase. Tere nã biawã. Thoegu yu narÞ buha werewu, mar† thoetiahã niãporo n†kãrõmã mhã
niwu. We nã yu pahkopanumuãtha uabukureawawã, bero tuoñewãtha. Añurõsato mar†rÞ niwã. Uase mehta
n†, ahpo nukõrã we mariã niwu narÞ. Thoegu nãrÞ werewu, wai whese, zagaiari kahse, phe uk‰wu. Thoerã
dero nirã nisamã nikarõma mhã. Siropema dehsubati miãpu yu kerã. Uhsã siape buipere purõ dehsubapu.
Nã dahsea mõrÞrõ dehsubarã weapu nikarõmã. Newarore na barragem nÞ nã biaka berore, yuruam†wã wai
hopu. Arã ahkoarã, buhpoa, doea yuruam†wã. N†kãrõmã mhã nã wehr† merã thota ñewekã, nãisepu merã
panur‰sãkã, daranur‰sã yurokã, dhuawamã tha. Thoerã ñe newaro nã biakãro wero nhõ nitiamã. Mar† ñapo
buhtiaku ñakarÞtha te wher†ta thoeaputo nãisepu. Nã nikarõma mhã doea kãre purõ whebatusamã. Thoero
uhsãrÞ nikarõmã dhua kure wero mhã, diasa kurero waro weaputo. NikarÞ ti yebiakaturuho weonõrõtiro
wemiãputo. Ato nã te tubulação k‰peokã ña weoburo kãretha prejuízo warotiro weapu. Wai boapetiawa werã
tirã weamã, sibi nhõ kahrã diakoeripu nikahrã boase mehta boawã. Uhsã wheba mikahrã pahrã boarã tirã
weamã. Thoero uhsãrÞ bahsiotiapu, te ohpaturi nã biakãputha mahsã puhtirã mahsã puhtirã samãnã. Keoro
pemã toakã uhsã kahtiroakã nirõwe miwu, dero waro warosato. Nã yu bahsukahrã nã pua buhtia wekemã
bitiawawu, puatisamã nikãrõmã mhã nã yu pahkopa numuã. Thoerã sõpu uhsã nirõ buipu kerã puatiapu
uhsã, biakãwu. PuakãrÞ nã wer† petiawarã tirã wewã, wihsi niwã nã, newaropu nã nikaro ho nitiwa mhã,
nikã piakã ta nã wekãrÞ, wer† petiawarã wewã: nã buhpoa, botea, doea, hua, petiawawã. Yoatusawu nã heú
sir†tiro, thoerã nã wihisi niwã nikãrõmã mhã. Thoerã uhsã puatiapu nikãrõmã.

OIBV
Alberto Vaz Pimentel – Mar†rÞ segundo dia de encontro nitharowe. Thoerã arã uhsã ahkawererã
weretamiburã naye mhakaripu dero wasere. Uhsãya mahkãrÞ buruha werã weremiwu uhsã kerã, were noãpu.
Ahperãta tuomãnã. Thota nisamã muhsã kerãrÞ, ahperã tuotiamã. Atiro ba, mar† biawarota bahsiotiapu: mar†
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biarã kerã ñe nhõ obusari narÞ ti famíliare bato nirã, nirõta tho niãputo marirÞ. Añubhutiatusapu, ati pua
mhuip‰ mã wehtikahrã, mã charque ati fardo bausa muya família merã, arroz ati fardo bagusa te mês
mar† buapatikahrã, warã, nÞ wher† ñerã, ñerõ mar† wekamã, mahsãpuhti kheo niãto hopu topur†kã melhora
warokã tusa miãpu. Weamã werãpea keoro puase mã uhsã biawu. Thoerã uhsã nÞ noã puati miãpu hopu,
nÞ puati kahrã te puase waromã niwu nãrÞ. Wherõ pur† karÞ weinhõ keoro wheña ninõwu nãrÞ. Keoro wai
wherã mar†, nõ whe† nhõ kerã umukho nõ ñam† whe† nhõ ñam† diakh‰ ninõ miwuto. Mheõ siroripu wero nhõ
bohka mimhatiro mehta nimiãpubato thota: puarã, n†kuakã torõta, yu pahkusu muãpe nikãmã pÞbaro diakh‰
niãpu. Biatu sãba, nikãr‰ ho weba weropua otiaputo. Mar† waro kamã. To manejo pereta mar† waroawamã
niãmã tuoti Bela Vista kahrã uawarã kohro tinum‰ ta mhã. Dero wati mhã manejo nitikã pemã seã kerã wamu
kurewã, arã botea kerã wakã wekurewã ate kusarire niãmã. Manejo wem†rata peok‰ buhriokahrã wesa
mariãmhã nirã kohromã. Buhkurãpu tho nim†wãnã, wai siro kahse dihtapara mahsã puhti, dia poeheakã
omãmuti mhãparã, wai wamurã wero nhõ wemhã wã seã niwãnã, nã siro kharã manejo werã we nirã, bia
dupowarokã sari nirõ niãpu. Mar† warokã miãmanã mhã seã ou pãtisarinÞ dero nikãpu parãsariba nirõ
niãpu, atiape wamutiato nirã. Mar† warokã mã, ati kumãta. Manejo werãwe nirãta mar† bhuriok‰ warota wio
niãpu. Te wher† kerãre sõ eõ, atiro panurusã wese nhorÞ, wetikaña ninomiwuto. Werenoapu te kera, arã yu
ahkawererã pe nikama umukhori nhuk‰ buabhutia noña mar†apu, ñasirutugu gu we nigu. Arã AIMA dero nirã
nisamã umu khori nuhk‰ siarã siasama naye dihtari pure, ñanururã: umukho, ñami mar† atiape nipea ñanuru
sia buhtianoña mariãpu. Mhusã keoro weya nirõpeta niaputo mar†ma, buamati pumã. Keoro kurewerãsa
mhusã, whÞse merã wegu wehse diakkh‰, no wehku k‰gu k‰ro bhauro kuña, nÞ nurusãti kaña ne eõtikaña,
nise niapu mar†ma. Te niapu mar† tho werã nike. Tuotiama ahperã yu nirõ nhota ehtama nãtha atiape
kharã buru ehama te topu Bela Vista, te São João, te Santo Antônio, eõkhusia nikama. Tho wetikaña nir†
kuramã. Ato kharã marikã ya mhakã kharã wasamã tha te São João, te Santo Antônio eõkhusiarã warãtha.
Tho niamã mar† ahkawererã. Ahperã tuoma, ahperã tuotiama tho uaseokama. Añu ni namã dinheiro ñe dú
baa nikahrã wema nã. Mar†ma bhasiowe n† heriporãti, kuo nikamã natha. Añuro mar† nise ti sir†ka. Mari
weresir†ka nikaro nhõ nitiapu mar† mhasã, te tho niapu. Mar† te púasemã, biakanomiwuto, biamiapu mar†,
dero waro warosato ato bero. Púakahrãsa ba mariãtha, te púaseta peo nino miãputo. Ati kumã púati, ahpe
kumape wai wamu nukahrã sarine nirõ ou mar† puati nuk‰mika nã wamutikã purikã ñanirosa. Púakã pereta
boa ahperã waparãtha. Diasa bhutiaro waroteaputo.
– Ar† yu akhawerei werethagu khoromi. Uhsã puarã niãpu tore liderança, yu niãpu k‰
wetuasere uk‰gu khoro miamibak‰. Tere wetikahrã ninomiwuto tiapere, tho nika bero te numurirÞ São João,
Santo Antônio rÞ rabeta merã õma buru heapu. Wehrã wewã topu São Domingos Savio kharã te koripu
wehtua siarã. Nã uaro wehtuasia wewã, wereti pariba narÞ ti vila kh‰ liderança n† ñawu. Bhupoa bohkakahrã
niwã, m‰ kerã wehtuagu waya niwã. Tho ñakawu nãre bhui wekawu. Yu waro te tuoku tho wepasa bosu.
Yu ñakare tuotikahrã niwã ahperã. Dero tuorã tuo ou tho ñarã ñakasanã. Tho tuomhasitirã wee tusawã yu
ñakarÞ, tuo petikawã na werapea repasse onowuto comunidade pu kerãre. Yu tho nikãta niamã ya mhakã
kerarÞ ahperã tuotirã. Ñamikare ehtamiamik‰ nik‰, manejo werã muhsã base dhoke kuña nigu niku niw†
k‰a. Thowegu m‰ bahsita waa tuogu waya nimiwu. Ñamika heami ãmi, nikarÞ mar† mimibak‰tha. Thoi atiro
wegu tho niwu yua ni ukuña topu mar† uk‰ amesuonorõsa nimiwu k‰re. Nikã diakh‰ niña mar†apu, atiro
umutagupe uk‰noapu keoro weya, keoro wesetiya nirã mari atiro weka keoro warosato ninõ miãpu. NarÞ
nik‰ niami morÞ kotegu muhsãpe nikamã malandro, te to watiapu. Ato wamuña khararÞ puase uhsa biawu.
Thoero keoro niãpu tea, napekera púati, uhsã kera púati weapu. Ahpeyepua keoro niãpu.
Nivaldo Pimentel

AEITY
– Mar† 1ª oficina wekaberore wake mar† amer† wererã wem†ba. Uhsa kerã ACIMET,
AEITY nerÞ kea nikã num‰ wekheorã mar†kerã nimiw‰. Nimirãta ameri ñaõkuña, nã presidente da
associação pe werãsarine n† ou ACIMET kh‰pe wegu sarinÞ, ou coordenador da escola wetinÞ nise wawu.
Thota petiawu, watimirõ. Thowero uhsamã wenukakaro niyuka thota nikãpu, te wai wamu tise, muhsã nise
tea mar†ro teapu. Tota mar†re diasamha. Ñanoãpu dihsepe tho weti: dhoagu nhõ tho wetinÞ, muturu pa tho
wetine ou lixo mar† diapu kõayurukã tho wetinÞ, ou mar†re cimento usina thoetine ni ñano nã wai wamutisere.
Te ñakhasa buekãtise niãpu. Bero mar†re, mar† darasepu atiro waro tho wati nisepu uhputu ñonorosa.
Cornelio Lobo

– Yu kerã AEITY khãse uk‰guti. Mamaphia niamã te manejo dararã. Uhsã ñamha nã
darasere. Dara yurua manã. Umukhor†nuk‰ hoa õõ wemanã, na buese niro we narÞ. Ni tusapu impacto sõ
Vicente Azevedo
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uhsatiro wai õmam‰ti thoa keamhã wawã. Nikarerã samã niwã na malhadeira kuorã marikã. Thowerã mar†
waro kamã. Mar† ahkawererã tiro wamuarã wesamã nirikuramã tota thoakeawawã. Ahkoe dero watiba n†
noãpu. Seã kerã atitha miwã ati kumarÞ, ati kum† mhãmi burua tusawã. Ña mhasi kanowu mar† topu nig‰.
Atiro watha, añurõ uk‰wuba mariã tere ninõ. Tho wero uhsarÞ mha ato Cornelio k‰ coordenador dos AIMAs
niãmi, tho nikã agente de manejo niãmi. Thoi narÞ tho niwu mar†re buero uato, Bahkya pu nhuã, ACIMET
kharã mera uk‰ wero ua. Watiwu uhsãre. Tho werã nikaroãkare wahkurã, ahpe k‰mare nikã oficina werãsa
tore Bhkya kharã ti área de ACIMET merã reunião wethirã. Uhsã bhasi dero wase ñarati. Yoakã encontro
wetikãre mais dificuldade bhoka nowu. Nairõ reunião kã we, nikã mhu†po pua mhu†po planejar atiro wesetirã
mari nikarÞ wasa te nho. Yoakã reunião wetikama siamerã phakase bhaukasa. Thoerã uhsakerã wetikãti.
Thoi k‰ kerã tore ña bhutiatisa niw†. Niãma k‰ merã dararã. Bero nã uk‰ka tuorãsa. To uhsare tho wamhapu.
Topu uhsãpu ñanuru waire dumuorãti nimiwu nã wamukamã. Thoero mhã to diakh‰ diasapu. Dero we
descobrirãsariba mar†a tere. Bero ñara mar†. Ñenhõ tho webhutati nisere.

Laurentino Viana – Agosto nikarÞ yu uk‰sa ti área nimiw‰. Tho weatho duhporore yu relatório ser†ña
miwu arãre. Werate uhsã hopu niwã. Thoegu narÞ weremasiagu tho niwu, atiro diretamente tho nimiwuto
dero niti muhsã yu nimasiawu. São Francisco diakhure wetikati. Santo Antônio thota, s† ñamu uhsã merã
daragu monitor diakh‰, Maracaja pu uhsã uk‰ka tuow†. Thoe São João mhã yu uk‰wu. Thoero mar† thoni
uk‰ka berore, dero wati nirõre mar† ñarasa, tho nisetiwu nirorÞ. Alberto keoro n† khoromi sõpu dumuõ ou
pã wetine nikhoromi. Yu tuoñakare wai wamutise, atikumã poero watise pe tho niwu. Yu tho ni ñawu. Wekã
ahperore tha muturo pa tho wetusawu. Te pur†ka dero weta bhasio ti miba. Wai niwã nirã pea mheõ dhia
nukawawã. Ahpeterore to nimar†ka to dehsusiagu, butu nur‰ nh‰roõkare kuña kaw† n†mhamã. Ahpeye
puamha, assopro nisepumamhã mar† mhasitisa. Ñarata k‰ tho wemi ninobosutekerãre. Tereta mar† ahpok‰
kã werãwe. Púase pur†ka mar† peti nimiba, we tusamã werãpea. Tho weguta s† nik‰ peogu mitiapu, uhsã
putokhu Santa Cruz kh‰ niami. Yu bero s† Alberto, Rafael, Pedro, São João kh‰ uk‰burorãsama. Muhsa
atokharã te São Francisco ni tuo nimiwu. Uhsã tore nikati tho wã atopu merã wai whÞ siakamã mhã niwã.
Muhsã tho nimiba muhsã bhasi ukuña niwu, Thoerã nã ato uk‰ra sãma.

Renato Lana – Thoegu dero nikã waro wapã, ato manejo kahse uk‰karo. Ate no momento eu era o
ACIS, thoi atitikãti, capitão ati niw† niteyu. Tho weka bero muhsã dero n† ukurã uk‰pa, tuotiku dero buhsuro
buhsukanõwu. Thoegu atiro nikaro niwu yu ñakarÞ, foram escolhidos AIMAs behse nokahrã niwã. Thoegu
ya mahkã kahrã nã behseku weopeo wegu wep†, atiro niwu te darathe nitiku niwi. Mar† capitão n† whiagua,
ahp†rÞ opeokã nõm†ba niro kahsare. Thoegu k‰ Luiz Lana sãpu niwã São JoãorÞ. Yu weopeya mar†kãti.
Thoegu ate nove horas da manhã wehkhu kunorõsa niãpu nipu. Ate kori tho n†. Arã Santo Antônio kahrã
atiape thota ñamir† ñasia, wehkure te kori nikã mikã werãti niãpu uhsã nipu. Nã wero nho ñamir† kar†tirarÞ
ñasa niwu, yu waimã wehtiapunÞ. K‰ nikã, mar†kã kerã uk‰ wero nimiba. Mar† amer† tuti werã mehta werãpea.
Thoegu, uhsã bahsi uk‰ ahperore tha, ate wai puase tea yu ñakãrÞ añuro weapu. Wenoña mariãpu.
Mheõ wai bakuhsia sepe yuruawapu. Nã wai bakuhsiarã mar†ye mahkãri khase yuhkusupu wahburuamã.
Topu niãporo te dihtaparapu ñe m†burua yuhkusu kuomã nikã tuo mhã nõ. Tekerã faz parte, mar† bahsi
respeitaro niãpu. Ate numur† nitha, poekhuri seã wamuti mã, uk‰nõ tekerãrÞ, buhkurã nipetirã, interesse
nosso, top‰rikã diasa niãpu. Atop‰rikã niweto mhã, ahpeye nho nisa toa, mar† uk‰rõya mata bahserã
thoe buhtiamã mhã, to werã bahsera nhorÞ añuro tuoñahse merã bahsea n† uhsã uk‰wu tere. Mar† merã
nim†saba toamhã, thoewei nhõrÞ, nitha nikarõ. Thoi ate motores pa shia niwã, tota niãpu tokerã, motores
yuruawapu mar† dere mahs†tisa tomã. Mar†ya wahkuro we, noã yoaro kahrãpu porã kuorã siõmã muti,
siamã nãkerã. Te wai puase ate mar† ye mahkar† pu ahperãtha ñamir†pu, tekerã buhtiapu yu ñakãrÞ. NÞ
waromã yuruam†wu. Thoerã wai pur†kã mar† warokamã. Diasa niãpu mar†rÞ, diakhuta waiperi sero diakh‰ ni
niãpu. Otimiãpubato uhsãtiro nir†ko ti koakã, aburi whiawa, pur† wakãpawa weapu. Mahsinõ, yu ya mahkã n†
weipea, k‰ Renatota sõ yepuya pasasam† nitikaña yumã, toakã diakh‰ ñasuyu. Yu darasere ñapu yua. Thoi
limite sihsepu, sõpu pasawewe. Nõ seãka whÞ, waikã po seãkã whÞ bakarÞ yu mimhati bawe. Sihsepure yu
siati kohro. Thoero wai mar†se pur†kã marirã ta wema n† uk‰rota nimas†, ahpoheato nirã. Bahsese kahsepu
n† tea. Mar† bahserã diakh‰ niãpu nikarõmã mhã. Uim†ta mar† thoe nõsa ahperomã. Ahpiã uimita dero k‰
wero wesami. To sãmiapu tekerã thota, tho niãpu uhsãrÞ.

Alberto Sampaio – Yu kerã São Francisco kh‰ niãpu, uhtã dhitara kh‰. Mar† nikã avanço wawu
yu ñakama púasere wetimiapu. Nipetiroputa. Tho werã uhsã kerã púasere wetiapu. Manejo khãse tuo
buruhearãta, uhsã sihte púathaka nimiwu, to uhsa sihte karo puta imisa boa nukãpu. To ate wai wamutise
purikãre tereta mar†mhã diasase hea, keoro watihsere mar† atirope dararã ni uk‰ amesuorãtira werãsa. Tho
ni tuoñagu khoro yua.

Pedro Alves – Yu peñarã , yu pakharã merã n† niãpu, thoe nã mar†rorÞ atiapu ati encontrorÞ. Tokahrã nã
mar†kã yuta niãpu, mahsãrÞ poter†, ñegu niãpu. Thoerã mar† ate uk‰se manejo uhsãmã añu niãpu weropea.
Uhsã nÞ nikã ultrapasse we wetiwu, nÞ Santo Antônio kahrã, yu pekerã nÞ sãshia wetiwu mataputa. Muhsã
nikãro nise, sihse puase mata wetiwu. Uhsã kuoseakã merã ñe wher†akã merã ñe wekãwu. Thoehu yu
põteorõ wai nikuakã m†mhã bamhãgu niãpu.

OIDS

Rafael Sarmento – Keoro watikã wese “lixo” nirõweapu ti área de Pari–Cachoeira te São Francisco
merã. Thoero ahpoheatiapu tea mar† uk‰miwu. Mar† uk‰yurua ate kahtise kuohsere, wai khasere tho nikã
mar† kahtiri watero kahse ukunõ. Muhsã nikaromã buruarã ñasa ati rio Tiquiére, ‰ir† mahsã nuk‰ diapu
dohke ñoburose. Thoerã ate okore, waire, yuhkure marirÞ wetamosere añuro ñanuru, ñahsere diapu
dohkeñoti wera, tho ni serinõ sihararÞ. Yu kerã tere daraya nikere mitiapu. M† kerã potãgu ti mheteapu.
Tho ni nuk‰ karõ weapu, te yu ñakare tere darãra nimikaro wenoña mar†apu. Mar† wahpata guta weboti
nise niãpu mar†mã. Whapata porã nirã weapu mar†a tereta, daqui para frente te pauta wa mhakarÞ mar†
uk‰ra tirã we. Tho nikã nerÞ nhõ mahkari kharã merã ukunowu ahpeye mahakarirÞ suori ukuña mariwu.
NerÞkea wioguta suori wekheomha weka ekatise n†. Yu werewu sonika repasse, ahp† añuro hau nig‰, ahp†
nitiguniwã. Tho nikatha ti waterore, te kori mioña, te miõra merãre púati kahrã ninowu. Tea melhorapu,
mheõ tho nimikã yhukusu nã wehmase mãri tho ninuk‰ kãpu. Yu ñanur‰ pasagu atitiapu, kotegu mheta
n†. Mhas‰ pere tho ni nirõ niãpu. Yu ñanurugu ñami thota ñanuru pasa boreawa wegu nhõ mhÞta niãpu.
Thoe yu nis†ri khoro to mioñare. Pharã mar† ti marÞ wheba kamiãpu ba. Bela Vista, São Sebastião kharã,
wirã pora peti kawã ti marÞ. Wai yururã yuruasamanã. Thoegu tomã ahpok‰ro uarowe nimiwu. Melhorar
waroapu mar†ama, Bela Vista kharã tho ni uk‰ra wekahrã niwã. Ñamir† pure siarã siasamanã. Ahpohea
waroyuapu, mheõmha tho nimikã rabeta pawu tho shianu kãpu ñamire. Alberto Sampaio mar†ka bhotariya,
ti área pu thoaparã. Niãma malhadeira merã wehbururã ñamirÞ. Tho waro weapu tuoti bhutiama tomã.
Yu nirõ nhõta wai wamuse pur†kare, dhoase thowero we ou Dure nibhutiaro yamata poehatikã atirã atiti
wesamanã. Dhoaseta tho wetusapu to miõra dihtaramã. Yu kar‰ ñagu heamiapu dero nã waro uitiboti wai.
Thoakã whÞri wehtua khusia weka, ui nisami kukerã. Thoero te thota ninuk‰kapu. Tere ahporo uapu marirÞ,
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wai dehsubase kuorarÞ. Na peorã purikã tho púa nuk‰kamã nã omhã mariã kamã. Heu yu duaguti nisemã
tho ta piãstekã weamã. Nã peorã kerarÞ tuorã atiro miãpu, Fundação kharã nibhutiamã, Duva mariti. K‰re
uhputu uk‰siri bhutia miãpu yu ati encontrore.
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AEITYKAP
– Yu ahkawererã muhsã añubuhtiaro uk‰rã kohro atore. Muhsã weke nuhk‰
ukurãkohro, tho werã siro kahrã, muhsã uk‰rã kohro añuyudaro. Keoro waro ukurã terã kohro muhsã te
manejo ukurã. Manejo khase muhsã heosere, atere weita tuoguwuti n† atiapu. Thoegu yukerã nisir† khoro
atokahrãrÞ te nã nisemã. Atoba muhsã tho nirõ, uhsã sõkahrãpu nim†ba Colina, siape Vila Nova kh‰, s† yu
tio Mateu. Thoero uhsãrÞ thota niãputo, muhsã thota nim†saba wai mar†mã nimiba, uhsãrÞ topure wai niãmã
nirãpea. Ñati, wai mar†kãta tho ehtakã m†ba uhsãtha. Nikã bero nikãmã puapi mitibokahrã niãpu. Batiamã
yu ahkawerã topure. Ñe nhõ toeati niñarÞ? Malhadeiraputa thoeaputo, uhsã nirõrÞ newaropure tho niw†
buhku Gire. K‰ho nÞwaro pure capitão nikã kateropure, malhdeira pure bia mhã k‰w†. Atenum‰rimã mhã
cargo kuoweyurã mhã, nõa bolsa família khase kuo weyurã mhã, malhadeira kuorã diakh‰ niãmã uhsãtiropu
kerã. Wahsiasepu, na†sepu, petikãpu. K‰ho newaropu nigu wai wherã te malhadeirapu ñetikahrã mar†, wai
petisir†rã wemã nikuw†. Uhsã mahsã buhawa mhã, uhsã nipetirã kuowa ñamita k‰borewa, k‰naiñoawa
weamã tekorire. Doe yugu kerã wheña mariãpu, bamã basirirã bahawarota. M†mhati sõ suhsopeo dua
weropua bahsiotiapu. Wehsia p‰r† bohka nõapu. Dihtapara phe nikãpu: wahperako, dupus‰ko, uhsã nirõ
sirope thota niburuawapu. MuhsãrÞ nisir†asu yu ahkawererã: amer† ña tuti werã tirã mhetawe nimiãsuba,
amer† añurõ uk‰ amesuo weratirãwe. Wahperako muhsã nirõ, wamuti naitorõ nimiãpuba. Wamuti mar†
kãr†guti tota onõwu n† kãr†rõ nhõ nimiãpuba toa, dehko nirõ weapu. Thoerã uhsã ato tho nirorÞ tho niwu,
uhsã to kar†rati, to kar† kheorãti, to karibo kheo wamhã warãsa, nibosa mã nise niãpu uhsãrÞ, topure. Atiroba
tutirã mhete werãpea. Wai bagu ati nhõ kerãretha, mata topu utu we ahpotha n‰kõ, yoatimiãpubato uhsã
Honorio Barbosa
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nirõpu te colina, te wahpera ko yoatiapu. Nikã horata niãpu rabetamerã omã m‰tiro. Thoerã uhsã whasepu
merã diakh‰ te pehtata, ahpetero burutirã puanum‰, itia num‰ nisari nÞ nirõ niãpu.
Ahpetero wai nã suhsoketa, ñanorõ niãpu to wahperãko pure. Tikese num‰r† nirãti nikã num‰, quatro
num‰r† nikheorãti uhsã ou yurumã burua São Gabriel buruarã wamuarã thota. Muhsã mahs†sa wai mar†
m†mãba atopu keoro nirãte, mar† basir†ra nhõ diakh‰ nim†ba mar† mahsã.
Mar† daragu wehse wagu yahpikati daranõ m†ba, bati bhutiaku wakãrÞ kari buhtim‰ña ninõwu.
Wamutirã kerã thota São Gabriel dhamutirã, uhsã tore pua num‰, itia num‰ duhi kehorãti, base mariãpu
uhsãrÞ, bamuharã tirã we nisere uam†kãti ou keoro uk‰tisari nÞ, mhusã tho nikarÞ mar† keroro uk‰gu ser†
whÞ batha wamua guti, uhsã wara weapu akawererã torõta nirati, te nõkatero bhuarã titha nirõ nimiba thota.
Tere muhsãre yu repassa kheo guti niãpu, añu bhutia tho nise.
– Yu kerã ar† Renato nikaro nhota AIS ta niãpu. Thowegu yu primeiro convite pure
ñegu, to ya mhakã khararÞ suori uk‰ wewu. Ti pur†re añuro uk‰ amesuo kawu. Mar† ya mhakarÞ no dehsu
batuoro keonomiwuba. Thowerã mar† tere añuro ñanur‰ wesetirã mar† niw‰. Tho nikã nã mhasã atopu wa
buruarã, nãkerã añuro kar† weseti warãsamanã ou ahpetero mar† pure mhati ser† weseti werasamã niw‰. To
keoro niwu toa. Ahpetero marirÞ weretimita to dhuiapu nikarÞ mar† dusabosa niwu ou ku pekerã dusabosa
m† niwu. To keoro watibosa niwu. Uhsãya mahkãpure tho n† ahpoapu, tokoho k‰bhutia wetiapu malhadeira
pure. Phe kuomanã werãpea. Muhsã kerã base mar† buhtiakã diakh‰ k‰kheo, bohka mimhati k‰kã mhã ña n†
nõwu tere. Tho nikã puasere dihtaparare puabogo wetikaña n† nõwu. Duhporopure yu wimaguwaro nikatero,
popa pasa mãkãrõ wero nhõ pasa makãwa te dihtaparare, puakaberore. Muhsãta puabogopã buhkurãta
niwu. Atomã puatikãrã mhã te dihtaparare, nãkerã mahsã puhti weato satiro. Diakh‰ wherã waba wesetirã.
Thoerã malhadeira finarÞ muhsã usa buhtiatikaña. Tho nimikã tuotiwã ahperãtha.
To niãpu diasaro mhã, k‰ tuomigu dusasogu weam†. Tho nik‰we muã nisir† thoew† tho ñakãnõwu.
Tere muhsã k‰sirirã um‰kho diakh‰ k‰, ahpenum‰ kuboreatikãña, nikã num‰ k‰ ou ñam† k‰wak‰wa weseti
weya ninõwu. Tore uhsã ahpok‰wu. Ahpeye atere uk‰wu, mar† porãtirã nim†ba. Ahpetero nã wimãrã uorã
wai doharã wero nhõ webusa. Wimarã uorã nã phe uk‰ wesamã, biase, bia pose uk‰mã. ThoekãrÞ wai
uin†busamã tho werã wai wamutisamã n† uk‰wã buhkurã merã. Thoerã mar† tereta uk‰ amesuo weratirã
miba.
Francisco Lopes

Antônio Azevedo (Matapi) – Tore líder niãpu, tho wegu ya comunidade tho niwu. Ato mar† ahkawererã
atima yoaro potarõ nimuamã. Mar† cada comunidade tikeseta weapu, teta yu darasetiapu ni mhas†no.
Ato wai wamu tise m‰hsa nise diakh‰re yu buhku potarõ uk‰kheoti. Mar† atimã ate moturopa, wai
bhautise, wai wam‰ tise diakh‰ mar†re diasaro khoro. Mar† bhukurã nirã, mar† pahkusumuã, mar† ahkawererã,
arã mamaphiata ou mar†ta thowerã weka bosamã. To uhsã nirõpure wai niamã nirapea. Ate ñata bhasioro
wai wamuse mês junho, agosto nikã wamuk‰wa. Te mês re nur†ra buhti whirã nik‰miwã topure, nikarõaka mã
nÞ mar†amã. Mar† ato dero dhuiti, tho niapu topure poekhu nikarÞ, maio, junho, agosto nikarÞ uhputu nur†ra
nikuwã. Tho wapu topure. Tho werã mar† tenhõre no porãti murã uorã te añuro weburoya. Alimentação mar†
porãpu bathe khãsere mar† tuoñara mar† añu ñakurõ mar† porãre were burorã. Tere yu uhputu uk‰siriãsu, wai
wamuti, burua mhãma muhsã nimiba. Noã tho weti tere? Mar† bhasita tere tho wekã. Mar† añu ñak‰ro werã
ahkawererã. Ato ni muarã, wai wheba, biatu sãba, yohka sir† wewe mhusã. Mar† phakusumuã nã tho wese
buiriba nã ñaro wese buiri. Te nhõre mar† kerã wetikahrã tuoti mhusã.
Mateus Vaz – Tuoti muhsã nã uk‰ka, thota niapu keoro nira temã nã. MuhsarÞ dupokã dehsurore
werekheoguti. Atiro niãpu uhsã nirõpu. Arã muhsarÞ uk‰ kheorã khoro mã. Keoro wererã kohromã nikãrõ
uk‰rõ kãta dusarokohro miãpu. Atiro uapu uhsã ato nhõpu khararÞ. Wai barã warã mhã sõ uhsã nirõ nhõre,
dono da casa tiro hea, yu tere wegu atiapu n†, pokare uhsãrÞ diakh‰ta m†buruta obusam†. Uhsã pahrã nikãpu
topure, ahpirÞ nikã lata ehtiste, dehsubagu atiapuk‰ nigu nho nibusam†. Muã diakh‰ta buhsakã miõwhÞguwa
baya, m‰ dehsusere mahs†we, uhsã ato n†pokahrãpu mahs† dehsusemã, nirõ nhõ nimiãpã. Te nhõ nitikãta
dita marirõ dhui kuhsia nõ itia num‰, pua num‰, dhuikuhsia wamhãmã. Wehr†pu merã arrastakãma mhã. N†
na†sepu, whasiasepu merã, wamhã mã. Uhsã kerã ñatikã ti tere. Tere mar† ukurã warã mar†rÞ keoro niwe
ou noãpu duhti buroti nÞ n† sÞr†tiarã warã n† atiapu uhsã. Bua wehmãti baa wesam†. Uhsã nÞtha nukõmhã
k‰re wiamhã bosa waire. Mã mhã m‰ uakãti kahrã arãkãta nikãmã ahkawerei mukerã satiro baya n† uk‰rõta
nimiãputo. Tho nirõ uarã wemiapu. Sõ yayo apep‰rirõ wedhiro uarã mÞhta weapu.
Tho wetha nisãto ahpero, shoã uk‰rã kohromã temã, uarã muhsã yu pakahrã, yu bahsukahrã, nikahrã.
Añurõ uoya uorã kerã. Thowegu te nhõ wekutha thota wewu n†, torÞ buropeokã, te ahpo ohpe merã bahse
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popoburoya. Tho nikã mhã k‰ wai deyure, k‰ye kahpe kumur† tutõreõ, ti wai da tuãsirãpo amÞ siõpeo burokã
otibusari n† tho n†. Mar†ya mã nim†ba timã, nikã mãta nim†ba nirõpea. Thota n†sa nirõpea ye dihtaparare
niyuruapu, niãm† muhakã warota biatu sãbaroakã warota oapu. Yuruapu dihtapara weropea, otiapu muhsã
warã ñabosa. Niãpu atiroakã ba kahtiroakã, sõ nurõpeo weropua otiapu.
Thoerã si kumãre wai wamuwã, seã uhsã nirõrÞ añutiwã. Nikã samanã nã seãkã añusekhasapa
pasaburuawawã, Sa tuburuawawã. NÞ heatikahrã niwã wai. Thoero ate waitur†se, wai batise nikaroho
ñeoburuawawu. Te thoesetikãwu, tho nikã yuhkusupure, atopure mikã nuok‰, tepu merã ña dehsubamã
dero yharã yha wesamanã. Nayepu nirõ n† wesuto nã wamuãrã miti atiti mãtha, buruarã tota, wamutirã tere
miti atitimã. Tere ohpaturi wenÞ mõtikãto mhã, nipetirã thoesetikã wero nhõ tuonõ, ahpeye kihti nhõ kerã.
Severiano Sampaio – Primeira oficina nikã yu atitiwu. Alberto yu mahk‰ atiw†. Atiro niãpu papiho niw†
werew†. Thota n† mahk‰, manejo nirõ vida nirõ we. Thoero mar†rÞ duhporoputa paiya tho nitha m†wã, wai
petiawarã samã, thoerã muhsã waire ehka weya nim†wã. Mar†rÞ weremikãta mar†pe prática mõ mheõ, mar†
atiro wamhã. Nikaroãkare mhã quem sofre mar† nimhã, bero mhã mais difícil wari nirãta atere mar† merã
kharã tuo mahsirã, ideia kuorã nhõ nã pãnukakahrã niwã. Thoero mar†rÞ mhã nikaromã nimhã n† uk‰ m†ba.
Mar† nehk‰sumuã duhporopure dero wese nhõ werã ahpo puabarã, ahpokã wekahrã niwã. Nikaromã nitiapu
puakehburo, k‰ nimapeoro mitim† thota wam†kuã. Thoero aburi wihpawa nimã. To nhõ puabam†, te nhõ thota
wapã n†nhõ puabam†. Duhporopumã nik‰ta wep† k‰ mahs† nhõ diakh‰. Nikãrõ mã k‰ Renato nikaroya mata
werã nhõ diakh‰ nimã wimarã kerã. Escolapu mhã te sãnukahã mhã, numiõ, wimãgu ahpe ideia mehkã nir†
ideia wapã. Duporopure tho wãwu, Ir. Assunção nipo, casapu ati waimarã ametarãse niwõ. Yu uk‰sephia
nimiãpuba, whia nukã kore niwu, nada irmã niwu. Isso vem dentro da escola nas aulas de ciências, corpo
humanopu ati tea niwu. Atiro niwu, mar† bahsita ti caso sofrer yu ñakãmã. Primeira coisa, motores thoe 45,
90, barcos de 120, 180 banzeiro we, mar† panur‰burokã. Rio também e pequeno o peixe potãti buruawamã,
thoero tho n†. Mar†rÞ progresso avançaro thowa. Duporopumã mar† wo, wo wesiatiyukã o peixe estava
tranquilo. Thoero tho wa n†. Segunda coisa mehpu s†ho Antônio, tho nikhoro m† malhadeira n† principal.
Uin†m† k‰ waikerã, mar† kerã mar†ya wire, omãsã taranur‰ wihrõkã wawasa. Tho nim† kuã. Thoegu yu
nisiriãsu muhsãrÞ, ato k‰ yu mahk‰, yu porã buekãrÞ ahkoe papiho, uhsã ñabuhtiaro yuru uhsã, m‰ heatikã
nimhãwã. Tho tuo yu narÞ phaña nã comunidade num‰ nikã biatu ba duhtikã, muhsãta barã niãpu nikã tuo
bahse bahsa buro mhãwu. Añurõ poero wakã nã amãbamuti atitimã. Nã marikã yu wetiapu mhã. Yu porã ato
colegiopu participa tiamã mhã. Añumhã muhsã petiatha mhã nikãwu, wetiwu mhã.
Ati kumarÞ wamutiwã. Thoegu s† Inacio tho niãm† ñamika, titio nirõta mutaweri niãm†, yuta wewu niãpu.
Thoegu m‰ atikumãrÞ weñaretha niãm†, keorota nitito niãm†. Ñagusagu niãpu k‰rÞ. Wei nhõ n† yua niãpu
k‰rÞ. Mar† kerã mar†ye base dero nise, mar†ya wi nikã mar† ninõ niãpu. Tho n†mã nã wai niãpu.
João Bosco (Rio Castanha) – Yu sõ buhkuya kh‰pu n†, muhsã mahs†petikãsa yu wamÞmã. Duhporopu
ouro darakuhsiakaropu, putu yure ñasia k‰thawu. Thoe yu ya mahkãkh‰ capitão niãpu. Yu mahk‰ AIMA kh‰
nimiãm†, k‰ atitiku niãm†. Wekã yu sirope, Pirarara pu heapu, topu nãrÞ participa wero niãporo, mhakar† wiorã
merã nã nikã tiape wawutha. Ati encontro yu kerã tuowuti n† atiapu. Thoero mar† nirõ nhota, uhsã nir† mãkerã
thota nisetiapu. Arã wai mar† nirã, mariãmã to kerãrÞ. Duhporopu yu w†m‰ nik‰kateropumã niyurua kum†wã,
suhsobarã nikum†wã. Arã nã nirõ nhota, niãm† nikuãkã, buhs‰ kag‰akã sõ ñakhapugu nhoãkã whÞ nõapu.
Duporopumã niti k‰wu niwã nã mar†kã, nikã uture, pehkamÞ whiã kehk‰thagupu, buhsa miõwhÞ m†mhã
ahkotu uayohsari kurapu whenõwu. N†karoãkamã mariãpunÞ mhã. Petirãte tusamã werãpea, derowero
nhõrÞ petirã petisamãnã. Thoerã uhsã kerã nõa ti mãrÞ nirã, to ya mahkã kahrã tho n† uk‰wu. Manejo wemã
nimirãta buhriok‰ kahrã wesa mariã niãpu. NÞwaromã te nhõ mar† k‰katero pumã, satiro wai bohka m†
mhat†ba kure nõwuto niwu. Dero niro nhõ merã tho wasuto, wher† merã tho wa. To yu mam† niãm† Aramado
k‰ tho niw†, muhsã siãsepa duwetihrã, ñamir† thota siãña pasaborewa niw† uhsãrÞ. Basir† p‰r† tho wepasa
bahkeatinõ m†wuto. Thoero arã wai khurã kerã ñamiri wãkhusiakã nikumiwã newaropure. Nikarõa kama
mariãma mhã, mhusã mhasisa garimpo tempopure yu waik‰ra wÞduapeokãtusaku niãpu muhsã garimpeiro
nikã. Thoerã mariãmã mhã. Thoe yu nirõ nhõta tere tuokheonibu nã dero n† uk‰setikã n†romerã atiãpu.
Jocy Gomes – Thoegu ñamika omãbuhapu yu kerã uma hora nikã, sõ yoaropu nimiãpuyu Trovãopu ya
associaçãorÞ como tesoureiro nim†tatha yu AIMA niãpu. Primeiro encontro nithawu wegupea beropu heakã
tokerãretha. Uhsamã wai mar† waroawã, niãmã nirãpea. Shise puase nhõ p‰rika diakh‰ta mar† warokarõ
weapu. Tho nimikã ahperã tuoti wai nimã koãkotera n†amatha, werekã kerã tuoti miãpu mariãtha. Ahperã keoro
yuti, ahperã keoro yutiti werã nhõ nikã miãpu mariãtha. Thowegu nã uk‰kã tuowuti ati encontro n† atiapu.
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Antenor Arantes – Yukerã muhsã ato nirõrÞ, se encontro participa wewu, mar† tuopetikãwu. S† yu
piri Wade ya mata mar† webohkã kabosa n† tuoñaro merã. Nikarõretha existiapu tha. Yu diakh‰ manejo n†
nikãsapuyu, wipu wehr† mikã koãkã werã weamã yumã. Thoero ahpeye nhõpu mariãpu, wherã nhõ wheamã
uhsãtiro kerãrÞ. Ahperã wher† thota kuokh†kãma, tho niãpu uhsãmã. Yu thota kuokh†ka ñara m†kã tusamã. M‰
bua wehgu mheõ tugupe nikuwe, mar† numõrÞ tuawanõ. Nãpe wehãmã n† bahsiowe, to whei wata bahsiowe.
Thoero añu niãpu uhsãrÞ, to ñanoãpu ñagupea, nãkerã ñanõtha. To mar† tereta uk‰ra khoro, uarãta wamã
nãkerã nã porã ñewe sirirã wehka sirirã. Tho nikã ato uhsãtirore niãpu, uhsã yuti buhtiati werã nhõ nikãsu.
Pahrã niyurã, mõrÞkãpu uhsã. Thoero sõ uhsãtirore te, uhsã biam† wu te buesere, niãpu tea hopu, dehko
tiapu, atenumurimã niamã ñam†putha. Te hose merã buerã. ThoekãrÞ yu ahputu waro uasu, ñam† buatiapu
buupea. To thoeapu nikarÞ yure were mhã kãrÞ ahputu uamhãsu, tutitiapu tuti pea. Yu heri porãpu, ahkoe
ñarõ wekãp† nimhãsu. Te nhõrÞ yu ahputu petiro uamiãsu ñam† wa buese nhõre, siã buese. Te niãpu tere yu
satiro uk‰kheo, muhsãrÞ. Te nhõ ahpetero mar†rÞ dhua nir† kurãretha mhekã bhuse bhua. Tho bhuse wetiw†
yumã yupahku mh†, tho ñam† ho borea wetiw†, we nikarore tha bhau te n†karo wase nhõ. Ato uhsã nibuhtiarã
wetiapu uhsã, ato nirã wetiapu uhsã.

AEITYPP
Otavio Pena – Dero nibuhtiaro nhõrÞ oficina de manejo nitinã, bueriwipu n† sorõk‰ wekarÞ mha atiro
nim†pãto buerã, atiro n†karo niwuto marirÞ, mar† bahsi mar†ye mhakar†rÞ ñanur‰ atiro we, mar† maise
nirokahsere bueriwipu buerãmerã mhã we mh‰a dararãsamã nirõ merã nirõ khasere nisa yure, berore mha
makar† merã bapatinukahea muha norosa n† tuoñase n†. AEITYPP participaguwe tuoti. Tho nikã qualquer
contribuição, atirope nisa muhsã nise importante muhsã uk‰sere, yu kerã hoam† beropure atiro niwuto n†,
weisa yu kerã. Mar† melhora wero nirõ, daqui uns anos mar† ñarãsa, vamos avaliar se está melhorando mar†
uk‰. Tere añutito ou piora wati nÞ n† dero kurepe uati n†, n†karõ merã de acordo sã wenõrosa. Com decorrer
das horas ahpeye ñarãsa.

– Thoi nikã repasse k‰ relatório wekepu lê ñawu yu kerã. Te muhsã dez item k‰kahrã
nim†wuba, como presidente da CIPAC. Tikese merã dara uhsã nimiãm†k‰: malha, puase, bahsese. Mhepu
arã Pari kahrã mar† ahkawererã, hodhia siaña buerã buesamãnã. Tekahse ukunõ karõ nimiãpuba. Tere
uhsã ti área da associação ATRIART pu sañayurã debateyuruawu. Uhsã wahk‰ nukãke nirõ wewu. Mheõ,
teta diasose nikãrõ wewu, arã lideranças ato n† buruarã mar† ahkawererã uk‰ miãmanã. Teta n†nÞ, uhsãya
mahkã Carurure nik‰ porãta nimiãpu, whakukheoñarerã muhsãpua muhsã peñarã, muhsã ahkawererã
morerã nirã pua. Te khãsere ahp† tuogu, ahp† tuotigu. Mar† poterikh‰ kahtise nikãtusawu tea, professor Bela
Vista kh‰ Alberto uk‰as† wahpatarã nimã nã, nise purõ tuhtua mar† nhõ poterikh‰rÞ. Uhsã sesaro ti áreare
wherã watikãrã nimirã, tohta suriakã, tho nikahrã we muhsã dubathirã tho n† muhsã niwã. Thota ninÞ te
dificuldade merãta derope mar† weboka bosariba, de meiope mar†rÞ wetam‰bosariba assessores n† uk‰ro
merã, mar† ahpokurawe. Atirope wetamuña nirãsa mar†, tho ni whakuse merã uk‰ro nisa. Tho nimirõ nikã
avanço wasir†rõ teaputo, te malha omhãkã dhuawawu uhsãrÞ. Kãr‰pu nikã documento wem†wu uhsãtha.
Ttere ñanur‰, dutikãrã n† compromisso assina wewu. Tho nimikã ahperatha n†n‰k‰apumatha. Tiguakãta
ñeapu mheõ seãkã pemã, hua boa manhuati surigu nhõ. Tho niãpu te malha kahse. Puase kahsemã muhsã
ato uk‰kahrã, melhora yuruawa avanço mariã temã, muhã nukã warã we mariã tomã nimiãpuba. Keoro n†
mhuanukãwa werãpea, mheõ mar† ñehkusumuãpu p‰rõ puabakahrã niwã mheõtha. Topere mar† ñapoteõ
kãrÞ derope niti, mar† puabatirã wai mar†mã nim†ba thota. Toreta mar†re buero nisatotha, AIMA nisamãtha
pesquisadores nirã wesamã. Nãnhõ mar† lider da comunidade pere, p‰rõ orientação we discussão we,
wero uagu khoro yua. Mar† tho nikoterãpu nirã wenÞ. Te pesquisa mã por dentro nitisa mariã. Tho werã
te puasere nig‰, yu pahkumh† kahti mõ Caruru Cachoeira nirõ estação sede nimiãputo. Nikãti tore suori
puak‰w†. To poeyareta bia, ti ohpa tuhti ho niporo, to puak‰w† yu phakokho uhti dhuikãwõ. Muhsã puawe
nim†kãta wai mar† mã mhã n† mahs†ti. Mateukã sítio Acara kh‰ nimiãm† k‰ thota, mÞho Severino nis† kuã,
añuro mahs†ti kure nikãti. Nã tho nimiãmãnã, puarã kerã dihtara puakahrã niwã mar† pahkusumuã. Mheõ ña
bahse ahpokãparã mheõ. Sõ puak‰ te heu wehtare nã koãkã añuse heõ nukõkã nã wepã, mar† wewe nÞ
mhã. Mar† dehsubasereta mar† thoekã m†ba thota. Ti meio merãta autosustentabilidade uk‰rã uhsã projeto
de piscicultura tuoña nukãha wewu. Falta de condições mar† nhõ poterikh‰ mã dificuldade, nã pehkãsamã nã
uk‰ buhtiaroya mata maquinaria niyuro facilita kuretusawuto nãkerã rÞ. Poterikh‰ pemã ti meio comparakã
pemã difícil niwuto. Atiro marikã bia wekãrÞ, wenoãpu weipea açudes famíliares kuogu weba noãpu, uhsãmã
uhsãya objetivo ehkaba, dua wese rezati wu mheõ. Thoerã uhsã sesarota n†, uhsã sesarota bia, hua boa
Rafael Marques
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buhtiagu biatuakã sãba wenoapu. Añu buhtiaro pemã buhkuatiamã nã, te nã base dusaro tho ni tusapu
nãkerãrÞ. Objetivo amãguwe nõ n†mibayu. Ato mar† kahtise khasere mar† ukurã we. To dero wakere mar†
amer† kihti were werã we. Thowerã uhsã ato bui kahrã, weretha miãs†k‰ diakhur† mã nikãpu uhsãmã. NÞ
ohpakori nhõ, ohpa mariãkã ukuãse mariãkã nÞ mariãpu uhsãmã. Niãpu ate uhtã, te diakh‰ nimiãpu, dero
bhurore nã wai nibosabu. Thoerã deretirã kahtiapu uhsã ato buipemã, tho nimirã kahtirã teapu uhsã siape
merã kahti kãrãsa. Thowerã ate nã kar‰ nã uk‰ke, ate puase, wehr†pu thoe nise nim†wu. NÞwarore ate wai
nimã koãsekerã mariãpu mhã. Newaropure topu kãroãkã niyukã, te wehr† tuã amesuok‰kã, nã panur‰kerã
petiapu. Te wai nimã koãse kerã mar†. Arã yu ahkawererã nirõya mata nã bhukurãpu puakahrã niwã
werãpea, basir†rã. Nã puakã bero ahpo burokã wemhã kahrã niwã. Thoerã nã wai wamutusakahrã niwã
titapumã. Tho n† tusapu, puatusamã nã omhã mariãkãmã, puaya n† k‰miwuba, yuhkusu phaipu merã wase
mar† mã puatikãña n† mar† k‰wu, ato buipemã, tere muhsãrÞ were. Añu niãpu, mar†pe añurõ ñanuruwakã
wero uaro weapu. Ni tuo nhõ keoro wegu wem†, tuoti nhõ.

AEITU
Feliciano Tenório – Thoero uhsãrÞ ohpawasakã niãpu nimiãs†k‰, manejo weta bahsiowe mar†mã n†
ukuwu. Ato heaku, wamuhagu tho niwu narÞ, uhsãrÞ bhasiotiwu to kãmãkã niyuro. Tho wegu escola kahse
nikheoti. Ahpetero mã piscicultura nirã kohro miãmãnã. Ti objetivo merãta crianõkaro nimiwuto. Tho wero
bahsiotiwu, mar† sihse merã ñase merã darakãmã darase oyurua, pehkasã wero nhõ nitimimar†. Mar† nhõ
biaduhpo wekãrÞ seteburuawa wekã duk‰kã weseta niãputo, te darasekerãtha. Tho wekãrÞ nã buerã ti
escola pure ahpeteromã base nhõ mar† m†to. Ate pehkasã dinheiro merã diakh‰ whiam†ba tekerã. Mõ bui
nimiãputo dihtapara toakã diakh‰ ti áreakã diakh‰ niãpu. Atiro ñanur‰se nim†samanã werãpea. Wa nã ñatiro
serirõ mar†rõ, te mosquitero nise nhõ merã omãburua nãkãrÞ ñepeokãmã.
Jailson Lana – Mar† yumã paihro uk‰se. Yu piscicultura khurÞ parabenizagu weya. Primeira coisa, yu
pahku vinte oito anos daram†w‰ niw†, nÞ ahp†peta yure dita daraya ato daraya nitiw† niw†. Tho n†r†kura yure
Maximiano heaw† niw†, yu pahkua niw† n†, thowei k‰ dara duhtika, to darapu niw†. To darapu, piscicultura
khase wereguteyu, tore pahiri pe weam†. Thowegu yua nãmã atiro ñewetimã nimehte, eu parabenizo pra
eles, muhsã estação Caruru kahrã. Yuruamã nã waia, wariã sõ nirã nhoakã pÞbaro oapu toatha, thoerã atiro
pasarã weamã nã. Yu pahku ti áreare niãm†, thoi tho niwu yu: mar†rÞ ehkaro nirõ we, atimãmã petiawamã
nã waía, mheõ uhsã itiape kuopu, nirã weamã nã waía. Nã wimarã kerã wehkeo, bakheo mhã pÞkheo mhã
werã weamã petitiamã, ate keoro ukurãte. Manejo n† mar†ye waiperi pu yuke, muhsã thoetikaña nirã mehte.
Teta mar† uk‰rãwe, tuoti muhsã tho niãpu uhsãmã, añu eu parabenizo pessoal da estação de Caruru.
Luiz Lana – Yumã uk‰se phe mar†. Uk‰thap† capitão, to diakh‰ muhsãrÞ justificagu tiwe. Uhsã democracia

k‰wu ti mahkãre muhsãrÞ weretha miwubayu. N†karõ yu sobrinho niãmi capitão, thoi k‰ uk‰thap† assunto
dero acontecer sere. Thoerã, atore yupe tho ni, atore son†ka primeira oficina wam†wubato, fiscais thoarã
mar† n† grupão desde são Domingos ate São Francisco. Tore to diasaputha, k‰ capitão duhti nhõ nimiãm†
batha. Como fiscal yu kerãre tere ñanur‰rõ otiapu. Thoi yu perante k‰ Domingos thoerã mar† n†karore yu
muhsãrÞ wereguti.
Domingos Brandão – Atore k‰ Renato tho niãm† wakanukã thasir† miãsu, mar† mahs†semã yuti kheoro
diasawe. Thota wawu Renato, uhsã k‰ Luiz nirõ nhota grupão wekheo kãwu uhsã. Tere werãta muhsã
mamãphia maripã, uhsã de boa consciência de bom senso uhsã uk‰wu. Limita kheowu uhsã. Thoerã uhsã
conjunto darakheowu, Rafael dipepor‰, atiape bubera por‰, yu representawu ato tradicionalmente uk‰wu.
Ati mahkãrÞ yu bahsi m†mhuã nukãwu, panisiã mahk‰ niporo, parisikura n† yua. Thowe atirowe indica
kheowu mhã atore yu bahsita mi wak‰ti n† wawu, São JoãorÞ Luiz Gomes Lana, sõpere dipepor‰ irmão
Rafael Sarmento, José Maria Barreto. Thowerã mariã n† uhsã combina kheokãwu. Uhsã bahsi indica kheo,
mar† uk‰rã nhõ diakh‰ fiscal warã n† darawu. Tho wawu Renato. Thowegu m‰ mhã apartir da data nikã em
diante re mhã k‰ Luiz Gomes ya lugar m‰ responder gusa. Qualquer problema, reunião, convenções wakarÞ
uhsã murÞ convite passar ou dero wekã murÞ conhecimento wekheo we mharãsa uhsã añute. Torõta niwu
uhsãmã, phe puamhã dita limita ma†mhã nisepua mhã uk‰ mahs†we, mer†tikamã kum‰kã waporo niw† yu
pahku. Tere problema evitagu tho niwu.
Renato Lana – Muhsã tho nikere mahs†ti khoro hopu, atirota niwu ahkawererã mar† atiro wekãrÞ, muhsã

bahsi thoem†pãba. Yu wuti m‰ thoaya mhã, m‰ tokh‰ ninõpã. Mar†rÞ nikarõ dero watito mhã. Repasse otiwã
yumã nimiãpuyu. Thota Luiz Lana não me fez o repasse. Thoi yu mahsitisa primeira oficina yu mar† miwuba.
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NikãrõrÞ tho tuosatha mar† aceitagu enfrentaguti nigu aceitaro n† nikã cargore. Thowegu yu atore nikarõre
wa, muhsãrÞ yu assumiti nitisa karõakã ti cargore, marikãta thowe nõwu weipea. K‰ nik‰ wakasirim† niwã
mahsã tutirãpua mhã. Mar†ya mahkãrÞ, mar†kã thoenõ. Proximos encontrore mar†rÞ te nhõ wetikarõ uasa.
Thowegu perante público yu muhsãrÞ niti mahs†ti, ya mahkãputa uk‰tiapu yu temã hopu. Thowegu ui nisa
hopu, thowegu não vou assumir esse cargo, ui mhÞte yu ya mahkãpu buruta atiro niãputo n† ya mahkãpu
neok‰ weisa. N†samã ahperã wasirirãtha, nã watha kaña, tho warosa toa. Thota ua weropea mheõ yupemã
ya cargo ñewero werokohro. M‰ tho nirorÞ yu tho ni†. Ya mahkã kharã merã uk‰ti. Ti cargore yu ñewesomÞ
uhsã ti cargo ñewethapu muhsãrÞ mheõ ñewekheo k‰ti. Atore ar† Luiz Lana merã tho watha m†apubato.
Tho nikaro niwu nithawã, dero wapari, marirÞ niwã. Thota n† weropea yu muhsãrÞ entendegu kohro, yu
entedeguta capitão nim†ba. Thowegu yu ñewesomÞ, eu vou conversar com eles, ñata bahsioro carta we
ogusayu m‰rÞ. To diakh‰ yu wesir† kohro.

phaigu mõ nik‰ta, ahperã pua nipetikãmã nã. Thoero te dhua mhãpu malhadeira mariãpu, uhsã tokõrõ ho
we bhutiatiapu mhã. Thoero uhsãrÞ wai pharã nisamã n†karo mã. Muhsã, wai wamutise uk‰miãpu batha. Te
dero wapariba mar† kerã ewa peoba wem†wu, dererã wamuweti n† uk‰apu uhsã, derero tho wam†tiba niapu
uhsã tho warore. Ahperotha, zagaiari whese tomã nõa m‰s† nhõta orero, hua whÞbam† tea normal nikãpu tea
thota continua kãpu. Thoero mhã nikãroãkã mã derope mar† kerãtha ti meioretha werãsariba n† uhsã uk‰wu,
muhsã wero nhõta. Yu ATRIART puta nimiãpuba weipea, mheõ ate numuriputa dhanukã nã wai dihtapara nã
wesere interessa buhtiati ou nibhutiati weyu mhã, yua moãsu hopu. Yu kerã kuosa hopu, toputa niãpu mheõ
phe mar† bianukõ wai ahkase. Thoero añu niãpu, ñe único problema yure acontecer ke diakh‰rÞ muhsãrÞ
were kheoti. Thoerã muhsã to buipe nirã topu siarã warãti nirã nhõ yutiro uk‰rã waya. Dero Manejo kahse
participar werã heatipari limite, uk‰nomiwu bato. Yu wagu teapu ba siaguwa mu ya área pu ni hea kare, ñe
mar†sa thota, watikaña dhutiwe muã, ato kh‰ mehta ni nisari yua, nisomÞ yua thota.

– Ñamika wekaro nhõ mã ekatigu weapu yua thoegu atrasa wasu. Gosto de falar
verdade, thowerã muhsã phe waro uk‰rã kohro. Thoeguta yu São Miguel, ati mahkã Pari, bhauti buhtiarowe
n† fundapu, pahiri mahkã aumenta n† pãwu. Wekã yu siro kh‰pe n† weipea, Iraiti kh‰ dihtapara tiro kh‰ n†.
Thoe yuatha atopu ni mheõ n† nikã, yua dihtapara wion† n†bosa, sõ yu mahk‰ Pau niãm†. Mar† tho n†m† atopu
nipeatha, mheõ n† thoakã noãpu, mariye dono das coisas n†tiweronhõ thoakanõ. Thowegu yu dependente
de Pari wero nhõ thoakã, yuporarÞ uasãgu, yu porã buero kotegu. Tho n† muhsã mehpu uk‰katirã kohropu,
to bui kahrã siro kahrã uk‰thapã. Thowerã independentemente das coisas yu atiro thoakãsu. Mar† nimikã
dihtapa khuã, mar† wai weh† bohkanõ, bua nik‰akã mimhãti banõ, tho we kahti k‰wu yua. Ato Pari tuhtua
niãpu, yu porã kerã wahk‰ thutuawamã mhã. Ahpe tero yu dhuti ahpetero yu buhkuo duhti wahkã tuhtuawa
noãpu. Ato yure 7 anos warowe yu ato nirõ, tho niãpu. Thoi mar† añurõ ukurõ diakh‰ nisa, mehpu ato to
buikahrã tho nirã kohromã. Nã buhkurãpua puakahrã niwanÞ, dihtapara pua wekahrã niwã, mheõ nã ahpokã
kahrã niwã. Ahpokã nã puaseti weka bero, nã wai ahko niparã niwã nã buhkurã mar†kã. Te nãrÞ ohpaturi nã
oãr†ba koã amÞsuo n† uk‰wã nã buhkurtã mar†kã. Tho wesetikahrã niwã nãpua, mheõ mar† puarã puawarokã
petiawawã, ahpo noaña mar†, tetho wa mar†rÞ. Ya mahkãrÞ tho wawu ye dhitapara, mar†wa mhã, dereti ahpo
mhas†tiro, niti karo niwu ne ahpe kumã nithawã natha. Mar† ti manejo uk‰ra teta nã nikaro nisamã, karurÞ tho
niamõ, mhusã primeiro Ensino Medio peokaramã teta uk‰ nikarõ wai wam‰tima niamã. Niwã na kerã kuora
nhõ, e a coisa acontecem. Ato uk‰ke buhasa, omÞ nimiba tea. Tho wero mar†pema bukurã na ukuse. Ahpo
karõpe nisa, tho wero mar†re ultima pauta nimiaputo, ahporope nisa. Ñasere tuoñatita ahporope nisa. Tho
wero mar† nãkamerãta baa khatikahrã wem†ba, tho n†. Mar† ñenho manejo uk‰rata nã pehkasã arroz, feijão
ate arã wai na buhkuarikura otimã. Jeito de pescar, jeito ahpetero makã púa werota nimiba nã keoro wepã
nã poteõro, toaka n† situação de problema phairo nikã, mas tem que ser resovido weka nikhoromitha parece
outro também falou particulaka dara mar† poteorõ ñe baa ehka baa werota nito, tho nisa yua tho ni tuoñasa.
Thowe nã to buikharã ti projeto we mar†pe como parcerias, naya projeto narÞ acompanhar, marikerã weapu,
dero narÞtha ATRIART ‰ba nã mar† kãre keoro warota we ni mar†tha entramos em parceria. Ña bhutiaro
tuoñapa nikarÞ otisa ato kerã tha, mar† ñabuhtiaro wemã nirã não ia entrar na parceria, añuro dararã temã
nã mar†kã, we kahtimã nã mar†kã n† entramos na parceria, to diakh‰ n†.

Bosco Rezende – Aloisio, esclarece um pouco para as lideranças o que é manejo, como pode se
chegar ao plano de manejo.

Arsênio Lôbo

Atílio Dutra – Mar† ñamika apresenta wethapu tho werã siro kahrã, te sõ vila nova kahrãpu kerã
mahs†tha samã yumã, sihse k‰mar†pu atraspu nã tiroputa sia bahkeatiapu weku n†guwe nig‰pea, tho
wegutha yu kerã nikã parte sõ Cabaripu n†gu n† muhsãrÞ apresentar, thowegu ate manejo kahse sõ primeiro
encontro wakabero diakh‰ informe wereya nimiãpu muhsã thota. Mheõ muhsãpe ahpeye, uk‰kãwasa mheõ,
tita tho wawu thoero mhã ti tempore atiro wawu n† were kheoro diakh‰ nimiãpu, mehpu petibopãto. Thoegu
yu observação k‰ti yua, topure uhsã reuniaõ wekatero ti primeiro wakaterore uhsã uk‰ke, uhsãrÞ muhsã
nikarota nikã parte diminuiapu. Thoegu yu observapu to primeiro encontro berore, ate puase dhua mhãpu,
keorota uk‰apu muhsã kerã to niburorã muhsã kerã keorota ñapã, uhsã observapu niteyu. Te yu uk‰kere
petikaberoakã weretha wu yua, yu ñehk‰rÞ, yu tiosumuã nimãmã nã, uhsã três famíliata niãpu nirã pea.
Thoegu nare neõk‰, atiro convite we, phairi reunião we wero otiwu uhsãmã niteyu, ate tuopuyu mar†rÞ atiro
wero niãporo mhã nise narÞ wiseri wa werewu nãrÞ. Puasere duokã, wehr†pure na†sepure mar† dubhutiati.
K‰rã kerã um‰kho diakh‰ k‰, panur‰sãrõ mar†rõ, wero niãputo. Te nhõ kahsere uk‰apu uhsã n† werewu nãre.
Thoero uhsãrÞ te dhuapu puase dhuawa, te malhadeira kerãtha panur‰sã, sopu nã panur‰sa buruti ke kerã
mariãpu mhã, mheõ wai mar†mã nimirãtha, nã uhputu dehsuba siari mã nirõ weapu timãtha. Niãma waía:
orero, hua, botea, wasusoarã nimã timã mioñare. Nipetirã wai nirã weamã tomã, único wai oãgu mariãm†
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Aloisio Cabalzar (ISA) – O próximo ponto da pauta é sobre as medidas de manejo que estão sendo
adotadas. Ainda estamos muito no começo, mas já há alguma avaliação sobre essas medidas. No primeiro
encontro a gente conversou um pouco sobre essa ideia do manejo, talvez valha lembrar um pouco. Acho
que nesse primeiro encontro e aqui novamente, nesse começo da manhã, cada um está dando o seu
depoimento, seu ponto de vista sobre esse problema. Como começou, historicamente, a acontecer a
escassez dos peixes aqui na região, até que ponto está escasseando mesmo, em diferentes comunidades
as situações são distintas... e também como que, pouco a pouco, vendo, se dando conta dessa dificuldade,
como as pessoas estão mudando de atitude e pensando em como fazer, tentando uma solução para
esse problema. Então, manejo sustentável dos peixes é a maneira como as comunidades, pescadores,
associações aqui no rio Tiquié, podem usar o peixe e, ao mesmo tempo, manejar para que as futuras
gerações, de seus filhos e netos, também possam continuar a desfrutar desse recurso que existe aqui. O
peixe é o principal alimento da região, junto com os produtos da agricultura. É necessário ao sustento das
famílias e, em algumas áreas, também serve para o comércio em pequena escala. Ninguém pode abrir
mão da pesca, principalmente aqueles que não têm uma fonte de renda. Então a discussão, a questão,
está aí. Nas áreas de todas as comunidades, desde de Matapi, lá na foz do Tiquié, tanto que agora eles
compareceram, a produção da pesca, em maior ou menor medida, está reduzindo... esse problema vem se
agravando. Eu pessoalmente ou ISA, que represento, a gente não tem uma proposta pronta para isso, a
proposta nossa é justamente, nesse tipo de encontro, que as pessoas falem a sua posição, tragam as suas
informações, de suas comunidades, as dificuldades de trabalhar com isso, muitos aqui estão relatando que,
apesar da dificuldade de falar em reunião na comunidade ou entre as comunidades, de falar desse assunto,
chamar um pouco a atenção sobre o problema, muitos ainda não se sensibilizaram ou não aderiram, talvez
também porque é uma discussão muito recente, está começando, esse é o segundo encontro, assim nessa
área ampliada de todo o Tiquié, com todas as associações, ainda é o segundo encontro, começou esse ano.
Também a maneira como vai ser feito isso... falar é importante, conversar, ter reunião, mas talvez só isso não
seja suficiente, talvez tenha que ter mais algumas coisas além disso. No I Encontro muita coisa foi falada,
o grande avanço é que todo mundo se colocou de acordo que existe esse problema e que precisa começar
a ver como enfrentá–lo. Acho que todos, pelo menos aqueles que participaram, cento e dez pessoas, pela
lista de presença, e todas as diretorias, vários capitães, estavam de acordo sobre essa questão.
Agora como implementar o plano de manejo, como o Bosco perguntou, o que fazer além das reuniões
e conversas, podemos começar a aprofundar aqui? A conversa é importante, mas depois de um, dois,
três encontros, começa a se repetir. Então é preciso avançar. Pensando dessa maneira, acho que tem
duas coisas que são importantes: primeiro, fazer algumas pesquisas ou estudos, pesquisa de opinião,
mais abrangentes. O Tiquié tem hoje uma população de quatro mil pessoas, entre Brasil e Colômbia. Aqui
nesse encontro participam no máximo cento e poucas pessoas, então tem muitas pessoas que não estão
aqui, até escutam, porque um conta para o outro, estão sabendo, mas não estão bem incluídas nessa
discussão. Uma maneira de escutar todo mundo é através de uma pesquisa de opinião sobre pesca, para
começar a localizar melhor o problema, aonde que tem mais pressão, mais dificuldades, onde a pesca já
não é mais suficiente para o sustento. Provavelmente cada um de vocês já sabe, mas uma pesquisa com
cada pescador, de todas as comunidades, vai ficar mais claro e melhor documentado, digamos assim.

Puati merã Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke

183

Então uma das coisas que a gente pode discutir, como propostas para continuação, plano de trabalho, seria
fazer alguns estudos envolvendo uma ou duas pessoas de cada associação, aí depende. Tem associações
que desenvolvem esse trabalho há mais tempo, que já temos acompanhado mais diretamente – ACIMET,
AEITY, ATRIART e AEITU. No caso das outras associações, teria que ver até que ponto tem interesse em
adotar alguns trabalhos que vem sendo feitos, de pesquisa. Nessas pesquisas já pergunta para cada um suas
propostas... e talvez daí começar a implementar, mas aí no âmbito de cada associação, dependendo muito
como cada associação quer trabalhar com isso. No encontro passado já surgiram propostas do que fazer,
dividiu–se em grupos e cada grupo se colocou, inclusive foram apresentados cartazes. Infelizmente ainda não
foi digitado, não foi feito um documento. Outra coisa que a gente tinha combinado é que toda a fala do primeiro
encontro seria transcrita e digitada, uma parte foi feita, mas não foi concluída, pessoal da AEITY estava com
essa tarefa, mas não teve tempo para concluir. Agora vamos ver se a gente volta a combinar esse trabalho,
porque essa memória, o registro do que está sendo feito, é muito importante. Não temos um consolidado do
primeiro encontro com todas as propostas. Outra coisa que poderia ser discutida aqui é de fazer um conjunto
único de propostas, e cada associação vai levar e discutir, se estão de acordo e se estão interessadas em
adotar; ou se cada associação tem propostas um pouco diferentes das outras. Então, se for uma coisa única,
dá até para pegar as coisas do primeiro e desse encontro, fazer uma lista de coisas, imprimir e começar a
distribuir para todo mundo. Nesse trabalho é importante a informação e comunicação, ter como uma circular a
cada seis meses, distribuída para todo mundo, com notícias, informes, reforçando as ideias que são acordadas
aqui. Isso foi conversado com os AIMAs, são algumas coisas que pensamos em propor nessa reunião.

Dehsubase khase añurõ miãsirikã diasaro tuoñake,
atirope wekã añubosa n† ukuke
Dhesuse khase ukũ ameso werã atikarã, mhakarĩ kharank† apakurari wathiarã atiro niap, dhesubase ato dpori marĩ
ukũka bero nike.

GRUPO I – AEITYKAP
Francisco Lopes – Thoerã uhsã grupo baixo Tiquié kahrã, cinco pessoas ato niãpu, thoerã uhsã tuoña
karo põteorõ ato oãpu.
Histórico da pesca, antigamente tinha muitos peixes de varios tipos. Tho n† ukuãmã uhsã merã kahrã
bukurã, nã mar† duhporo kahrã nimiãmanã. Thoerã nã duporopu nã ñake tho niseti wu n†, ñakere wereke
nirõwe.
Os velhos pescavam com fio de tucum e anzol feito de espinho.
Titapure wai wehrã kerã, oÞke dari merã whekahrã nim†wãba. Thowero nã whesepa pohta merã
dure wek‰pa nik‰paro. Tho nisetiwu n† wereamã. Thoerã tho kuãpu, tho nikã Matapí de mhu†p‰ kahsawu
heom†wanã thota, te merã nã we wehseti kuparã titapure. Na fase de 1912 nikãpureta ukuamãna, titapumã
mar†kuwu, thoerã nã s† yu tio Antonio, Mateus thoerã tho oãpu n† uk‰ kheorã atirasamã nã kerã. Ato yu
wereka bero to primeiro ponto nirõteto.
Ato segundo ponto impacto, na fase de 1969 nikarÞ malhadeira bhauakãtiwu, niamatha siape wamuti
miwuba te nho, to Taracúa watero ti área re te nithak‰wu niamã, te malhadeira, tho nika arrastão, tarrafa
te nimiaputo, te tho webhutia miaputo waire. Tho nika heu tere bheseweka ma phe nisa. Tho nikã wai nima
tekeratha, yu merãku Januario marika wai nimama wai bhukurã diakhu wer†wa niwi k‰. Tho nikã heupu te
ehupu dhoke kakÞrare wai petia miwãba. Tho nika te buea pu wer†petia samã tere te nisa waire peose tho
nikã dhorese, amer† ñatutise, ahpetero wai pharã nikama atore nirã tore dhorÞo kasama thota ou dhoaka.
Os pajes tiram e levam wai paye, tho wesetipana tita pure ni mar† uk‰mia pu ba, tho werã wai
dhuasama.
Ato escassez, dificuldade de conseguir peixe, tho werã mar† ate numuri pure mar†re wai pharã kure
bhokasirikã diasa nimha. Thowerã uhsã tho k‰apu tore. Yu merã khara buhkura were kheorã tia muhsã kerã
muhsa tuoñaro.

– K‰ tho ni uk‰ro thota nimibato uhsã tereta, dero nibhutiati mar† kerã tuorã wara ni atiapu.
Keoro uk‰khoromi tikeseta niwu duhporo pure keoro niweami. NÞ waro pure de 1955 nikare atimarÞ wai
Mateus Vaz
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yuruawã, nÞ yaiwa kerã ñaro we, karibo khusia wetiwã ti tempo pure. Nikarõre mhã mheõ nirãta uhsã
tuoñari mahsã n†. NÞ purise nho mimhasitirã ta, te wai payere kari bosiama. Ato kharã mheta nima nirã pea,
ahpesia kharã pu, atimã pote kharapu yu tere phe khiti tuomi wegupea. Atore nã tho weaparã ni, ati mare
uhsã pamuri mare nã bua nuka wethirã, te wateri wai baa wepã. Añuro nisetirã wema nã, uhsã nhukuripu,
mar† poteripu uhsa ñaro yururi kura añuro yuruma, n† ua parã tho werã wai payere mikã thoa wekahrã niwã.
Nã tho weporã niaparã, atimã pamu mhua nukara paramerã. Yu thowegu tho niw‰, weratesama, duhporo
pure tho nitiwu niwu. Tho nitiwu duhporo pure yu w†m‰ ni ñamhawu, yu to buruta nuka wegu ñawu, n† yurua
k‰wã. Nikarõre mã ne dhoke yhoka kerã basiritiamã, muhsã kera wara ña busarã. Wai whÞgu wagu tho
dharo nikapu. Niamã seã ka waroa satiro. Tho nikagu mheta we nipea muhsã ñabosa warã. Thowerã mhã
bhukurã pu, ñewerã heúre puati. Tho nikã doe nima k‰ sere weti, heupu kerãre dhoketi wewã niyu. Thowerã
na wai mhasã phutiwã ti tempo pure. Wai whÞgu bhoka suhso wero niwu. Ato katero mariapu mhã, mu ñami
pasa boreagu, atoka kuraka mimha satiro suhsoba wese niãpu, tho nise tiapu. Tho nikatha atiro to nhopure,
ahperã wamã niyu nã buhkurã waa, nã wimarã nima nikarerã nã ñasere tuoñasamã. Nã wai aht‰ kã ña whÞ
basama. Ahp† nise ñagu nho, no yu dehsu sere dehsuba pasagu atiti muã nise marikatiti yumã. Tho ñaka
mhag‰ niãpu, tho karik‰ weti nimiãpu, nã kahtiri numu whÞ barã wesama ni mhãgu nimiãpu. Mar† tho niri
kura nã mheka we kotesama, tho werã wai petimã. To nhõ pure, atima pito nho pure añuro wamutira. Ato
nhõ pure kerã ehta, botea wamu, tur†, sÞa kerã wamu, muhsã duhporo pure bapã. Yu ato ñakuwu seã ato
mheo ue k‰wa, botea thota niwã. NÞ nikaromã marimã, atore atimã nikaro nho buru karo we. NÞ nopeta yu
pur†ka añuro wai baagu we nita bhasiowe yu ahkawererã. Te nhore mha wetikarõ yuamhã ni tuoña, ñanururo
ua mar†ya marÞ. Yu mhepu nikaro nhota ohpe bahsemã añuro ahpo buro weka mar† yama añukarosa. Mar†
ñanurutika siape keha yuruarosa timã mha. Mar† nope dehsurãsu mar† bhoka somÞ. Thowerã, tho wetikahrã
niwa mar† ñek‰su muãpua, añuro niseti nikakahrã niwã. Thowera wai kerã petiti kahrã niwa base nipetika
karo niwu. Añuro niseti dehsuse kerarÞ dusasoti wekahrã niwã. Ahpetero bhokaharã añuro uk‰ yu ato
pasayu, mu kerã to pasati ni uk‰ weseti nikahrã niwã. To nÞ ñanoña marikaro niwu. Nikarõakama niyurua
tho wesenho. Ñabhutiaro amer† we wetiapu, to añuro niseti nikapu sirirã kera. Arã duara khoroma te atiro
weya mha warã kera. Pokare mhusã wema peo waya, uhsã tiro heaya keoro, yutiro warã, Colina warã yu
khawererã diakhu nimã. Poka ate mitiapu muhsãre ni nare wia k‰ capitão poka ehti buro, wai bag‰ atiapu
dehsu baa siagu mar† ahkawerei ehtami n† uk‰sami. Tho ua uhsã nikarõa karÞ. Uhsa tutirã mhete mu whÞ
bagusa weipea bhusa whÞgu wa baa, uhsã wai bohkamha ma mar† bhokamha mar† k‰re wiarã n† no sirise
wemã, base uhsã wiarasa. Atiro ua uhsã thowerã siarã añuro sia mer† kaña, te diakhu ni uk‰se.
Antônio Azevedo – Thoero uhsãre ti comunidade yu porã itiarãta niãma. Ahperã ahpe mahsã niãma
teta mar† tho nimiãpuba pahrã morekã mariã. MarirÞ mhakaripure. Thowerã ate mar† dehsuse heõse uhsã
duhporopu añuro nimike, thota wapu, mar† mahs† te nhore. Ate mar† ahpetero mã añuro nika dehsu baase,
no baase kuorã no mheõ niguta nimigu, pehkasã yamata ña tutiami mar†re. Arã añu bhutiaro nima, atiro
weseti nima arãpua nino niyu. Tho werã uhsã to pure niapu yu ahkawererã nik‰aka mi mhati baa nõ. Ña
nuru, ne puati nÞ ñe nhõ nimã wetikaña, añuro ña nuru mhasã po weya niw† uhsã re, tho werã uhsã wai
maehkatiapu yu ahkawererã, teaka diakhu uhsã kuopu. Te kharã puta muhsã nikaro nho te dihtapara khera
puta uhsã tho weseti wekarÞ nã muhsã tiropu ati bosamã, n† tuoña nowu. To muhsã mhepu nikaro ya
mata bahse buro, añuro weburo mar† wekã, añuro wabosa ni tuoña noapu yu khawererã topure tho niapu
muhsã kerã thota tuoñasa, ate nho mar† baase khase, mar† porãti, mar† porãre suori baasirise mar†re diasa
niapu niyu, thowe niseti werã yu khawererã mar† añu ñak‰ro we mar† bahsita ñaro wesa tere amer† bahse
ahpo, uhsã ma topu bahsese tuoñara niamã, yu n† nikasa wegupea te bahse ahpo muhsã atopu weburo
sere amesuo buro we nisetira mar†kera tuoti muhsã yu khawererã bukurã uk‰se kuorã nisama, mamaphia
nisamã te nhõ, thota niwu ñamu ya mata sihpata nikã, atiwa diasatiwu nirã nho nikasamã sir† mar†ka mar†
uk‰no miba te nhorÞ atiro ninho ni yu phaku uk‰se kuoku mahk‰ n† yua, atiro ni werew† yu pahku nirã nhõ ni,
te nhõre tho wesetirã mar†a nig‰, muhsãre tho ni tuoñati muhsã, añurosa yu khawererã tho weseti mar†kerã
herisã werã mar† khatiri mukhore, mar† phaku suma marikã kahti doha wetikahrã n†wa, mar† khatirã mar†
porãre ou mar† parãmera uasarã atere ahpo k‰ bahsa mar† werãwe, nãre mã kerã mutarã we mar†a añuro
niato mar† mahsã beri siro nirã.

GRUPO II – ACIMET
Roberval Araújo Pedrosa – Plaqueamento nos lagos reservados: Te wethawu te avanço wake
nikarõteto, mheõ ate nikaroã kãrÞ añurõ plaqueamento wakepu nim†bato. Mheõ uhsã darakãrõpu keoro
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mha. Wa dikese wai whese kuoti muhsã ati áreare wai whÞrã, dero whÞse tirã sari n† ser†ña hoaõ, wegupu
nimi k‰, tho werã ahpetero uhsã tiro siarã warã, uhsã nho diak‰hre ãma mhawã ni tho buhsusa.
Palestras nas comunidades: uhsãma atiro niãpu yu waati mhasu nimibayu tereta. Colina siak‰ miwu
no nikati heagu heasuyu, puati heagu heasu yu. Teta keoro darase nho n†, n† uk‰no miaputo. Thowero ate
palestra diasawu mar† nhore, muturu mirikã tho nika use, yoa nimiaputo, tho wahburua waro uawu topu ña
khusia wemhano wuto. Tho wero ato lixo no rio nirõ re uhsã muhsãre añuro were peoti misaba. Barco pu
waka berore lixo tho ninuk‰ka mar† to definir ti berã. Dero bhause t‰resake koãka bero weste muti thawã tha.
We tho wapu to puma uhsã tiro pure nata nimanÞ, ato buekh† ñamara wehkoa pehkayegu waguwe nimata
surarare tuawakãti. Nãpe niti wãne ambiente re ñabhutiaro suja rãpea nã balsa atika bero tho ni bhutiawu,
thowegu yu dero bhause yu duake nikã weregusam†. Sõnikaro ACIMET responsável thoakaro nimiwuto, te
muhsã uhsarÞ yuamhaka uhsã to dero nukãke wererãsa, uhsã mhasiro poteoro, muhsã ser† ñase, uhsã yuti
kheomhã werãsa, uhsã mhas†sere uhsã mhas† tisere ñata bhasio yuti sõme. Uhsãpeta niapu mhusã re phe
seriñaborã nhõ.
Mauro Pedrosa – Ato avanço waketa niãputo. Uhsãmã atimarÞ wero nhõ. Thoerã atimãrÞ atoakãpure
wero nhõ tur†ti miãmãba topumã, ohpa pamõr† pu t‰r† wekãmhã mã. Te nhõrÞ uhsã wateropu malhare,
nã nhõ ñeta bahsiotikã k‰timhãwu. Thoero uhsã malha merã nãrÞ ñeti, panur‰sa wetiwu nirã uhsã tho
kuãpu.

otiapu uhsãrÞ, to placa n‰kõ karo bero nimikãta nuhã duti te waterota n†, wai barã nimã buruatasa, tiramã
nuhatiapã n† nãsiropu mar† ñagu wakarÞ, warãteapariba n† mar† nhõ dihtapara ñanurugu pemã ñata bahsio
nim†ba. Wehkhu nukõ kepu pahka, dero buhse nimhã putha. Ti phirÞ atisomÞ nimhã tusawã nãpe nã
wakabero ñakuhsianõwu, wehse wio marikã keoro duapariba ya wehsere n† ñasiamiwanã. To nhõ n†, mar†
wai whÞ pogupua ña mahs† n† nõ. Thoerã uhsã avanço wakã sir†miwu tepea, añurõputa ñanur‰ darasetirã
uhsã n†karo keoro watikure n†kãpu.
Mapeamento nas áreas da ACIMET: Ato uhsã muhsarÞ ñeomiwu uhsã pira heakahrã, waiapu
heakahrã dahrã, ato nikã mapa ñeomuti berã tekerã wethawu. Atore mhu† nito, nÞtari to n†to, ato p†rõ uaro
nisa thoerã nhuatimã. Pirõ uimirã mar† ahpeteromã wai dhoarã wero nhõ we bhuyasa n†nomiãputo. Ate
avanço wake niãpu nimiãpuyu.
Lixo: Redução do lixo, uhsãtiropu nikã kure miãputo thota. Wimarã porãtirã nhõ wehtekoteamã tha.
Ahpetero ahperã nã mahsã mhãhakã te nhota daramãba dero kuñakãti nisamãba nirõ niãpu. WekãrÞtha
nipetiro atimã heorã mheteapu uhsã kerã, uhsãya áreapure heopu. Thoerã mhã óleo pare mar† uk‰tha
m†wuba thota keoro watike atopu nisã tea.
Acordo da pesca: nirõ ato niwu uhsã nhõ, atiro daramã werãpea uhsã ekatike. Ato Pari kahrã uhsã
nukã mham†wu keoro yuti, ahperã keoro yuti wewã nimiãsuba, tho n†wu. Acordo de pesca, nikã atiro nikarõ
merã atiro wehsetirã mar† nikã hau nipetiawaro m†wu, tho nirã nhorÞ tho ñakara mhã ninõwu. Tho ñakawu
siape merã satiro webhoka karõ nisã thota, nikã busca nã kerã nikã alternativa, melhora kã bosamã keoro
wato n† nã porãpure tuoñasarã nise niwu.
Fiscalização de lagos reservados: atereta uhsã wetiasu nim†bayu. Mar† nhõ nikaroãkãpuma wahta
teo nimiãpuba, rabeta uhsã AIMA yepa mar† weapu. Uhsãtiropu mã nikã mahkã, pua mhakã pohsepu nirõ
miãpubato. Mahs†peo noña mariãpu ahpeteromã nikã semana nokorõputa dhuidutikã wamhã tusamã, uhsã
na†ro sia buhtiase mehta niãpu. Uhsã tho wera mheta ni, nÞ polícia nÞ IBAMA nÞ ñamara nho mhÞta nimiba,
pesquisadores p‰rika niw‰. Dero entrevista we dero ñati mhusã wai petirã teti, dero ni ñati muhsã nirãnho
niapu uhsã, biarã nho mhÞta niapu. Ahpetero uhsãreta nã dhutimã ati área re n†, uhsare wai baakhusiarã
warã amã mhawã AIMA rÞ niwe. Uhsã mahkapu hea capitão pure ser† mutã, segunda coisa pu nimi k‰ AIMA
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Paulo de Abreu Lobo – Dero nirõ nhõ merã wai petitiba mar† n† ukurorÞ. Yu tuoñakare, uhsã tie política
wenukã m†wuba tho siropure, uhsã wenukã kheokare nÞ, tuseoãgu nhõ thoakãti yua. Wai biakaparã siro
kahrã, wai whÞra wata bahsiotiaporo nise wawu. Hoputa marirÞ ahpo nukãharo tiro wem†ba mhã, dero wekã
keoro warisarito, dihse nhõ mar† keoro wetikarÞ, wai peti m†tinã n† uk‰rã we mariã. Thoerã uhsã uk‰wu,
Pirarara pu nÞre uk‰ mhãwu. Topure niwã, atopure atiro werã wai to mhãpahka buhtimã nirõ niwu uhsarÞ. Ñe
sopu bui kahrã pu mar† biakahrã mhã São Gabriel warã ou nimã kuogu nhõ mhã nã ma†semã atiro wekaya
nisam† nise nikãpu. Tho n† tuoñakã mã thota wamã dhoawu mhã, añuro tuoña nukõ wekapemã, thota n†
mehkã nirõ n† wesato. Toreta arã buhkurã uk‰se mahsirã, atiro wekã keoro wabusato n† ukurã khoro miãmã
mar† ahpo weorã te uk‰rawe mariã n† nõmiwuba, mar† nikãroho uk‰ buro, n†karo ho ti pensamento diakh‰,
ti objetivo merã mar†, tuoña uk‰ wekã, mar† we bohka kahrãsa, mar† keoro waweto n† atoakãta desiste
werãpea mar†, thoemã kahrã werãsa mariã mhã, thoerã mar† mata desiste ou puakumã bero resultado
ñatha sir† mariãtha, bero mar† parã merãpure uasarãta thowe mar† thota.
José Calisto Araújo Pedrosa – Muhsã nipetirã mahsisa, ahperã mahsitisamã yu wamÞ ni José Calisto
Araújo Pedrosa yu faço parte ACIMET khu ni yua, dara tere yu função tesoreiro niapu yua, tesoraria khase
dara yua.
Vilmar Resende Azevedo – Dhui buroti mhusã yu kerã atopu tuokehogu atiapu, yu mahs† tise re tuo
wegu, yu primeira vez participar we, yu wamÞ Vilmar Resende Azevêdo ni ya função adminstrador do
ACIMET n†.
João Pedro Lima Azevedo – Satiati muhsã ahkawererã uhsã nikarõa kã kure omãhea kãsu yoa
niapu uhsã ma, rabeta merã satiro pasamutika yoapu tho werã muhsã yumã ña mahsitasa, yumar†ka ña
mahs†khoro ahperãre yu wamÞ João Pedro niyu mahs†ti, Pirarara kh‰ ni, eu faço parte da diretoria da
ACIMET, secretario ni yu.

GRUPO III (AEITY)
Cornelio Gonçalves – Dhui buroti muhsã, uhsã ate weapu, uhsã sõa merãpu nikarõ merã nukakahrã
nimiwuba, tho wero uhsãma uhsãya avanço, concietezação dos povos das quadros comunidades, te
mahkar† niapu Santa Luzia, São José, Floresta, São Luiz. To uhsãma, tho niwuto nisere tuoñerã pu niama
werã pea, nirã to k‰apu.
Medição na ficha de pesca de AIMAs e voluntários: niaputo uhsãre nã wai whÞsere hoa õmha tho
nikã voluntario uhsare wetamõ weamanã mahkar† pure, thowese niapu uhsãre uhsã ye avanço.
Acompanhamento aos voluntários: narÞ uhsã wetamorã niapu, narÞ acompanhar mhã weapu uhsã,
narÞ wetamõ we mhapu.
Encontro interno dos AIMAs e voluntários: uhsã bahsi eha nhoã atiro wasimha nikarorÞ mha ni
uhsã wese niapu ate.
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Apresentação dos trabalhos por bimestre: ato uhsã por bimestre mhã ato primeira oficina ato waka
berore, uhsã mha por bimestre mhã, uhsã darasere nã mahsã re were kãse niapu.
Coleta de pilhas: niapu ahpero tekerã uhsã senÞ mumuka ña oomhapu.
Lixo inorgânico: e mar† phete mheta, barco, rabeta, motor de popa nisenho, óleo dois tempos ou óleo
lubrificante nise nho ahpeye cocão, garrafa, lataria, frauda descartável nisenho atimarÞ uir† bhu yurua hopu
nirã te dificuldade k‰ noapu, mar† sõ nika tero lixo re no dihuro merã añuro sã mahka tuapag‰, ku to khu
h‰a bosami nise nimiwuto, barco kerãre lixo kuo mahs†sa ninowuto muhsã mahs†sa, muhsã comandante do
barco tuopa ñamikare yu topu ñagu hea miapu tota uhsã ñamikata dhoke po buro kamã. Tho ñakapu uhsã
kerã, kÞka rãtirã weamã narÞ tere werekamã, kearã nikamã.
Controle de malhadeira: ato kerãre ñewe turiakawã atomã, ahp† ñami k‰ boreamhã, k‰ naiño mhã
weamã. Tho werã tore k‰apu.
Falta de entendimento de algumas pessoas sobre o plano de manejo: to kerã dificuldade niapu
nikãrerã re, plano de manejo nimirãta, mar† proibição pere wero nho tuoñaka, to proibição nirõpea mar†
miaputo weropea, plano de manejo nimito, wai whÞti kaña mha nise mheta nimiaputo, tore mar†re na tuoñero
dusa, to mar†re dificuldade n†, narÞ were nemorõ yuaro we ni k‰apu uhsã.

GRUPO IV (ACIRC)
Jocy Gomes – Avanço ato ni.
Tinguijamento: k‰apu uhsã nÞ mar† primeira oficina de manejo ato waka berore te uk‰ weka berore ate
púase mar†kureapu nirã ato k‰apu, tho nikã malhadeira, uhsã tiroma mar†a pu tho werã ato k‰apu.
Rebatição: panur‰sãse ahpeye te kerã tomha pahkawe tiro whetua bhutia wenoña, mar† uk‰ wekaberore
ni k‰apu ahperotha.
Lixo: tekerã thota to mha pahka nitiapu lixo kerã topumã, mar†kureapu ni k‰apu uhsã.
Malhadeira: ñamir† tho ni uk‰ka bero nimikã tha, de manhã diakhu k‰ mikã weya ni uk‰mikata tha ñami
kerã tho ta ku boreawa wemã dihta parapure nirã k‰apu ato malhadeira nirõ mã.
Pescadores de fora: ahpero kharãpu warãba, ser†ti mirã te nho k‰ka bero nimikã tuoti kahrã wero nhota
wa, mar† nhõ mahs† noña mar†ro whÞ kuhsia wemã, ni k‰apu ato, ñake nirõ teaputo wake, tho wawu primeiro
uk‰ka bero nimikãta tho we khusia mhãwa ni, uhsã ñara tho k‰apu.
Benzimento e estrago: mar† uk‰ pur†ka miapuba temã thota, tho weka wai wamu timã nisere, atikumamã
mar†waro kãma, te niapu dificuldade ni k‰apu uhsã ahpero mã.
Transporte para reunião ou articulação: te diasa mar† te nho uk‰ khusia sir†kare ni k‰apu uhsã,
bahsioti mito yoaropu nikamito mahkar†, te nho uk‰ khusia, nairõ ña khusia weta bhasiowe, te tho niãpu nirã
tho k‰apu.
Entendimento das pessoas: mar† nhõ te nhõ uk‰ wekãrÞ mahsã tuoñeti, te nhõ tuoñe hati werã, mar†
te nhõ uk‰ kãrÞ tuomirãta tuñehati werã mhã tho wemã n† kuãpu uhsã atomã, mar† te nhõ ukum†kã tatha,
yutitirã wero nhõ nikã miãmãnã thota, to nhõrÞ tho kuãpu uhsã.

GRUPO V (OIDS)
Laurentino Viana – Tinguijamento: wese mã puawe mhã nise niãpu, mheõ tho nimirãtha mar†re
darakoterã thoemã n† uk‰apu tekerãretha, mãr†rÞ pua mhãmã mar† peorã niãmã nãta nãrÞ suori puathirãta
tho niãmã werãpea.
Pesca sem isca: mar† son†katero uk‰miwuba, whese nikãp†r† we whemhãmã nimirã, tekerã mar†tusapu
mhã, ahpetero ñatiro werã wesamã ñanoña mariãpu mhã yukerã bohkati mhãg‰ niãsu, bohkahagupua
m†k‰wewu yua mã nã waipere.
Atore pesca fora do limite: tho niãmã, uhsã merã kahrã tho niãmã, rabetapu paraburua mhã pehkeyekã
tuo mhã nõ pheterãkã nimirã niãmã, wai wehse kerã thota n† niãmã, tore nã nike uhsã k‰karo niãpu.
Uso de malhadeira fina: te kerã continuakãpu hopu n† uhsã kuãpu omhãpuakarÞ teta mar† uk‰miãpuba,
omharãkã ñepeokanõ te ñepeokãta isca bhoka noña mariãmã pahkahrã wherã nhõ, pahkahrã wÞnoña
mariãmã mhã, tho niãpu n† kuãmã.
Mosquiteiro: niãporo ahpeye, nõa nã nhõre ñera muhsã mahs†sa, yu nirõ hota yu webhutiawe te
nhõmã.
Banho: ato pós–parto nim†ba benzimento, tore tho kuãpu, atiroba porãti marã uorã, ahpetero s† Renato
tho nimiãs†k‰, duhtitisir†tigu thoenõ nimiãs†k‰, te nhõ tho wabusa te thota continua to tha, tereta wai uikã
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wesa nirã tho kuãpu uhsã tore tuoti. Thoerã tha conscientiza nÞmorõ uasa nirõ werã kuãpu sõ falta de
conscientização, thoerã primeiro encontro, segundo encontro mar† tho uk‰n‰kukã busa te nhorÞ.
Rafael Sarmento – Kãrõ nikheoguti atore werã tho niãpu uhsã, uhsãya igarape Cabari timã niãpu
uhsãmã wai mahsã puhtirimã, Cunuri kh‰ tho nimiãsik‰ s† yu ahkawerei. Thoerã nã wai tur†rã diakoepu
turiãmã topu niãpu tur†pamõ. Thowerã topure, yu pahkuho kahsa k‰k‰ mhãku niw†, k‰ña nimhã m†w†, mheõ
diatim† ñaniw†, k‰ niãm† wai na† buhtiaro ñewegu mhã. Thoera topure wher† k‰noña mariãpu. Thoero nikã
avanço niãpu ti áreare ti São João ate sõ Maracaja kharã pua atitiamã. To Santo Antônio tore uhsã consumi
mhãwu seãphikahrã nã tur† kãrÞ thoero ate num‰r† poero watim†ba thota, dieritirã pharã nirã weãmã tota yu
kãr‰ to wehsemãti wegu weapu. Thoegu yu kar‰ ñawu timã pitore, wai niwarokãmã niwu ar† Durere werewu,
thoerã mar† ahperã mar† atitikahrã nikaro keoro weapu, arã Bela Vista kharã puati, soã São Sebastião kharã
puati to kharã pu puati tusamã yu ñakãmã niwuyu, uhsãkerã puati kahrã niwu pharã wayurukã puakãro uasato
niniwutha. Thoerã uhsã tho niãpu omhãrãkã niwã nã, sonikatero, turikãra buhkuarã wewã nihti pehritirã,
bua, hua niwarokãwã, muhsã AIMA kharã conta kãmã ñetusawã mil, thowegu yu ahputu ekatiwu timã merã
mã. Thowegu yu São João kharãre tho niãpu, Renato Capitão nimiãm†bak‰, satiro kure seã phikahrã tur†kã
k‰rõ uamhã niãpu. Tomã uhsã determinatiasu hopu, thowerã thota k‰kahrãti hopu basirirã wenõ miãputo,
petitisamã nã nirõ niãpu mheõ tha weropea. Yu Maracaja omãhakã tho niwã pehkapawu kuorã pahrã nikã
miãmãnã, yu kerã pehkawu kuopu, thowerã mar† barã merã watikãrã nim†wuba thota, thowero atopu burua
mhã seta n†saba nirõ niãpu uhsãrÞ, ti área kahrã tho niwã Edmundo mar† miãm†ba n†kãroã karÞ, thoero mar†
bua pehkeye kã arã uk‰rãte miparinã, thoerã ti áreare watikaña warã kerã yutiro wererã wa, Edmundo, ar†
Pedro siropere tio Severiano n†sam†tha, thowerã uhsãtiro passa weya, mainõrõ mehte ti áreare, warã kerã
bohkatisa muhsã tho siamã kahrãtesa. Thoerã rabeta ñam† siase ko dona Catarina AMIM khõ tho niãmõ, yu
marãpu Dadinho mar† yu numiõ tuokh† kãmã to pehkapawu buhsu boreakãpu, tho niãporo ti áreare, thoerã
mar† wetibosa te nhõre, respeito merã ñarõ nisa.

GRUPO VI (OIBV)
Alberto Pimentel – Mar† te uk‰ka bero mar† te pesquisa wenõ miãputo, mahkã kahrã, wai wehrãrÞ,
mar†tiro kahrã wai warã, umukho wehrã, ñam† werã niwã nimiãpu mar†, pesquisa we, mar† kahrã puto diakh‰
pesquisa werã, muhsãpe yoaro kahrã petha dero we muhsã kerã wai wehti ninõ miãpubato wai wehrã
warã rÞ, mar†rÞ teta arã siro kahrãpu cobra miãsurã. Dero weseti muhsã wehti nãpure ñak‰ mar† webosa
mar† thota, melhor avanço wato nirãba thota, muhanukarõsa nirã. Mar† nã wero nhõ wetikã retha siape
marirÞ diawarosa, mheõpe pesquisa wenukãrõ thota, derope wekãrÞ añubusarito nise, mar†ya mahka
kahrã thota, siro kahrã thota dihtapara tiro kahrã, mãr† ar† irmão Rafael tota tho n† kohro miãm†k‰, buhkua
kureathamiãmã miõñarÞ n† kohro m† seã tho n† niãporo. Mar† añurõ n†kãrõ merã pesquisa we wekãta
añurõsato, atirope weñaña muhsã kerã, uhsã kerã thota werã muhsã mar†kã thoekãta melhora miãpãba.
Mar† tho we weka berore analizaro nisa mar†ya pesquisare, keorota watiba mar† thoeke, hoa analiza
keorota niti, n† hoam†mã nã, ati kumã tho wawu, ti kumarÞ tikese daranowu nise tho perder mahs†tisa
mariãtha, sempre escrita kuomahs†sa mar† poteri kahrã kerã, sempre escrita merã nimhãsisa, sem escrita
valer tisa, verbalmente mar† uk‰karÞ pehkas‰ tuotisam†, escrita merã acompanha mahsisa thoerã atiro,
thowerã uhsã atiro kuãpu.

Discutir dentro da escola a importância do manejo: thoerã escola pure arã escola diferenciado kahrã
mahs†tha samã, te nhõ escolaputa nukã miãputo, wimarã mar† porã pure were mahsãrõ n† ninõmiãputo,
newaro uhsãrÞ escola pure mar† k‰wu, ato manejo bero uhsã kerã mhã escola pu nukãpu mhã omharã
kãpure mhã, nãpu nimiãmãba bero kahrãpu, tere nã mahs† mhas†tha samã puase ñaniãporo wai peokãporo,
malhadeira k‰se keoro n†tiaporo, keoro k‰rõ niãporo, atiro we wai wehrõ niãporo n† nãpu mahs†thasamã, to
escolapu kerã existe mahsiãporo nirã to kunoãputha.
Observar a subida dos peixes em piracema: thoerã mar† ñanomiãputo, ñarã nimiãpu mar†, mehpu
were kahye kheotha nomiãputo, ñasa mariã mhã mar† wai tho wase nu mur† wai wamutimã mhã nimirãta
mar† mehpu tho nimiãsuba, wamuti waroawamã mhã nimiãsu mar† thota niãti mar†, ñarã we mariã
pesquisarã we. Dero werã wamuweti mar† thoem†kãta nirãsa mariãtha analizarãsa, ñarasa mariã tereta
tha, derowero to wabuhtiati, muhsãpe derowe m†tiba ou mar† thoeti, mar† ñasepe dhoreõti nÞ, ato mar†
k‰karo, bero mar†rÞ atikumã petiawaro m†ba, ate manejo mar† wen‰k‰karo primeiro, segundo encontro
nitha miba.
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Avaliar por ano se melhorou a reprodução de peixes: thowerã mahsã puhtitiba mar† thoeka berore
nirãsa mariã ati kumã mhã duatha m†ba mar†re, nikã kumã dikerã, turirõ arã tereta tho nirã khoromiãmãnã dieri
mum‰rã weamã seã, botea nimiãsanã, thoerã mar† ahpekumã ñarasa, dikerã tur†rãsari, derowe turisetirãsari
nirõrÞta mar† ñarãtirãte mar†, mar† nikãrõ ho añurõ wesetikã keoro tur†rãsamã, mar† keoro wetikãretha
turisomÞ natha mar† ohpaturi sãnukã ñarãsatha, dero wero tho wabuhtiati nirã mhã tuoti, Corneliope nikãmã
soyuruasu uhsã proposta k‰thasutha tuoti, thoerã mhã atore niweokeok‰ti yua beropu ti propostata muhsã
k‰ña nikã n†bosatha.
Grande projeto de criação de animais para todas as associações do rio Tiquié: nipetiroba, pahiri
projeto webosa mariãmhã niãpu uhsã tuoti, te fronteira ate boca do Tiquié nikã projetoho pahiri projeto,
arã tere werãta nimimãna assessores mar†yarã, arã nã hekakã orotirowe nirasamã. Arã hehkakã orosa
nãmã, to pur†kã manejo wewarorãsa mariã mhã nipetirã hehkahrã pur†ka, nikã associação kahrã mehta we
mhas†bosa mariã nipetirã associação r† kahrã, associação weratha mãri por família webosatha, associação,
comunidade werã kerãtha, tope melhora bosa, mar† comunidade kahse weñatha miba ahkawererã, adianta
ti wu, criação famíliape añubosa.

GRUPO VII (ACIRU)
– Thoi teretha, muhsã pahrã nirãpua, ti grupopu sihse cartolina we wemiãpa muhsã. Thoi
yu kerã to uhsã nir†mãrÞ, yu kerã niti avanço wakere te tho wasere uk‰tha miwuba, thota uhsã kerã te
puasemã, te sõ Rafael tho nimiãm†ba tere weita te mar†pua, uhsã bianukãthawu, te miõñari potepu puaburo
kã, thopu tho wasa, tere werã marirÞ tho nimã n† uhsã te maripure, puawe, nÞ bhuaya uhsã puakã buruawa
te, yu ahkawererã Bela Vista kahrã wehseri buaropu topu yahpati te uhsãrÞ, thoerã uhsãrÞ te melhoramento
wathawu, ate wai whÞse kahse purikã uhsã norõ põteorõ whÞba weapu. Thoero añu niãpu uhsãrÞ, uhsã
nisetiro n† werã weapu.
Luiz Paz

GRUPO VIII (CIPAC)
Rafael Castro – Melhoria do tinguijamento: ate puasemã uhsã duk‰waro kãpumhã, mheõ tho
nim†kãtha mÞkh‰, Ano Novo duhporo simã nimaña te marÞ pua kheorã mar† niw†, dero waro warosato, tereta
uhsã ãri Domingos merã ahkoi mar† uk‰ karo ahpero werãtirã wesatha n† ukuwu.
Ato pesquisa de opinião: uhsã ati mhakãrÞ estamos divididos em cinco bairros, nimikãtha para comentar
opiniões ahpetero yu como presidente yarã lideranças convida mhã miwu, ahpetero puarã, itiarã yure dhuiwã
bohpoyo niwu, e como que nós vamos conseguir pesquisas de opiniões tho nimikã weapu werãpea.
Plano de trabalho na associação do CIPAC: ato uhsã põteorõ weapu to kerãrÞ plano de trabalho,
yu purõ tusakãti, uhsã primeira vez ato ACIMET pu, até oficina de manejo omãkãti kãre sõ nã mekerã mar†
kahbirã, phe waro weste nukõkãpãnã mhã, duhporoputa mar† ñehk‰sumuã puta nã wai ñanur‰, dihtapara
bianukõ wetikahrã niwã nã niwu, tho nikã phe khiti waro wawu, ato uhsã plano de trabalho weatho duhporo,
wai wehse biapeokã parã, dehsubasemhã nÞ bahsiotiaporo, por tiro merã yururo niãporo, phe uk‰wã abei
bahsiotisa marirÞ mhã, tho plano de trabalho wekã nõrõ wesa. Uhsã tho n† heri porãtiri kura, ar† vice–
presidente Arsênio yu pahku mh† k‰ wekepu, sañakaro niãwu ATRIART pu, tomerã bhua mhã karo niwu,
mar† ato dihtapara marim†ba, mar† ñehkusumua pu kerã tho nimikã, ate São João te koripu burukea, puaba
wek‰kahrã niwã, mãri nikarõ mã mhã puase biakã miba, to uhsã plano de trabalho we wakã nukã niãpu mhã
tho nimikã uhsã açudes para criação da piscicultura merã mar† yururãsa satiro niwu. Thoero único meio que
nós conseguimos no plano de trabalho uhsã conseguiwu niteyu através do projeto da piscicultura e estamos
em pé, alcançamos devagar mas vamos conseguir.
Niãpu uhsãrÞ ato nisam† compadre escrivão, não foi feito mapeamento nos lugares sagrados. Ate
mapeamento wero diasa nimiãpubato, lugares sagrados nig‰ yu atiro nisiri kohro atore yu pahku kerã
yai mehta niw†, ar† mÞmh† ar† mam† pahkuho mh†, k‰ ñagu ho mh† nik‰w† niteyu, thoegu ti tempo pure
nã buhkurã kahtiyurã bahse weseti n†k‰wã, thoerã yai wa nirã nhõ nirã purikã mar† te lugares sagrados
ñakhasanukõ, atota nito waipaya, mar† mapeamento webupã mar† n† tuoñawewu, ato uhsãrÞ dificudade
n†yuruapu. Atopurikã to mapeamento wesirikã, mariye dita nimakãtiro arã mar† ahkawererã Matapi kahrã,
Matapi da boca do rio Tiquié, nikarõ merã te AATIZOT pu yahpatiha nukãrõ weapu nikãrõmã.
Reforçar mais os fiscais de cada associação: sendo motor, voadeira, sobre manejo dos peixes
através do plano de trabalho, uhsã kerã ña nur‰ro, poteõtisa atomã, motor 15, 40 mõsa atomã tho nikã
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thowei n† ñanowu. Tho wegu ar† Domingo topu controlar pasaguti niwi, itiati berota m† wamuã petia wa,
Bela Vista kharã burua petia wa werasamã, tho ni uhsã kumiwu mar†thapu tha, tho ni yu duakere ar† mam†
Domingo complementa gu sãm†.
Domingos Brandão – Tho wegu yu sõ nukãkarare, Pirarara kharã nã mar† ahkawererã re yu agradecer
gu khoro, pelo menos nã esforço demonstrar mã niteyu hopu melhores informações na kumiãmana, uhsã nÞ
nukara niãpu, tho wero mha ato uhsã de bom coração aceita wu, mhÞo tho nimkã tha nika incentivo phãra
oka m†ama te uk‰ noñamar†apu, mhÞo muhsã liderança nipetirã re tusatiro buhsu bosa ninõapu. Ya opinião
pure yu tota añutiasa, tore yu esforçar guti niapu primeiro lugar, thota ni niteyu to manejo mar† nukã miba,
nukãra waroa hoapu, tho werã uhsã CIPAC kharã, ATRIART pure sañapu niyu saña werore mhã, incentivo
ñeapu no caso yu atiro uk‰se phia yukã, yure nã apoio oamã topu sañapu yuatha, mas ñe em cincos vilas
ñeweapu pertencer pu to Dom Bosco khã piscicultura, wiophesa ñaka añu bhutiaro as, wiophesa ñatika to
wasomÞ, itia numu wa gerente técnico k‰ k‰karo, tere nikã s† yu khabi bhauro ñaku niam†, te cano duakhe
k‰tha kahrã niamã, ladrão da agua re, ñama miãpu bhasio tiapu tere bero yu bhasi fiscalizar guti weapu, nã
mhas† samã yu nise tisere. Tho niapu mar† ahkawerei añu bhutiaro k‰khoromi, tho werã bero phairi projeto
wero yua tho wegu yu nikã pergunta lançar sir† khoro, sõ AIMA wakatero uhsã rÞ tho niwã, tore repeti gu tiwe
não e cargo yuarã mheta tho niwu uhsã, tho nirã weapu wahpata potikahrã niãpu uhsã, khati pose niapu, tho
wero añusato muhsã ate numur† buerãre, ti ramo seguir ro. Tho wekã manejo yu tuti wero nho buhsu bosa
niapu, uhsã ma bahsiowe bero k‰re wereya, k‰pe mhasi bosami, atiro planejamento werãwe, mh‰arãwe, tho
weri kurare uhsã ato nukãsa Bela Vista. To siro kharã pua stiro dupus‰ wehmã baa wekureamã, tho wegu
ta yu weronhõ uk‰ se phia gure tho niwu Song re, ñenho baati nikã, nikarõ ma dependeapu atomã, muhsã
ato buekahrã mhas†sa, niãpu frango congelado, enlatado te, teakãre poka merã dokayu bak‰ mi tho nika
noãpu, kuogu dohkayu ba noãpu, mõgu thota nikã noãpu, mar† ato ña noãpu pouca comida muhsã mitapu
tusaya mar†. Tho wegu ar† dotor Aluisio ti projeto webosam† em nome da ISA nã mar†re sõ exterior pure, ti
projeto we sustentar bosamã nika ano e meio, enquanto mar†, dihtaparare wai ehka mar† mahsãporo kõro,
wimãra kerã mar† siotikamã ñatiapu, tho weta wio niapu te wai ehkase kerã, nã khape k‰kahrãre mata yom†
bata wio niapu. Tho we uhsã ATRIART re obrigado ni, thoi yu em nome de cinco vilas ñe nokahrã niamã,
yarã mheta niamã, tho wero respeitaro yuapu bero observação k‰ti, tho werã uhsã 819 alevinos ñeapu
nimatua re to niapu, to ñami ñerã waya ni mheta weyu, uhsãre ehka dhutirã okahrã niama, te niapu yu uk‰
sir†se. Tho nikã ñe muhsã yu khawererã yu te tuoyuruapu, manejo re we waro bhutia ti kaña, lixo muhsã ar†
presidente ato kharã nã siaphure cobrar rã khoropu, añu ni cobrar se, mheõ k‰ mheta tho wesami ti barco
re, mar† khawererã ate nho icentivar kahrãta sã ñama nã tho wesamã, bero werãti uhsata niapu fiscais, tho
nikã manejo we bhutiati kaña barco siarãre muhsã, k‰ kerã ku poteõro wegusami bero kurÞ wererãti, ku
poteorõ siagu weam† weipea, te nikã tempo sia tuogu sãm†, liderança de cada vila. Tho wero tiwu melhorar
rosa, ti barco tiwu buruakã muhsã kerã wamha ahpetero, warota ni mar† yawu nimibato, tho buruakã muhsã
Pirarara kharã, Colina kharã, Matapi do Tiquié khara, torõ whiaporo Doetiro n†, nõ cinco kg cada família whÞ
yu mhaña satiro hua pur†to, ahpetero muhsã porã, muhsã parãmera ta siamã, diesel merã, gasolina merã,
poka merã dohkayu busa muhsã satiro, whÞti bhurio butia muhsã mhã, nope tuapakã mar†, no tuakã mar†
uhsã wero nhota muhsã kerã peru sir† wÞri, satiro sir†ña wai pere whÞ ña mha.

– Tuoña kheoya tho niapu tho werã muhsã ato bui kharã pea, to mha pahka ñewetisa
niteyu, topu niapu uhsã ya mahkã uhsã nirõpu tem motore, muitos motores, mar† nikarõaka estamos
conversando em manejo agora não sei to mamhã, proibir também o que eu sei mu potãro dú sia werota ni,
topu nipe tuoña noapu, tho ni musãre tho nikheo só isso.
Arsênio Lobo

GRUPO IX (ATRIART)
Rafael Marques – E continuação wekheorutha mar†, mar†ya área ñasere we miapu mar† thota, tho
werã uhsã avanço mhepu nikhaye kheo wem†apuba, uhsã termo de compromisso assinar kahrãpu niwu
uhsã ni weremiapu uhsã thota, tho werã uhsãya avanço pua ponto ta niapu uhsãre.
Diminuição de tinguijamento na área de abrangência.
Tarcisio Barreto – Nikã kusa mar† bhutika buhsu kawu nimias†ku, tho ta niapu ñami, umukho dero
nise siaro weapu uhsã tiro re kerã ato pere wero nhota niapu: rabeta, motor pa topeta niapu motor phe mha,
tho sia nuk‰ karõ weapu, mar† wai wãgu wagu thota mhã wanoapu atiro porãtigu mã, mã arã dhoa ehkaya
mar† porãre nita bhasiotiapu, mha siõha kihã kar†ro diakhu niãpu, te tho niapu yu ahka wererã, añu ohpa turi
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tenho wetikahrã, nikarõma ahpoha mar†a, añurõ merã warã ahkawererã, ate repovoamento heõberã, nã tho
weka ña nuru, nã topu bukua poero wakã piatirã samã, arã mar†re motor pa miti orã mar†ka naye miti baa nika
miburã mã muhsã kerã wai buhkuaro kõro baya nitimã, mar† poteri kharã tho niapu mhÞo mar† n† mh‰atike
niapu mar†ma, yu ate ni sir†asu muhsarÞ. Uhsã área da ATRIART torõta weapu uhsã, uhsãya colocação.
João Bosco Rezende – Ate muhsã manejo ni uk‰se, nÞ waro pure, ATRIART daranuka miãpu bato thota,
dero werã nãyu duhporopu wiorã nikahrã tho ni wahk‰ pari, atiro añubhutiaro ñamhasi weipemã duhporo puta
duha nukã waroawu te wai nise, tho werã nã mha ate piscicultura re wahk‰kahrã niwã, dero mar† rÞ, mar†
khatiri mukhore darasetiro mitito ni nã uk‰kahrã niwã, tho wero atiro nito, mhepu Antônio muhsã re weregu
kahyekheo kohromi, laboratorio nimiba tore reprodução de alevinos, tho wero ti laboratorio pua método merã
darato, artificial. Ñe metodologia ti método artificial tho nika piracema werã, poekhu wakã tur†ra, ahperã tur†
miwã bana, ahperã tur†tirã nisamã, war†a, nimatua, mh‰a, bua nã nirã, doea nã nhorÞ añurõ ñanur‰, thota,
dero werã mar† piscicultura wahk‰ti, mar† atepere dara mutã werã tha diapere reprodução tho kuo nuk‰ka
busato ni whãku ke ni tea, tho wero tha mini laboratorio estender noato associação ri pure, te weta mõrosato
tuoti, nisamana muhsã yara monitores tho werã ahpe kumã waro tiro tuhwe mibato tha, te dero nise técnica
nã mahs†sa manã, atiro we mar† dara mhuã nukahrã añurõ nisetirãsa n† wahk‰se merã buesa manã niyu,
tho wawu to ATRIART nÞ waro pure, psicultira ku wai ehkagu niteamiku, k‰ ya papel ñanur‰ ehka, wegu nho
nisami, ni wak‰ke nito, mar† te nho morã ta, umukhori nuhku diapu diakhu ñapasaka, nã wai petimisamaba.
Tho niw‰ niwe, tho wero te mini laboratorio muhsã kerãre, warosa nike warotemibato instalação, nisato
ñepu AEITY, ACIRU, ato CIPAC, AEITYP, AEITU to AEITU mã phetiri experiência we thama, itia reprodução
wethamã, repovoamento wemã nã mhÞo 10.000 alevinos mu poñokare mhasã petiti samanã, nõ 5.000 nõ
2.000 mhasa sã mã, tho atiro reprodução we poño ka pemã, tho werãta mar† nim†ba repovoamento nikarÞ,
arã nimatua nã yuaro porã tira nho nirãmiana nã, nãre pahrã reprodução weya añunhõ ñanuru, poñomha,
weremiãpu bak‰ tho ni wahk‰apu nimiãmik‰ Atoni, nã nhorÞ, arãta añurõ mhasã phutimã ni nã wai pere
pharã heka diape tha poño, atiro werãta mar† webhokahrã sa mar†, ãri domingo mhepu nim†asi bak‰, ISA
nikã projeto webhasaro yuarowe, só para manter nimiãs† bak‰, ahpero tenho khase tho ni uk‰kamã sihse
exteriores kharãpu kerã tusati manã.
– Nõa dusati mha ato wihati wero AEITU, tho wero mar†re petimha ti fase mar† thowerã
nikaro, ato waña buro miba tephe. Atiro we mar† darase tiapã niyu, ato registrar wenoto, marire ahpeye
avanço wa weapã, mar† ya realidade, mar†ya movimento, mar† ya plano wekere k‰apã mar†a, nisorã mheta
weapã, thota. To dohka wañamiba tekerã mari diasase mar† tuoñake nitea, mar† ñakata, mar†ya área de
abrangência, mar† nisetiro pure tikese problema nisa. MhÞo dusa nemõsa mar† añurõ ña bhutiakamã, phe
dusasa hopu, thita ato mar† uk‰makati karÞ, sõ mari tuoñaka dero wekea nisari ba. Nise wahk‰se nisa mar†
duhpoa pure, yumã tho waro khoro, ahperãre añurõ ni ahperãre towati wemiaputo, uhsãre tho nisetiapu sõ
AEITY phe nikapu ahpeye mar†, próximo desafio, próximos planos de manejo, mar†wekathe ni tuoñase nisa
mar†re, tho wero sõ pure ahpe pauta, ñarÞ muhsã atiro nisetiapu, ahpe pauta nimitoa: wai dhesubase re
derowe wiopesa ñabosari nã wai añuro mahsãpuhtiato ni ukũ ri mhasã amerĩ wereke.
Dhesusere mapeamento weri pauta dhokayuro AIMA nã dhesusere ñanrã dero we darati nisipe ukũse
niĩ. Ahperã ukurĩ mhasã tho nisé tosirikã tho wapã.
Vicente Azevedo

Dhsesubase khase ñanuru buerã – Agentes
Indígenas de Manejo Ambiental (AIMAs)
– Atore mar†re peoro niaporo sõnika kumã marikã tota nikã mar† atiwiputa dhuiwu.
Mar† mapa weri? Wetiri nÞ? ACIMET mapa de abrangência kuo, plaqueamento kuo, te pu ña ñanur‰ siamia
manã thota, wesamã nã, to exemplo nisato. Mar† kerã mar†ya área de abrangência kuo thota ato muhsã
wererã khoro miãpuba. mar†re wetamõgu, mar† tuoña kheose topu nisa mar†re, mar† dehsu baase nisato
tuoti, nuhk‰ pekerã tho ni pua parepu nisato tere mari ñanurusa. Dero bhauri assunto mar† behse busari ni
ser† ña duhtiami, mapa werã sari, ahpero werã sari nÞ. Atiro niami kupe, mar† ato darakere, bero ahpekumã
mar† prosseguir the plano de manejo, mar† avançar the wahk‰ rã sãmã nã niam†, exemplo phe nikãsa, ato
ACIMET nimiã puro atiro we dara niasamã, thoi Madú nikãrõakare mar†mi, sõa nisamã ahperã khiti were
s†r†ra, encaminhamento nise webosamã nã niam†, mar†re dero webosari top‰rikare mar†a mha, ato mar†
Vicente Azevedo
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tuoñakere mar† hoa õtha miãpuba, mar† grupo hea nhoã uk‰apã mar†, to p‰rika mhã, para avançar mais
para prosseguir plano de manejo, dero mar† bhoka busari ahpeye nise nisa ma† nisa mar† duhpoa pure, por
exemplo, nikã exemplo ar† mÞ Rafael ato hea nhoã uk‰ mi yure, uhsã pur†ka nikamã bhokapu wai nir†ma
niãmik‰, ar† Atilho tho nikhorom† uma ideia, tuoña kheoya muhsã área pure, ti mãrÞ uhsã ñanuru werati
niam† k‰ Rafael , wai tur† weka topu ñanuru werãti, ACIRU kh‰pu púamãpu, púakamã petiasamã mar† nimiã
puba, sõ wekere, siro pure thota wam†apuba, Nelson tho niw† yure sõpu, Nelson serra de mucura kh‰,
dira wametiwu sõre niw† siropure, placa wañamiaputo ñasa muhsã to p‰rikare dero whak‰ sari k‰a daqui
para frente, ar† Atilho mar† nipetirã, wai tur†se ni wai nise mar† ni, wai nise dhitapara nisa, dererã mar† tere
ñanurura sari. Mar† bhokatha miãpaba bhakara pea, dero we mar† pesquisa wenemõrã sari ahpeye lugares
tha, repovoamento niãpu nikhoromi ar† irmão te nho nisa encaminhamento, mar†re tuoti, tuoñati yu tho nikã,
uhsã ya área uhsã ma mar†apu, niapu weropea wai tur†se, te añuro ñanuru bhuti noña mar†apu nimkata, por
exemplo to na†ro mhakari niyuka Santa Luzia, to wai t‰riro niapu em mihp† ta niporo, tore wai tur† mahma,
botea niht† pheritirã niamã. Toretha uhsã plano wekaro nimikatha keoro heatiapu, dero we uhsã tore k‰rasri,
plaqueamento k‰rã sari di jeito plano k‰ra sari top‰rikarÞ nirõ nisa, pua comunidade pu nikapu uhsã re, dero
uhsã uk‰rã sari k‰re, mhÞo dusasose wakã sir†apu, plano kuo busa mar†a, mar† atiro buruarã. To yoakure
nimiapuba, toretha barraca weth†ra khika kahrã niwã niw† mahsiti, nh‰arõ kurepu, ahperã siõma buruarã ñar†
nirãba, nhuã topu ti dihtara puta ahperã wai whÞ nikã kahrã niwã niw†. Ahkoe yu mhakõ tiro wagu tiwe ni,
wai tidihtarare nisamã ni, whÞgu heamiwu niw†. Tiapema añurõ werã mheta wekaarã niwã niw†ne, putokã pu
nhuã wethitã whÞ ba nikahrã niwã niw†. Thota nisa tho weguta ñamika Bosco de manhã tho nisabe vamos
fazer trabalho com seriedade niam† kuã. Respeito kuo mhas† mar† niamã, tota ni mhas† sãto nipetiro sõ pure
nimiba. Atopure thota ni m‰asatha, mar† respeito de lugares webusa satiro mhã, wiopehsa ñara mar† kera
tere mar† nikarõ merã werã miba nirõ nimisa mar†re nikarõaka. Tore nigu k‰ tho niami, muhsã wetha miãpa
werã pea mhÞo dero we avançaro sari ti plano de manejo dos peixes ni mar†re seri ña dhutia m†, tho nituoti,
te nim†apu bato.
– Abe ato irmão Vicente k‰ nirõba, mhÞpu muhsare ato apresentagu nimia pu yu
tohta, mar† liderança diakhu nikã, mar† sõ arã exemplo omhamiã manã, piriho Luis Lana thota, k‰ yagu
capitão atual merã thota, te nhorÞ evitegu ta, tho niapu uhsã mhÞpu, uhsã ña toremhã ato repovoamento
nirõ, ar† irmão Vicente k‰ dhoke sãka naye nim†apuba arãma, teremhã nã we dhutitagu wemim†ku thota.
Tho werã nipetirã liderança dha nerÞ nho mahsã nipetirã merã mha, pai de família to pumã nim†amanã, mar†
atomã liderança diakhu nirã wem† mar†, tho wero mar† diakhu atoma, tho wabosa nikãma, mahs†tibosa mã
nã, ahpetero ma liderança ni ti mahkã khu waro mehta nimi ku, teputa niaputo mar† poterikh‰ma, ti mahkã
kh‰ mheta, to bua nukã ku mhÞta, yu ñek‰sumuã pe nikahrã niwã yu to niwe ni dusa sorã nhota niapu mar†,
mar† ate nho acontecer ri nirã topu nÞre nukã, nipetirã mhasã merã ñirawe te área ri remhã ato nikã objetivo,
hearã nirã.
Antônio Marques

Vicente Azevedo – K‰ nirõ mã mhã planejamento we, próximo encontro warosato tha, tepure mhã
repovoamento wese voltari discutir, ato mõkh‰ nimibayu uhsã te São Pedro rÞ ñamika Bosco nikhaye
kheomiã m†k‰, tuorã nho tuopã, tere esforçar ma. Uhsã ya mapeamento uhsã repovoamento wese, yu
niku s† capitão da AEITU merã discutir werã wetisa uhsã. Thowerã nipetirã nÞre tota mar† wekã tho ni mirã
respeita bosa mar† nirã tho ninõaputo. Mar† ato toda dificuldade topumã ahperã whekh‰ merã eõsiarã nimã,
mar† diakhu tuo wekamã resultado mar†wunÞ mhasiti. Tho weke pure mhã mapeamento wenobupã niapu
yua, thero ahpe próxima oficina pure, tarefa miã senho wabosa niasu yua. Thoweka beropu ti local niwu uhsã
mã, uhsã repovoamento weatho ni mari miti bosã, thota nibusarito, tho ni tuoñasa. Tho werã nã ACIMET
kerã nã plaqueamento merã ñewemi pãba thota, nã decisão ti local ti dihtarare repovoamento werã mariã,
ni nã decisão mitipanã hopu. Sõ nã fiscalização wero, wai whÞ wetinã ni ñase diakh‰, sõ repovoamento pea
mar†re negócio serio nirõ tesato thota, we tere tho wabosa ni t‰oñapu yua. Ti sugestão muhsã re oguwe,
dero muhsã re par†ro par† pheasato, ahpero mã atiro nikata, dificuldade n†ke par†phea m† wubato thota, mã
muhsã waro.
Rafael Sarmento – E grupo da ATRIART sõ 2.4 mar†re sõ yu tore tuoña kure wegu kheoro, tota yuagu yu
pekerã tho niapu. Yu tho seriña sephia nikati yu uk‰mhas† tiapu wegu pea, thoi yu ar† Aluisio merã, mahs† yu
kure weipea yu merã khu nik‰ta nim†, uhsã buekaro sõ São José pu k‰ merã amigado niwu uhsã. Thowegu
yu kure ser†ña. Thowegu yu tho niapu mioñarÞ, tho werã uhsã pua mhakata nerÞkeawu o Severiano yu
cupaho titare waku niw†. Tho werã kure covida ti kat†, nikarõta añuro wenobusa nikhoro Antônio nirõ nhota.

Puati merã Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke

193

Thowegu yupe atiro nimiã pu ni kurÞ sugestão omiãpu, sõpu yu ñapo tuoñasu, arã AIMA dero di objetivo niti
nãya busca de trabalho yu pe mahs†tiasu, hoputa yu sag‰ mibayu. Mar† ñam†ba te nho confusão muhsã tho
weapã suria nuka mhã, yu tore niku niapu nikarõre, yu mam† S.G. nisam†. Thowegu yu niku niapu yua, yu
porã toputa nisamã, tho werã yu peñarã niama tore w†rã. Thoi yu bahs† waguti ni mheta tho n†yu, ou seja
wir‰ peogu, quem vai decidir é comunidade. Thowegu tho niapu, nik‰ AIMA k‰karo yua niãpu. Trabalho
weakhure, para que deixar fiscal palavra fiscal ninguém entende, fiscal ñamupe nikamã e aquela pessoa,
ni wai whÞgu arãma kõa duokaña niro tuoñasa yua. Thoegu mhã yu tho niãpu, miõñare placa k‰ka miorãre
placa k‰ka wero yua niw† si Orlando narÞ sopu encontro niãpu nãre. Ko eleição wego weamõ k‰ diretoria
niap‰. Tho nirã tho niapu, encaminhamento wero yua nimisamã nã te tuosirita tho niapu yupe, tho yu niku ni
nuk‰kamã ninguém da apoio, ya área niyuka preocupa gu weapu yua. Atiro werã tho ninoãpu nã botea timã
pito nirã, AIMA muhsã mahs†sa, ati tempo novembro re nã pianukãmã sõpu nikahrã t‰rirã tirã, tho weguta
yu pahkuho tho niw†, mahk‰ atinho tempo re púaro yuawu niw† k‰pea, dieritira whisiyuruawa niw† pea tho
werã nã púabãkahrã niwã, nikarõpema niwe e diferente nã dieritirã reta maripe ma†rã we, quantos milhares
de peixes reproduzirã tira wemã nã thowegu ti ponto de vista ñagu tho. Yu, timã mionã kerã wãme tiri mata
niwuto, to wai nÞrero niãpu, topu nimiwu energia uhsã wesiriro te dhitapara wai nÞre se para phaka niwu
mhas†ti. Sõ potepu nikahrã dohke tu nhoharã wewã nã to pitore, todo tempo mheta niwã nã werãpea tur† tha
ña k‰mare nhuã wawã timapu, thowero ti busca ti solução tho nikhoro yua, muhsã yure wetamõ yuruapu,
s† Laurentino ahpe área kh‰pu niam† weipea, thowegu tho nikhoro. Mar†kerã tinho trabalho weakhure kuro
yua, ati área re mha nerÞ nho São João te São Francisco vamos decidir nikaro niapu. Tuoti muhsã tore
yuarã we como AIMA tere dara khu, tho we dara ni were wemiananã to siro kharã marikã, uhsare vantagem
mar† kure nikapu nÞ palestra. Tho we dara nise nho mar† nirã khoromã. Mar† mhas‰ te nhõ wato nikua tho
nito ni nhõre yu uhsã tuoti mar†, dificuldade nim†ka atiro weyu ninhõ yua uhsa ti área, ou cada comunidade
k‰rã sari nirõma uhsã bhasi nÞre keha decidir rati. Uhsã uk‰rati temã tuoti, atopure uhsã decidi sõme.
Torõta ni.
– Yu ahkawererã yua atore yu mhÞpu tuoña thapu, atiro nimita yu nik‰ decidir, mar†
liderança muhsã añurõ colocação werã khoro, mar†re sõta dusasu. Ato ahkobhoasu nirõ ni mar†re, yu pur†kã
yuke ni khoro. Muhsã as que colocação mar† ato k‰ke e realidade . Ato mari kuke avanço dificuldade, atore
segundos presidente da ATRIART falou, yu nik‰ta ya mhakã khara merã uk‰ti wemitha, yu nikuta decisão
mirõ owe, ato mar† nirõ ato Domingos o Rafael o Luiz, wakaro nim†wuba thota ate pure tuoguta thoegu
tho buhsuapu, mar† hoputa conclusão hearã khoro, uhsã uk‰kheopu nikarõaka, sõpu questão de AIMA
nim†aputo ultima pauta, tho werã uhsã tho ni uk‰apu, São João te São Francisco. Ato AIS yuta ni, capitão
nikarõma AIMA ni wero yure otiasu, atepu tuoñagu tho buhsuapu, tho werã uhsã tho niapu. São João te o São
Francisco, mar† mar†ye mhakar† nerÞkea, mar† ti espaço kharã nÞrekea uk‰. Mar† puarã behsebosa ti espaço
kharã ma niapu, inclusive para trabalhar whapatau weisami kuamhã thota. Mhusã wero nhomã, uhsã tiro we
darapu ni, uhsã tore mõasu mhÞo ñak‰ darase nim†ba tea thota. Tore yuarã uhsã tho buhsuapu, tho wegu
yu muhsã rÞ público wereguti niapu, sõ Rafael mar†ye mhakar† mar† dha, mahkã kharã mar† atiro niaporo ni
were, mar† dero wemiti mar† mha, ou mar† mahkãr† nuhk‰ AIMA k‰ro yuatinÞ ou puarã, nã dara atiro waputo
ni mar† webosa niapu. Thoi yu público mehpure s† yu tio Luiz, ñeweguti nim†asibak‰ thota. Thoi yu entender
tigu k‰ ya papel do AIMA yu weiti tho buhsuapu, mas depois eu entendi, muhsã ato AIMA nirã como liderança
conscientizar atiro niãputo yu ahkawererã ni mar†re whÞri ñe bhutiaro mar†aputo, nir† papel nikaro niapu
yure niteyu. Thota niãtito muhsã ñakarÞ, tho nikaro niapu ti papel yu pemhã ar† AIMA ato darakhu pemhã
mar†re encaminhamento wero yua, encaminhamento we tho yua uhsã n† wero nirõ khoro hoputa, e precisa
papel fundamental. Mar† thowerã mar†ya objetivo alcançarãsa, tho wegu yu atiro cotinua karÞ yu, ya papel
muhsãre wereguti eu vou continuar k‰ Luiz whiakarore. Mhepu yu mahkãpu hea uk‰ norõsa nim†a puyu, se
é para conscientizar lider tho niapu to nisemã vou assumir esse papel. Tuoti muhsãre público ta tho niyu.
MhÞpure yu tho wegu ti nimiãpu, nikãrõaka muhsã weretha o papel eu vou assumir, coscientização weisa
yu mahsãre limites mhakãr† pe thota, marirÞ phe nim†apu ba, tho ni tuoñapu, tho werã uhsã uk‰ro próximo
puremha encaminhamento wero nimhã. Ar† Antônio fez uma colocação, thota tuoñasu yukerã . Yu muhsã re
mhepu tho nim† tusewã bukuremhã wasu niteyu, hopu mar† tuonÞ hearã khoro, yumã hoputa hearo khoro.
Mar† ato próximo behseahã peamhã mar†rã samã, mar†ta darakahrã niteyu, daraño nikerã wai niãma ni
plaqueamento k‰, lugar respeitado ato norõ khoro tho wegu yu tho busuasu yu muhsã rÞ tho nikaro eu vou
aceitar, yu aceita gusa. Agora encaminhamento we se vai surgir dois, três em cada comunidade pode ter
AIMA exclusivo para o trabalho, dero nitiro khoro toa niteyu, tho ni yu muhsã rÞ ukurõ uasa yu ahkawererã.
Renato Lana
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Publico yu hoputa tuoñase hearo khoro muhsã kera consientizar, tuoña buro s† tho ni tuoñagu tho buhsua
pariku ni muhsã ñasa, ahpiã mahs† tím† tha, tho mã bhutiam† s†pua nirã niapã yu. Tore yu muhsã rÞ, muhsã
nipetirã ato uk‰kahrã yu parabenizar gu khoro niteyu, yumã hearo khoro mhã.
Domingos Brandão – Phe waro uk‰ka tempo ocupar warokã, thowegu yu kerã nikã ponto oguti, atore
k‰ abertura wekheom† tore. Tho wero thota niãpu uhsã atomã liderança diakhu n†, thowerã convite puta
limitar karo niwu. Tho werã mar†ma uhsã numõsa númiã, inclusive uhsã ato cinco vilas a escola uhsã
merãtha no meio ni. Thoi gestor k‰ yarã secretariados mar†mã niteyu nÞ paia uhsã pharã niapu atomã.
WekarÞ pharã dusamã tuotiropu uk‰ duti, kearã pu diakhu mar† nhõ liderança re yesu rã nhoãkã, narÞ neõ
duhpo uhsã kerã conscientizar werãsa, motivo uhsarÞ viagem nisa muhsã lideranças mahkã r† kharã mhas†
burosa. Thowegu yu kerã tho susa nukunho niapu weipea tho wei yu kerã wagusa. Thowero uhsã numõsa
numiã tuo wero nirõ we. Ahpe oficina puta mar† wio pehsaro merã temã werãsa, ni ti proposta Antônio k‰
wekaromã diakh‰ norõsa.
Rafael Castro – Ato karõ complentar kheoguti yu kerã irmão Domingos k‰ nikheorore uhsã kerã ate
wai t‰ri se mãri , kuo uhsã si kusa yahpa nim†aputo tima pito nimã nuahrõta, nã tur† se nimã nhuãtharo wewu,
nikumiwu duhporopure, uhsã diakh‰ nika katero pure. Nikaro mã uhsã respeita tiapu, nã tur† borohomhã
ahpetero sõ, ato perutu bui sõ nikaro ñar† pamõ nimiãputo topu tur† mã dihparia, nã botea nihtipehritirã
toputa t‰ri mã por que uhsã p‰a nÞ, ato ni nukakahrãpua, nã nhuãka añuro ña mhawu, ña nhuãpetikã ña
biakheo. Tikerã ta bas†risa ni minow‰ ba ato kãtero mã niwemhã ti época ta niãpu ni k‰ kamõta kheo uhsã
mhã, tho wero uhsã mã te repovoamento muhsã nikaro mar† nikarõma tho werã uhsã niku AIMA nikãma
muhsãre atore niti niãpu. Por que muito preciso nirowe ato, tinho tempo nimhãkarÞ AIMA tho pasanuk‰ku
sãmi ti marÞ wetikaña, k‰tikaña nipasagu ato pode ser aprovado. Ato bui ahko buhkuya timã botea tur† ri
mata ni timãkerã, timã pote pure yu pahku mh† kahtikatero poeku wayuruka yure yhua p‰rika ña wawu.
Thota yu yuaro jamaxi õmã wa poteawu ti marÞ topu niwu nikã dihtara phairi dihtara. To pure hua, botea de
todo tipo niwã topure. Ato ahko ñir†ma pote muhsã garimpero nikahrã mhas†sa to repovoamento dos peixes
yuruawu tore, depois de um ano yu heawu ar† mam† Nata yu wehseri buaro. Yu mahk‰ duhtewekãku niw† te
sari wai nerÞ se sari re niw†. Noã uhsã peñara hupda hÞoama nã mar†ka ‰ba noã peñarape nitiba nã niapu.
Siape miõña pe omãkatiro yoatiapu toa tho werã nã topu wai whÞ siamã nã. Tho wegu ar† mam† Domingo
re tho niapu mar† mhasã re conscientizar, ni temar† niapu, tore repovoamento wek‰rã mar† te mar† wiopehsa
ñarã mar† ni. Em quanta reprodução nirõsa tore, tho niap‰. Tho wero atore tho nirã khoro, encaminhamento
werore mar† uk‰se dusa hopu mar† tere uk‰ yhapa darenukõ wero dusa. Tho wero to mapeamento mã ahpe
oficina pu uasa yu tho ni tuoña gu khoro.
Vicente Azevedo – Tho werã mapeamento khãse pauta nibokaro tho werã te mar†, añurõsa tho wegu
mar†re wetamõgu tho nim†, ahpe oficina mar† añurõ ahpo atihã niaporo mar† kuosere añuro k‰peokã wehã
niaporo, phe nisa muhsa dihtapara, m‰sa pititisamã hopu whÞbhutia nonã mar†awã nã nhoã ahpe oficina
nikõ. Mitiakhu niãpu, te mapa tho werãsa, ko mar†re webhasa añurõ k‰ka werã, mar† whÞ baathe, thoa
wai tur†se k‰ peokanorõsa mar†ya mapa ñagu sami thota añuro organizar k‰ka norõsa nim†. E nikaõakare
muhsã atiro nirã khoro yu ato tuotha AIMA ba, Agente Indigena de Manejo wamÞtirã nimimanã sõre niãma
ACIMET re n†, AEITY re ni weamã buerãta nikamã tere dararã sõpu ahperã nisama Castanha pu nã niãma
tho werã muhsã di papel nisari ba dero we ti manejo re ambiente re wai nipetiro dero nisetiro mhas† sariba,
dero we bueti nã nikã nã muhsã re were samã nikarõakare ti espaço nibosa nim† Aloisio só para encerrar.
Ñami pure ato nim†ba ahpe paúta tha, nã mipu niãporo topu re bahsese uk‰ha niapara nim† tuoti, bhasese
khase dero nim†tito nise uk‰aha niaporo ñam† pure, ñameãkare mar† propostari kuse niãporo, manejo nã
darase niãporo, narÞ ser†ñase nikã ser† ñakheo weya só para encerrar o dia, te pergunta ri nã pure nirõsa.

Dhsuse ñanuru, bue werã nã darasetise wereke
Paulo de Abreu – Atia yu merã kharã ato nuk‰ buro rã tia qualquer complementação, mar†re atiro
mar†ta nim†wuba ahputu ti política wenukã kahrã, tho werã mar† atiro we dara ni mar† darake ñeõ werã
tirã we. Thowerã manejo uk‰nukãra ato karõ yu were kheoguti mapeamento khase, atiro wawu uhsãre ti
mapeamento khase lugares sagrados, igarapés, dihtapara wamÞ k‰ peokanowu piako niwu te kahrã diasa
yuru mhãwu. Tho wero atiro wawu repovoamento nã nisere mhas† sariba ni khoro miãmibak‰, mahs†kureapu
uhsã kerã, thoero ar† AIMA qualquer professor, ACIS weronho nitea mik‰. Thowegu yu kerã atiro danukathi
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duhporo mu, atiro wegusamu ni te treinamento wekaberopu thota, ni diário hoa kuo, ficha de pesca phe
niãpu tere uhsã muhsã re ñeo werãsa tere to ña dhuiya.
Mauro Pedrosa – Uhsã darakatirã phe wewu werãpea, uhsã nukãkatero Pirarara pu oficina wamiwuto.
Te uhsã discutir atiro mar† nerÞro wero nhota ACIMET nirã nÞre kea mar†re dero yuatito ni uhsã topumã. Ato
muhsã nirõ weronho AIMA nibosamã nã nikã uhsã sãwu to Pirarara pure primeira oficina nikã. We segunda
oficina nikã wawu topu ta tha phe uk‰wu topure. Ato terceira oficina wewu, uhsã três oficina de manejo
uhsã to ACIMET, ate dara katirã to oficina wero waterota encontro ri wewu te comunidade ri puta wa mhasã
merã uk‰ añurõ sarito mar† atiro daraka ni. Te atiro ba piokose nirõ weapu weropea, mar† bue wekase niapu
weropea. Thowerã uhsã nã behse kahrã mha uhsã tore sãwu ñe te comunidade nuhk‰ uhsã atopure nirõ
weronho putoaka mahkari nimutitimiaputo phaka espaço ri nikã niãputo. Thowerã uhsã to comunidade tere
nikarerã AIMA, bero voluntário warã sama niwãtha nã niamã ‰hsã merã. To arã complementarã samã.
Roberval Pedrosa – Te wekarÞ sõ ahperã mamãra associação CITBRIT kahrã nimiãmana, mahs†tirã
nã ahpetero, ahperã segunda oficina participarã nisamã. Thowerã nã ahpeterore nã añuro tuos†ripuri kasa
mã uhsã experiência, uhsaya pesquisa nukamakati karõre were kheoguti. Atiro we dara, nasiase phe nikãsa
weropea. Atiro nukãwu niw† Madú uhsãre nÞre nho uk‰wu ate manejo dos peixes uhsã wai merã diakh‰
dara nukãwu. Nikã tema behse darawu mhÞo uhsã wai merã diakh‰ mehtã darapu, meio ambiemte khase
nipetiro ñanururã nise wawutha. WekarÞ uhsãre arã ñak‰wu ahperã pharã mhÞka bahuse projeto merã
dara mimãna, mheõ maripere añuse melhoria, mar†ye cultura petika berore, mar†ye patrimônio registro nã
miburua peokaberore ni wahk‰ nukaha atere daraka mar†re añubosa. Mar† base petirowe, ni wai merã
nukahrã ni nuka nowu, tuoti muhsã. Ati encontro participarã, tho we nuka nowu nikarõ e uhsã wekaberore
desde 1999 heõ tusakati torõpu encontro õmhaka nikati thawu. Tho wero mhã 2005 pure mhã añuro decidir
nowu uhsã mhã formação de AIMA ati k‰apu tho nirã nibusamã ni wenukã katiwu tore mhas†ti pua força
merã dara katiwu ISA wetamõ k‰wu. Uhsãre thowe R$100,00 kã R$ 95,00 kã ñek‰wu ñe dara katirã ajuda
de custo, darasere, wekarÞ nã diakh‰ darakarõ owe n† uhsã voluntário behsewu mahkã r† nhuku ahpeye
mahkar† pharã ni yuroamã, Pirarara mã nõ quatro puta nirã nisamã AIMA tikerã niãma thoero nã nhorÞ atiro
pharã kure AIMA nikã dero we dararo yuamitito nirõ dusawu tho niwu to kerã, uhsã nikarÞrã nirãpea yu Pau
nisa, tho werã uhsã potãro darapu. Tho werã calendário ecológico nise dara mhas†ti, dara tere kumã pari
púapari, wehseri dikese h‰a pari phe atimhã mar†rÞ, nivel do rio nikãre poeha pari, ñamarã nho wai tur† pari,
ñamunho constelação nipari ou pamõ poero dhasi‰ poero, yhe poero nipari nÞ nise nhorÞ mar† mhas† kanõ
te poerire tur† pari wamÞ tise poerire nikã, nã buhkurã nirã aña poero re ñe koerã nithamã nimiwãba, ato
nikã rõaka peharo tiro tesato thota, ohp‰ dihakarÞ t‰rirã samã ñekoerã, tho werã buhkurã mar†ka wamurã
tur†wa niwã, wamu nukã usesã dieri sã werã tur†wã nakerã niwã, tur†somÞtha wamuti mibunã, tho n† mhas†ti,
tho werã wai burunuka mã nikarÞ phati dhuka bathawã uhsã pesquisa weñaka karÞ, burunuka nã mhÞo
nise poerire ñe koerã pu nithawã, teta uhsã pesquisa weapu tiapere, complementando Rafael nikheo karore
uhsã repovoamento nirõre werã mheta wewu, mar† atiro weka mahsã puhti ka bosamãba nirã, ahpetero mã
solução nikãbusato nirã uhsã weñake niwu, longo prazo uhsã k‰kemheta niwu te placa ri tikese kumar†ta
mar† kuña werã, nã nerÞ kã ña tore usa rã niwu, ahpe dhitara pe munda ra tha nike niwu tea mahs†ti. Tho
wero reserva wamÞ tisa yu mhÞo kuya proposta tusa su añubhutiasu topeta, añu waroro to pereta respeita
tusamã, atiro placa nukõ kã pemã respeita tiamã nÞ nõa nise wasu yure, thota nim†aputo, thowerã mar†
nikarõakare uhsã ya experiência re uhsã wererã we. Wero watero re nã ñamarã AIMA voluntario, narÞ tha s†
Pietter nãre whÞse ta sabão kata omhãw† yoakabero norõ ehtagu nã darase pha tho gratificação wegutha,
wero watero ahperãmã nowu tha volúntario waro nirã mhã ninõwutha wekarÞ tho produção de ficha de
pesca re prencher diário, to diário pure phe hoa noapu, mar† wãkagu migau sir† wakã no miãpuro, nigau
s†r† wakagu ñenho merã sir† watimu ti tare ti mhakã kharã ñum‰ ko peori ou bati nir†nÞ phe mahs†ti atiroba
ti kumarÞ oparito te nhõ ni mahs†ra tirã wai kurã wamur†nã, uhsã tiropumã uhsã yuru mhãma mahrõ pu mã
muhsã ma dero nirã nisamã yu nim†amiku to tho ninuk‰ bhutiagu nise nuhku ohtese kuomi ho dero nise
serãta bape bhurio mhamã ahkea nho duhku pekerã sehseata, bua ta tho werã nõ tho nisapu kuta mhÞo
Antônio ta tho nikhorom†, wai kurã pere buroro yua to wai bhaukurerã samã nikhorom†, duhporo pure thota
weparã nim†waba buhkurã uhsã ya pesquisa pure, nã wai paye mhõroka nã wai kurã mhã, duku bara wapara
nim†wabana, te pheta hoa ro dusapu yure, yu mini gravador doha karo niwu sõ ñeapu tha ahpero. Tho
niãpu tho werã uhsã phe darakã thapu werã pea, atiro pesquisa teoria merã buekã mhas† mhuãra weapu,
práticamente resultado ñarõ diasapu to diasa nukahapu yu uk‰se torõ ni, tuoti muhsã.
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Mauro Pedrosa – Ato tho wero te AIMA khase diário dero, ate dero mari darase wase mar†ya mhakã
dero wase mahkãr† wekarÞ, daramanã ni atiro ba diário mhas†sa muhsã thota ñe tere hoa umukhori nhuk‰,
thoe weseti uhsãtha. Ficha de pesca uhsã wai whÞrãre tha uhsã tha ñe sipur†pu prencher mhã tha, ati p‰ri
ni ficha de pesca, uhsã to medio Tiquié AEITY, siapere arã kuosamãna. Thowerã uhsã sõ uhsã bahsi whÞrã
diahku hoaõ ‰hsã topure, nõ horario ñe wí wiha nukaka hora te mar† dahri hora, local nopu mar† wakaro
dihtarapu waku, mãpu. Ato especie ñamu botea, war†a mar† whÞ kahrã ato hoa õrõ nitha, quantidade. Fita
metrica kuo uhsã tha nãre medir hã tha tamanho, peso, instrumento ñeho merã whÞ karo tere uhsã prencher
atiro weseti uhsã tha, dero werã tho wesari niñarÞ ñe beropure batha uhsã ateretha atepu ta ña, te kumar†
nuhk‰ uhsã ña conta rã satha, ñamaranho boa yuro mi parinã, ñamarã nho boa ti kure par†, ñamãra phe
boa yuro pari nise warosa bero. Dez anos, oito anos siapepuretha, nã tepu ta ñanorõsa ahpeterore mar† ñe
buhkua rã temã ni tepu ña norõsa to tha ahpe kumarÞ. Nã prencher tika bero ñarã wai petiarã wepa nirãsa
uhsã tha, ou ahpe kumarÞ uhsã nikã ficha ahpe ficha mum‰o kahrãsa uhsã. Ahse ati kumarÞ nikurepã wai
mhuãrã temã ni ñarã sa uhsã ou siape peti dhia buhtiakamã ade petiarã wemã tho wemã kahrã wesa nirõta
warosa. Thowe dara uhsã te ficha de pesca re, ñe tota tha te watero ta reta tha uhsã tha ar† Robeval tho
khoromi, ate constelação te kerã phe wãmeti to tha. Nã buhkurã merã uhsã nerÞnho uhsã wekarÞ, tere nã
buhkurã pure ser†ña dikese wamÞtise ni bhutiati ni uhsã ñewetha nã puretha, nã uhsã psquisadores uhsãrÞ
weremã. Nã buhkurã wamÞtise tikese nito nimã, to dhasi‰, mhuã, aña, yai bero wai khasa, diayo, bihpia,
ñamia, yaka, uú phaigu, yhe tikerã bhokawu uhsã pesquisa werã. Tepure mhã ku ñamu nhõ phaigu wetiku
ti mhu†pu rÞ ku mhu†pu, ku constelação dihari kurare, ahkoro phea niwãna buhkurã. Ti poero re ñamu nhõ
tur†ti, dero wati nise nitha. Tere acompanhar ahpeyema, ñe tota tha ti mês ñetha uhsã ate yohku duhka, k‰
ñohkõu dihari mhu†po rÞ ñenho niti ñenhõ oro weti, ñe nhõ dukatit, ñe nho yohkuduhka seba nõti, n† uhsã
acompanhar tha hoa õ, te uhsã atiro dara tore. Nível do rio toretha pohea, diha, ni uhsã acompanhar tha,
atiro wametiri poero ni toa, ni hoaõ seti uhsã, tore tha phairi poero waka berore uhsã, ato ni yu wekaro atiro
wetha uhsã, ato muhsã re bhauro bahusa umutar† ñir† da phairo día no watuoro ni toamha. Dehko, dia keoro
ni diakoeri mõro nhõ, sõ rio seco to karõaka waro kumã wa yuruka rÞ, no barco pawu siarã sõ dhase poea
wehburusa wero nhõpu ni toamhã. Tho wero ato atiro wemipã bayu tho wero sihse n†. Dihapãra nirã uhsã sõ
usar, sõ ateaka, kumã ka bero, ahkoro pheaka bero, ñiãka bero nikã, uhsã sihseuhsã behse kepu niwu. We
topu tatha nitha wehse k‰ tarãnukã karo tõro tarã nukam†, ni uhsã tekerã re uhsã acompnhar k‰ tãranukã
karo ti dia x marcar diário pu añuro hoa õkã ku tarã miku yhuku wimarõ tarãm†, yhuku buhkuro tãra m†ku ni
uhsã hoa. Ti diário pu uhsã añurõ hoa atope werewe ku ti num‰ tãra nukap† ni X wekaro diakhu ni. Bero ku
duhku bobekaro nito tha ato ahpetero tha muhsã pu wai whÞrã hea mhã miãpu ba. To pescadores de fora ti
data k‰ heakaro heam† nigu X k‰ro ni ato marca yu. Diario pu yu añurõ detalhar tikese kuomiku torõ bhutiti
nim†ku ti lugar wai whÞ gu wam† ku ni, diário pu hoa tore torõ wamuaguti nim† ku tepu ña, tinguijamento
púaka berore sõ X marcar sayu weti ka bero mar†sa. Atiro n† piracema dos peixes ti data tur†wa nigu yu ato
X wesayu torõ ni ate uhsã darase. Ahpeyetha uhsã muhsare were bukuretha miwuba uhsã ye mahkar† pure
uhsã tha lixo, lixore atiro dhokesteke weronhõ kuñaka niwutha, tere mar†rÞ senÞ, soã buikharã ohpaperi se
uhsã koãwu nimiãsana, uhsã kerã tiapemã thota weapu, to nikã lugar mar† atoputa koakã añubosa n† uhsã
se, papera nhõ sihse muhsã yabisepa sir† weoke nhõ, uhsã topu koã mhãpu. To uhsãrÞ karoãkã mhuãsir†
miãpu. Newaropu mã yurua k‰wu, ñe wimarã vidro bohpeke, papera nã turÞ k‰se, phe nik‰wuto to karoãkã
dhuakurethiãpu uhsãpe ñakãmã, uhsã to ACIMET te comunidadeta niteyu. Atiro uhsã ya mahkã mãtha,
nikã phiakã hoaõ we nukõ miwu, ñasa muhsã to siarã, ñasere koãtikaña nir† phiakã, te uhsã darapu.
Ato plaqueamento dos lagos reservados, tere uhsã sõ s† Roberval weretha miasik‰, yoa buhtiakã
nukuãthe mehta niwu, 04 a 05 anos bero ahpe lugar m† nukõrõ, uhsã weathe n†we, buhkuamã n† uhsã
m† kahrãsa uhsãtha. Ahpe local wai mar† buhtiamã topere nukorãtha ni topere nukorãsa uhsãtha. Thowe
uhsã weathe phir† niwu weropea to nuk‰ dhoathe mehta n†wu mheõ tho nimikã, sã wamhã matha nã tho
whesiasepara nikarõteapu. Mar† atiro wekã wehtibusamã, uhsã placa k‰ke dihtapara mã pawiokã wem†wu,
duhte wesawawãtha, atiro niãpu tekerã, arã complementar kehorã samã diasa n†.
Roberval Pedrosa – Sonikere uhsã n†mharã kohro, por tiro yuruha niãpara nise tuonõwu. Te nitiwu
uhsã pesquisapu tho nimiãpuba nã duarã weti por quantidade, por tamanho nitinÞ n† ñagu wenõwu
pesquisando nirõrÞ, ñe pesquisadores n† niãpu, te nhõrÞ mahs†siriãpu uhsã. Thowerã, wai ahputu pesaña
wemhã pu. Duhporo pure to mhãrã niwã mahk‰, moã duhawa mã mhã, buhsa koroãkã nimã niw† yu phaku
mar†kã, narÞ uhputu weapu. Thowerã te nhõ captura wai whÞka berore keoña werã weapu mhas†hã nirã
tere muhsãre esclarecer kheo s†riasu.
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Paulo de Abreu – Yu merã kharã uhsã trabalho atiro weseti dapu uhsã ni were wemanã. We mhÞo
uhsã darase nirõ weapu ate, tho weri kurare tha nisa manã ahperã thota dero sõ yu wamu heari kura nõa
nisuto, atota bhuikã tha wãtha, Manejo uk‰mita uhsã sõ ña mutiri kura barco ho cheio de timbo whapasa
w† tha dero niti to ni tuoñapu uhsã ni, manejo uk‰mita dero te púasere koãkahrã nim†rata púarã weamã nã
ACIMET kharã nitha wã mahs†ti, to mhã atiro niwu ahkawererã to uhsã atiro ni uk‰wu to pulevantamento we
kuhsiarã. Tho wekã ña comunidade kh‰ mahaka ña, tho niaputo nã nitha kã mar† pekerã yuti weka bero pu
ti associação fundar nowu. Tho wero mhã, te púase controlado nirõ sãto mar† ato kharã nim†ba ti dihtarare
mar† púa, mar† púarã nika dihtara mã púaro nirõ wenÞ, ni mar† bahsi duhti ninõwuto, tho ni uk‰wu topure. Tho
wero mhã ku puagu tho púa whÞ peokã tho bogoawa wesomÞ mhã, púakaro nhõta se peoku sãm† n† nowu,
ñe nhõ ñamara to mhã pahka tho weamã uhsãre ñe nuhk‰ ri kahrã k‰a wereka tuotiam† kua mhã no mar†
nhõ re wese tarã bhagu taa mar† nho ohte kere ta to tarãgu waguta ti mãma púa buro base tusa yuamiw† ku
nhõa wemhas† nim† w†ku. Thoero tha ñe plaqueamento permanente mehta niwu tea nim†wuba uhsã, thota
niwu toa, ti dihtara nerÞka ña, wai nirãtemã ahpesia miã nukõrã, tho weri kura ahpe dihtara placa mõr†
dihtara ati dihtara mã, ñanur‰tisamã nirõ nhõtuo ñakatu samã ahperã, ñe uhsã ñanuru seta niapu tekerã,
tho werã musã bhasio buhtiaro wekahrã niwu, atore dihtara nisa nise mar†kati uhsapemã añu bhutiaro wapu
uhsã pemã. Nikaroakama miku ñamu Atonio. Tho wero añurõ waro teapu mheõ wiopehsa ñato nirõ ti phi
waña mi wuto, dero niti ato ni ñarã samã nirã uhsã hoa oõ keta niãputo, dhasea ye merã hoake, pekasãye
merã niãputo tuapagu nhõ topu mhã ña abe ato were wañato tho duhtiwe to ni wa mar† bahsi concientizar,
consciente nirõ nirõwe, dero mar† mahs‰pe tho yoayukã whapasakã yoa niãpu weropea torõta n† yu merã
kharã muhsã uk‰ nemõ siriti ahperã.
Calixto Pedrosa – Tho werã arã nã uk‰kere karõ complementaguti yu kerã, thoero ato respeito
kahse heõyu, cada comunidade thota niãpu. Thoerã nã wenukãkemã werepeotharã kohromã, thowegu ato
respeito kahrõre thota niãpu. Respeito monõapu, thowerã comunidade kahrã bahsita mhã nã respeita tikã
tho thoa mhã mahpu, thoerã uhsã nik‰ porãta niyurã, uhsãmã uhsã kukaropu niyukã añupu nÞ, sõ quinze
ou trinta pessoas nirõpumã ahp†tha tuoti kotegu niw† nÞtha tho nir† kura matha, tota tha mhã duhka wahtia
wata wa wese wawu mahs†ti, comparando com wehse basetise nhõ niãpu. Ahpego ko bahsi keoro duatio
nhõ wia mãsã poekheokã, ahpeo keoro darago kope añurõ suhtuamer† kãsamõ, derowegu tho niti niñarÞ,
malhadeiras kuomana ahperã seis sete ahpeterore menos oito, nãye kumhã peti kã mhã sãti se nhõ thoekã
kerãrÞ tuoti, nãyepara petikãtha, tore uk‰ ahporo uarowewu mahs†ti, cada comunidade capitão mahs†ti, tore
muhsã kerã ñewe werã, añukerore we webusa n† tho n†, ti colocação k‰teyu, añuãpu tea weropea, mar†
uk‰ro nhota mar† porã pureta, mar† wahk‰sagu thoe nõwu, ato bero dero wabuti, mar† kar† kekerã batiapu
mhã, karikÞ ehkamiãpu yua, ade yagu pasekuo n†mi, yagu sõ ugu ho niãm† nimã dhoanõ miwuto pasekuogu
wahk‰kanõwu maripea, kar†ke ehkahrã kerã ku pehkas‰ pere duawioritikãpu mariãtha, toakã diakh‰ niãpu
nirõpea torõta n†.
Aloisio Cabalzar – Só completando aqui a informação deles: essa pesquisa da produção da pesca
atualmente está sendo feita em 22 comunidades; mais ou menos oitenta pessoas e famílias estão fazendo
essas pesquisas. Depois que é preenchida a ficha, a gente leva e digita no computador, em um banco de
dados. Atualmente já temos quase cinco mil fichas, que representam cinco mil pescarias que foram anotadas
[em 2011 chegou a 17 mil registros de pescarias]. Os AIMAs têm balança e fita métrica, eles medem e
pesam os peixes e com essas medidas dos AIMAs a gente está fazendo uma função, que é a relação entre
o peso e a medida dos peixes, já que os voluntários só fazem a medida do comprimento do peixe. Então
temos funções que estamos fazendo que relaciona a medida com o peso, então vai ser possível encontrar
a produção da pesca. É uma pesquisa que está sendo feita pouco a pouco. O objetivo é ter uma estimativa
da produção da pesca no rio Tiquié. A gente ainda não tem essa informação, mais a ideia é chegar a isso.
Claro que tem uma margem de erro nessa pesquisa, que também dá para calcular. Pensando no manejo,
para que ter essa medição? Justamente para ter uma medida para o plano de manejo, e com o passar dos
anos ter uma ideia se a produção está se mantendo, se está caindo, aumentando – avaliar assim se as
atividades do plano de manejo estão tendo eficácia. É interessante também ter voluntários de comunidades
onde não tem sido feito esse trabalho, conforme o interesse do pessoal da comunidades. Principalmente
no baixo Tiquié e em algumas partes do médio – em Pari mesmo não tem ainda esse trabalho, também não
alcança os Hupda. Então a pescaria dos Hupda e Yuhupde, tanto da margem norte quanto sul do Tiquié,
não está sendo pesquisada. Obrigado.
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Apresentação dos resultados do grupo de trabalho da AEITY.
Rogelino Azevedo – AEITY kahrã niãpu, uhsã kerã AIMA ta n†, yu sihse kumãr† buegu nik‰wu hopu
escola AEITY, thoe uhsã buese num‰r†rÞ pehkasakahrã heawã, muhsãrÞ artiro wekã añurosato n† werewã,
te ñanur‰se kahsere, muhsarÞ uhsã uasasa, marirÞ wai petirã wemã nirã, te khasere mar† ñarãsa, muhsarÞ
uhsã uasã n† uk‰wã. Thoerã uhsã atirowe darapu, ato nisa nikã mhuip‰ nisa, dahseye merãmã, sõ pehkasaye
merã waña setembro, kumãpe 2008, uhsã, atikumã kahse, atiro weseti uhsã yohkoã kahse merã, uhsã
buhkurã merã nerÞ nhõha, wethirã uhsã pesquisa we weke, uhsã bahsi hoam† borrador pu hoam†. Tho nikã
diáriopu uhsã passa limpo we wethirã uhsã dara weke niãpu atea, nisa sõpure, kumã wase num‰r†, ahko
pahka phease, ñiase numur†, satiro ñiã, putu ahsise numuÞ wamÞtise nimiba ate kumã nã heõse. Thoero sõ
uaña. Atopure dohkãkha dapure weresa te ahko phease nibero ahko phease, ñiase num‰r†, kumãse num‰r†
n† sõ azul merã yu hoake. Ato umuarõpe nitha sihse 1,2,3 nikarõ te trinta n†tuoro data n† tea umu khori, te
dohkare nimhã nível do rio.
 atiape puada ñamhorõse n† dia pahkase poehease pahka peori ahkoro phairo pehaka berore pahiro
wase;
 nikã wahka atiape ñamohrõ khu n† karoakã poehearo;
 atiro nehtõ kuñaro nitha thoa nukãrõ, mar† dohke ñeawa nirõ;
 sõ atirope ñadhiomibato pua datha, te n† dia pahiro wehtiro;
 nik‰ thota n† to kerã, nik‰ atiro ñadihokhu nirõ dia karoakã wehtiro.
 ato dia pahiro, sida dehko nir†da ñir†da, dia dehko nÞ diakoeri marirõ nirã kohro mã thota niãpu tokerã;
 sõ sida nituoridapu, dia kãroãka.
Tho nisa, ahpeye, te poeri peahse merã, k‰ tho wameti pehap†, k‰ yhe petiroretha arã yahpatisamã n†,
yu pahku José merã pesquisa wewu. Arã nimã nã ku yhe petiro phearã nisamã ni k‰ were kahrã:
Yhe petiro peharã wamÞ sõa nimã: yaka, pur†, ñamiã, bihpia nã setembro nikãrÞ pheaparã. Sõ
legendakã nimibato to weresa, tepu ñarõ n† tea, sõ kumã wakenumur†, 28 a 04 de outubro kumake numur†
to wamÞtipã iã buhkura kumã, atiro we darapu. Tho nikã sihse ficha de pesca nim†bato kuopu uhsã kerã
te nhõ, thota weapu s† Maúro werekanhõ weapu, mhÞo uhsamã, mariãpu mã dihtapara mar† m†apubato,
dihtapara mar†rõ nikapu mar†a thota, uhsã kusarirÞ ña nuruãpu, ña nur‰ tho nikã mar†pahka se mar†rÞ,
wai nã nerÞsere marirÞ, seã tur†se pamõ r†re, te niãpu uhsã pumã, tho nikã nikarÞ niãpu botea nihtipheri
tirã tur†se, uhsamã pehta ti kusa tur†wã botea uhsã mã tho wero mhã nã añurõ tur† borota polo base kharã
pehtapu gerador ga ho kuom†a manã, tiga buhsu yukã tur† tiwã atokãtero mã mamhã, to siro sarã peripe pe
turiwã tho niãmã uhsamã.
Cornelio Gonçalves – Atore kar‰ kure uhsã weke niãpu, outubro nikã pur† karÞ niãpu nirõ pea, uhsã
atere nãre, darase ñeorã uhsã atiro wekere por bimestre ñeokahrã weapu temã mhã setembro, outubro
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khãse uhsã ñeo thapu, bero uhsã novembro, dezembro khasere ñeõrasa, uhsã atiro wekã uhsã ñakapemã
sã petimhã wawu ato merã nivel do rio re ñaguta dia pairo wakarÞ tur†se, nã wai ti numu tur†ke nipetikawu
topure, atopure ate p‰r†aka pure uhsã mikepe atopure keoro niãpu, te sã petikãpu te numur†re ori ose, yhoku
duhka nise, ti constelação nikã doatisen† nise sã petikapu te. Tho wero ñakama nipetikã simbolo uhsã tho
wekã melhor niãputo nirõ pea, daqui quatro anos merãrÞ mar† nibhutiaro yamata compara karÞ ti época re
atiro nise tipã ni ñanoathe nito atekerã. ÑarÞ derope nibusarito bero muhsã kerã AIMA bhokahrã tho wekape
facio nibusa n† uk‰busa muhsã thota torõta n†.
Vicente Azevedo – Mar†ya mahkarÞ, mar†ya marÞ satiro seã wese mariãpu topu mã, dinheiro merã
diakh‰ kahtise nikãpu topure. Topu heakuta thoha, te ña wemoãpu mar† ahkawererãrÞ. Nikaroãka mar†
sonikaro duaro nim†ãpuba nikãpa seis reais niãpu, nikãpa atokãpaka quinhampira pa niãporo, hãugã nika
pedaço dois reais niãpu. Te weba kahti ba wemã nãkerã. Tere mairã mar† kerãtha, topu warã mar† atiro
webusa, to wati buhtiakãma to watiro thoekãsa mar†ya destino. Mar† ñehkusumua nike dita mhã pohse mar†ri
dita ho nikãsa mhã, tere mairã mar† plano de manejo k‰ ahkawererã. Manejo nirã, mar† kahtise nisa, mar†
pati kahse, pamur† oãkh‰ mar†rÞ ahpoku bhasa ke nirõwesa, muhsã tere kahtirãsa nike nisa tea tere mairã
mar† ate uk‰ wakãti, dusa hopu, thoerã uhsã nikãroãka ar† assessor merã uk‰ wakã, dusa muhsãrÞ nimi
kuã, dukusomÞ mariã, duk‰tirãta mar† añurõ hearã sa thota. Ahpeteromã mar† poterikhu tho nimiãpuba, dara
makãtha, karõ darakã to wawe n† mar† nhõ duk‰sephia niwu. Nãpe daranukã kahrã nã pehkasa. Te mar†
uk‰rasa nikãtha, añurõ uk‰ meri kahrã nisotikahrã, futuro pu mar† kahtiathere mairã thoe.

– Thoerã nã te mahs†se, si primeiro encontro heatha kahrã nim†wãba, nã tho
heakahrã mhã sõ wapetiawa kahrã niãmatha, uhsã como membro da diretoria, yu ti fato yu were m†ba, 3
TIIC, totha ya mahkã rÞ como líder niãpu thoegu top‰rika tea niãpu, yu nik‰ta niãpu ti membro da diretoria,
ti mhakã kahrã wamã sõpu, nã atittiamã, thoerã uhsã soã Joaquim, Zeferino, Albino atiapu uhsã to participa
uhsã kerã bero uhsã tuo wekere tho niãmã n† uk‰ midha nãrÞ were werã n† omakãtiapu te espaço ato uhsã
n†karõakã uhsã hearore, uhsã werãsa.
Nazareno Fernandes

Vicente Azevedo – Yu ahkwererã mar†, sãpu uhsã equipe de coordenação Bosco merã uhsã puarã,
thoi mu nukaña nim† ar† Bosco yuretha, thoi yu ñamikare atitiasu, ahkoro mãso miãpuba tereta arã mar†rÞ
pesquisa werã weremiãmãba, yoko‰ aña pehagu wesam† nim†mãna. Thoero pehanukãrõ wesa, dero ñara
mar† nã pesquisa wesepu tho n† niãma nã kerã. Sõ to siropure, aña k‰ sipepu wai sãpetiawaparã, tho
were nuk‰wã kãr‰ yu dhamutikã, thoerã wai mar†mã niãmã, thoero tho watusa ahko pehanukãtha m†ba.
Muhsã ñamika uk‰apa. Ati pauta mar†rÞ muito importante niãporo, conversa sobre benzimento no processo
cerimonial tradicional, um dos fatores mar† pesquisa wekãti, tho wa n† mar† uk‰ m†ba, bahse mahs†, porãtira
kerã añurõ bahse wetikarÞ wai wamutisamã muhsã buhkurã mahsirã kahrã ukuña mhã. Thota nimiãputo
mar† ñehkusumua tho nikahrã nimiwanã, te ni wai mahsã, uaparã nirã bahsese nisato. Ahpeteromã mar†
mahkõ nhõ, mar† porã nhõ nã poratikã nã primeira menstruação wekãrÞ uose nisato teta muhsã uk‰apã
ñamika. Ahpeye phe nikã m†ba yu mar† puarã bahsese phe nisa mar† benzimento tradicionais uk‰sirikã,
mar†rÞ thota nimiwãnã, ahpeteromã yu pahkuho merã uk‰mhãwu, mar† wero nhõ heri porãti niparã nã wai
kerã nimiwanã, wai mahsã nisamã nãkerã, tuoñakãta wai mahsã nirõ kohro m†bato, mar† kerã mahsã niberã,
nã kerã tho nisa mã n† uk‰ berã, narÞ mar† bamirãtha ñarowekã petiawasamã. Thoita muhsãre sonikatero
tho nim†wubayu, nã wai nise tuhk‰rire, ahpetero te tuhkur† wai nereãma n† puakã, ati wipu nerÞ nhoãra wero
nhõ nisamã nãkera thota, nerenh‰, beropu nã mhã base amarãtirã wesamã nã mhã, sibi nuhrã niteyu. Thoeri
kura mar†pe ña tota nisa wai paya n†, wai nerÞsama, wai nerÞse dihtapara kuosemar† niwu te mar† n†, mhã
atiro we ahporãsamhã nise wawu mar† discuti kã pure. Nãre biaduhpo puasamã nãtha, ato mar†rÞ bia duhpo
wekamã whiatisa mariã, wer† petiwasa mar† mahsã kerã, ti jeito we mhã poro mariã tuoña kãrÞ, wer† petiawa
m†wãba omharakã petiawawã. Thoerã mar† mhã, mar† tuoñaka, ti jeito weseretha, dohreorã wesa wai mar†
barãretha, tere muhsã ñamika uk‰apã. Derowe topur†kã mariãmha nãrÞ bahse ahpo mimhorõ butitha nise
muhsã buepã, buese n†karõtesa tea, muhsã ñamika uk‰kã tuogu atitiku tuoñasu, dero n† uk‰sariba n†tuoñasu,
yu tuoñaka pemã, mahsirã pahrã nikasamã n† tuoñasu niteyu. Ar† abu Sibi tho nimiã s†ku, thoi mhã wuyua,
thoerã muhsãtiro wai wamutimã n†khoro miãm†k‰. Nã nhõ mahsirã rÞ mhã, añurõ tuoñakã pemã, tohpe
wabusa ni nã nhõ kahrã merã hea nh‰ uk‰busamã niãsua yua, nikãrõ merã mar† thoe busa niteyu te sõpu,
atimã pote Trindad pu, topu burutisa atimã ti dihtara. Sõpure kãru ACAIP heakarÞ tho wawu sonikatero
uhsã heakã topure bahse buro mhã uhsã niwã niteyu, ti mã nã nir†mã topu potetisato, atimã kerã toputa
niporo, ti dihtara mhã, nikã dihtara nisuto, sõpu niwu atimã potepu. Thoerã uhsã topure, uhsã bahse buro
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mhã niwã thoero muhsã nirõ nhota atiape wai wamumã mhã niwã duhporopu mã petiawam†wã niwã tuoti
thota webusa muhsã kerã nirã tho niwã mar†rÞ. Muhsãpe nikãmã mar† tho wam†wuba sonikatero, wakarto
niwu ukahase phe wakaro niwu, nã topure mhasirã niwã, uhsã topu ñakarÞ thoe kahti uhsã niwã nã, yu nirõ
nhõta natureza respeita warokãwã nã, mar† ñehkusumuã duhporopu nisetikaro nhõ nisetiwã añuhtiawã, nÞ
nikã tipo de malhadeira mar† wu topure, nãputa thoekahrã niwã, nik‰ho mar† mãmi brasileiro Indígena ho
to malhadeira miãg‰a, m†kãwã mikã h‰ak‰wã niwã nãkerã, uhsã kerã miãtiwu, yu nik‰ mi‰ti nim†wu thota
webukahrã niwã tigure, tho ñaka bukahrã niwã, experiência warowe mikaro niwu. Atiaperetha malhadeira
siape nh‰akaro niwu ñepe Candinho duapu niwã nã mar†kã, ato mar† ahkawererã Bhkya kahrã siape wa
dua mhã parã siape, Domingos k‰ niroreba siape pirõperi tirope, topu descobrir kahrã niwã sõpu ACAIP
centro nirõ miba nãma, nikãmãta nirõ wewu niteyu. Tere topure uhsã thota we, ñe mikahrã tirã we niwã tha,
wai ñanururã tirãba, thoperã uhsã bahsesere bahse buro we uhsã mhã niwã, dahsir†rã temã uhsãrÞ wai niwã
nã, waikh‰rã, waikh‰rã nã nerÞse nipetiro uhsã bahse kahti topure niwã. Thoerã uhsã tuoñaka, mar†pere
mhã ahkoe dusa yuruaro khoro, to mar† atiape tuoña kehthorõka. Thoita ar† Boscore were mhãpu niteyu,
bahsese mar† añurõ tuoñakare teta malhadeira koã busa niãpu kurÞ ati espaço teta koãbusa n† uk‰makãti
kurÞ, bahsemirãta mariãtha, malhadeira koãtirã thota niseti tiatha, dhokhuta nisa tiatha thota. Thoi tuoñasu
yua niteyu nã marikã, ar† pehkas‰ hore uk‰ mahg‰ niwu, sõpure wai petimuti thamã niwã nipetirã, mundo
pure planeta pure wai petirãmã niwã por causa da malhadeira arrastão nã wekã niteyu, tea thoe peokã
niwã, te yu siaña peokã, mar† siarã diakh‰ nim†ba, ato Tiquiére mar† ñaburuasa, ya mahkãrÞ muhsã mhã
ñaña, malhadeirapu tho pehta kuñarõ weapu, ya mahkãrÞ uk‰ mehte nipetise mahkar† uk‰ kohro yua, te
sõpu, te bocapu, muhsã ñasa muhsã malhadeira ñerõ kuñthawu, ñer† pahka kuña burowu mar†ya mahkãrÞ
wero nhõta. Mar† ye wiseri nikãroãkã, si nhõ pua popeapu kuñathasa, wai dehsuba ri ñerõhoba thota,
timerã diakh‰ wehkãsã mariã mhã, ti mar† kãmã wehtisa nÞ mariã mhã, tigu diakh‰ kotekãsa mariãmhã
tuoti, pamõ k‰kã wehse daragu wasa, k‰borea kihkãsa yagu wehsa n† kihkãsã. Mar† uk‰ mirã mar† bahsi
thoekãsa, yu tuoñasu niteyu, omhapuakã mitikãña nikã nisatha, n†karoã rÞ nerÞ cada comunidade decide
busa n† tuoñasu niteyu, bahsese nã añuse weri kura, ti malhadeira nirõsatha thota, masoro werosa tiatha,
botea wamutirã weamã nikã, sõpu kuña mutikaro, thota kuña potea kãsã. Thoita yure tho niwã, s† Vicente
uk‰ m†ta tho pasanuk‰kam† niwã. Keoro nirã tewã yu sentikãti thota, muhsã kerã sentisa yu tho nikã,
koãkãña nimehte tho nitha, dero wabusari topur†kãrÞ, quem decide são lideranças da nossa comunidade
nã uk‰ busamã tere, toreta muhsãrÞ tho n†. Atopure criação uk‰ kohro m†, atore ñarÞ muhsã na prática
do lago de pescaria nisa muhsãya pauta pure, ñarÞ muhsã nõa ti pur† kuorã, práticas atuais da pescarias
considerando aquelas que surgiram recentemente e as mais tradicionais. Quais provocam mais escassez
e qual impacto em cada uma das especie de peixe. Top‰rikã muhsã ate num‰r†rÞ derowe wai wehbuhtiati
mhã n†, mar†rÞ nÞrÞnhõa uk‰rõ uaro te thota. Tuoña khoeya derowe wehsetiati muhsãye mahkãr† pure,
koãkãti nÞ malhadeira puma, mehkã kure whestiati nÞ mhã n† ser†tiã mar†rÞ. Top‰r†kã malhadeira impacto
we dehkotiapu hopu ou orero dohke kur† dape dero nisetiti, n† ser†ña wahk‰se kusa ato mar†rÞ. Mar† ateta
uk‰katimiãpuba, añuro uk‰rã teapu mar†, top‰rika mar† uk‰ke nimikãtha, continua sendo impacto de novo
n† seriña marirÞ tuoti, te mar† uk‰rãsa. Atiro yu tuoña kãre dero wa busarito, cada associação rÞ nik‰
representante omãkati uk‰ busam†, ou área de abrangência de cada associação kharã dero we muhsã
wai dehsu baati ate mar† uk‰ka berore, primeiro encontro bero te ato õma hearã dero we mar† dehsu
baati nito mar†re, petitikato nirã mar† tho we nuk‰kamã to watisa nim†apu muhsã thota, ñara mar† tho wero
microfone disposição nibusa ahpetero wero ato nõa weranhõ õmakati uk‰ra samã, livre nibusa ahpetero
wero ou associação werã sari nÞ proposta kuña atere khiti wererã tirã dero, we wesetrã sari niña sõ
kharãpu ñamarã ba AETYKAP kharã pu nimã, nã kerã wererã atirã samã atiro we dehsubaapu nirã sãma
mar†rÞ, dero nibussari muhsã tuoñakarÞ por associação ou dikerã representante atirã sarinã sarinÞ, yu
ñaro ta mar†atha uk‰mirã mar† tho weka otisa mar† experiência weñakere mar† uk‰rã sa para ter resultado
thota ato microfone disponível n†. Karõ uk‰kheo rã õma kãtia.
Rafael Castro – Ahkawererã cada organização de base em questão de cinco minutos mar†ya associação merã nerÞ
mhã niku behsero ni, yu tuoña karÞ ao mesmo tempo mar† wai whÞse tise, atualmente ati uhsã ya mhakã mahs†thasa,
tho nim†ra arã liderança merã nÞre mhã mar† dez minutos cada associação rÞ mar† k‰busa mar†. Tho wegu yu karõ nerÞ
mharõ yuasa cinco minutos pohse, nÞre mhã uk‰kheo añukã nã reposta orõ yua.
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Duhporopure dero nikupari wai dhesubase,
ate numr† pure mipopoteã ñakarÞ
AEITYKAP
Honorio Barbosa – Tho niãpu ñe kapu nãma k‰ boreaka mãne nã ñami k‰ku te sete horas da tarde pu
ñagu wam† bom m†ma mhã mã. Watigu nhõ ña niãpu yua, muhsãre weregu we. Tho we yu ato buru hea narÞ
wereguti atiro niãpu to topu, atiro bhause nã uk‰ama te yu tuoke muhsã rÞ repassar guti nit† nãrÞ. Teta nim†ba
añuse, mar† ato nhõ hea werekã tuoku tho n† uk‰amanã. Mar† tho bahuse wetiahã niãporo, malhadeira
k‰sere nÞ k‰ti, k‰ bore tõti, púasere mar† torõta weahã niãporo n† were buru heaguti narÞ. Tere yu muhsãre
were, w†mu nim† ar†a tho buhsu nuk‰ maku wem†, nise nim†aputo ate numur† mã. Nã buhkurã were khasa
nukõ kamã mar† wereka tuoku mar† were nõ te nhorÞ mahs†ti, torõta ni.

ACIMET
Roberval Pedrosa –

Ato n† uhsã grupo ACIMET kharã uhsã kerã nerÞ mhã karõ dara kheopu.

 Pesca atual nirõ rÞ. Ato caniço uhsarÞ bukua kureapu, mar† whÞse wahsõri mõ bhutia ninõ m†wuba sí
oficina pure. 1º encontro wakatero tho werã uhsã, ati mêsre mar†re buhkuakureapu niapu uhsã ACIMET
kharã.
 Malhadeiras de quatros dedos, três dedos nim†ba usar se te usar noãpu, ato um dedo ni wañamibato.
Ate uhsã usa khuta n† weropea mhÞo uhsã isca ñerã diakhu usar noãpu. Atiape putu tur† wiare seã pihkahrã
tur† se mãrire ñe nimham† mãna, nã seã pihkahrã tur† we buruarã te ohpa korire añurõ bak‰ m† wã. Mar†ama
nã kerã mhã, tho werã uhsã isca ñera usa atigu nhõre. Thowerã ñamara topure wai barã niati 1 dedo nikãre
isca ñera diakhu ñeapa. Muhsãpu bogori n† uk‰ uhsã topure ou phe ni yurukarÞ, k‰ kaña wamuarã miaña.
Nõ puagu niapu nikamã, nikagu añu pur† kã isca ñekama. Tho werã ato malhadeira k‰apu, mhÞo te dhawe
nirãta k‰apu uhsã.
 Zagaia e arpão, zagaia p‰rikare phe nisa weropea õmhaka kuonõ m†aputo, mhÞo uhsã keoro niãpu
topumã. Topure phakahrã niyukã, pahka ñakura diakh‰ yõhse baa werã weapu.
 Puçá com pari, atiro pesca tradicional k‰ nobero. Si encontro pure te waro teapu ninõaputo ate mhãsiti,
ate malhadeira ña mhasiawã, borea mhuatiri kura wasakãre tho nim†rã sãwa, duhporo khãse pere añu
bhutiaro ña, ate pere ñapotã kheo karÞ, tho wekãgu wenowu. Malhadeirã k‰ peo confiar pasam† mu†ka
nowu sãtiwã nã mhã, dererã ña mhas†ra wewã, wher† wãhsõ merã wegu pe whÞ nowu. Thota ni mhÞo nã
mhas†ra wem† mã nã, wai mahsã nimã nãkera, mahsã nikahrã ta nim† mã nã tho nisamã nãkera. Tho werã
kuãpu tere.
 Espinhel, kuosa mã ahperã te dar† kerã hau ye k‰ wesa mã mhÞo nãre keoro otísa mhÞo. Ñam† kuka
kerã ñami ahpero barco yurua mhã m†aputo, nõ nik‰ baa sir† baam† waisiporo, kãdiru ta sohsa mhãwã, tho
we baapu uhsã topure.
 Anzol pulado, ar† niw† uhputu bhurio nõgu. Uhsã ficha pu ñaka ar† putu boam†. Tho wera nã kerã por
tamanho duharã wesamã quantidade pekerã duhasamã, whÞ yuro norã niyurã.
 Anzol espera, mõ pose nisa atea ohpa tuhk‰ri rÞ dohke po muti wa mhã nosa. MhÞo te reduzir tha nowu
si vez pure phete kure nõ quinze, phe kuogu 15 patã, phete kuogu nove, oito pã, kuobusa mar† ninõwu.
 Arco e flexa, atere uhsãpu nikarÞrã sã dehko tiapu, peorã mhÞta niapu uhsa. Wai uhsã bue baase niãpu,
baatigu nhõre bue m† kheo mhãpu, diek‰gu nhõre bueti mhãpu, nõ praia sumuto boto nur‰ nhõro k‰ku
nhõre bue mhãpu. Phati duhka baarã, wai bia baarã to pumã yuru m†amãba. Ahpetero w‰ru púa wem† nikã
yusia berã, poeku piarã re tho werã rÞ bueguti sã pasa mhãpu topure.
 Caçaria noturna fachear paca, we mhã ate kerã rÞ nikare rã phekapu kuorã nhõ, thoto buruse nho
numur†re, nõ wehkua ta, semÞa ta whÞ baa uhsã te ate n†. Ate numur† uhsã ñe material de pesca usar
se.
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 Impacto
 Malhadeiras, uhputu n† tea ninõapu mahs†ti, malhadeira nÞ dhua weto mar†rÞ ninõ tha. Ñe tho nikã ato
malhadeira re ñagu tho nisa mar† mahs†ti, ahpetero nõ k‰gu ñase dereri niãpu to kuña kato n† atitiwã. M†
mhõro kurero yuam†wu mar†re. Primeira oficina pure uk‰ tha nõ m†wuba ate thota continuar kãwu tekerã.
Mar† tho nim†ra bero yuta ñagu atibusa ni tuoña mar† nise niwuto. Tho werã uhsã ate malhadeira re k‰
bhutiasu ou whÞse diakhu whÞ busam† nirõ nimã dhoa s†r†apu tuoti.
 Mal benzimento, ate phe n†sa thota ou wai ba khusia gu mahkorÞ miã topu amõ tõ nhoaka ña k‰ uo
thi pheakarÞ m†. Ahpetero mã pirõ uigu tho wesam† n†, tho nikã atopu phe uk‰amã ñam†ka. Tho nikã nã
mhãsi mirã bhase ahpotikahrã niãma n† noãpu te waire bhase buro weti kahrã niãmã n† tuoña noãputo
tho werã ato k‰ nõapu.
 Lixo no rio mar† atere uk‰ tha nowu, continuar pu te barco berore dero nise óleo lubrificante niketa
pã kheo dohke pose nikã m†apu ba hopu. Atiro DSEI kharã waroa sõ ya mhakã mã ñamhãgu niapu yua
nã mhã wekati thamã tho nim†rã motorista DSEI kharã waroa. M† mhorõ k‰ka wa mhawã, mar† m† mhãro
yuayu tere, te nhõ rÞ diph†ri yahpuye yahpa ti kã nõapu mar† nhope, tho niapu mahs†ti ate lixo mar†re. Tho
nim† reduzir kurero yuapu atí mãpure, ahpetero mã lixo ta tho wekã sanÞ. Rio Tiête mar†karÞ, wai pharã
boaka wekahrã niwã ni uk‰ miãnama pehkasã mar†ka, thota nisa ato kerare, thota wabusa ati mãkerã,
mar† lixo kõa yuru karÞ, ate viagem barco, voadeira, rabeta nim†aputo. Ato nikãrõ duam†as, ñam† khãro
rÞ heõrã teapu uhsã mahs†ti, impacto ta n† tekerã, nõ kar† kuña gure nur‰ teske wh†rõ ka uhsore phekaye
miõ dhiokã. Tho wesere nã m†ka kurebusamã, nã kar†ri parte re wãba webosamã nise k‰rã tho k‰apu.
Atiro bahti bhutiarã tho whÞ mãti kãto nirã, nã kar† ri utu tiro diakhu whÞ baa naiño webosamã. Nã tho ati
borea rã ñabhutiaro wemhã wã nirã tho niãpu, uhso umukho kunã siam†mhã nã pawa dhioku, kaguakarÞ
ta whÞ kamã nã pua mhã. Mari bukuagu wesam† n† ñar† kurã, tere nõ yu duake nikã complementação
we kheoya.
Paulo de Abreu Lôbo – Ato alto impacto nirorÞ, karõ complementação wekheoti, uhsã ya mahkãre
atiro wakaro niwu, yu w†mu nir† kura atiro wekahrã niwã, mar†rÞ tuoñarã thloekahrã niwã n† werew†, sõ arã
peorã nã buari mãpu puamã te mar† n†poro, putu doe sañakaro niwu mahk‰ n† werek‰w†. Thoi mhã k‰
mhã Tarcísio nikaro ya mata, muhsã ahkawerei niku niw† nik‰ tuomhasiti buhtiu niku niw†, wai nika tempo
pu nimikãtha k‰ te doe sari mã, puam† kari buhti, arãrÞ peotisaya n†, te sari duhtewe peokãku niw† tomorõ
k‰kapu. Mar†ma nã wai nikãrõma te mar†rÞ mhã, tho wese nhõ niãpu ahputu impacto warowe. Nãya wire
destruirkã, nÞ doe ohpaturi wehti wese mar† nikã te mar†, ahputu wai nike mariã mhã. Tho wero mhã te
nhõrÞ mar† wetibusa n† tho n†, to muhsãrÞ pequena complementação muhsãrÞ k‰kheogu we, tho wakaro
niwu n†, thoerã muhsã te doe sari kuorã tho wetikaña niwe, uhsã mar† karÞ tho niãpu nikãrõmã mhã.

AEITY
Rogelino Azevedo

– Ato uhsã grupo AEITY kahrã n†, muhsãrÞ were kheorãti.

Práticas atuais de pescaria tradicional mais recente.
 Facheamento com zagaia normal. Atiro nirã tho niãpu, uhsã wai whÞra, uhsã nirõ watero wai warã,
nÞ zagaia omhakã nise nim†wuba ahpeye, te nhoãka merãmã wati mharã niwu uhsã, uhsã ya waterore,
thoerã uhsã zagaia normal keoro nirã nhõ diakh‰ mimhãwu, omharã kãma m†ti mhãwu, bhukuarãtirã
wemã nirã nã omharã karÞ mitiwu, pahka kurerã nhõ, dií pusi kurerã nhõpu diakh‰ mimhawu.
 Pesca recente. Ate num‰r† pure mar†, nikãrõ mã mhã pehkasãye merã whÞ mhã miãpu, ato nibero
malhadeiras, facheamento, linha de pesca, caniço, caniço merã wehrã uhsã mhã wai siporo, seã, botea
whÞ mhãwu uhsã tho nikã espinhal, espinhel re k‰rã na† keari kura k‰kheo, bore keari kurã mikã mhãwu,
ñam† põtãrõ tho kuña boreawa, kuña nañoawa wetiapu uhsãmã.
 Pescas tradicionais. Tinguijamento purõ nimiãpu topumã, uhsãrÞ te puasea mhã duhporo pure puayurotha kahrã niwã mar† ñehk‰sumuã, mar† ñamika uk‰tha miãpuba, mariãpu uhsamã n†karomã puase
mhã, nÞ mar† omhã mariãkã, dia sibi keakã puakuñarã wetiapu.
 Matapí, cacuri não existe nibero, ate matapi re kuhtiro mã nÞ ehse mahs†ti weyu weti mhãgu niãpu
temã, nÞ sõ wairo.
Puati merã Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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 Caça noturna, ñam†puba noã semÞ wãra, wai wã siarã ña wai, semÞa wãsama, no semÞ bhokahrã
wehku bohkahrã nã whÞmhã samã nã te nhõ pehkapu kuorã nirã tho k‰apu.
 Animais, sonikaro tore animais nisa ñe nã ohko ames‰o, caniço ni whÞr†so mar† whÞrã nimiãpu ba thota,
seã whÞri sõ, wai porã whÞri sõ, botea whÞri sõ, waisiporo whÞri sõ nimiãputo thowerã uhsã caniço k‰apu.
 Linha de pesca, linha de pesca ni 0,20 0,5 0,30 te nh‰ku k‰ tiiapu atiro em geral linha de pesca k‰
kheopu, nõ mar† kukã no baagu nhõ baam† nirã tho kuãpu, espinhel muhsã re were tha m†apu yu nõ ti
espinhel yuagu k‰ tha õ, muhsã tere wetikaña ni yuariti kuregu nhõ k‰ isca pu yuariti nom†ba thota, nõ mõ
baagu, waisiporo baagu ou isca k‰ war† yurukã bakam† nirã tho kuãpu.
 Benzimento para os peixes, ato ahpero tha mar† ñamika tuom†apuba, hoputa ato warosa mar†re wai
nirã samã buhkurã nã bhase muokã, porãtira nhõ bahserã nã bahse muõka, dhoa somÞ nã mhã.
 Impacto
 Malhadeiras finas, ate malhadeira finarÞ, malhadeira fina mar†apu uhsã ya mahkãrÞ, tho werã uhsã
atore atiro ninõwu tho werã to duhporo pure te nhõpu nã mimhã katero pure te peokarõ wewu, mar†re
wai petirã wemãna mar† thoe yuru kãta, mar† watero nirãta nim†rã tho wemã nã nirã uhsã nohk‰ porore
whetuaka wai porarÞ k‰ kamõta kheo panuru sãka mhawã nirã tho kuãpu.
 Puçangas no facheamento de peixes nibero, mar† ñe wai wãra bara wareka ou ñe warekã ou boto bara
n† nikã ahperã tho wemã dhoawã uhsã ya mahkãre, nikarõakare mariãpu, mupe nikamã wer†karo niapu,
nikarõma mar†apu te nhõ ate niw‰ wai peose nirã tho kuãpu. Tho nikã nã whÞra nhõ whÞamã yua wai
mus† kati. Torõta n†.

ACIRC
Jocy Gomes – Uhsã kerã ato karõ wekheopu thowero to nikaromã atikese niãpu uhsã mã caniço, ñe
tho nikã puça, pose, doe yuse, ñe m†o whÞri da, linha de pesca, malhadeira de 3 dedos, 4 dedo nisepu
ñeapu nikãroa kamã. Tho nikã ñe khasa wu niapu nikarõ uhsã ñese keoro werã teapu uhsã kerã. Tho nikã
pescaria noturna, werã wai wãra. Atikese merã wamã: lanterna, zagaia normal, Phakahrã re whÞrõ nho
diakh‰ kuo mhãpu uhsã.

 Impacto
 Malhadeira fina, 1 dedo nise ahperomã k‰ mhã miãpu mar† thota.
 Uso de puçanga, te merã uhsã satiro tere ware nã waka wai mar† waro kamã n†karõa kamã, tho nikãtha mal benzimento niãpu, teta keoro pemã, keoro bahse wetikãta wai mar† waro kamã n† k‰miãpu.
Atikeseta wekheopu, torõta n†.

OIDS
Laurentino

– Atiro wekheopu, uhsã uk‰kepu niãpu.

 Pescas atuais: linha de pesca muhsã kukaro nhõta kuãpu uhsã kerã anzol, zagaia, lanterna, espinhel
e wehse te malhadeira kuãpu. Pesca tradicional re uhsã k‰tiasu, uhsã nisotiapu, uhsã te nhõ mã wetiapu,
wewe uhsã mhã niwu te buhkapawu, ate mar† poteri kharã yekerã wenoãña mariãpu niãmã.
 Impacto: malhadeira em geral kuãpu uhsã, malhadeira de todos os tamanhos.
 Anzois sem isca, uhsãsirore nimuitiwu n† tho niãpu entre Barreira to uhsã watero nimu†tiwu. WekarÞ
nã Barreira mariãmã arã tho n† buhtiawã conterraneo thoi yu, uhsã tho kuãpu mariãpu tiárea atia buipemã,
mariãpu niãmã. Thoero wion†sato atiro kumar† tho nibuhtiasa, mehsã sãkã, thoerã petiawasamã, thoerã
uhsã tore tho kuãpu. WekarÞtha sihse muhsã puçanga heose, temã mhã Sibi ho kuopu tere tho nirã kohro mã, dukaña niãmã kurÞ. Rebatição, ahpeterore wetimã niwã, mheõ tho nimikãtha existia poro, wewe
nim†kãta nimiãpu nõ ahpeye nhõkerã. Thoerã torõta paraya nisere nirã, tere tho k‰miãpu, mar† nikãrõrÞ
cumpri kahrã wesanÞ, ñato nirãta mar† cumpri kahrã wesa. Ate lanterna kerã, malhadeira kerã buruha
h‰apeokahrã nikã kerã diasa nisa, muhsã kuorã nhõ, bero pere satiro duokã kamã teta thoesa nirõpe
nisa. Torõ niãpu.
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OIBV
Alberto – Kurõ buhro kunaiño norõ 8, 9 horas da noite, mikã atiti, kuwak‰ pekerã thota, kuwãkã norõ
7 horas watero m† dahro nim†wuba, tho wenoãpu tore, tho nikã fichia peixe atekerã nõ wagu wamiãm†k‰,
n†petirã wanoãña mar† miãputo, nõ wãgu nhõ k‰ya necessidade nikã, wa‰ bua mhãwe mhãm† kuã, zagaia
normal diakh‰ werã mha ninõ miwuto, pahkayakurãkã, nõ buhpoa, wai porã omharã nhoãka mirõ mar†rõ.
Dero wesetira wesetisamã, mariãtha, mar† uk‰gu pea toda noite acompanhata bahsioti miãputo, dero werã
wesetisa manã. Wai warã pua ou mirã mikã, borearã boreawa, mar†pekerã wio nipekerã ña acompanha
n‰kuta bahsiotiapu. Keoro weya ninoãpu mar† weregupea. Uso de caniço, wehi nhõ wÞmiã m†bak‰, mar†
wehti nhõ pea whÞ noña mariãpu, atekerãtha, uhsã to tho niwu ti mhãka kharã Pari khãra merã nerÞ nhoha
uk‰wu, mar†a mhã ha‰a diakhu mar†re whÞ poro ua nã wai re mhã nonõ miwu tuoti, uhsã ya mhãkarÞ
petitiapu, uhtia merã, poreroa merã diakhu wekahrã weamã nÞ tuo sir†tiamã uhsã ahkawererã, hau kerã se
sir† tiami kua mhã, porero uhtia pere ñamã siam† wetikaña nika tuotiamã nã tho continuar kapu to impacto
nirõ weapu.

Uso de espinhel, ato kerã thota puarã niama uhsã k‰rã, Samuel Lemos, José Pimentel nã dita
k‰ mhãma uhsã ahperã pua tho nikahrã weapu, nã kerã uhsãrÞ bhokahrã pÞ dhupo wemhamã,
bhokatirinum‰rÞ mar† base nikãmhama, todo as vezes mhÞta niãpu ate weropea, te k‰sea, ato pure
‰hsã k‰apu tha pescadores de fora, ato kharã yuahkawererã, yamhãkã khararÞ were s†r†su ‰hsã, ato
‰hsã pescadores de fora kuãpu, uhsã licença sÞr†timiãrã, Vila São Domingos Savio kharã, Aparecida
kharã e São Miguel kharã, topu ohpeteromã nã buru, ñe mergulho, ñamir†rÞ tho omashiakamhamã nã,
nõa werã nhõ não todos, alguns niãmã tuoti, thope kuhsiarã, thoerã nã te buruarãmhã, mhãha werero
mar†rõ wamã nã, mhã hã ser† kurenom†wuba, capitão pure wa, uhsã thowerã wa uhsã n†, tho wekã rÞ k‰
capitão muhsã thoeya muhsã n† mhãs†sam†, ahp† animador dero nirã, pahrã wiorã nikã nomiãpu capitão
mar†kã kerã, muhsã wher† dikese miãti muhsã, keoro wheku k‰naiño miña, nirãmhã ninõ m†wuto. Ato nÞ
ñewetiapu, ato impactopu sãbukaro niãpu uhsã mimhã mikheokã kahrã niãpu, burua te omhã puakã merã
warã wemã nã mhã, uhsã wetisemã malha fina merã wamanã, ahkoarã ñerã warã temã nã mhã, uhsã
añurõ ti uhsã tiro nir† dihtara yuhkusupu, muhsã teta tho nimiãpuba ñamir† rabeta wa mhã nimiãpuba,
wamã nã mhã uhsã tiro nise dihtapara, te korire wamã nã mhã, São João kahse kori te miorã, arrastar
tuokheomã malha fina merã ahkoarã rÞta wehtua, tho we dha atiti mhã mã, tho werã nikã ñamikata mar†
uk‰ miãpu mar†, nikã borearo uhsã ñaka yuhkusu pawuaka ahkoarã nuht‰ri nise pawu boretõapu purõ
waro uasu uhsã, nikã ñam† tho wakaro niãpu, ahko ñam†re nã aproveitarã heãkahrã niãma, to uhsã
yuhkusu pawum† wakahrã nisa manã, uhsã to kharãpe wetiri kura tho we kotekahrã niamã ahkoarã
pawu nikapu te pawuakã borearo ñakarÞ, te nhõre wetika bosamã, keoro uhsã mhasã phutiato nike
niwu, tuotiamãna thoi yu muhsã wiorãre tho n†. Ato impacto puta thoa miãputo h‰ mi mhamirã wekahrã
niãma yure hoa bahsarã pe, ato hoputa impacto hearo tiro wem†to, arã niãma tha uhsã ya marÞ bhuaya
timã niapu wai nÞrerimã uhsãtiro mã bhuaya tho nikã wamuña pito, ti parte sõ barragem niyuka tore p‰ro
tuamã uhsã re nikarõakarÞ barragem kamo tayuka tore nihti pheri tira, hua no wai wamurã tuarã weamã,
tho werã arã niamã narÞ nururã, mar† mhasu yuroro nigu weam† dero we wereta bhasiotiam† te sari pure,
mahsu pe wehku k‰gu keoro ar† pea peoku weam† doe dero nirã peokahrã weamã, tho werã narÞ k‰apu.
Lixo diapu kõati kahrã nika tekera thota cotinuar kapu, were miasanã arã thota barco pu siarã diaku mhÞta
niãpu, mar† rabeta siarã kerã thota wesetikapu, nõ óleo dohkayurã we nirã tota pioño wekahrã weapu, mar†
rabeta kuorã diakh‰ ninõm†aputo mar†ta tho wenÞmoka pu nÞ barco siarã diakhu mhÞta tho weamã, mar† ta
barco pu waputha mar† tho wekapu baa dukheo dohke ñokawu, soã se huro barco pure yoro mar†ro yu nikati
si viagem rÞ viajar wã militares numõsa numiã, nitiwã nã pea saquinho de compra nimiwuba bhuti se huri,
te hurire nã p‰ yahpa yowã nã pea tuoti uk‰ti kahrã pea, te buru hea waawã nã m† mhã wa wã añuri huro
ho, mar† pe wetiwu nÞ tota baa dohke ño muti kahrã wewu mar†pe uta nikã mar† dero wero wekahrã weapu
mar†pe tho wawu yu ñake nirõwe. Ate kerãtha ti numu rÞta tho niãmã wai n†ma koãsere uso de cunami, sõ
wamuñarÞ tho weparã nõpe wero wepato, ti marÞbotea phakahrã wer† pasakahrã niwã, wai nimã koãkahrã
niãma ti mare niwã. Nã sekahrã niwã nã pasiã ñaka te wai nimã niporo te masoro weapu. Thowerã uhsã tere
impacto kuopu. Uso de puçanga atomã uhsã semÞa warã mar†apu, mheõ to nirã pehkaye karÞ nÞ marimã
mha. Niãmi tore nikutha niãm† uhsã tiro pehkawu kuogu nÞ marimã mar† nir† kura mar† tirota pehkaye kamã
nã pea. Dero ni khoasamã nã bara usarã wetusamã niam† k‰ kerã wai kura wãgu kerã tho werã tore k‰apu
te niãpu uhsã mã torõta niãpu. Nã dero wesetise weretha m† uhsã.
Puati merã Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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3 TIIC
Nazareno Moura Fernandes – Mar† wai whÞse khase uk‰rãwe tho werã uhsã ato kuãpu, sobre pesca
atual, muhsã ñakata uhsã mapu nirã nim†apu uhsã thota sõpu nã duú nurõ karÞ baapu tho werã uhsã
omhãka merã weapu. Caniço, seã whÞrisõ tho werã uhsã peo kapu dunurõra pure weyurã, tho wero sõ
às vezes usa malhadeira ate whÞripu uhsã kuopu ñe duhporo pure mari ñehkusumã pua mõ kahrã niwã
thowero ate mar†ka ato pehsakã mito, thowerã mar† te ñak‰rã wai wherã kuopeo kapu õmhã puaka 2 dedo
nise 3 dedo nise te 5 dedo nise, ka makã nim†katha tho werã uhsa tho niãpu k‰ nuk‰tiamã werã pea nõa
k‰ra nho kuãma yu tepu mar†apu yumã. Tho nikã uhsã bahsita manejo weapu, õma bua to k‰ke puma m†ma
bua thai, thai thai wekapu uhsã niãma wimarã uhsãre tho wekoterã tea añubhutiapu weropea. Tho wero ato
ahpero armadilhia, atiro armadilhia uhsã phe k‰apu ato, doe yuse, whÞse nukõse, sÞme yuse, uhsã mã tho
weamã, pehka pawu te nhõpu mã tha muhsã sonike pesca tradicional wetiapu nimiãsu muhsã, thowero ate
uhsã tho k‰apu ato lanterna wãg‰, wagu nõ m†aputo e teçado nõ seã siãbhokahrã duhteka weapu uhsã,
uhsã manejo mar† bhutiapu tomã tho niãpu, tho we ato impacto.

Ato benzimento, atore mal benzimento hoaya nim†apu ahkobhogu weap† yu secretario, tho we toa tho
niapu mar† nipetirã uk‰miba, nã pharã niama marãpusumã mar†ama werãpea dero nikhoasaputo to bhasiotiapu,
narÞ nã pahkusumuã narÞ bhase sr†rã dero wero wekatusamã, thowerã nã ahpetero wai mar† mhã weamã.
Tho niãpu tho we ato bacuia, diayo kag‰aka ba teta mar† uk‰m†apuba, ñamu nhõ daramã kuñatiba nir† kura
bagupu niãm† kuã, sõ mar† ñamuakã ka makã nimiaputo, ku dara mãgu púagu weronhõ we buro k‰ weam†
kua te saripu ho magu. Tho wero tho bhutiapu, ato uhsã mã, ate uhsã wai whÞse atikese niãpu, púaro pumã
puatiapu heu mã peokapu, nã duú nhurõ rã pure weyura, uhsã púakamã sõ Santa Luzia pere nisa.

ACIRU
– Thowerã ato uhsã kerã wekheopu, pesca atual uhsã ya mã uhsã darase niãpu
uso de malhadeira, tho nikã armadilha de peixe doe yuse ba, pesca com caniço e fachear peixes, tere dara
kheopu uhsã kerã, ate uhsã mã todo dia n† wañakarõ weapu malhadeira ñamipure, ahperã k‰ boreawa werã
weamã, mar† weregu kerã thoweremã k‰ wenõapu, nikarõ mã ti marÞ dia whetiro wem†aputo thota mar†re
energia mar† mito tho werã nã ekati werã weamã ato mã mhã nõa whÞri wahsõ ñegu nho whÞ waro ka,
whÞri merã whetua se ni warokã, tho werã ato dia karõaka nikamã na wai pekerã ni waro kawã, tho werã
nõ yabiorã nikawã werã pea wai nõ behkoa phiarã dero bhaurã nikahrã weamã, ar† doe mhi waroa mhasã
mi, toda wez nirõ weapu atoa armadilhia doe yuse, whÞ warokahrã weamã nÞ waro mã we waro kã miwã
ña mashiti ku kerã bawaro kamiw†, nikarõa kamã yuruaro tiro wesamhã, ato nipetiro usa peokahrã weamã
atemã thowerã to impacto uso de malhadeira nÞ petisomÞ nirõre uhsã impacto kuãpu, nÞ petiathe mhÞta
niapu ate niteyu sõ aposentado, professores, wimarã porãtirã ñerã te diakhu durã weamã. Tho wero ato uso
de malhadeira impacto muito grande nirõ weapu ti marÞ uhsã ya comunidade São Sebastião rÞ sede diakhu
tho niapu. ToãkarÞ sihse pumã, sihse mahkar† pumã yu tore dara siagu ñapu nõ mar†apu topure, barragem
construção wegu ña mhãpu, muhsã mã duha ta m†apã, uhsã ato sede pemã dhuati bhutiaro teaputo ate uso
de malhadeira ni mhãpu narÞ topure, yu dara khusiaro pure. Tho nikã ato doe yuro kerã petiato mhÞta niapu,
mhÞo karõaka nikata ekati yurua wagu weam†, te ohpa saripu Anacleto kerã, nãta nikahrã weamã na tomã,
sonika tero kumã wakaro niwu, te doe sari n†ke pea mhã, te pamori n†ke ma hea we mhõrokahrã niwã, bero
yu dha ñawu nÞ waropu wai yuru mhã m†wa ti marÞ nã puro wai nitha re púaka kahrã n†wa yu topu nir†kura,
bhasiotiwu yu bue siari kura tho we mahã wã, weti kã kureya nikã mã, wetiwã werãpea satiro, wetikaña nikã
nirã nho niwã, buhkurã nim†wana, tho niãpu. Thowero ate nikarõmã sibi mãdhia, nõa ñasir†ra ñarã waya dero
nitito ni ñaña timarÞ, tho niapu, nã doe nika parte kãta niãma nã kera nã no nituoro nisamã, thoaka baase
mirõ nirõ weapu, ar† doe mh† bowaroam† kua, arã botea arã hua nhõ pua dua mhãpu, whÞ ba bhutianõña
mar†amã, arã doea arã buhpoa boase mhÞta boamã tho niapu ate uhsã rÞ. To uso de malhadeira uhsã ma
niyurua wa, ato doe yuro kerã ni yurua wa, pesca com caniço ni yuruawa tho nikã fachear peixe ni yuruawa
waro weapu , uhsã nõ puarã, itiarã pheterã miamã tho ta pelo menos nõ 5 kl, 10kl wekamiwu ohpu nÞ waro
mã, nikarõaka diminuir wapu tho wero ipacto petiti bhutia tiapu mar†re ni to k‰apu.
Inácio Sampaio Paz

CIPAC
– Muhsã siripa kharãre mahsithasa ato centro dero añuse, ñase whiari mahkã nirõ we,
tho wero uhsã dihta para dero nise dehsuse mõ, tho nir† mata nikã baixo pe tanto ato acima, nimã ñaka,
Rafael Castro
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busayaka, ahko buhkuya ni uhsã torõta. Thowerã uhsã niãpu práticas atuais de pescaria, mais tradicionais
e introduzidas, tho n† práticas atuais weapu uhsã kerã ato nõa dia warã nho whiasamã mam† Domingos
biakaw† yumã wai whÞgu mheta ni muã nikã tuogu watiapu wipu diakhu nikapu, arã to dia siarã wereamã,
pistola ao mesmo tempo impacto de pescaria niãpu ato, yu nikati hea m†wu yu kerã usar wu atore pistola ato
waña yu peñu nãta horã niw†, yupe yure suori siagu wasam† nikati, ahpe mhãsu pemã tho niwu nirõ wawu,
ati poeya siro õma khe peoro to horã niw† yure, realidade yu ñake weregu teyu thowerã arã niamã, topure te
‰hta pa watero pure wai niwã topu niwã nã tho werã sihse kusari pure mar†wã botea atore, ati área re, atiro
burukea yu yhosÞ mhas†tirore nÞ nik‰ wetiwu yua ba te niapu ‰hsã rÞ práticas atuais mhÞo kuorã nhõ kuo,
mõgu pere opep‰ro niãpu. Ato pesca com caniço ato bue khirã pahkusumã buerakã às vezes nã usa mã
whÞ mhamã ñamarã isca orero whÞrã ti nirã to whÞpasa mhã mã, usapu uhsã tere, uso de espinhel hoputa
tuopu yu kerã ate mã sõ to siro kharãpu wesamã nimã kati tho wegutato bui wã miwu atota whÞmã ni whe
miwu atiro nã dute k‰ ke dari pure bakeari kura whÞ pasa bhakeati sã payu n† ñapu, nã werekã tho werã mar†
nhõpe whÞti tusapu. Ato puça de tela sõ mÞho kerãpu ñamarã m‰hte poroa, muhtÞa uhsã kar†ri kurebari
nirã bianukose nim†wu nã janela nã õse, uhsã pemã te whÞri dare ato nã mahsã puto bohkahrãre wasa ba
peokapu niteyu e ao mesmo tempo malha merã we uhsã tha malha nõ tur‰ ku mhÞaro ta kheoka te merãta
puça we uhsã tha mer† peokahrã weapu temã, ato práticas atuais uhsã we peoarã weapu. Ato facheamento
noturno were m† bayu estamos divididos em cinco bairros, etnias diversas nisa atomã tho wero biaya nikã
kerã bhasiowe atomã único meio nito uhsã ato facheamento noturno merã kahti para sobreviver. N† bara
kuogu whem†, menos quinze ou nik‰ ou três bohkanõ, atopua difícil nirõ nhõ yurua wato.
Pesca com mosquiteiros, atorpurikã n† toa, kutere wasanuk‰rÞ tho n†wu chamei atenção, ar† professor
Roberto k‰ nikaro nhõ niw† yure, ‰ba mÞ nã tomharãka nirã, buhkua nÞmõ wesomÞ, to mahrã nirã nhoãkã
wasabuwe nikãw† k‰a, yitita bahsiotiwu, dereti thoe mukerã thoe n† ñakãwu mhã, ate n† uhsãrÞ pesca atuias,
ato sede kahra darase para sobreviver.
Ato tha impacto atopu muhsã rÞ were miãpuyu ao mesmo tempo impacto na pescaria, thoero mergulho
nouturno, pistola, arpão merã, te koripu, no remasso das cachoeiras, lugares sagradoss e concentrador
dos peixes, ati nhõ tempore arã grande estudiosos, dhuporopu tere wakon‰kõ kahrã, oficina de manejo nã
wemã atirowa dhoato nira, wekahrã nirã khoro miãmãnã, aña poekhu nim†ba mhã, aña poekhure yu phaku
mh†ya mata, nerÞ kearã wesamã nã. Ati nhõ tempore uhsã tuo mhãsirã nhõ nirã atore biatha bupã, hotikaña
nÞ noã hotikaña nitha bupã. Duhporopu uhsãre thota wawu atikumã thota warosatha. Ato wehti mã dhiakãrÞ
mhã, tusayuruamã te hõpu kuorã, infelizmente ele esta em viagem tho ñamir† hon‰k‰ buhtiu. Atota ar†
thoesetiw† nitha bupã, tho nerÞ keamharãrÞ pahrã mhã, wehtimã dhiri kurã to kuñati mã nã, ati poço mheõ
huewã nibeyu, muhsãrÞ te uhtãpa dhokapumã começando de aracu, pacu e ñamarã surubiã nipetikãwã, hua
waro to ameñanuk‰kãwã nã, posição pemã kunoaña mar† wu. Thoegu yu nikãtita thoeñawu yuhsua niwu,
yu yuhsuase potãti kãti, thowerã uhsã ato impacto mã. Ahpeterore tosiro kahrãputa, bui kahrã peta, kuomã
te nhõ pure, uhsã ato dehko kahrã waroa professores dero nirã nhoãkã n†m† uhsã kerã, muhsã mahs†as,
em vez de procurar ati pistola duro nhõ orã 51, 61 duapu uhsã, te pawu nhomã dutiapu. Thowerã mõsa
uhsã atokahrãrawaro. Ato purikã yure tutirã weapã nã mhã, viagem nouturna de motores niãmã nã, rabeta,
motores de popa 15, 40 HP niãporo, ñakahrã tho niãmã. Atopurikã realidade niwu, mheõ muhsã rabeta atirã,
motor 15, 40 merã atirãkerã ahpero uhsã kerã seãka wehburuamhã duokuroya muhsã kerã ti velocidade
15 warã to wakãrãwe muhsã 40 merã nitha mar† nhorÞ ñaguta peo kheo kãm†, tore yu tusatiasu, nikãti arã
yu ahkawererã, yu wariã sõ diawegu tirowehpasawu, sõ dehkoputa waro nim†wuba rabeta n† ñapasawu,
yu yuhkusu yahpakã, sioyurumã kãtiwã, mÞ mh† nhõ n† mheõ darasere ño pasakaãti yua mhã, thoi yu tere
tusatiasu, impacto yuruawu, nã kar† kuñarãreta mhã, te motor pakõri atiro tukhe mhorõrõ weapu, tukhemorõ
wekhe diom†wubato, k‰ kãri kuñagu kerã topu omãmhã, omãbua, omãwhia wam†, motor atikabero wai nhõ
kuñagu mehteam†, ato p‰rikã uhsã tho niãpu, viagem nouturna de embarcação, añuãpu, thoi mhã ar† mÞkh‰
tho nikohro miãm†baku, tota wai ñese dihtapara n†, n† kariãto mhã nikohro m†, muhsã ye dihtapara ma†khãpa,
placa wañase tuapagusayu, were weoku we muhsãrÞ, tota nikuresamã n† tuapagutiwe, añurõsare, atore
impacto wari nita muhsãrÞ ser† weok‰teyu perante público.
Uso de puçanga ato pur†ka nitiapu atoa, ar† yhe ya dapu diakh‰ bam† ate dihtapara pu kerã, ar† Celestino
ya da, Eremundo ya da, Domingos Brandão ya da ato buakeamã, uhsãye daripumã batiamã, atiro n† uhsãmã
modo de sobreviver tuhtuayurua ato to muhsã buekahrã ar† nhiã Pedro ato yure kihtamokahrã mahs†samã,
se a gente ver isso, ate nhõ kuorã impacto kuorãta uhsã kahti, impacto merã kahseta sobreviver wepurirã
Puati merã Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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uhsã kahti. Ati mahkã muhsã nirã mahs†sa biatu, pokakã torõta n†, uhti pur† bohkanõ ahpeteromã, nikã quilo,
thoi ato añubuhtiaro ñasu, tosiro kh‰ marirÞ duasomÞ mhã, barope nirõsamhã n† ehri porã añuthasu, ato
mar† estuda tho dhuhporo hopu, añu yu ahkewererã, thoi ar† líder do Bairro Aparecida complementa kheoti
nikhoro m†, uk‰ kheoti.
Celestino Castro – Ahkawererã yu kerã ato impactore kãrõ complementar kheoti, thoerã uhsã sonikatero

ato Triângulo Tukano, Pari, Bela Vista, Sebastião wenõwu atere, thoerã uhsã uk‰tha niwu, malhare uhsã
uk‰wu, thoerã nã atokahrã pea OIBV kahrã uhsã peokãwu nimiãmãnã, peorã peothapã, peokahrãti nim†wu
uhsã kerã, uk‰wu uhsã, tho niwu nikã berore dhu mhã niwu, dero uhsã uk‰ karore uirã ui wesanã, uirãte
tusawe miãmã, uhsã m‰ya mata nÞ nukahrã nimiãpuba, siape merã uhsã kera peorã peorãsa, thoerã uhsã
te malhadeira omhãpukãrÞ, nikã dedo tusepuakã nimiãpuba, ti pikã kãpikakã, te nhõ puakã webuhtiatiapu
uhsã kerã, mheõ niyuruapu mheõ nirõpea hopu, thoero nikã dedo n†kh‰, te mhã ñewe kahrã nim†wu, mheõ
kuomã yu ñakarÞ. Toerã uhsã, atirõ seã wamuse numur†mã usa mahto nimiwu uhsãpea, thoekã k‰miwu,
atiro mar† buhtiase numur† usati kãto, caniço diakh‰ usa noãto nim†wutha, tho nimirõ tho nin‰ k‰kãpu yu
ñakarÞ te, duhte muhtõrõpe uaro wetusamiãpu mhã, thoero ate ñamir† nukõ sekerã yuruawa, keoro niti
tomã yu kerã wetiapu mhã, wehr† mã muhsã sonikateropu, primeira oficina yu tuoka teroputa peotha kãti
yua tere, Irmaõ Rafael nibhutiaroya mata wai wehtiasu mhã, te uk‰ka berota mhã. Thoi impacto soniku s†
tho ni kohro miãm†k‰, ato kahrã wa mhã, uhsã dehsusepu kari bomã nikhoro miãm†ku, thota niãpu tea,
mheõ uhsã tokahrã waropea ñanoaña mariãpu, yu siape whese siayu añurõ ñamhãpu. Thoero uhsã pahrã
nÞrÞkeari mahkã nirõ tho nisa n†tu ñakãpu, tuoti muhsã ñamiri watusamã, atomã wehr† wuhri pahka nã
sãburuakã ñamhanoãpu, buekahrã ya mata não pode fica não, te nhõta falta de educação n† nimiãmãnã
thota, falta de educação, mahsinõ kurÞ thoesetire thoesetirã nhõre, thoerã nã thoe seti mhã mã, yu kerã
yoawa topu yu siatiro. Thoi yu capitão merã kerã uk‰m†wu sõpu nimiãpu to uhsã wehse siase topu nimiãpu
uhsã ñehkusumuã nã dara weka niãpu. Dehsusiatiasu uhsãpua mhã, uhsã wero nhõ nirãpua, nã mãmã
phia werã nhõ nirã wa mhã mã bero nãrÞ uk‰ti, ahpose nhõ n†m†ba te nhoã, thoero te tho wasa te impacto
n†we, ti wehr† na†se yu ñakãrÞ wa mhãmã, to uhsãrÞ ahpo wero uarowe nã tuoti mhã miãmã nã thota, uk‰nõ
m† weipea, mheõ wetirã nhõ pe diakh‰ tuomã, nã webhutiarãpe mar†mã. Thoerã uhsã muhsã wero nhõta,
cada associação wero nhõta nÞrÞ kea wenhõ mhãm†, nikãti uhsã ato wewu, sonikatero primeira oficina
mar† wekaberoakã wenõ miãpu tea, mheõ thoe buhtiarã nhõ mar†mã niteyu, dero uakhoasato, cada um
thoegu nhõre convite passa ro nim†wumhã, n† noãpu tekerã, tuoti, ato impacto nirõrÞ mhã, tho wekãputa
ahko bohbusamã nirõ niãpu, atiro mar† pessoalmente boca convida karÞ atiti wa nã, thoerã nhõ diakh‰ m‰
atiam‰ tore mar† rÞ ahporo we nikã atotre nã werã nhõrÞ, phiropu uarã wetusamã yu ñakãrÞ ou puru merã,
peru uariti miãpu, peru merã pur†kã ati ait busam† tho n†, thoero yu ñakarÞ ato kahrã waropea wabuhtiatiwa
nã, nÞrÞ kearãba thota mais pessoal nirã ato siro kha mahkã ti área kahra niwã, siro kahrãpu niwã, tuoti, k‰
professor Roberto n†karoya mata, to pessoal de Pari waro mehta niwã werãpea, ña nõ thoerã nhõrÞ, ato ku
nirõrÞ impacto, boca da noite omãburuawa mhã mã, nõpu wati n†kãrÞ ahkoarã ñaguwa nimã buruawa m†
nõpu wati n†kãrÞ São João pu n†m†, ñarÞgu, uhsã duhti borã duhtitiwu nÞ watikaña muã nirõ ahpero ni, tho
n†m† mar† respeita nõm†ba. Thowerã sonikaro fiscais k‰rõ nirõ weapu, karuãkã kãrõ wehti mãdhiamiãpuba
titare abuso watha karo niwu, thoi capitão merã uk‰m†wu, buhikarõya mata Campolia, thoero kãr‰ ahp† nimiã
m†ba Renato, tita mar† uk‰katero yu niãpu niwu. Dero kurÞ koarã koãkapanã, n†karõ segunda oficina ahp†
nitha miãm†ba, thoi mukerã ñatamõ kureya nim†wu, ahp† k‰tha kahrã nimiã mãnã kumar† nuhk‰ mudarã
muda kãsamã, tho niãpu tea, autorização we noña mar†rã nikãsu, thoero te kerã ñanur‰ mã khusiaro uaro
teapu te diakhu nirõ khoro yure uk‰se.

ATRIART
Antônio Marques – To

uhsã kerã mar† uk‰se te diakh‰ nimiba, ato mhÞo reforço wero mÞrã werãti uhsã
mhã uhsã parte prática atual ñamikapu, uhsãye uhsã nise tise weremiãpu yu, tho n† uhsãya associação tho
we miwu, niãpu, muhsã kerã thota, uhsã kerã termo de responsbilidade merã we, associação merã nÞre nhu
wem† wu uhsã nim†apu ni uk‰ miãpuyu ñamika. Thowerã uhsã prática atuias da pesca, pescati uhsã ñewese
niãpu caniço, zagaia, matapí, caia , pulado, espera, espinhel, puça, ate uhsã usapu uhsã, ato malhadeira
sãti m†ba mheõ, atopu impacto pu nisa n† uhsã kuãpu, thoerã uhsã atekã merã, muhsã thoerãta tho nitha
miãsuba, uhsã muhsã ñakãta, tiape buipe kharã nim†ba, muhsã sõ tere tuosirirãta muhsãrÞ, mheõ nukã
mutirã nimiãpu, dikese muhsã waire ñarõ wese, bara merã wehse, muhsã ñam† hodi kea wehse nimãpu

208

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

muhsã, pior niãpu to cabeceira, thowekã ta wai wamuti mã nise dohkhe phearoteto mar†rÞ, mar† hodi kea
mar† wekã bara uhsã tope mã barã moãpu, thoerã ta uhsã uarí mobuhtiasu uhsa to buikahrã numiã kerãrÞ.
Thoero tho n†tusapu uhsãrÞ. Muhsã baramã uk‰yurumiãpuba muhsãpea, thoerã uhsã kerã bero duhkawa
kureya, uhsã kerã usa busa nirõ niãpu, muhsã muirãpu. Ahpeteromã yohkoriw† bagu, pua wehka itia wehka
bagu wemiãm†ba uhsãtiro pumã ou muhsã pe ñakã mã duhte seaku, pihkorõ mar†, nirõpu nirõ weapu
uhsãpumã, muhsã pe duhporokh‰ Moreira heunhõpu niãm† uhsãpumã, tho wero tho niãpu uhsã pure. Uhsã
ate kaia, matapi werã nhõ weãmã. Ato poepakh‰ wenoãpu ate, tho nimita tuawasu arãrÞ, buhkapawure,
uhsa poeya kh‰ nimiãpuba mõ kahrã uhsã thota, ya parte ar† mÞ Tarcísio merã uhsã puarã n† mhã weapu,
te mar† ñehk‰s‰m‰a nã dehsuke nito niãpu wekeropea, tho werã buhkãpu usarãrÞ, atirope we dehsurã
mar†, te malha wero nhõta nimiãpuba te buhka pawu thota, ahpewua, ahp† ato siotuaroakã profissional
waro wemiã m†ba te mã, mupe ñakãmã duporopu arruso nimiãmãnã omahrãkã seãkãre, nãka sã se nhõ
peokaro we, miãpuba thota te nhõ rÞ mar† bahsita sentar ou pua ou ititiapika sãn‰kãkhu, ahpetero mari
tepute melhoramento webosa mar† n† uk‰ weapu, te buhakapawu niserta tho n†yu.
Impacto de malhadeiras de pesca, malha fina, uhsã ate malha fina rÞ peorãta uhsã termo de
responsabilidade assina wu, mheõ assina kahrãta nimirã, uhsã ahpetero durãtha assina tiwu uhsã, muhsã
assinawu mheõnise niãpu. Nemõrõ muhsã discussão wekã ñadhi, nemõrõ nisa nãmã nimiãpuba thota,
muhsãpu te nhõ termo de responsabilaidade muhsã associação te nhõ boekahrã mar† n† assina ti m†saba
muhsã hopu thota, we wakãrãsa hopu mar† tereta uk‰rãte miba thota.
Espanto sonikatero pure 1° oficina wakathi duhporopure wai atomã bateção heõ miãpuba muhsã,
bateção nhõta espanto niãpu uhsã kerã, thoerã sesa wawu te espanto, botea yohsenur‰se panur‰sãse,
derowe botea babuhtiam†ti arã n† ñak‰kãti uhsã kerã te ñakurã tirã wekãrã niwu uhsa kerã n† curiosidade
werã mahs†ti, thoerã ato Bela Vista mar† ahkawererã tiro nukã poro niwã nã kerã sõ ato São Domingos kahrã
ñak‰muãparã to nuka karõ niwu, purõ botea duaparã, Pari kahrãrÞ niwã, nã ñatikahrã nisanã, mar† ñaku
diakh‰ wenom†ba poterikh‰. Tho wakaro sesa mhã wakaro niwu, 1º oficina nã debate weke uhsã ñakarÞ
ware diawaputha, dhoke nukãmhã wawã atere, te nhõ mar† discussão miãgu, mar†pere uk‰rõ uanoãpu
mheõ, yu nirõ nhõta cara de pau, muhsã ato educação uk‰ miãs‰rã, mar† nhõa atiro weipea melhoramento
miãbusa nirõpea uhsã kuopua uhsã mahs†ti to espanto thowawu, sesa wawu te uhsãpu. Sonikatero tho
wawutha, sir†rã wewu, to uhsã sesaro uk‰ wewu, drogado ñabhutiu hea wew† to, mar†rÞ wai mar† maña n†
wewu, ahperã nÞ kar†ti buhtiamã n† wewu, uhsã ate wai kahsere we to mÞ Domingos ya mahkãkh‰ to dhuiw†,
ñatim‰ niw† ar† wai wehpur† ñata bahsioro di mar†gu, hua merã ñadhikã mimik‰ niw†, tho weita k‰ tho bhu
nim† niw†, kar† biatu batha kãr† wegunhõ nigua añugu uhputi ho nibusam† niw†, bohpoya wakãti yupea, tho
wawu n†we.
Mosquiteiros niãpu tekerã, ahpetero seãkã nuhk‰pori kar†rakã, ato mar† ahkawererã Bela Vista to
dohka mheõ k‰pekerã, tesa nirõrÞ añuro nhuãkea siotukure kuña m†w†ba thota, thoi kuã karÞ, mosquiteiro
merã wasa kheo kamã, te niãpu uhsãmã.
Arrastão nim† batha, açude ñe waire ñerã wemhã miãmãba thota sonikepu pahka arrastão wero nhõ
nisepu, de pesca nã wai conta wese, tepawu kerã bua wawuto, uhsã purõ discuti ke nirõ wewu, atiro uhsã tho
nikã thowa, ate uhsã comunidade kahrã kerã mokharã to nimiãpu sede Pisicultura niyuro merã ahpeterore
base mar†kã ñarã mar† dararãtiro wahso bua to nuhk‰pori nirõ miãpuba to mõ dihtarare, peo buhriokãkati
uhsã kerã, beropu mhã uhsã entender hea wawutha pahiro uhsã discutike nirõwe.
Puarã imisari merã sehte miwãba, tepu pahkata bianukõ, pua werãpu niãpu uhsã mhã. Tho niãpu atere
mhã uhsã jequi, mar† yu mehpu nitha miãpuba thota, te uhsã bahsi mhã tokorõ sãphure uhse moãrã mar† nise
nhõ mar† webusa, controla busatha melhorarã n† ukuãpu atore. Torõta n† uhsãmã, ar† Ota complementação
weiti n† kohro m†.
Otavio Pena – Ato kãrõ sobre impacto nirõrÞ niãpu, atopure uhsã topu debate weropure, uhsã wekã
atiro wawu, sobre nós estarmos em uma história nirõpea que realmente que está para acontecer, atore tho
niwã nã buhkurã, nã numiã, to discussão pure marirÞ dero werã seã wamu weti, mar† tho n† uk‰ miãpuba
wai, dero werã maritiropu heaweti, duhporopu heak‰wã, nã buhkurã tho n†wã mhã Pari poeya tho wewuto
niwã, nã wamutiroba sonika yebiakã, yiõtikha duiro niãmã nãpe usina dhuiro, yebiakã toakãta seã bupu oã,
amer† nã bahsita dusaso dhoakhe burokã wemã thoerã hehtati mã niãmã. Thota nisa ninõwuto, wekaña
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tho n† nowu, uhsã nikãti nã seã wamukã bia weniwutha arã mar† ahkawererãrÞ. Tore mhã yuro m†ba uhsã
buikahrã, voadeira, rabeta, wekãrÞ ña uhsã tore mhã whemutiwu, wehmuti nik‰ uhsãrÞ atopu pasir† wew†
tha, seã nã wamur† época mehta n† weropea, nÞ kãroãkã nikã nã tuhturo weke niyuro n‰k‰kãwu, sõ uhsã yu
ya família merã burua whenuk‰ wewutha, ñawu weipea to nik‰ ñaw†, whÞnukõtha nukõ añurõ siõ bianuko
duteñenukõ we yuru pawu, we beropure ahperã pure tho niku niw†, niñoku to ahkawererã nirãrÞtha, muhsã
ahkawererã wamuã mãnã nÞ wiopehsa ñatima niku niw†, ‰ba seã wamutiamã nirãta thoeasu uhsãkerã, añurõ
dute biakãwu niwu yupe, teta impacto warowe n† werewu mahs†ti, seã wamukãrÞ werã wero nhõ buhkakare
we muhsã n† wero nhõ buhsuap†, uk‰rã nhõ diakh‰ nikã wa mÞ Eremundo yu topu ninõgu wuti niwu mhã,
teta n† impacto, nã wamukã, nã wamutikã pur† mar†mã karoãkã niãpu, wehr† k‰ wese nhõ niãpu tea weropea
tho n† nõ, nã buhkurãpe tho niwã mheõ tika mar†kãrÞ nÞ waro wai yuru mhã wã, ñamu nhõakã buhkasero
wai por‰ yuru mhã wã nikarõmã mar†mã mhã, nÞwaropure wai porã kerã heam†wã niwã, tore muhsã buhpo
pawekaña n†miwu yupea, torõta n† weropea.

AEITU
Gustavo Amaral Barbosa – Yu kerã ato kãrõ uk‰ kheoti, ñe escola uhsãmã tho niãpu weretha m†ãpuyu
ñamikãpu uhsã atiro k‰rõ waro kuãpu, uhsãmã, ahpetero uhsãya comunidade k‰rã warã muhsã ñabusa,
nÞ atiro usua kurese bara mheteapu uhsã, nÞ whese wahsor† mahsiti, nÞ dida mahsiti werã niãpu uhsã
mhã, uhsãmã thoero, ato ñewero, añukurero añukure derowero nisato añu wesaputo, wai kerã mar†
wekã bahsiotiwu mhã. Ahperã kuorã nhõ kuorã kuosanã wehr† muhsã nisemã, dero ñam†pu whemã,
tomã doaba kheo wetusamhã mã, tho wero biatu paru bawakã kãmã, biatu paru waro nirõ weapu tomã,
bia, ahko moã torõta, te ñumuku waro niãpu nirõpea, te diakh‰ niãpu uhsãmã, ahpeye pumã muhsã
uk‰peothapu. Torõta n†.

AATIZOT
Inacio – Uhsãya manejo ambietal ti associacion AATIZOT atiro n† uhsãre, controle dos peixes durante
a piracema, nã wai t‰rise, nim†to ahpeye, to nhõre controle kuo uhsã, atiro nimãpu uhsã, ñe malhare, nã
wai tur†ri kura tokorõ usatimã nãtha mahs†ti, duhporopu niwu. Te niwu hopu te nãya habitacion nim†ba, nÞ
ñara phe duk‰wa nã nÞ, mar† atiro encuentro wem† mar† manejo ambiental atiro werã, difícil de controla n†
weropea, tho werã thoepu uhsã.

Heu puase nitha, ña wai tur†ri kura puakahrã niwã duhporopure, nikãrõakarÞ mar† mhã, reprodução dos
peixes nim†ba e ahpeterore wai nã nerÞse. Atokaterore mhã to mhã pahka malha dutikaña nise. Durante o
tempo de piracema estão ultilizando as malhas, tho werotha uhsãrÞ ti controle kuo uhsã, impacto nimiãputo
thota, heu puasere controle kuopu uhsã mhã, uhsã muhsã n†karoya mata cabeceira kahrã nim†ba uhsã pote
kahrã nim†ba uhsã, uhsãrÞ peo ti pesca wai mar† kure nikãmã mhã, k‰ doe nik‰ nimiãm† topure mhã, tho nikã
pawa. Tho werã uhsã wai puaseretha, uhsã como dirigente, mar† duhtinõ m†to dirigente nigu, puasirirã omhã
mariãkã rÞ puaya niwu, dihkea nhoãkã bamã pahiri mã tomhã pahka, atiro kumã nikã mã, wetimhã mã uhsã
nãrÞ controle miãyukã, te n† tho werã tha, te ti polícia, colégio ti grupo nipetirã controle te nhõre wetikaña
nirãtha te diakh‰ niãpu uhsãmã.

Dhesubase khase, dero n†mitito ati Kusare niĩ seriña bueke
Vicente Azevedo – Añu mhã ahkawererã! Apresentaçaõ dos grupos peti mhã. Ate yu nirõ nhõta, dero mar† uk‰kabero
dero wam†tiba n†sere mar† bohkahrãwe. Mar† ñakãta ahpeye, añukurero wa ahpeye ninuk‰kã, ahpeyetha tuhtuawaroawa
wapã mar† ñakãtha, ahpeye wai dehsubase mehkã bauhse bhaua weapã, ti ideia mar† proporã ñakere mhã dero bohka
busariba mariã, para melhoria daqui para o ano 2009, 2010 daqui para frente. Dero we mar† dehsu barã sari? Ñanur‰rã
sariba mariã? Tore mar†, atiro mar† ñakãta diasa kurero nikã. Thowerã muhsã tuoñatisa, Aloísio yure nimhã. Tuoti, dero
we mar† melhorarãsari topur†kã mhã, mar† uk‰ kabero, dero mar† duhkayukahrã sari mhã, ahpeye kumar† n† wahk‰sa
mariãtha. Mar† ñakata ate uk‰se, añurõ mar† miãsir†kã ahpese mehta nisa, duk‰ti busa mariã atere nimiãpuyu mehpu.
Mar† dukurã tho diakh‰ wekahrãsa nukãrãsa, siape merã mar† hua boawaroawarãsa, nÞ wai mar†rasamã yumã. Mar† tho
ñakã karÞtha n†samã wai werã pea, teta ar† mÞ Rafael k‰ nikã yu tuo niteyu. Hodia werã khoro miãmãnã thota, dero we
horã hosamãna. Duporopumã mar† k‰wu n† mar† ñasamar†, topure nã hodia ñakarÞ wai nÞrekearã atiro niwã n† khoro
miãm†bak‰, wai nisamã, petitisamã nã werãpea, nã hodia ñakãmar†kã nimipanã, mar† hodia ñati m†ba. Diatimiã diakh‰
homhã miãmãnã, nã thoerãta wai m‰s† nim†sa mãba, diatim† ku diapu ho ñamãsiu m‰si m†sam†ba, mar† ya região tho
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nim†ba k‰ mar† ñapasari kura ñe bakã wam†m†ba, mar† wai muipasari kurare mhã, nõrõ mehta omãkã ñeba kheo kur†
bakheo m†m†ba keo, keo nikã, watha m† kuã mus† yuruam† n† nõm†wuba, thoerã nitusa wai n†, toi tho weipea purikã nã,
top‰rikã wai nã dusarã rÞ mhã, derowe mar† nãrÞ ñanurubusariba n† mar†rÞ buero nisa. Thoi ar† nikãrõ mar†, bakabero
nukãrã nukã busa mã, mar†rÞtha ña põtãse niãpu, sõa arã ñamarã nite agentes indígenas de manejo nimiãmã nã ACIMET re, uhsã AEITY kerã niãpu te Bhkya pu uhsã n†karÞ rã onhuroãpu Trovão pu n†k‰ nimiãmiba, nã bueña thakahrã
niwã, mheõ narÞ buenemorõ dusasatha, ahperãmã nÞ heawe hopu agente de manejo wese niteyu ñanur‰ta morã nhõ
nibusamãnã n† wahkurã weapu, heawe hopu, mheõ ate grupo ati mar† ya região rÞ, soãpure siro kahrã pure nikarõ
hoputa muhsã merã sanukahrã we nimiãsanã nãkerã wahk‰sa mãtha. Derowe mar† buerãsariba waipetikãrÞ nise nisa.
Por exemplo arã mar† peñarã soã wirã tiro, tore nã bianukõ kahrã niwã tore wai yuruaparã dihtara dhoawa thoa karo
nim†wuba, dihtara ho dhoawapã, nãkerã tuoñasamã, dero we arãrÞ wai mar† nirãrÞ mhasã puhtirãrÞ ate repovoamento
wero nhõ wapã, ñewe kheorã oapeokahrãsamã tha, we kheo kã serasamã nãtha, dero dikese kumar† bero dha nererã,
dha nerÞrã samã. Tore weokhepeoka nã dahsir†kã nã hua boawarãsamã, tere de jeito mar† buebusari mar† áreare mhã
nisere mar†re mahsirimã, mar† preocupayurua mãnã tuoti thota, pahiro tuoñarã nã mar†rÞ wetamusirã niteyu, tore mar†
buekheokã niãporo, nikãrÞ pur† paperã pur† weku niãm† kuã, por grupo, hea nh‰ ficha wamÞtiaporo, phe seritiaku niãm†,
ser†ñapeoku niãm†, thoerã muhsã te pur†rÞ ña tuoñakhã niãporo, yu atore peku kuo nhõ nikãti, thoekãta añubusa, buedihrãsa mar† te grupori pu. Ahkoe yumã ato to watikãti niwu atoã n† werãsa mar† thota, ato añutha, atopere k‰nemõrõ
uasa nirãsa muhsãtha, mar† wai ñanuruã tetha nisato thota, nipeitrã kuãkh‰ niãpu thota. Nipetirã ñarãsamã, ñe AIMA
diakh‰ to wati wuto, k‰ ñasam†, k‰ ñanur‰sam† nise niwu, nipetiro mar† ñan‰r‰ka añurõsa, uhsãtiro nimiãpubato hopu,
malhadeirapu nÞ petitiapu muhsã nirõ nhota nimikãta ahpiatha tho n† niteyu, mar† were mikãta ahpiãtha wenu kuãm†
ahpiãtha, ahpiã tuoñe kuream†, tuoñasam† peti busato n† wahkusami, malhadeira ahpeteromã tho kuñasiakãpu atiro
boakepu niteyu, muhsã ñathari muhsã muhsã kerã, atokãsi malhadeira si kuñakãrÞ sãkãw†, mã dohkeñokã samã, topure ti dero wekuña kãrõmã, ñewe mahsiti m†wuba thota, soaro boa mahsiti m†wuba hopu, yoaka bero mar† atiro wet‰rÞ
karÞ wam† w‰ba thÞ, thÞ, ahp† boto k‰ turÞ kãta boeatha atia gua kãguakã thota pahi sãkã wew†k‰, dois dedo nikã kerã
sãkãw† k‰a, sãpetikãwã mahs†ti. Te dero we busari mar† n† buerã samar†, tere niteyu, ñaramar†, thoi k‰ho por grupo
dero webusari mar† n†karoãkã, basebal weri hora heatharo m†ba, doze horas niãporotobari hora, ñatharã sari mar†
tere, beropu mhã ñamikãpure ato dusapu muhsãrÞ n†, webusa nim† k‰pe tuoti, n†karoãkã ñaweo thota, m‰rõ hodi kheo
ñahheo, uk‰ kheo weya bero tarde pe, to dusapu complementação nikã uk‰ busamã nim† k‰pe, ñasiritha sari muhsã,
Aloísio karõ werekheo dero warosari n† were kheosam†, muhsã weya nimehta tho n† n†m†, mar†rÞ k‰hore wetamurãsa
thota n†m†ba thota.
Aloisio Cabalzar – Queria falar um pouco, sobre as pesquisas relacionadas ao manejo, e como falei ontem, é importante que esse problema da pesca seja bem definido, bem entendido e bem estudado, bem caracterizado, claro que
o Tiquié é um rio bem extenso, com 400 quilômetros, tem situações bem diferentes. A parte mais baixa é de um jeito,
onde tem mais lagos, mais igapós; para cima vai mudando, o rio é mais encaixado, mais terra alta – então com certeza
muda muito a situação dos peixes de um trecho para o outro. Lá onde mora o Sr. Antônio (Matapi) é diferente daqui de
Pari-Cachoeira; na área do Sr. Mateus (Acará–Ponta, baixo Tiquié) também a pesca é muito diferente de Trindad ou de
São Domingos. Tem uma diversidade grande no Tiquié. Muitas coisas a gente já sabe, vocês que nasceram aqui, que
pescam diariamente, vocês já conhecem também o que passa nas outras comunidades, como é a situação. Isso é importante, além desses conhecimentos que estão relatando, que estão conversando desde o I Encontro, muitas coisas,
muitas informações que apareceram. É o principal, já está sendo feito. Agora a gente quer propor algumas coisas além
disso, para ter uma visão abrangente e mais completa. Uma delas seria uma pesquisa de opinião com os pescadores,
que pode dar bastante resultado, depende da participação, tudo que agente pensa e propõe fazer, e pode dar certo ou
não, depende muito do compromisso e da participação de cada um e da organização e do plano de trabalho. Então a
gente pensou nessa ficha, a gente até esboçou umas fichas com os AIMAs da ACIMET e da AEITY, a gente pensou
numa ficha em Pirarara no mês de setembro, e agora fizemos alguns testes, umas entrevista, com alguns pescadores
de São José, fizemos algumas mudanças e ainda é provisória, seria interessante que todos possam olhar. Bom, primeiro ver se é de interesse geral; e se tiver interesse, se a ficha está boa, no que precisa melhorar, se querem mudar
alguma coisa, corrigir e acrescentar. É uma coisa simples de fazer, pode ser dez minutos para fazer uma entrevista
com uma pessoa; outra ideia é formar grupos para dar uma olhada nisso, pensar um pouco primeiro, se tem dúvida, se
vocês acham que é relevante para esse trabalho do plano de manejo. É mais uma consulta, além dessas fichas de pesquisa de opinião tem mais duas, relacionadas à subida dos peixes e à piracema. Então são essas três. Vocês poderiam
discutir por grupo, como materiais para uma próxima oficina. Se a pesquisa for feita antes, já teria um relatório, então
seria um assunto, discutir aprofundando essa questão do manejo dos peixes. Talvez então dentro do grupo pudesse
entrevistar, para ver se está fácil e se não está com dúvida, se vocês precisarem dos AIMAs eles talvez possam ajudar.
Mauro Pedrosa – Sõ k‰ tho nirõrÞ grupo forma k‰ ñewerãsa n†kere, sõ wem†wu uhsã, weke nim†wu, ahpeyetha wihsi
bukurawasu nikã tuo mehkã we ahpo wewutha, tere muhsãtha ñe pesquisa kahse niwu weropea, keoro warotito n†
ser†tiã entrevista kuhsia we nã nhõ pure tuo we keoro waro teapu n†, tere entrevista wese nhõ niwutha. Atiroba, nikãkumã wasato, ti kumãrÞ dero wari wai wamur†, wamutiri nÞ n†, mar† entrevistador ã wamusiirirã wamuwã, pehterãkã
wamutiwã, wam‰tiwã atiro niãmã n†, x marca wese niãpu. Te mhã mehkã kurepe uasa nirã, e gruporipu ña uk‰rõ nisa.
Dhesubase dero niti ni seriñase puri torã atikararÞ ehti, ate dsapã ni kũ nemo weka bero nipetirarÞ ñiyõ wenow.Tere
ameri werepeotha, añurosa thota watho ni uk‰tha mahsã nipetirã uk‰ amesuo weth†ra na ñakhasanukho uk‰kara: wiorã, mahkari kharã, buhkura mahsirã, wimarã buerã, kahtise khase ñanurura, mamapia, wiorã associação kharã weke
nisa. Mehõ teya ato pre kunoña marĩ. Ahpe prĩ hoya wirõ kã nirosa.
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Atirope wekã dehsubase añurõ wabosa n† tuoñake
Bosco Resende – Mar†rÞ atere uarã we n† uk‰rõta nisato, uhsã projeto uarã we ninõ miãpuba. Atiro teakã
dinheiro n†wañakã matá ahpok‰kã ãnusa, te petikãpu ahpok‰sir†kãmã yoawarosa. Ate manejo kahse ukurã
perspectiva amãrãwe, ato beropere atiro n† tuoña nõto, ato heasir†rã tho n†, n† uk‰ amÞsuo mar† kurãtirãwe.
Vicente Azevedo – Ahkawererã mar† wahk‰ kãti ke niãpu, duhporopu wahk‰kãti ke nisa. Thoero uhsãmã
baparitise kmar† warowe tere uk‰ kãtiro. Thoerã uhsã tho daran‰k‰rã weapu, muhsã ñapa uhsã merã kahrã,
mehkã kure weseti miãmanã. Diare keo, ahko, yohkoã merã boemãmã nãtha. ACIMET muhsã ñapã nã
wekere, mari ñeomiã mãnã, to uhsã tho n† nuk‰kahrã weapu. Thowe we bohkãsirirã weapu. NikãrõrÞ mar†
pahrã nikã mhã, ato todo Tiquié mar† ñakãta ñepetiawa m†ba. Phairo nirõwe mar† tuoñarãwe ATRIART, AEITU
te sopu AATIZOT timã pote kahrã pu nisamã nãkerã, sõpu nimiã wawu, kãr‰ timã poteakãpu heawu, atorõ
‰k‰aroãkãpu, to niyurumuã wawu ti Tiquié, mahsã thota nikã wawã, te timã potepu nituawã.

– Como esta a posição de criação de peixes com o manejo. AEITY, por exemplo, está
trablhando bem, pessoas d OIDS, ACIMET e ATRIART já estão por dentro do assunto? E mesmo assim,
como nós estamos agora, queríamos que esse tipo de ficha, circula atraves de uma pessoa.
Rafael Castro

 Sugestões para melhoramento da pesca, 11 tho niãpu.
 Projeto da piscicultura funcionando, mas esse projeto comunitário da piscicultura está acabando, se terminar queremos partir para campo da piscicultura famíliar. Em cada comunidade, cada distrito um açude
particular para criação dos peixes. Esse projeto não pode morrer em um ano, como propomos aqui nessa
segunda oficina.
 Diminuir as malhadeiras.
 Criar uma colônia de pescadores. Seria bom que todas as associações discutissem como conseguir e
dar conhecimento que nós queriamos ter colônia de pescadores no rio Tiquié.
 Uhsa nÞ nukãra nim†ba, thoerã wai ahkase yogo yuruam†wuba, muhsã wero nhõta darakã AIMA kuo,
motores kuo, ficha kuo, controle kuo, um‰khori ti num‰ nito n†, k‰ nisam† n†, yu ne mahs†tiapu, yohkoã tho
wañkãrã wesamã, k‰ n†m†k‰ nise, mar†kãti. Nã tepure ña bue mh‰atisamã, ato mar† thota nitha nukõ, ti
papel caixa wa dhokesãka tho buhtiawa busa. Ati projeto re amplia nÞ mõrõ uarowe:
 Mais oficina para a gente discutir, uhsãrÞ tho nito mhã n†, mari nipetiro nÞrekea, thoetikãmãtha cada ano,
cada mês, mar†rÞ dhiakea yuruatha yu ñakãrÞ. Ato colonia de pescadores nikarÞ, derowe cria busariba,
top‰rikã obusa para compra de alimentos, tomã wai wehbuhtiati bupã. Thoi yu kerã tusa n†sa to colonia
de pescadores re. As associações de base de cabeceira ate foz, mar† uni kãrÞ, projeto wedhuti kheo, mar†
wetamõ busari mar†, ahpe associação thope uasa, uhsã mhekãpe uasã nikãre thota nikãrõsa. Yu tho n†
nemõguwe. Projeto da piscicultura famíliar ampliaro uagu khoro to Pari, ahpeye associação kahrãrÞ.
Vicente Azevedo – Rafael presidente da CIPAC mar†rÞ k‰ uk‰kã tuo, kuya posição, k‰ ideia, k‰ proposta,
nipetirãrÞ ideia k‰khorom†. Aperã k‰rã muhsãye proposta, ideias, encaminhamento, alguns trabalhos
weathere añurõ.
Laurentino Viana – Ati mar†ya segundo encontro, mar† ate uk‰kãti wem†ba, ato petikãtiro wesa. No
começo to estação Caruru, ti programa de projeto piscicultura n† wekarore, ahpeye mehkãkã mehkariãkã
wesirikãrÞ, otikã atiro uabusa n† encaminhamento nã convida wekã heanõ to Caruru. Wekãre mhã
participante tho wasetirosato n† assessoria ñadhikãta thoe seritiãwekaro mar†mhã ati parte concientização
wekãtirã entender añuse uk‰nukãha webusa a princípio. Thoerã uhsã kerã yu OIDS kh‰ presidente n†, nãrÞ
acompanha, ti trabalho de piscicultura nukã werowe atiku marÞ, trabalho feito junto com ATRIRT. Mar† trabalho
wekatikaro, mar† bahsi diakh‰ tuoña werã mehtesa, mar† porã, mar† parãmerã dikerã mar†re atiã ñamiãkã
atirã nhõ tuoñara thoesa. Thoero muito importante nisa mar†rÞ mar†ya sobrevivência, e segurança alimentar
tere mar† tuoñarãsa. Dero weseti busari daqui para frente, n† decisão mar† uk‰ werã wesa, continuidade ati
trabalho mar† precisa busa niãpu. Não seja projeto e sim um programa nibusa, quando governo viabiliza
busamã recursos para continuar as atividades n† uhsã uk‰. Não somente piscicultura, também avicultura e
agricultura. Thoerã arã ATRIART, ACIMET e AEITY nã por dentro nimiãmãba, AIMA controle de jeito we kuo
wemã, thoerã mar† kerã ti jeito kuobusa niãpu. Area da OIDS, nikarõputoakã. Puarã ti áreare thoa busamã,
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nãrÞ controla weakhã, cada família ficha kuo webusamã e que seja avaliado por mês n† ukuãpu. Mais que
seja remunerado, transporte k‰ sia weta añurõ. Thoerã mar† ato uk‰nõ, putu importante nise nirõ weapu
tea. Uk‰se kuonÞmõgu, bero atiguti.

AEITYKAP
– Thoegu yu kerã, baixo Tiquié, proposta dentro da oficina kurãti n† uhsã
wahk‰kãtiapu. Thoerã uhsã lideranças de três comunidades n† Matapí, Vila Nova e Colina.
Francisco Moura Lopes

 Atiro darakã añurosa
 Implantar, o plano de manejo nas três comunidades.
 Thoegu atore Colina kh‰ nik‰ indicado nithaku niãm†, thoi k‰ nisam† treinamento Pirarara weakhu.
 Tem que ter um agente de manejo, para controlar a pesca, para fiscalizar a área da comunidade.
 Matapí kerã thota, precisa também um agente de manejo.
Honorio Barbosa – MuhsãrÞ nikã colcação k‰kheoti, n†k‰ porãta niãpu werãpea, uhsãya comunidade
sõ Colina pure tho niw‰. Nik‰ behsero yua niwã, yu ahkabhi waguasam† nithawu. Na comunidade kahrã
tho n†w†, waguti nã mar† thoeti kãta mar†ya mahkã tho wa buhtia n† yitiw†. Thoegu te oficinarÞ k‰ participa,
muhsã watero n†sam†, k‰ merã participatamõ we mahrãsa.

OIDS
Rafael Sarmento – Como líder da comunidade de Maracaja representaguwe. Projeto da ATRIART re
parabenizagu khoro, thoi área de Maracaja re nitha pu, ahputu uhsã ekatirã we. Topure nã ATRIART k‰kahrã
niãmã ñe botea, yaka, n†matua, dihparia nithamã. A OIDS está dentro do assunto e já está atuando, thoi
yu presidente tho nimiãpuba. Te pisicultura diakh‰ mehta ñakuñatikahrã niãpu uhsãtha. Ahpe programa do
governo amarõ yua como agricultura. Ato mahrã kã niãmã hopu ti dihtara re, futuramente uhsã porã dara
bue, tokorota buhkuamã, ti mês torõ n†mã n†ta bahsiotiapu. Tho n†mi n†k‰ monitor niãm† yu pen‰ niteyu.
Atikerã niãmã: Edimar, Ismael, thoerã nã iniciante niãmã curso da ATRIART participa wetha mã. Yu tho
niãpu, monitor n†, agente de manejo n† wekã melhor n†busa niãpu, atomã yu duk‰somÞ. Projeto pahikurero we,
nakerã yu remuneração yuasã sa, thoerã nã siape buruarã tirã wethamã tha Pirarara pu. Yogo n†sa tea, thoi yu
mahk‰ ato nisam†, sonikatero Pe. João heagu tho niw†, pehkasã darati buhtiamã n† muhsã, papera hoase yuhku
parowero nhõ nirõwe n†w†. Thota n†sa muhsã hoarãrÞ, relatório, ata muhsã livro capa preta pu hoase, ahpetero
muhsã wahk‰ bohkatisa, thoero muhsãrÞ todo tipo de relatório uaro wesa, tho n† saúde daragu kerã mar† ahko
oku hoaõtikã diasa n†, ficha de produçaõ weta bahsiowe, thoero tem que anotar na hora. Thoi yua ti depoimento
k‰khoro, para que esse pedaço de São João até Saõ Francisco tenha a partir do momento, nós tivemos na
1º oficina aqui em Pari–Cachoeira mesmo e estamos com a segunda oficina. Falamos sobre tinguijamento,
diminuição de 100% e estamos na segunda oficina de novo e que tenha mais 100% de melhoramento, que
tenha mais vantagem e esperamos que a assessoria nos apóiem e atendam o nosso pedido. Estamos no
ínicio, somos indígenas capazes de dominar nossa terra e não ficar esperando somente pelos brancos. Daqui
a dez anos que sejam profissionais para que futuramente os nossos filhos sejam técnicos e monitores.

ACIMET
– Ate uhsã atiro wenukãke, añurõ mar† nisetise n†m†ba, to importante uk‰tha berã.
NÞwaropure ACIMET tho nukãrõtiro, ato mar† parãmerã derowe mahsõbutiba nirõ merã te uk‰se n‰kãwu,
com muitas dificuldades merã bohka nõwu n† mandú. Assessoria merã, FOIRN nã merã bohkanõwu.
Thoero n†kãrõmã, arã AIMAs, nã uk‰ karo naya bolsa kahrõ hearotirowe duzentos nim†wu, nikãrõmã projeto
pu orçamento wekaro pumã trezentos mh‰apu mhã. Muhsã dararasa werãpea, facil mehta bohkahrãsa,
dararã bhokahrãsa. Colina kahrã mais reclamadores mar†amã, dero werã thoemãti nirõre niwarokãwu, nã
merãretha, entre as comunidades amer† buhriose nhõ niãpu, palestra wesiakã kerã, sir†se num‰ri diakh‰
buruhamã, thoekãmã resultado mar†m†ba. Thoerã nã hoputa mahs†kãtiamã te nhõrÞ. O que e manejo nisere.
Calixto Pedrosa

Severiano Sampaio – Boa noite, eu só queria colocar o meu trabalho sobre benzimento, muitas vezes
do que a gente faz depois de afastar algumas coisas sempre um que atrapalha, porque quando acontece
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subida de peixe sempre têm impacto, desde criança os pais procuram seu benzimento muito mal feito, ai
depois a gente de ter aquela consciência, muitos estragam tudo e os peixes voltam de novo. E ele será o
responsável de tudo o que fez. Tem que fazer e renovar tudo. Essa é a minha colocação, nos últimos anos
que meu filho esteve aqui, ele falou, era no tempo de jenipapo, “pai nem tem subida de peixes”. Ai eu fiz,
de repente fiquei com vontade de comer pacu, no dia seguinte foi colocar anzol, pegou quatro e ele voltou
sastifeito. Quando esteve em São Gabriel, recebi notícia de que no Tiquié tinha muito pacu, colocavam
huatero. De repente assopraram, quando voltei não tinha mais nada. Essas pessoas não respeitam a
natureza, isso serviria para todos nós. Muitas gentes chegaram para vender pacu, principalmente aqueles
que têm lago. O benzimento para a subida dos peixes, porque eu não vou fazer segunda vez e terceira vez.
Aquele que estragar vai ser o responsável, pensamento também para o velho desmaiar. O nosso encontro
foi muito bom, para quem veio falar aqui na frente deu mais vantagens do que aquele que não veio falar. O
que passou passou, temos que ver pela frente o nosso progresso, o nosso trabalho e alcançar a nossa luta.
– Boa noite, ahkawererã? Yu tho uk‰nuk‰kapu, ato ñe yu niti uhsã nikarõ putoaka
niapu, sõ manejo nim†bato phe nisato manejo ate yhokupu, dií phe wakã miwu bato wai diakhu mÞhta nisamã,
tho werã mar† tekerãre añurõ ñarã niteyu, ku AIMA nã wai diakhu darati bosam† te nipetiro darabusam† nise
nirõ khoro, dero wegu tho niti uhsã tirore niãma kum‰ dararã, dií dararã niamã, tho werã uhsãya área pu
invadir rã weamã, te nhõre ñagu tho n†, tore. Tho wegusõ uhsãya proposta sõ nike tho nim†wu bato, uhsã tore
ñewe te projeto segurança alimentar, te mar† nikarõakare, mar† nikarõaka werã mhÞte, bero mar† porã pure,
parãmerã webhsarã we. To dara wese nhõ dero cada comunidade piscicultura to associação diakhu kuokã
to watiwu, te sõ projeto ti manejamento werã, to projeto piscicultura famíliar dikerã niti associação pure ni
levantamento wero yuamiãsu. Tho werã uhsã monitor kuopu ate participar nuk‰ kam†, karu uhsã prova wewu
we to seriñawu presidente da ATRIART re, tho werã uhsã ma, mar†mã tha wero yua rua ni uk‰ nõmiaputo
aima k‰rõ yu niwu, werã niwã tho werã uhsã associação da 3TIIC pure mar†apu thoi sõare wereapu, uhsã
ma comprir nonã mar†apu niapu, tho werã mar† tere usã kerã wenã tirã we niapu, tho werã ato behserãti nirõ
pur†ka mariapu topu hea yu uk‰gusa, nikarõka sõpu waste petiawa weapu festa werã, tho werã mar†, uhsã
tore yuarã we nita tho niyu, sõ mar† weka p‰riyu tusapu. Obrigado.
Nazareno Fernandes

– No primeiro dia já colocamos nossa proposta sobre o projeto para continuidade da
piscicultura, gostaria de dizer assim ao Aloísio, que poderia ampliar mais este projeto para não ficar paralisado,
para não terminar este projeto. Porque outras associações como nossa não tem ainda piscicultura, ninguém
fez ainda a barragem para criação dos peixes, nosso povo pensa que trabalhando manualmente dá muito
trabalho, nós já fizemos tanto trabalho para sustentar a nossa família. Por isso nós agora precisamos também
colocar no projeto um D6 ou dois D6 para abrir a barragem. Assim poderia melhorar a sustentabilidade da
nossa família. Precisamos também outra criação como galinha caipira. Nesse ano estamos tentando fazer
um projeto sobre criação de galinha, entramos em parceria com ATRIART, que vai dar apoio para fazer esse
projeto. Assim poderia melhorar a sustentabilidade famíliar. Só de manejo ninguém vai melhorar e vai ser pior
do que antes. Precisamos ter outras oficinas, quando tem mais oficinas a gente vai aprender e trabalhar mais
ainda, se não acontecer outra oficina vai ficar parado, ninguém vai dar continuidade, juntar outras opiniões,
sem isso ninguém vai para frente. Precisamos também ter muito apoio do ISA, FOIRN e PREFEITURA. Para
o povo em geral tem mais apoio do que uma comunidade. E também precisamos dois AIMAs para nossa
associação para poder acompanhar a subida dos peixes, piracemas, dos lagos, dos igarapés e dos lugares
sagradoss. A comunidade vai dar apoio no prenchimento das fichas, sem a ficha também não adianta. Mar†rÞ
proposta k‰rõ n†m†saba, thoerã mar† AIMA uk‰ miãsurã, agente de manejo thoerã puarã uabusa niãpu,
uhsãya mahkã e to buipu tho werã agente de manejo uarãsa nim†wãba. Ate piscicultura kerã.
Alberto Pimentel

Inácio Pimentel Paz – Tho werã atiro nikheorati niãpu mar† AIMA uk‰m†apu mar†, tho werã mar† puarã
uabosa agente de manejo niãmi, to uhsã ya mahkã khu, tho nikã bui khupu, ate piscicultura kerã thutuarãma
keorota wapu, te uhsã mã 5 barragem nisa, 2 barragens comunitario em Piracema, 1 barragem em Urubu,
tho nika 3 barragens famíliar em Sebastião, tho werã associação khã barragem, tho werã ahpe kumãre
mar† ampliar nemõra, mar† barragem famíliar mar† wekare melhor wabosa ni uk‰se niãpu ti mahkãrÞ,tho
wero tha uhsã criação de aviario re uhsã yuam†wu tho werã escola pu mirãsa, arã ATRIAT wetemõku nim†w†
baku to avicultura dero waro wabosato nã criação de galinha werã nhõ otha niwã, tho werã uhsã ku AIMA
te malhadeira re controlar bosam† niãpu ou mais ampliação piscicultura familair dara warokarõ yuatinÞ nise
niwu, tho werãta nã mar†ka bamã, mar† kerã dara rã nibusamã nise niãpu, tho wero uhsã rÞ tho niãpu,
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tho werã uhsã uma barragem na Piracema, uma no Urubo lago, tho nikã cinco barragens no Sebastião,
mar† dara rã sa mar† nim†apu, dero continuar ro cotinuar rosato te materiais nithapu, tho werã mar† bero
pure futuramente mariya wai kuokure, makãre mar† ahkahrãpere bam† karhi bhuti, mar† timãpe buaparãsa.
Thoeri kura mar†yarã kar†keã babusa mariã, n†se nim†wu uhsãrÞ. Phe incubadores, diek‰se te kori ti projeto
webahsa ya n†miwu. Te thota ñewe kãpu hopu, tota tusatiro watharoweapu, ti escola, kuo nã petiawarãtirãwe
mãmhã, tempo mar† heati m†kã nirã weamã. Thoero to agricultura tusati kurero waro weapu, to piscicultura
pemã wai bhauarã teamã werãpea. Agente de manejo yua uhsã kerã.
Otavio Pena – Ato em nome da ATRIART e da Escola AEITYPP, proposta kumiãm†bak‰, thoi uhsã
sobre a importância de manejo atia buikhrã pea extensionarõ uarã we uhsã AIMA rÞ, thoero uhsãrÞ pahiro
dificuldade niãpu uhsãre, manejo mariãpu topure. Diretamente com ACIMET weya. Proposta uhsã wekere
alcança sir†, thoerã terceira oficinarÞ nenhuma dificuldade morã nisir†. AIMAs merã n†, conforme as nossas
decisões tomadas das comunidades nikãrÞ mhã, são três agentes de manejo na área. Acompanhamos com
os presidentes das associações e da escola, líder da comunidade nikãrÞ mar† ate nhõ uk‰nõ, ti trabalho nã
acompanha wekãre reunião, atiro niwu uhsã n† agente de manejo uk‰busamã. Fazer um projeto atimã pito
ate nã fronteira, um projeto sobre o manejo. As associações de base ti projeto uarã diakh‰ nisa. Estamos
caminhando primeiro passo, segundo e terceiro, atepe werãta melhorarãsa nirã mar† melhorarãsa, unidos
nirã bohkahrãsa.
Roberval Pedrosa – Thoero atiro nisa AIMA nir† papel, futuro pure técnico n†busam† nise nisa. Atota
dusawu, ahpeterore papel de AIMA, professor, AIS yuroro niãputo añurõ tuoña daragu nhõrÞ, convite nã
lançakã waro nirõ weapu. Wai yapu sia bahkeati kahrã dahwu, pehterãkã niãpu uhsã, nõ seminario warã
kar†rõ waro niãpu, nirã wi pahiriwi, uhsã atibuka num‰ nitimikã Aloísio ho, mar†rÞ to reunião ahporo niãpu
São José II pu nikã, wi wepehsa karopu, nÞ nik‰ wai mõg‰, poka diakh‰ m†sã atitikãti. Thoegu participagu
nhõ huarowe n†, participação do encontro e oficina importante nirõwesa. Mar† darase heopeogu keoro wero
nisa, encontro participeokã, topu mhã nõa kuonhõ sir†rõ nibusa. Thoero keoro werã nhõrÞ amarõ nirõ wesa,
nuhk‰ pehsagu nhõrÞ. Beropure AIMA nimikãtã ñarõ yururã wesa nisere werã. Ato nhõpu uk‰n‰k‰sia wegu
bohpoyase petiawanõ.
Dionísio Mesquita – Bela Vista kahrã atiro repasse wetikãrÞ participatirã nhõ niãpu uhsã. ISA kahse
nis‰hu nirã nhõrÞ participaro uayurua miãsu, nã mal entendido niãmã, thorã pouco a pouco ñekahrã niãm†
capitão tho nirã nhorÞ. Mãta ñebuhtiaro marirõ satiro werekãrõ te nã tuoñeka. Nikã proposta k‰m†wu tore,
AIMA k‰ka beropure, dupus‰ dihtarare ñanur‰ busa mar† nir† proposta niwu. K‰ nhõ mar†kã nõ yuaro
wekanõ miãpuba , thoi k‰ controlabusam† nir† ideia tuoñarõ uaro weasu. Na época da enchentire buhkua
abastecer busamã nirõ niãpu. Ato siro kahrã ti ideia kuom†pã nirõ wasu uhsãrÞ, te dihtapara wai wehtikã
buhkuayuruawa, enchentire tha buhkuayuruawa ati rio Tiquiére abastecer busamã n† tuoñase nitusakaro
niãpu nãrÞ hoputa entender hasu yukerã.

Tuori mhasã na ukũ tuoke
Aloisio Cabalzar – Queria só comentar algumas coisas, algumas foram faladas, as proposta que
surgiram, não só agora, mas ontem também, aquela ideia de fazer projeto, e outras pessoas também estão
falando nessa preocupação da segurança alimentar, de trabalhar mais com criações. Alberto falou que
só manejo não vai resolver, e claro que não mesmo. Então vocês têm realmente que pensar, mas tem que
pensar no horizonte mais amplo, numa situação mais ampla que o governo, FOIRN, COITUA talvez com papel
mais ativo, comecem a articular as ideias para compor um quadro, um projeto mesmo do rio Tiquié. A iniciativa
da ATRIART, nossa também, do projeto da piscicultura em outras associações, já está no momento de vocês
sentarem juntos e pensar nisso e falar. Esse projeto que já está acontecendo, piscicultura da ATRIART, foi um
trabalho de manejo, recursos dos AIMAs, para reuniões também, as duas coisas estão relacionadas, forma
mais ampla de pensar. Tem vários programas do governo federal que apóiam as comunidades, como bolsa
família e essas coisas que vocês falaram da colônia de pescadores. Lembro que em 2005 a FOIRN entregou
um conjunto de propostas ao governo federal. Várias vezes, muito constantemente, diretores da FOIRN estão
tentando articular com governo federal os programas mais adequados para a região. A gente está disposto a
colaborar, para elaborar e começar essa luta das lideranças aqui do Tiquié. Tem várias ideias de entreposto.
Ajudar na melhoria vai depender de vocês, a segurança alimentar e programa de renda mínima, isso tem
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ser que pensado seriamente. Como a gente já tem em mãos o projeto da ATRIART, talvez a proposta fosse
nesse caminho de ampliar essa atuação dos agentes de manejo e da conversa do manejo dos peixes. Poderia
pensar quais seriam os próximos passos. Cada associação teria de reunir, ver essas pessoas. No próximo
momento fazer encontro já com essa ficha, começar esse trabalho com essas pessoas. O agente de manejo é
uma pessoa como AIS, cada um é responsável por sua saúde, dos seus filhos. O agente de saúde é a pessoa
que conversa sobre saúde, fala da prevenção, traz informação... O agente de manejo também é assim, ele
pode animar, informar e pesquisar um pouco sobre esse assunto. Cada associação indica pessoas e num
próximo encontro a gente poderia começar trabalhar com elas. O primeiro trabalho seria com a pesquisa de
opinião sobre a pesca. Uma vez que essa ficha seja aplicada, poderíamos fazer uma reunião ampliada com
as lideranças para discutir, mais concretamente, sobre os resultados dessa pesquisa e que caminho seguir no
plano de manejo dos peixes.
João Bosco Rezende – Atota nibusato n† weta mõathe n† muhsã wahk‰se keoro nirõ tawe, mhÞo te
mar† tho nike, we heakahrã mar† n† wahk‰rõpe n†. Muhsã phe te prorgrama do governo muhsã uk‰miba,
arã nã nirõyamata phe nito programa do governo. Tho weguta were m† bayu karure yu São Paulo pu nikã
oficina tuogu heapu, bolsa floresta hearo sato bero to programa do governo n†to. Te bolsa família wero
nhota wasir†poro te kerã, cadastramento hearo sa, mhÞo wahpataro phairo nitiwu weropea, mar† poteri
kharã ta niporo añuro nuhkur† re ñanuru werã. Thoi ku governo, nã poteri kharãpere tere oro yuato niwã nã,
pharã niwã, economista, advogado, ministro do meio ambiente, te bero mar†re hearosato. Thoi muhsãre
wereguwe, ahpetero mã muhsã mahs†tisa tere, ti programa phe experiência waken†. Manejo merã khase nirõ
tewu tekerã, atenumur† rÞ nã buerã nã ñakarÞ ati mukho tur‰ sir†ro we nimã. Nã yhoku payurokã, nÞ yhoku
mar†ro wesa sõ siropumã, khatisere whÞ peokahrã wemã nã topuma, mar† kerã tho wari n†rã ahpok‰rã we. Ato
mar† nir† dita pure añurõ nisetia hã nirã. Mar† bahsita diare ñanur‰ werã, mar† porã putha doatise phiarã warã
samã thota, doatise ñase bhuari nirã kamõtarã we, tere nirãta muhsã ni manejo, te sã nuka rõwe. MhÞo mar†
ya ditare buerã we thota ate keoro mhuato, ate keoro wawe to atiro wekã pere mar† añuro khatise tirãsa ni mar†
buerã we. Ahperã nim†asanã tuotimã nirã khoromã, mhÞo ku tho khati poku nigu wesam†,mhÞo mar† porã pere
ahpe política mi mhua nukato nirã. Thowerã nã bero pure atiro n† mar† uk‰kare tuoñara samã. Maripe diasa
bhutiaro tuoñamiba ahpok‰ sir†rã. Thowerã mar† tere muhsã tho n† uk‰ wekere yu kerã, añu nikhoro.
Vicente Azevedo – Thoe marirÞ petiro we, thoi tho nim† mar†re, muhsã AIMA yuamiapuba, sõ niku
Colina khu buam†, tho we cada associação bhese werã sari niam†. Mar†re final do ano warowe, muhsã
k‰thaka kerã añu ni. Uhsã re were ou muhsã bhasita wa arã bhokapu muhsã nikã añu nibosa nim† Aluizio.
Dero nikã bheseti muhsã? Nã behse ka beropure, nãre nikã oficina watho niãporo. Thoe, sihse ficha mar†
aprovapu añu niapu, ahperã complementar k‰kahrã niamã tere ahpo wegu wem†. Nã AIMA rÞ di numu
bhokahrã sari nim† mar†re, dero nikã bhoka wiabosari nim† to diakh‰ niãporo. Uk‰rõ tokorõ ta niaporo mhã.
Bero mar† avaliação final we mar† peo busa. Phe asunto nikã wero pea mar† kar† sirirã wesa torõta beri yhorã.
Mar† cada comunidade decidir werã, mheõ tem que ser bem decidido, tho n† mahs†sa.
Alberto Pimental – Os nossos candidatos para AIMA é Sr. Dionísio Mesquita e Sr. José Pimentel.
Thoerã uhsãmã soã puarã nithamã to OIBV behsekahrã. Thoerã nã interesse kuo werã nhõ nirã weamã,
tuoñekurerã darakã añum†wuba, tuoti deretiw† kuã mahs†tisa nikãw†. Atore ahko bohku niãpu colônia dos
pescadores, tore muhsã warã COITUA kh‰rÞ tore uarã weapu n†ña. Colônia dos pescadores pur†kã nã
ganharã teamãnã, beneficia noãmã nã. Mil quinhentos niãpu niãmã por mês pagase, quinze reais por mês
paga mhã parã. Noã paganorã mil quinhentos ñeaparã. Thoerã mar† atopu atibusa toamhã. Uarã temar†,
muhsã assembleia warã COITUA, k‰re topu warã weya.

– Vou procurar me informar melhor. Para ter uma colônia tem que abrir para
fiscalização do IBAMA, quais os meses da desova das espécies e vocês vão ter que se comprometer a não
pescar naquele período, aí o governo recompensa com salário mínimo por três, quatro meses por ano, mas
você tem que se comportar. De qualquer forma, você tem que estar de acordo com isso, então o IBAMA, por
exemplo, começaria a atuar. Vou procurar me informar e depois passar informação mais completa.
Aloisio Cabalzar

Antônio Marques – MuhsãrÞ AIMA kahse nim‰ta kheoti. UhsãrÞ assembleia tuakearo weapu, uhsãya
associaçãorÞ ATRIART, thoerã uhsã topu indicarãti mahsã nipetirãre merã. Uhsãya propostape: cada
comunidade São Domingos ate Caruru, puarã torõ nÞrÞkeã behserãsa. Thota niwu nã colônia de pescadores
nise, nikã espaço nise nhõta niwu te nhõ. Wai wehtikãto nise, mar† mhÞpu piracema purõ uk‰ miãpu mar†.
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Ti tempore mar†rÞ, nikã associação uhsãre beneficiaya n† ahpokhe k‰rõ diakh‰ n†sa. Mar†ya associação de
base, representante kuomiãpu mar† COITUA. Mar† thutuasirirã tutiro nirõwe k‰rÞ. Mar† associação de base
atirowe tuhtuañerã n† nhõ mar†m†m†k‰. Thoerã to colônia de pecadores mã yukerã, mar†re ñewero uarote.
Topurikã mar† ñupasatibusa, tur†rã ñeti nã uaro turiãto n† nikãbusa. Tere mar† luta werãtawe.
Laurentino Viana – Uhsãre AIMA behsero atiro warosa. Arã assembleia tuakearowe nirã kohro miãmãnã

mar† parente ATRIART, junto com Pirarara até trabalho wenõrõsa, thoi atiro nisikhoro muhsãrÞ. Ñamiakãre
Rafael, yu, s† Alberto, Pedro ya área kahrã niamã. Thoerã uhsã kerã escolha de AIMA atiro k‰miãpu. Thoi
uhsã São Luiz kahrã n† nik‰ AEITY kh‰ta niãm† yu ahkawerei tere controlagu to yamahkamã. Thoi yu
dahkãpu tere werãsa. Thoerã ATRIART pu warã uhsã ti conhecimento miãrãsa nã wamÞrÞ yu n† coloca tho
warosa uhsãre. Mar†re nikã ideia surgiro kohrom†, muhsã nirõ nhõta mar†re ñan‰r‰ro, muhsã keoro nirãte
thota niwu yukerã concordagu kohro. Mar†re ti coodernação da COITUA mar†rÞ ñanuruakhã, nãya presença
marirõ, nã mar†rÞ wererã mã mheõ. Mar† participação importante nirõwe, colaborar com a discussão, tho
nirõ nim†sa. Thoerãta nã ahpeteroretha atopu participaro nirõwe, mar† nir† kura nãpe mar†mãtha te diakh‰ n†.
Vicente Azevedo – Ahpe grande encontro pure mhã mar† apresenta busa arã nimã n†busa, nã
ñan‰r‰busamã mar†ya áreare. Thoero mar†re torõ peti burosa. Fechar atiro nito n† agradecer, avaliar
webusa, ate num‰r† yu puanum‰ wekheo yu põtarõ muhsãrÞ acompanha. Thoi sõ quero agradecer, thoerã
muhsã todo dia participa na†ñoamhã weapu, tota tusanõ. Melhor participação, yu ñakare añubuhtiaro wapu,
agradeço a comunidade, ahpe encontro nõ warosarito n† behserãsa, ar† Bosco ATRIART yu kerã como
participante yutha API n† assessor político pedagogico niãpu to AEITY re. To mar† põteõra uk‰ weapu. Yu
kerã muhsã ya mahkã heakã añurõ ñeweiti, thoi lideranças ya mahkã kharã merã ñerãti qualquer encontro
wakã. Muito obrigado!
Bosco Rezende – Mar† watho duhporo, ahpekumã nõpu nerÞ keabusari, toakã diakh‰ decide kheorã.
Nõpu Encontro de Manejo wabusari n†we. Thoero mar†rÞ, mar† itia kumã pohse, mar† ati kumãrÞ puati
wetha m†ba mar† te dinheirore nikã kumã pohse dusapu, ahpekumã. Tokorõta nisamhã. Bero mar† ahpeye
amãnerõsa nimiãmãba arã kahrã. Thoero mar† wetuokãpure mhã topu wabusa nikhoro yupe. Thoerã
mahs†siriãparã, junho nikã bururosa te dinheiro pea. Thoerã ati encontrore bahsese diakh‰ uk‰ m†amãnã,
uhsã uk‰karo nikhoeti, thoerã nã wai bahserã, ate ohpe merã diakh‰ bahsemiãmãnã, dero werã wesamã
arãpua, thoerã dita merã bahsem†mãnã te nhõ bahserã. Thoi sõpu Trindade pu uk‰nõ karo nim†wuba 1º
oficinarÞ thota. Topu ti encontro pure s†r†rõ mar†rõ uk‰ bahse webusamã, thoerã mar† pahrã nikã m†ba
afluente k‰ kerã k‰yamã samÞsrisam†, tho niãpu uhsãmã uhsãya posição. Yu pahku bahsegu sõ atiro
samÞpew†, tho webusama n† tuoñasu. Thoi sõpu baixo puwabusa niãpu sõ Pirarara wateropure. Torõta n†
ya colocação.

Mar†re te informativo kahse nisa dinheiro, mheõ te hoapeo noaña mariãporo, tere koterãwe nikhorom†.
Informativo wese yogon†, wahpa buhse n† n†mã, thoero Agosto watero wabusa. Torõta añubusari? Atomã,
benzimento kahse uk‰miãpuba, tohta ar† Aloísio pe muhsãya agendapu benzimento paje pere tuomutaña.
Thoerã mar† waiya añurõ tur† wese nhõ mar† kotem†saba. Bahseropere janeiro, fevereiro, março watero
wekã otibusari? Mar† te acontecimento duhporo, to resultado ñatha busa mar†. Tepereta tuoñarota nisato.
Wemhã ar†ho ACIMET kahse dinheiro nim†wuba n† kohrom†. Mari ACIMET kahse pere usar, reposição pemã
ATRIART webusa. Dero n† corcorda sarí muhsã?
– Tem três coisas: (1º) agenda dos benzedores; (2º) encontro com AIMAs novatos;
(3º) encontro ampliado com as lideranças.
Aloisio Cabalzar

Severiano Sampaio

– Yumã keoro nirõwe. Qualquer momento weinhõ n†yua.

Tarcísio Barreto – Thota n† mÞ Sibi, nõ marcagu puta añurõ bahsi nhõ, wekheo atiro wemãkã, atiro
wekheo we okhemuorõ diakh‰ n†. Kãrõta nimiãpuba, thota niwu n† wekheoro diakh‰ n†. Pahiropu atiro
nÞrekea wero mehtan†.
Bosco Rezende – AIMAs nã treinamento wekaberopu wabusa. Treinamento nã weke dara wen†ra tirã
wesamã, nãmerã mar† nerekea wekã mãtha produto morã nikãbusamã, nãye produto neõweniãto, cinco
meses, thoerã ti data warosa n†muhsãre articular werãsa, ñe associaçãor† uk‰werãsa ATRIART.

Yu muhsãre uputu uk‰tuosiri kohro, purõ ekati kohro muhsã ato participarã ati wekaro. Diasase n†
weropea, te diasasere mar† yurupheasirirã wemheõ. Tho nirõwe ate, añuse. Mar† tho n† uk‰ kere, mar†ye,
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mhakar†pu tho uk‰n‰ k‰kãmhasisa mar†. Atopu diakh‰ mar† uk‰, mar†ye mahkãr†pu tho nikã we mahs†tisa
liderança ou AIMA, catequista, animador, pahrã nikãsamã mhakar†pure. Nã nhõ uk‰se nhõ nirõwe atea,
mar†pe dero wahk‰miti mar† nise nhõ n†sa darase. Mar† atiro n† uk‰se siruturã bohkahrãsa mar†. Thoi yu
comunidade sõ baixo Tiquié kahrã atikahrã Matapí, Vila Nova, Colinas; Medio Tiquié: Mucura ACIMET kahrã
nipetirã, OIDS, ACIRC, OIBV, CIPAC, ACIRU, AMIM, AEITY, AEITYPP, AEITU, assessoria ISA, lideranças
da comunidade Pari ,uputu añu n†.
Ato mar†re contrapartida wekaro ato kahrã lideranças re anu n† yu. Mar†rÞ uk‰ kere wahkurõ nisa,
thoerã mar† kihtire misawakãrõ nirõwesato. Torõta n† noã uk‰tuo sirirõ ato ati weya.
Ato tuayeanko Dhesubasere ukũsere.

Benzimento para os peixes
Bosco Rezende (Igarapé Onça) – Nã pehkasã nirã, ahperã te mahs†se buerã, s† Pieter dhui mimik‰
agrônomo. Ató mar† nir† waterore niteyu 400 bilhões kumar† duhporo pure, ati ditá mari nir† ditáre, te ahkó pa,
n†sato thota wai na barã niteyu. WekarÞ mhã, tepure niteyu, deró nisé, omÞ niteyu ahkó tere miãpeokã poro
mahsiti, te añusere. Thoero te omãwé duaké pumhã nikãsató, thoerã nã ácido te nise ati ditá n† buesam†
k‰ pehkas‰ta, p‰risé tokõrõho mhã añusé nã wai amãba sé, wai kuhrã na amãbasé, mar† kureró nikãsato,
thoerã na wai duhkayutisamãnã niteyu, tho n† buemãnã na pehkasã peá.

Deró weró siapé rio Solimões petha, ohkó samÞ semar† nikãm†ba thota, te peatha kãr‰akã kurepu tere
‰r‰pu poteti m†sabató, to mapa ñakãmã ‰r‰pu nimiãpubato thota, thoeró topemãtha tokorõho yu mehpu
nike nhõ, miãti poro tope mã hopu, tho yuri duhkayu nuk‰kãsato. Thoerã na topumã wai petitisamãnã, na
amã base, phé kahtisé kuorimã nisato timã. Buhkuya wero nhõ sãmerimã nim†sabato topua.
Thoero mar†rÞ tho wa n† buemã nãpeá, mar†rÞ ato beró pure, te tuhtuatikãrÞ mhã na wai petiró wero
nhõ wasato, deretiarã na buhkurãpua te bahsesé mera, tere añurõ tuoña te merãta mar† atiro wepur†rã, werã
añurõ nisetirã samar†, mar† n† wahk‰se merã nãpua bahsé ahpokã wé muhãpanã. Thoerã na wai turiãto
duhporo ahporã werã nirã na bayaroa na kahtikateró (bayaroa marimiãmãnã nikãroãkã mã), nã kumuãrÞ
duhti, tho warotiro weto ni, na ahpo pur†kã añukupa titapumã.
Mar† kerã teretha, te bahsése merã na duhporopu nikaro wero nhõ wesetiti mar† ou weweti nÞ mhã?
Thoerã mar† tere wahk‰ nukãrõ nisa. Buhkurã ‰k‰ werã samã nã, te bahsése mahsirã, titio Severiano mar†rÞ
wereisam†. K‰, beró Tarcísio ato dhuirã Mateus ar† Antônio, tuoti thoerã mar† ate bahsé sere uk‰rã. Mar†
bahsekãta añurõsato n† uk‰ka beró dererã sarimhã n† uk‰rõ nirõteto, tho warosa niiwé, tho yu muhsãrÞ
wahk‰sé k‰wé.
Severiano Sampaio (São Francisco) – Nikãroãkã yu nukãporo. Tho wei ar† mar† yu coordenador tho
nikhoro miãm†ba, mar†yu presidente. Thoerã mar†rÞ, mar† pahkusu muãpu, mar† ñehk‰sumuãpu, duhporoputa
nithapã. Thoero mar†rÞ nikãroãkã thota wa nÞ: pahkusumuã, nehkusumuã, mar†rÞ suori nim†karã, wiseri
kahrã, deró nirã buhtipetiawamã. Deró nisé na kuom†ke, deró n† na ahpó na nim†ké mar†rÞ buhtipetiawa.
N†karoãkãmã atiro nisetikã, pasekuorãkã, dero nikã mar† wakã nukã s†r†mirã dhiawa, te principal dusaro tho
n†. Thoi yu mÞhpu apresentagu tho yu nibukure kheopu tere. Thoerã mar†re thota n† niteyu, te dusarota tho n†
mar†pe dhoarã wemã n†, na thoemã, yaiwa thoemã, sokahrãpu atí mar†rÞ thoe bahsamã n†seti mar† nim†ba.
Ahperã pure mar† cupa niteyu, mar†rÞ te dusaro tho n†.
Thoerã mar† ñehk‰sumuãpu nã dehsu basere ahpokã, nãrÞ base seheka, we ahpo na weseti nikãpã.
Tho wei mar† base merã nirã mar† kahti mahs‰ kerã, thoero principal to nisa, atore mar† dehsu barore, mar†
dehsubari kusare, mar† ahpokã mahsi, umã nin‰k‰kam† nik‰ mimhã baguakã. Mahsã kerã tho nirõ tho
dhoketu wai bhoka we usã nimuãmá. Mu ta tho we ni muãma ahperã. Ni tiapu. Ato yu porã buerã nikã, tho
weya papiho nikã, tho nikã finado Henrique, uhsã puarã whemuahãkuwu. Nikaroãkama uporã nã ato buetikã
mhá, yu atikumarÞ wetiwumhã. Ñamikã sirikã Masa (Marcelino) mhaku tho niami, titio nirõta thota weri mu
niami. Tho ta we wu niapu. Weku ta murê to ni niapu. Mu ta tho weapu nikã tuopu niami. Mais de um ano
wesiri ti khoro niapu. Deró ori muã niamu. Were sir† ti khoro niapu na wai wãmuka ñagu were bosa, niapu.
Tho werã mar† te mar† ñek‰ sum‰apu na kuoke atiro ogu niwu:
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Ate naye whiõ, ate khapi, nãye sirisé, nãye kum‰, nãye patu, nãye m‰ropu, nãye basa busá, nãye
yaipu, nãye toatu paru temerã narÞ akharo daré piti tuwemorõ nãre tuste nurõgu niwu mar†pu. Nãye th‰
kur†pu narÞ piti Þõñek‰. Tuahenukõ, na sir† sé, te khapi, phekasaye sir†sé, te mar†ye sir† sé, tere peothanukõ
piti yaste k‰, piti tustenurõ Þõk‰peothupu, nã base mhã. Arã hã bhutua nirã dupokã darekeogu niwu. Te
pheokeoguta arã opekõ weã, narÞ piti tustemorõ ekamuok‰ nurõgu niwu. Primeira coisa pema, te heú
imisapa, bia imisapa nã dhoreoburokere tuweburuok‰ niw‰, piti yowe morõ toputa tuwe kemorogu niwu.
NarÞ ahpogu. Tuaeha nukõ arã searÞ peoguta, arã boteaare ogu niwuta. Weguta arã yehsé ah‰a, dhupokã
daregu niwu, diakarã ah‰a, wasi kurã ah‰a, bapha, mir†ã–utadari na ehosé, wai bia, phatidhuka, whasõ–ori,
sirari dhuka, dia toa, nitiã dhuka nã ehosé tere piti yastek‰ pitidare nukõ te diasiropu, narÞ base mi ekagu.
Tho wetha nukõ arã seã ñiraka, tho nikã sibiá, wapa, usetirã, seã phakarã peoku niwu. Tho wetha nuko, arã
dhasiá, mhuip‰ dhasiá, pur† dhasiá, dhitaparã kharã dhasiá, uta phakarã dhasiá, thuti dhasiá, to korõ niwu
toa. N† miãmaba arã doeá, mhua, oreroá, waisiporoa ogu niwu, thuaha nukõ te nãye õpeko okodaregu wero
nõ wegu niwu, base wimagure bashe ekagu weronho seã naporã masãto nigu. To wekã nã wai masãputimã.
Phairo nirõ we atoa. Atiro niwu yu ahkawererã, ato wai ahporo. To werã nã wamuma séó, séó, séó we
muamã. Tere baa mutirã wema. Nã puatha nuko nã ahpo tikã to wa. Dhitapara nike, mar† desubase nike
abori whiawá. Ereã nã ehorã mhasã puhtimã te dhitapara pure.
Nikãti ah‰ãña putá puawu, tuhanukõ tere koãpeakã, mheãrõta ahpo khenurõ kãwu, yu pakh‰ Gene
heaku niw†. Yuru mhã wamã titio ho niw†. Mehãrõta mahsã puhti karã weamã niw†. Ahpo poekawu yua niwu,
tuaha nukõ nãrÞ ahpo peokã, nã oãr†rÞ m† amÞsuonukõ, ahkó amÞsuo duhpokãwu nãrÞ. Beró heawutha
busura puawutha, doé pasaro puawu, thota wawu tokerãrÞtha. Atokãtero wati niãpu mhã, tho we yu tho
ñak‰ niãpu mhã atiró niwu wai bahseró. Torõta niwu yumã.
Antonio Azevedo (Matapi) – Ato mar† ñekusumuã umukhori mahasã ati mukhore ñakhasa nukõ karã
nã añuro ñanur‰ wesetike nã bhautika bero phe ñasé warosa ni werewi umukhori mhas‰ k‰ ukuké ni ate.
¤mukhori mhasã whiõ mhasã ati m‰khore ahpo, ñanur‰ wekarã bhautipetia wawã. NÞ yu ahka wererã
mar†ma niwi. Tho wero ati m‰kho. ¤mukho tatipa heõwik‰. Mar† mhãsitimiba atokãtero nirã pua, mar†
mãhasiwé. Nã pu ukuwã yukha wererã titapure. Mata ati m‰khore ña khasa nukõ nisé tikarã porã nã tho
ni wã. ¤mukho tatipa, kumã tati pare, añuro torõta heãto ni, ohpé murõ bhasé nã weke tatipa, añuro tak‰,
añuro ñanur‰ wekarã bhautiamã. Tho wero ‰mukho dhoma nimã. Ato waterore arã k‰muã na heorã, arã
yaiwa nã heorã ati m‰khore dhoreõ kotekã atiro waseti. Te merã na waia mar† baarã na heorã, ate ditakerarÞ
na dhoreõ wemã, ni ukuw† k‰ umukhori mhas‰. ¤mukhori mhas‰ k‰ boteá ati mu khore ña khasa nukõ,
weku paramerã niko mhak‰ ni yua. Atiro ni uk‰seti te wiserire. Yu ñehku sumuã atiro niseti ni kã tuoku.
Te nhore mh‰sarÞ tho ni atiro ni ñasa yua, yu pakharã mhusarÞ, were yu atiro ñasere. Te nhore s† mÞ hó
weregu khoromi te wai bahsesere. Mi ñe uk‰ wese nho ni. Mar†rÞ mari noã pewaro mar†rÞ webhasa bosari
ati m‰khore añuro nisetiato mar†porã, mari parã merãre we nisetirã mar† nirõ uaro wé. Tho werã mar† bhase
waire añuro hÞopeo bhasé porãtimurãrÞ keoro bhasé wesere wero ua. Uhsã phakusumua añuro bhasetike
buiri. Muhsã uhsã paramerãpure, tho uasarã to ni uk‰. Añu!!!
Tarcisío Barreto (São Domingos) – Ate wai khasere arã were m†burã. Arã coordenadoria weremiburã.
Thota n† yu ahkawererã atimarÞ. Atimã uhsã sum‰da ohkomã nirõwe atimã, mar† yamã. Timã bua nukãkarã
paramerã niwu niguta we yu. Uhsã ñhekusumuã ne buank‰akarã pua, buan‰kã uhsarÞ porãtikarã niwã. Uhsã
mhã, uhsã sum‰da ohkó ma nirã niãpu usãmha, tho weró uhsarÞ tho ni. Kãruta yu phaku yure bhautiami,
nikãkumã yuru. Tho werore mar† rÞ atiro ni wai bhasese. Keoro nirõ wé, to pea, ñarÞ mhusã ahkawererã.
Yu atore ña, por exemplo, atimha tenhõ merarÞ ña nõ yhuku dhuka nÞ mari phati dhuka, whasõ dhuka
nã heose, nÞ mar†. Whapu dhuka nÞ mar† ti watero, temerã n† mar† mã, nÞ dhitapara kerã mar†, thowero
thoni. Wai bhaserã atiro wero niparo niw† yu phaku. Ato Ewura pure nisa niwi yu phaku, naya kapitu, peru
yhokusu, nãye mhapoari, nã bhasa busa, nã yaipu, nã ye murõpu, utika sererõ nisa niwi tore. Ato ehta wi
nik‰ mari mi bhak‰, topu bhesesami tere, ti nã khapiture aburi wãnhuakeparure momahami wekusami. Te
aburire whéta kóe, numirõ ta peokã, topu na wai õar†, na ye khatisetise, nãrÞ eõñe sã tirupu, peruparupu,
te parure momhamiká, aburi whéta koé, nãye paru, nãye khapi, na ar‰kó, dhuto kó peru, phe wame ye
Þõñesama. Eõñesã, the tuste nh‰rõpã pãmor† nhuk‰, topu poburuoro nimiparo, topu pó buruo wekã ñebosa
niwã nã te atima pito pu wenho há bosa niteyu. Tho werã mariye koã bhureo bosa Nike, ato mar† para merã,
mari páhkhãrã niburuosama. NÞ to wawé nÞ wai marima nika ti mã, marirÞ were miasik‰. Ato ‰rupu khase
ohko samer† map‰, mar†re ohko bhaserã. NarÞ te ahkó bhukurarÞ tho we pekami suora. Ñenhore, ba muti
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bosari narÞ ohko amesuopeo base ehka mutiro nimikaro nimiwu, tho werã mar† mhã tere uhpikari ñemekari
tubure dhuipeo, mhãsure ta wekabosato mha na wai bhekoareta mha, mar† wetika mhâ, atimã mheõ nirimã,
ohkó bhekoa mori, ni ri mã wami bato uta whí keasa atoamha, kãr‰ k‰mã mh‰ake. Tho we thonitha phe
nisa, mhusarÞ khiti werita, sibio ke merã wá, te siri boretoasã, añuro uku yukerã wipe, atiro ni wita wimu
bhauatua, yu phakure, tuo, sua tuokuta ni yu wipe. Dhoãrã mehetema werãpe, mar† nise kusarire, mar†
mer† tikã tho wá, ate patu bua ehka, murõ pu narehua, narÞ na wiseripu shorõdhupokã, mar† wetikã thoni,
kúm‰ narÞ dhupo whirõ, mar† tuomahsitikã. Añuse nimipatea. Mar† bhukurã atiro ni khatimipã, mar† naré
ato ‰k‰ boapã. Siri mhagu ‰kuta ni mi wuu yua, siri tigu bhopoya kure nigu khoro. Sir† dhi, patu bá, muro ú,
whua mar† yua, boretõawasa. Khapi siri, phekasã khapi siri, yamhakãre yuta niapu murõ bhase, ope bhase
wé niapu. Arã tó kh† ko terá masisama, tho wita nimi ni tuosamã, mari añusere bhãorÞ yu ahkawererã.
MarirÞ ne noã wai otisama, si† meÞ Sibi nikaro nota. Tere bhase heu imisapa, imip‰ imisapá, wainimã
imasapa, wainimã nipetiró tumorõpeo, kamõtapeo añuse Þhonukõ imisapore thuestek‰, arã wai mis†, arã
pur† iti, nitia wai na ehorã na nipetirã daremuõ umutirida daremuõ darestekhemuõ bosa mar† pe. Ate wero
dusaro tho ni. Yu tokorõta niti, ahkawererã.
Mateus (Sítio Acará) – Thota nisa mh‰sã uk‰se. Dupokaputa tho nikaro niwu, ati mã mar†ya mã. Tho
wekarÞ ar† nipu k‰waibo, wai deyu nipu mhasã mam†, ar† môo siro nigu nipu waibo k‰ wai deyu ahkabhi,
tho osamã bhaserã, nã uk‰sé tho ni ukuwi yu phaku yure nÞ ahperã pure yu tuobhakeati yu weke mheta ni,
yu phaku merã uk‰ dhuí wu yua . Ku uk‰ sere tuo wemapeokamiwu sõ bhasa busa ukusé deró nise khapitu
dhoasé phisipe dhoase, ‰ bhasa wia nukã, nik‰ nirore mheõ ni bhutiagu weronho wakãsa. Dero ukuta
bhasiowe, tho nisa wai bhasesé. K‰ tuo ta nukõ narÞ dhoreorã osama, ‰mesé ate te uro nã mhorõ peo
kasamã, arã wai merÞ nisamã wai kurã, arã yheseá semeã wehkua, narÞ bhasé ehká, narÞ nuhk‰rÞta nãre
basé dareo mhorõ ka samã, ahpero tha nisa ni yu até wai bhasesé phe nikã. Atore muhsarÞ bapakeoguti
karõ. Thuahá nukõ narÞ ate basé whapu, símiõ base dare mohrõ samã, siapé arã waireta tho heõ kãsama
arã bua uhpirita. Tho werã na siapé mhãwã mã tuaha nukõ atoretha nã dhoreõ ke bu rorã wekeoma. Até
seõpuri imisá, weti imisa pure tustekheburoma te dia siro pu. Ate tatiare site toróta Osama. Teere yatoreâ
ohpekõ imisapo, mahsã herisãse imisa pore teré yatorea, yakarawé: yowé, yomorôpeo sami. Tuoha nukô
okheomi tha, até buhpu phir†, imisa pore, ya toreã. Ate sio pur† imisa pore, umusepu yo morõ peosami. Yo
mhorõ peo tha nukõ tuaha nukô, nã waire, até ‰muse dihta karã. Arã ahkeá nisama, ahkeá serã, wauá, arã
merÞ siã, ahké ñirã, ehkarã, mahsã ahkéa, nisamã umusé kahrã, tho werã narÞ ta tha, base seahaka samã.
Tuste nukõ, tuste peoburosami, ararÞ toreõ mohrõ kararÞ, bureõnukõ, to pu kurÞ um‰sepu seé ehka, tuhá
nukô, miburo tuha nukô, wai deyu re k‰ yé umutisé, k‰ yé usé dare piti tuapo nukowê te ti wipu tha, ku wai
deyu, arã umutiro darekheowi. Mehkã diarã, duhpo tiarã diarã, ña mhekã diarã, buhpoarã, buhtuá, tho nikã
uhpisika na ‰mu tiroré, te umutiridaré, yawepeo, yasirâpeo, basé see ehka parâ narÞ, to bá mutisamã na,
tuahanukõ okheo witha, até pahti duhka, wahpu, tho nikã símio, bati, ahpoã, dikese nisé peo kheo sami.
Te umuthirore, wai mahsreã umutihrore sekasami. Tuha nukõ, wai mahsarÞ whiorõsami. K‰ wai mahs‰ mã
weá sitiri, ñahsã, buha wamu, bahureõ. Topu tere wirõ nukõ peo sami, té tha k‰ ya wi pure yo sohro nukhõ.
Tuha nuko eoñewihrô, yodhio nuhkô. Tuha nukô k‰ bahsá busa ahpogu wesa mimhâ. Piro nã heõ guatha,
tuste mohrõsami, atia pe tuste muõ, to ta mha narê peru tia mimhâ. Até yatutu ko perure, nã ye peru yukusu
parure, piti yua mhã mi k‰ pohse ye mi mha. Te, narê ‰mutiro weste k‰ base sekha k‰ buro mi mha atiro ni
wu to mhã. Tokorõta uk‰ guti.
Rafael Castro (Pari–Cachoeira) – Ar† mÞ Sibi (Severiano Sampaio) uk‰karo, Ari Atoni hó ku uk‰karo,
añu niró khoro ni tuo yu. Yu pahku (Henrique Castro) nikõ ta ukuw†. Karõ ta niwu. Tho wegu yu kuopu ati
kumã, yu phaku mh† k‰, elaborar livro ku weka purî. Tho wegu cada líder da Associação ñe buruorasama,
cada líder da comunidade, associação phakase. Thoero a partir de janeiro uhsâ buru keá, ti purirÞ receber,
muhsãre repasarãti. Ti pur† pu ni peti kãsa bahasese. Tanto bahasese, tanto bahasasé nisa topure. Wai
ahposé, tur† num‰ ahposé, amõ numuri ahposé, nihi utu ahposé, tur†numu ahposé, poosé, uosé, sumudá
ahposé nipetikasá tituri pure. Thui ku mÞk‰ Afonso Castro werethawu. Assim que sai este livro usã publicar
tha, muhsã associação khararÞ entregar rã ti. To re mari mha outra oficina de manejo re mhâ, ña kahsa
nukõ, frente a esse livro, além to pure ñakhasa nukõ, ate merãta dararã nimhã, mar† estrutura mhuã, kuoro
ua mar† ya marÞ. Nik‰ ou duas pessoas, tanto afluente, meio, mar† ya ma te pito. Ti meio merã dararã marî
ya marÞ, fortificarã sã ni ta we yu. Tho wi yu phaku mhi, yu São Gabriel wati dhuporo, ante de três dias de
falecimento dhuporo niwî: mu merigu waia wamuka ñagusa. Mer† ti kã ne seã wamuti, ne boteá turiti werã
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sama, nirãsama werãpea, ni wi. K‰ mhita thoep† bá ni tuoña kheosu arã na tho nikã. Wamukasama niwi:
nuhkuri wiseri pu, imisa dhoka pu wa sama ni wi. Tho wegu atiro nibukure kheow†: Mhak‰ niw†, ate heu
imisá nisa niw†, heupu imisa nisa niw†, wai nima imisa nisa niw†, te mihsi imisa nisa niw†, whu imisa nisa ni
w†, te imisa dhokapu warã sama mhaku niwi. M‰ yu uk‰se tuotimiba ni wi. Tho wegu bhasese ukararÞ to
marirÞ dusasa. Te imisapore ti kese niparo nita wé yu. Añu buhtiaro ñaka pema, ku ñaro wagu wew† ku, yu
phaku mhi. Tho wagu wuagu tho wetusa ku niwi. Yu ñameakã fechamento pu, ari yu peñu merã ‰hsã nikã
tempo mhaka kheorãti. Tho we bhase ahporã mar†. Yu kerã niapu ti livro nirõ peá. Tere reler kheo, ñamÞakã
mhusaremha tho ni wi yu phaku mhi ni uk‰kheoguti karoãka . Ñamiakã reler kheó ti livro mediante mh‰sare
wekheoguti . Añuro sare? Nõa uk‰sirira ukú weya!
Severiano Sampaio (São Francisco) – MÞhk‰ keoro ni mi. Keoro ‰kú peothama. Ar† Mateu ku ukukaro
nho ukú siriasu, s† wai dhoapi ku, k‰ tho wese timi ni ta wió niapu. Tho wegu tore duakapu. Bhasepo
bhasero nirõ ta weto. Thota ni keoro, nita wé yu. Tho ta wasama na te nho werãnho. Basé ehka muo,
wesama. NarÞ mha, keoro nimi kuã. Base se ehkaguta yaneõ Þo muõ, diape narÞ buro ara whekoaphara
nimi miãba. Nã tho wekarã na nima nita we yu. Thota ni keoro. Tho werã ta arã sirípia, dero nirã, nã wu
khusia ni kamã, na tho wekarã, tore yu ukú siri bhutiasu. Thota ni weropea. K‰ dhoagu nho tho wesami.
Yumã yu phaku dhoasema wereti w†. Bhasero diak‰ kuo. Yu dhoarore nisiritiasu. Tho wei yu tokoro niwu,
ni werekeo makãpu. Keoro werekapu. Phai ni wuto atoa weropea, dusapu hopu. Mhusã mata dhupoa
bhata wasa. Tho wero nika livro waro wasa nikã cerimônia mari uk‰karo; Quatro, cinco, seis páginas.
Añuse nirõta diasa to. Mari añuse nikata mõ. Ñase nikãma mari kuopeti kã bosa. Thota ni, atiro ta ni,
niseti mar† niseti kã miba. Mar† beropure añuro mera mari nerÞ nhuhá thota nipa ni ñakhasa n‰ko weto
ni thoa niapu yu. Tho wesetirãsa mariã. Ato ni karõakama no momento de Manejo atiro amer† discursão
werã we mariã hopu. Thota nite?

– Mar† umuã phakuti, phakoti, ñehkuti karã diaku ni. Umuã ni mar†ã yu
ahkawererã. Mar† bhasesé uk‰rã wemiba wai bhasesé khãsé, atimã nimuarã, niburuarã, nipotearã. Wai
bhasesé khasé atiro nipã nisenorÞ añusere uarã tho weno yu ahkawererã. Ari Yu mami Tarcisio ho uk‰
khoromi, atiro ni aphose nito nikhoromi. Thota ni mar† ya ma sumotó. uhsã nisepu thota niapu dhitaparapu
aburi wiha wa, bokoroapa wa, wese dhitapara niapu to pure. Soõ yu mãm† ni khoromi: yu phaku tho niw†
nikõromi. K‰ merã uk‰w‰ mÞ hó mihi merã. Ñare m‰ meÞ hó uhsarÞ dhitapara atiró ni to niwu. Ñare
m‰ mÞkh‰, m‰siorinigu te dhitapara ahpokã webosa mÞkh‰ niwi. Mhasitigu uñusá niwu. M‰ mhasitikã yu
mhas† niw†.
Antonio Azevedo (Matapi)

The dhipara aburi nikã atiro ni bhasebosa niw†. Soõpu na phekasã wateropu nikarã wamu tirã wewu.
Ar† meÞ hó, mami hó uk‰rã khoroma tere ate wai bhasesé, wai ahpo dhupó wesé norÞ yu ahkawererã. Tere
kuã tho niw†, mu dhitapara kuo misagu niw†. Atiro niña tenorÞ niw†:
Ate pur† iti pasasé tho nisá niw†, pur† iti imisá, te imisá mi Þõ ñepo Þhorã tho nipã. Ti wa pur†ti imisáre
piti yat‰rÞ, ya turuã mi ya weke mhoroña niw†; ni, bhupó ya wipu ti imisáre siõ peoya niw†, biakã mhotaya
peyoa niw†. Ti wa nisá niwi, ti abori imisá nisá niw† ti imisare mi yaturuã mi ya s†owekemorõya niw†; to, bhupó
yá wipu ti imisáre siõ peoya niw†, biaka motaya peoya niw†. Atiro oya niwi. Te aburi peó ehú imisá wakã ti
wu. Puarã na wheta peoke na bhase dhuake nisá niw†. Te imisare koãpeakaña niw† to puta kuña tere niw†.
Topu morõpeo, ti im†sare moro peoya niw†, te aburi wehta koepeo, tere añusé heõpeó, wethi na basere,
nãyé sir†separu, nãyé yaipu, nãyé peru paru, nãyé whiõ, nãyé cariçu pawu nãyé buhpupawu, nãyé yapurutu
nisa niw†, tere nãrÞ darasuo dhupó, ahpo duhpoya niw†, nã sir† separu nisa niw†. Tere ahpo duhpó nãye di,
nãyé heri porã nÞo dhuhpó, base daredhu pohya niw†. Tikesé basetisamã wai niw†k‰, pahti duhká, poká
wha, te wahso poka wha, até diawé poka wha nisa niw†, whapu poka wha nisa niw†, dia behtá poka wha
nisa niw†, tere umutiro dare, base miñe, base ehkaduhpoya narÞ niw†. Atiró n† uk‰ bosamu niw† s† yu mam†
mahsisam†, sõpu niw† kuã, tho n† uk‰w† yure mÞhó mh† kahtigu. Tho nipãto. Yure phé nikãto hopu, s† mÞhõ
k‰ n†karoya mãta, uhsã nhõ mã petiwe mhã, puawa pohséta, nikãwa pohséta mar† uk‰rã wé n†kãrõakarÞ y‰
ahkawererã. Tere mar† añurõ informar tesesaró uk‰r† num‰, weró uaro wero kohro mar†rÞ, te nhõ uk‰ atiro
nitó n† weró uaro wesa. Tho n† uk‰w† mÞ mh†, thoerã wai até base dare duhpó, te dia ohpekõ dihtarapu ti da
karãkõda um‰ti burunukãhasa nãrÞ n† topu nã bamutisamã n† mã kapu, s† mÞhó n†karo nhõ te dihtapara, te
mar†pu tuste nuãsam† niw† mhã, umutiro ti daremhã. Tho wé ahpo bosa muhsã n† werem†w† thoi s† yumam†,
tho n† kohro m†, thota n† uk‰ nõwu n† tuo. Torõta uk‰ kheoti.
Puati merã Kusa Kharã Dehsubasere NerÞ Nã Ukũ ke
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Bosco Rezende (Igarapé Onça) – Mar† arã mhasirã khatikãta nÞõdhupo we uk‰ amesuo wero uaro wé to.
Mar† associação r† pu uputu tere uk‰rõ uarowe. Derowe mar† dara bosarimar† te bhasesere ni ahpok‰ro nisa.
Ohaseno nirõ we. Ar† Rafael weremiãsigu, na bhasese ohakapur†. Aperã kerã ohamasisama naye mhasisere.
Mhasise kuogu mar† ohatikamã k‰ merã ta wer†awasá ku masisé. Tho wero mar† tho wa. Mhasirã nikarã marirÞ
boa weowasa, mehõ nirã thoakã. Ato berokharã mar† parã merã, mar† porã ni wakarãpu mar† yuruoro yururi
nirã ta apok‰wãkarãwe. Ate merã mar† phakusumua niseti amabari mhasã niparina ni wak‰kã. Mehõ mar†rÞ
phekasaye mumur† nitiharõ diasá. Phekasaye pere siru tu wakamã nimirã mariye pere duk‰rã weroho wa. To ni
te bhasesé. Te merã ta mar† khati. Nã wai kerã mhasã weroho khatirã nirã wesama. Tho ni niwe.

Puati merã Dhesubase khasere tuo, ukũ amesuo, atiro darakã añurosa niĩ wekarã wamÞ
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Neste fascículo, o leitor encontrará a discussão feita por líderes da Bacia do Rio Tiquié
no II Encontro de Manejo Ambiental. Consta a retrospectiva de manejo dos peixes nas comunidades, sobretudo como os moradores do Tiquié veem a pesca atual, quais instrumentos o
pescador usa constantemente, proposta de nova forma de manejo ambiental, os empecilhos
encontrados por líderes ao aplicar o plano de manejo equilibrado, benzimento de rio ficar
abundante de peixes. Estes são discutidos pensando a melhor alternativa de fazer um manejo
equilibrado.
Este Encontro aconteceu no centro comunitário de Pari–Cachoeira entre os dias 20 e
23 de novembro de 2008. Estiveram reunidos os líderes da associação, das comunidades,
alguns professores tanto de Pari acima, abaixo e seus afluentes. Participaram ativamente
também os Agentes Indígenas de Manejo Ambiental – AIMAs, que deram depoimento de seu
trabalho, especificamente, suas pesquisas em relação ao manejo do mundo (pesquisa do
calendário ecológico, constelação etc.) Em outras palavras, pode–se dizer que são os conhecedores dos anciãos tradicionais. Esteve presente também a associação AATIZOT. Esta
é uma associação da Colômbia que somou força à política de manejo ambiental. Estiveram
reunidos representantes das etnias Tuyuka, Desana, Tukano, Miriti–tapuya, Hupda e demais
outras etnias, que contaram seu apoio para a discussão de um manejo equilibrado. Estiveram
presentes também os assessores do ISA Aloisio Cabalzar e Pieter van der Veld. Na verdade,
neste II Encontro tentou–se trazer a discussão e as metas traçadas de um plano de manejo
equilibrado do I Encontro, a fim de constatar se foi posto em prática de tudo que a cada comunidade comprometeu–se a por em prática. “Estamos numa época tão difícil como a escassez
dos peixes, isso acontece por nosso descuido. Mas isso nos impulsiona a refletir e pensar
alternativas para nossa sociedade. Somente assim encontraremos solução”, afirma o coordenador do Encontro João Bosco Rezende. Realmente, o nosso planeta está cada vez mais
tendo mudança climática devido à nossa má administração do mundo.
Como melhorar o nosso manejo ambiental? O que falta? Com esta preocupação foi
promovido o Encontro de manejo, tendo a finalidade maior de estudar e discutir e propor alternativas. Com estas mesmas perguntas, a ACIMET, a AEITY e ATRIART iniciaram o trabalho
com o Agente Indígena de Manejo Ambiental–AIMA. Por sua vez, eles fazem pesquisa junto
aos velhos conhecedores da tradição como o calendário ecológico, constelação, piracema
e desova dos peixes. Atualmente, os instrumentos do branco, como as malhadeiras, fazem
maior captura predatória dos peixes. Isso faz diminuir excessivamente a população dos peixes no nosso rio Tiquié. Portanto, é preciso dar um basta a tais instrumentos. Pelo contrário,
sempre estaremos “invadindo” o território do outro para fazer pesca, seja predatória ou equilibrada. Assim, no Encontro tem–se a maior preocupação com as gerações posteriores da
nossa região da Bacia do Tiquié.
Dagoberto Lima Azevedo
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Abertura
João Bosco Rezende – Os convidados deste II Encontro de Manejo dos Peixes da Bacia do Tiquié vieram
justamente com a intenção de discutir, dialogar e buscar soluções de práticas de manejo ambiental da bacia do
rio Tiquié. É preciso discutir como se faz a pesca, pois se escuta que há muita pesca predatória em algumas comunidades. No convite foi colocado como uma das pautas apresentar, em forma de diálogo, o plano de manejo
ambiental. Para isso, os líderes das associações e das comunidades terão que apresentar as práticas de manejo
das suas respectivas comunidades. Estamos para constatar se foi posto em prática ou não os compromissos
de manejo ambiental assumidos no I Encontro. Amanhã serão discutidos mapeamentos e benzimentos. Sendo
assim, precisaremos dos conhecedores de benzimentos. Para conduzir o Encontro estarão Bosco Rezende e
Vicente Azevedo. Para registrar as discussões dos participantes está Lucas Bastos.

Retrospectiva do Plano de Manejo discutido no
I Encontro e como foi aplicado nas suas
respectivas comunidades
João Bosco Rezende – Vamos a partir de agora, ouvir depoimentos
dos líderes das associações e das comunidades com a seguinte sequência:
CIPAC, ACIRU, OIBV, ACIMET, AEITY, AEITU, ATRIART, AATIZOT. Assim,
a partir dos depoimentos serão compartilhados e discutidos os avanços e
os retrocessos no manejo ambiental. Compreenderam? Se não compreenderam, venham nos perguntar.

CIPAC

Apresentação dos convidados
O dia previsto para o começo deste II Encontro acabou sendo prejudicado pelo final de uma festa e atraso na chegada
de alguns participantes. Na tarde desse dia foi feita uma
apresentação dos participantes, mas em condições adversas, por esse motivo não foi gravado, tampouco incluído
aqui.

Bosco Rezende – Antes de iniciarmos o encontro, os
convidados da comunidade Matapi, Vila Nova, Colina e de São José que chegaram ontem se apresentem.
Vicente Azevedo – Estive reunido com o corpo docente da Escola AEITY na comunidade Pirarara–Poço,
tendo como finalidade maior a busca da melhoria do
ensino escolar diferenciado. E neste Encontro também vou acompanhar e discutir junto com vocês na
medida do possível.
Francisco Lopes (Vila Nova) – Eu vim também. Sou
da comunidade Vila Nova. Meu nome é Francisco.
Do encontro de junho passado não vim por falta de
transporte. Para este encontro recebi combustível,
daí vim participar. Estarei no meio de vocês ouvindo as discussões e quando surgir ideias também
falarei.
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– O I Encontro aconteceu aqui em Pari–Cachoeira.
Naquele encontro com meus companheiros líderes, foi combinado como
fazer o manejo de pesca. É sobre isso que vou relatar nesse encontro,
pois trabalhamos em cima de dez propostas. Todos vocês percebem como
a área de Pari não tem lagos, mas simplesmente rio com seus igarapés.
Para trabalharem em conjunto, ficou definido que a área de Bela Vista, São
João, Maracajá e São Francisco poderiam ficar com a CIPAC. Foi consenso dos líderes dessas respectivas comunidades. Agora dou parecer de que
o manejo esta melhorando. O tinguijamento desapareceu completamente.
Mas continuamos fazendo pesca com as malhadeiras de forma moderada.
No dia de piracema, como a gente vai fazer? Eu não faço pesca, mas pescam aqueles que quiserem. Nós, os líderes de Pari, tínhamos dito para primeiro ouvir e observar o manejo das pessoas de outras associações. Com
isso, aos poucos viemos compreendendo, depois de tantas associações
aderirem à prática de manejo ambiental de forma saudável. A ACIMET foi a
primeira a ter iniciativa de pôr em prática o manejo ambiental. Em seguida,
foi em Pari acima. Diante destas circunstâncias, nós os líderes de Pari pensamos em não ficar fora deste movimento. Com essa intenção, pedimos
ao Dr. Aloisio que nos ajudasse a implementar o manejo ambiental. Assim,
foi pensando em realizar o I Encontro de Manejo em Pari–Cachoeira. A assembleia tinha escolhido para acontecer II Encontro em São José II, porém
eu e meu cunhado pedimos que se realizasse novamente aqui em Pari–
Cachoeira. Agora o líder da vila Dom Bosco apresentará o seu parecer
aos participantes. Também os líderes da Escola e das outras vilas, porque
somos muitos líderes desta comunidade. Finalizo aqui minhas palavras.
Rafael Castro

Antonio Azevedo (Matapi) – Do encontro acontecido
em junho não deu para vir participar por falta de
transporte. Para este encontro animei meus parentes e lhes disse – “vamos participar”. Assim, viemos
somar forças às realizações deste encontro.
Claudionor Barbosa (Colina) – Vim participar da comunidade Colina por escolha do povo. Escolheram–me para representá–los e ouvir as discussões
deste encontro. Sou aluno da AEITKAP.
Mateus Vaz (Acará Ponta) – Vim com os participantes
da comunidade Colina dizendo – “também vou participar”. Falei aos parentes – “vamos participar do
encontro, pois no anterior a gente já faltou. Vamos
ouvir e falar conforme o nosso alcance, pois somos
gente” – disse–lhes.
Honório Barbosa (Colina) – Também sou da comunidade Colina. Vim com muito prazer para este encontro com intenção de buscar as novas formas
de manejar a pesca e, ao mesmo tempo, apresentar–lhes as práticas de pesca da minha região. Meu
nome é Honório Barbosa, da etnia Desana.

Domingos Brandão – Estou sendo convocado para dar parecer sobre
o manejo perante os participantes. Em outras palavras, disseram, depoimentos. Então vou falar daquilo que vi e vejo. Os brancos, quando dão
depoimento, estão relacionando à censura, construir ou destruir ou criticar.
O presidente da CIPAC, legalmente constituído, falou da sua constatação e
eu vou falar da minha observação e daquilo que penso. O primeiro encontro
foi organizado de forma a promover o manejo ambiental em conjunto com
a comunidade São Francisco, pois os moradores de lá são meus irmãos
menores. Em Santo Antônio ficou responsável Rafael Sarmento, em São
João ficou o líder Luis Lana, em Bela Vista foi o presidente da COITUA, por
fim na comunidade São Domingos, ficou como responsável o José Maria
Barreto. Todos eles ficaram como fiscais, inclusive eu. Eu sinceramente
não cumpri o papel assumido no I Encontro. Estou falando isso na frente
de todos vocês. Recebi críticas de alguns, de que apesar da conscienti-
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zação de manejo, foi tinguijado na cabeceira do igarapé Caxiri. Somente
estou fiscalizando o presidente da associação. Tinha me contado que ia
fazer pesca e eu o repreendi dizendo que não é para isso. Pelo contrario,
os pescadores devem oferecer–lhe peixes capturados e ele, por sua vez,
partilhará com toda a comunidade. É assim que deve funcionar para com
meu irmão menor. Portanto, não estamos conseguindo controlar, sobretudo
o tinguijamento, a pesca noturna (zagaia G, P e M). Sendo assim, os pescadores de surubim continuarão a sua pesca. Enquanto que a captura de
peixes com cacuri e com matapi de cachoeira estão sendo abandonados,
como vocês estão vendo. Isso está acontecendo porque os arquitetos de
construir matapi na cachoeira faleceram. Por causa disso, estamos em luto.
Por outro lado, está contribuindo para o manejo de pesca, pois esse instrumento em algumas ocasiões captura um número de peixes exagerado. Eu
nunca estou indo para pescar, somente alguns pescam. A não observância
da prática de manejo de pesca saudável predomina aqui em Pari–Cachoeira. É um desafio a ser enfrentado. Ultimamente ouvi as palavras ditas de
um indivíduo da comunidade Cunuri, por meio de Carlos Moura: “Vamos
conversar no Encontro sobre os desafios do manejo, meu avô”. O Sr. Chico
da comunidade Maracajá relatou–me que o impacto de manejo ambiental
iniciou no rio Apapóris. Depois passou para Alto Solimões e no Alto Japurá.
Em São José do rio Apapóris, o meu compadre Afonso viu que os Tukano
de lá chegam ao porto com canoa de quatro bancos cheia de peixes. Com
isso dá para ter uma ideia de que há mais pesca predatória por lá. Os Tukano do clã Oamahsã estão presentes por aqui? Hoje em dia eles só conseguem pescar três a quatro quilos. Antes pescavam quinze quilos. Estou colocando para a gente conhecer a realidade dos outros, conforme o relato do
Sr. Chico. Ultimamente fui fazer pesca na área dos Hupda, mas não destruí
e nem fiz malefícios. E ainda foi combinado com meu irmão menor Rafael
Sarmento e José Maria Barreto para a gente reunir juntamente com as lideranças de base da OIBV, de São João e de Maracajá, com a finalidade
de tomar algumas decisões concretas. Mas avalio que isto não foi realizado
por falta de tempo ou por falta de comunicação. Assim, concluo dizendo que
não houve tanta melhora nessa área do manejo da pesca.
Valdomiro Rezende – Disseram que é para fazer depoimento sobre
manejo de pesca. Esses Tukano são pescadores de surubim. Como sou
Tuyuka, a minha dedicação seria a caça com a espingarda. Em casa tenho
espingarda. Tenho receio de caçar, pois quando ouvem tiro ficam afirmando – “já matou”. Às vezes o tiro erra o alvo. Em alguns ambientes só se vê
as pegadas dos animais. É difícil encontrá–los por aqui. Por isso, em geral
somos levados à prática de pesca. Bem embaixo do meu porto observa–se
à noite pescando com arco de pistola. Pessoa que tem esse instrumento
captura antes do pescador com caniço. Por isso, os peixes estão ariscos
quando pesca. Vejo isso como um exagero. Ajude a conscientizá–los sobre
a nova forma de manejo ambiental. Eu era marupiara. Agora não estou sendo. Para aqueles que têm esse instrumento é bom, mas está ficando ruim
para quem não tem. Seria bom se nós todos tivéssemos esse instrumento.
Peço aos que praticam a pesca com o arco de pistola para conscientizá–los
e ajudá–los a deixar de lado a pesca predatória. O tinguijamento acontece
de vez em quando. E fico feliz ao ver o pescador fazendo pesca saudável,
conforme o seu alcance.

– Todos os que vieram participar do encontro de
manejo ambiental, acredito eu, constataram a falta de lagos nas redondeLeopoldino Gentil
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zas de Pari. Tem somente o rio com seus igarapés. Da área de São João
para baixo se observam os lagos. Por enquanto, as pessoas que habitam a
área dos lagos não se manifestaram sobre a situação dos lagos. Conforme
o meu irmão maior Domingos Brandão, o manejo foi iniciado na ACIMET.
Como a gente não tem lagos é difícil fazer manejo de pesca. Como vocês
viram nesta manhã, só foi colocado beiju, quinhapira e mingau. Então peço
que não comentem entre vocês: as pessoas daqui não pescam? A pesca
aqui é difícil.

Como a gente não tem
lagos é difícil fazer manejo
de pesca.
A pesca aqui é difícil.

– Todos vocês ouviram os depoimentos dos meus
companheiros das cinco vilas pertencentes à CIPAC. O representante da
escola também colocará seu depoimento.
Rafael Castro

– Somos alunos
da escola Dom Pedro Massa. Viemos em nome da Escola para somar força às discussões deste encontro. Do I Encontro a gente tinha participado.
Como somos alunos, desconhecemos a prática de manejo ambiental de
forma saudável. Descobriremos juntos com vocês e completaremos conforme o nosso conhecimento. Na escola estamos trabalhando criação de
peixes. Ainda estão na fase de desenvolvimento. No outro ano serão capturados do viveiro para servir mojeca aos alunos. Meu nome é Isaías, da
comunidade Bela Vista.
Isaías Pimentel de Jesus (Representante da Escola)

Luiz Paz (Igarapé Umari) – Na primeira oficina de manejo, participei.
Depois, quando os líderes da CIPAC convidaram para fazer repasse, também participei. Ouvi os debates sobre tinguijamento, a pesca com zagaia
etc. Ao terminar o debate fiz repasse aos meus parentes, pois os meus primos de Bela Vista disseram para conscientizá–los de que o tinguijamento
é prejudicial ao meio ambiente. Não só isso. Também a pesca com zagaia
etc. Ouvindo isso, os irmãos da minha mãe quase ficaram “bravos”. Mas
depois compreenderam a importância do manejo ambiental. Reforcei que
não é para ficar ressentindo. Pelo contrário, buscar solução. Agora não sei
como eles se encontram. Em São Sebastião abaixo não faço pesca. Em
geral faço pesca acima de São Sebastião. Na área de São Sebastião, a
gente faz pesca, tanto Desana quanto Tukano. Quando a barragem era
nova, tinha muitos peixes como ahkoarã, buhpoa, traíra. Agora estamos
numa escassez porque foram usadas demais malhadeiras com bateção,
principalmente, com malhadeiras finas. Nos próximos dias, para colocar
tubulação, será preciso esvaziar água. Com isso se prevê maior prejuízo,
pois muitos peixes ficarão expostos, sem água em algumas partes da barragem. Somente terá abundância de peixes quando a água estiver no nível
certo. Na área do rio Umari, foi expressamente proibido jogar timbó.

OIBV
– Já estamos no segundo dia do Encontro. Os
anteriores já colocaram depoimentos sobre a realidade de suas comunidades. Logo que terminou o I Encontro nós, os líderes da comunidade Bela
Vista, fizemos repasse. Alguns atenderam a conscientização. Acredito que
acontece a mesma coisa nas outras comunidades. O Encontro não está
proibindo ninguém. Não tem como. Supomos que se proibisse a uma família o tinguijamento e o excesso de malhadeiras, oferecesse um fardo
de charque, um fardo de arroz por mês, seria ótimo. Em compensação,
ficaria abundante de peixes. Jogar timbó nos igarapés e nas beiras do rio
foi expressamente proibido em consenso com todos os habitantes da comunidade. Ficou combinado de fazer pesca de forma moderada. Aqui na
Alberto Vaz Pimentel
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Aqueles que não querem
ouvir argumentam que para
os que têm dinheiro está
bom. Pois sustentam
sua família com rancho.
Enquanto aquele que não
tem dinheiro é preciso jogar
timbó, fazer bateção para
sustento da família.
Não tem como controlar.

área de Bela Vista, não é como lá embaixo. Apenas consegue capturar
dois ou três, no máximo para fazer mojeca. Não para encher quinhapira
de peixes. É muito difícil. Pessoas de Bela Vista comentaram que de tanto
falar de manejo, os peixes estão cada vez mais escassos. Ainda disseram
que antes de aparecer a política de manejo, tinha a subida de piabinhas e
de aracus. Perguntaram entre eles o que está acontecendo. Os antigos diziam que na época da seca os peixes reproduziam nos lagos, e durante a
enchente se espalhavam no rio todo com a subida de piabas. As bateções
foram proibidas também. Mas ninguém esta acompanhando se realmente
está sendo observado. Porque nem todos os dias a gente acompanha
o pescador. Não sei se os AIMAs estão todos os dias acompanhando
os pescadores nas suas respectivas comunidades. Sinceramente, para
aqueles que pescam, precisamos conscientizá–los das práticas de manejo ambiental. Aqueles que não querem ouvir argumentam que para os
que têm dinheiro está bom. Pois sustentam sua família com rancho. Enquanto aquele que não tem dinheiro é preciso jogar timbó, fazer bateção
para sustento da família. Este é um desafio que enfrentamos na minha
comunidade. Quanto mais a gente conscientiza as pessoas da nossa comunidade, os pescadores das comunidades adjacentes vêm prejudicar
os ambientes de manejo. Esse é outro desafio. Neste ano não estamos
jogando timbó, talvez no outro ano... Não tem como controlar. Realmente
é um desafio a ser pensado.
Nivaldo Pimentel – Este meu parente já fez depoimento sobre a realidade da minha comunidade. Somos nós dois os líderes da comunidade. Foi
feito repasse do debate acontecido do I Encontro. Apesar disso, ultimamente constatei pescadores da vila São Domingos de rabeta na área de São
João e na área de Santo Antônio fazendo bateção. Fiquei me perguntando
se os líderes fizeram repasse do primeiro encontro de manejo dos peixes.
Pelo visto alguns descartaram o manejo ambiental. Consequentemente, o
líder local parece que nem fez repasse. Não acha assim?

AEITY
Cornélio Lobo – Estamos apresentando depoimentos sobre o manejo
de pesca acontecido depois do I Encontro. Nós da ACIMET e AEITY também tínhamos combinado de nos reunir alguns dias com a finalidade de
aprofundar o debate sobre o manejo ambiental. Ficamos esperando quem
vai tocar para frente. O presidente da ACIMET ou da escola AEITY? Ficou
esquecido. Como o manejo iniciou nas nossas áreas, continua vigorando
o plano de manejo. A pesca predatória aos poucos está sendo deixada de
lado. Agora o desafio está em fortalecer cada vez mais. Perguntam o que
está prejudicando a subida de peixes: os estragos, excesso de motores fluviais, lixo que se encontra no rio? Precisamos fazer coleta de dados, a fim
de analisar e estudar para solucioná–lo.

Neste ano estava tendo
subida, mas de repente
sumiram. Acho que
retornaram à sua origem
por causa dos estragos.
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Vicente Azevedo – Também vou falar a realidade da AEITY. O manejo
ambiental está sendo trabalhado pelos jovens. Eu acompanho. Todo dia
anotam os acontecimentos de um dia nos seus diários. Isso serve como
seu estudo do meio ambiente. Acredito na escassez da subida de peixes
por aqui. Já na minha área de São José os pescadores capturam poucos
peixes. A gente se pergunta o que esta acontecendo. Neste ano estava
tendo subida, mas de repente sumiram. Acho que retornaram à sua origem por causa dos estragos. O Cornélio é o coordenador dos AIMAs. Com
ele a gente tinha combinado de fazer reunião no rio Castanha e na área
da ACIMET. Não aconteceu. Depois deste Encontro espero que aconteça

reunião de planejamento de trabalho de manejo ambiental. Quanto mais
espera acontecer reunião, surgem desafios a serem enfrentados. Pois o
manejo ambiental funciona quando faz planejamento de trabalho por mês.
Mas é difícil promover reunião de planejamento. Vamos ver o que acontece
depois deste Encontro.

OIDS
Laurentino Viana – Em agosto tinha pensado em falar com meus parentes só de manejo. Tinha pedido relatório de trabalho dos AIMAs, mas
disseram–me – “estamos escrevendo ainda”. Fiz repasse do primeiro encontro oralmente, sem deixar escrito, nas comunidades de Maracajá, Santo
Antônio e São João. Em Maracajá estava presente o monitor de lá. Somente em São Francisco não fui. Concordo com as colocações do Sr. Alberto. Vejo que a subida dos peixes não teve por não ter havido enchente
suficiente neste ano. O excesso de barulho dos motores fluviais espanta os
peixes também, com isso os peixes estão ariscos e se escondem no fundo
do rio. Está difícil saber quem fez estragos aos peixes, porque são muitos
conhecedores desta coisa. Mas para isso nos reunimos aqui com objetivo
de solucionar. Apresentamos que o tinguijamento sumiu um pouco. É um
dos pontos positivos. Eu trouxe comigo um Hupda de Santa Cruz. Falará
depois. Em seguida o Alberto, Pedro, e um de São João apresentarão depoimento. Disseram–me que muitas pessoas estão fazendo pesca predatória nas suas regiões. Esclareci–os que falassem isso neste Encontro, os
desafios, a fim de buscarem soluções juntos.

... o manejo ambiental
funciona quando faz
planejamento de trabalho
por mês.

... a subida dos peixes não
teve por não ter havido
enchente suficiente
neste ano.
... tinguijamento sumiu
um pouco. É um dos
pontos positivos.

Alberto Sampaio – Sou da comunidade São Francisco. Constato que
teve avanço por parte do tinguijamento. Da minha comunidade ninguém faz
isso. Antes de vir aqui, no I Encontro, tinha cercado peixes para jogar timbó. Depois do Encontro ficou esquecido por lá mesmo. Comentamos que
a subida dos peixes está difícil hoje em dia. Precisamos aprofundar mais o
debate para encontrar alternativas, penso eu.
Rafael Sarmento – O que é que faz acontecer o impacto do manejo
ambiental? Constata–se o excesso de lixo no rio, começando aqui em Pari–
Cachoeira até São Francisco. Foi recomendado não jogar lixo no rio. Parece um descumprimento. Fiz repasse do primeiro encontro aos meus parentes da comunidade. Alguns ficaram satisfeitos, outros não. O lago Mioña
foi escolhido como lago de reserva. Ninguém está jogando timbó nesse
lago. Todavia, algumas vezes percebem–se rastros de canoa na direção
do lago. Eu não fico vigiando dia e noite, pois o próprio pescador deve ter
consciência da importância do manejo, porque já foi feito repasse. Apesar
da melhora do manejo, alguns continuam fazendo pesca predatória na área
de outras comunidades (Santo Antônio e São Francisco). Principalmente o
pescador de Bela Vista e de São Sebastião. É um absurdo. Não sei se tem
muitos peixes na minha área. Alberto Sampaio disse que até no Bohtaya
estão fazendo bateção com malhadeiras. Sinceramente, afirmo, a escassez
da subida dos peixes é por causa de dhoasé (estrago). Os Hupda continuam
praticando o tinguijamento nos igarapés. Tiram o meu timbó para isso. Eu tinha plantado para vender. Sendo assim, é preciso os Hupda virem participar
de encontro como este, principalmente de Nova Fundação. O Durvalino se
encontra aqui? Eu queria falar tanto com ele durante este encontro!

... a escassez da subida
dos peixes é por causa
de dhoasé (estrago). Os
Hupda continuam praticando
o tinguijamento
nos igarapés. Tiram o meu
timbó para isso.

Renato Lana – não sei quando aconteceu o I Encontro. Desde aquela
época sou ACIS. O capitão da comunidade parece que participou. Fiquei
sabendo que vocês falaram muitas coisas. Todavia aquele que não partici-
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... plano de manejo
ambiental para o bem
de todos. Não para
criar conflitos.
Hoje em dia se fala tanto da
falta de piracema, de aracus
e de piabas. Essa é a
preocupação de todos nós.

... pesco somente para
sustentar minha família,
conforme meu alcance.

pa de encontro como este fica falando tudo ao contrário. Ouvi dizer na minha comunidade de ter escolhido um AIMA. Mas ao deixar de ser, nem fez
repasse como funciona a política de manejo ambiental, era o Luis Lana. Ele
tinha estabelecido algumas condutas de pesca, como deixar malhadeiras
até as cinco horas da manhã. Ultrapassando desse horário seria recolhido.
Os AIMAs de Santo Antônio também tinham estabelecido de vigiar os lugares de abundância de peixes a noite toda. Caso encontrem malhadeiras
nesses lugares, seriam recolhidas. Ao ouvir essas coisas, comentei que
quem vai sofrer são aqueles que fazem pesca predatória todos os dias. Mas
refleti que não precisa exagerar tanto. Precisa dialogar e conscientizar os
pescadores. Pois o Encontro promoveu plano de manejo ambiental para o
bem de todos. Não para criar conflitos. Realmente a prática de tinguijamento foi deixada de lado. As pessoas da minha comunidade não pescam tanto,
porém vêm pescadores de fora, escondidos, levam nossas canoas. Depois
se escuta que a canoa de tal se encontra em outra área de pesca. Precisa–
se respeito às coisas do outro, pois vejo que faz parte do manejo ambiental.
Hoje em dia se fala tanto da falta de piracema, de aracus e de piabas. Essa
é a preocupação de todos nós. É um dos desafios a ser enfrentado na
nossa discussão. Mas nesse ponto entra a dimensão do benzimento tradicional. Na minha comunidade recomendamos o benzimento de pós–parto
somente àquele de bom juízo e pessoa madura no uso destas coisas. Na
minha área de manejo constatam–se alguns pescadores tinguijando à noite, ainda a escondido. Isso contribui para a escassez dos peixes na minha
abrangência. Então, é preciso criar peixes no viveiro. O poço da frente da
minha comunidade hoje se encontra cheio de lodo e folhas velhas. Consequência de mau uso. O lugar da minha pesca é somente na foz do igarapé
Yepuya. Uma coisa também, não fico vigiando a minha área de manejo.
Realmente, a escassez dos peixes precisa ser levada em discussão séria e
profunda, tendo a finalidade de buscar solução efetiva. Alguns benzedores
do pós–parto, por medo da gente–peixe, fazem estragos aos peixes.
Pedro Alves – Na minha comunidade moro com meus cunhados e
com meus sobrinhos. No lugar deles vim participar deste encontro. Também, na ausência deles da comunidade faço papel de líder, acolhendo os
visitantes. Quanto à questão de manejo ambiental na minha área, está
bom. A gente nunca ultrapassa o limite da área de manejo, isso funciona desde que comecei a morar em Maracajá. Do tinguijamento, desde os
tempos idos, nunca a gente fez. Capturar os peixes com malhadeiras isso
já fazíamos. Assim, até hoje pesco somente para sustentar minha família,
conforme meu alcance.

Baixo Tiquié
Honório Barbosa – Meus parentes, os depoimentos de vocês estão
de parabéns. Apresentaram a situação de vantagem e desvantagem de
manejo das suas respectivas comunidades. Pessoal de Pari abaixo muito
bom, também. Por isso vim participar deste encontro para ouvir e refletir
sobre a importância do manejo ambiental. Quero falar também na frente de
todos vocês da situação do manejo na minha área. Aqui no meio de vocês
estamos eu de Colina, tem da comunidade Vila Nova e meu tio Mateus,
do sitio Acará Ponta. Na minha área de manejo ainda tem peixe suficiente.
Só que estão ariscos. Por que estão assim? Por causa das malhadeiras!
Nos anos idos, o Guilherme, quando era capitão, proibia expressamente o
uso excessivo das malhadeiras. Recomendava fazer a pesca tradicional.
Atualmente, todos da minha comunidade têm malhadeiras de vários tipos,
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compradas com o dinheiro do Bolsa Família. Agora a nova geração deixa
malhadeiras dia todo e a noite toda nos lagos, nos poços e nos igarapés.
Consequentemente, quando prepara os anzóis–espera, não dá para conseguir quantidade maior de peixes, somente para alimentar a nossa família.
Para a venda se torna difícil, pois se consegue em quantidade maior com
muito custo. Quero colocar um lembrete para todos vocês. Na minha área
tem lagos de Wahperako e Dupusũko. Em Wahperako alguns viajantes pernoitam e fazem pesca predatória, tanto na subida de São Gabriel, quanto
na descida. Vendo essas coisas, minha comunidade colocou critério para
esses viajantes desrespeitosos do ambiente de manejo dos outros. Antes
de pescarem vários dias nessa área, primeiro pedir permissão ou comunicar aos líderes locais. Pois do Wahperako até Colina se gasta só uma hora
de rabeta. Às vezes encontra nessa área jirau bem grande de moquear
peixes. A gente sabe que para trabalhar precisamos nos alimentar bem. Do
contrário, o nosso corpo não suporta várias horas de trabalho. A comunidade não está proibindo. Foi dito que este encontro foi promovido para buscar
solução, não para criar conflitos entre nós. O importante é que o pescador
de outra área comunique e dê conhecimento sobre quantos dias vai passar
naquele local.
– Sou AIS da minha comunidade, como o Renato
Lana. As pautas que se encontravam no convite do primeiro encontro foram
feitas em discussão com a minha comunidade. Recomendei ser responsável pelo bom manejo ambiental. Todos temos o limite da área de manejo.
Por isso, os viajantes e wai baasiarã1 colocamos critério de pedir permissão
da comunidade antes de permanecerem vários dias pescando na nossa
área de manejo. Fico desgostoso ao saber que fulano está fazendo pesca
às escondidas na área dos outros, não é assim? Apesar de termos muitas
malhadeiras, as pessoas da minha comunidade não usam tanto. Usa–se
quando precisam ou não conseguem pescar em quantidade. Mas foi recomendado que as colocassem somente algumas horas. Recomendei à
minha comunidade para não tinguijar os lagos, poços e igarapés. Minha
comunidade discutiu também sobre o benzimento de banho do recém–nascido com os pais. Porque os benzedores, ao protegê–los, citam vários tipos
de pimenta. Depois de levá–los para casa, não purificam o rio. Por causa
disso, há falta de piracema e desova dos peixes, diziam os anciões da
minha comunidade. Essa questão precisa ser aprofundada na nossa discussão.

... o Guilherme, quando
era capitão, proibia
expressamente o uso
excessivo das malhadeiras.
... a nova geração deixa
malhadeiras dia todo e a noite
toda nos lagos, nos poços e
nos igarapés.

Francisco Lopes

Antonio Azevedo (Matapi) – Sou líder da minha comunidade. Cada
líder da comunidade se preocupa em trabalhar para o bem da comunidade.
Apenas quero falar a questão da falta de piracema dos peixes conforme o
meu conhecimento tradicional. Os anciões, nossos pais, parentes adjacentes e jovens talvez estejam fazendo estrago aos peixes. Na minha área,
pelo menos, tem peixes ainda. Piracema dos peixes sempre acontecia no
mês de julho e agosto. Na época da enchente de maio, julho e agosto
tinha muitos piuns (nurirã) e, ao mesmo tempo, o rio ficava abundante de
peixes. Isso na minha área de manejo. Atualmente não está sendo como
no passado. Encontra–se como aqui em Pari, sem nurirã. É uma mudança
que está acontecendo na minha área de manejo. Para não acontecer isso,
os benzedores do primeiro banho do pós–parto têm de ter juízo e maturidade de usar benzimento do banho. Precisamos nos preocupar com a alimentação dos nossos futuros filhos. Vamos conscientizar os nossos filhos
para um manejo ambiental equilibrado. Foi comentado muito aqui a falta

Piracema dos peixes
sempre acontecia. Na época
da enchente de maio, julho e
agosto tinha muitos
piuns (nurirã) e, ao mesmo
tempo, o rio ficava
abundante de peixes.
1 Aqueles que vêm de comunidades

de longe, do alto curso do rio, trazem
rancho, montam acampamento (barraca) e passam dias pescando – mariscadores.
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Foi comentado muito aqui a
falta de piracema dos peixes
neste ano. Quem é que faz e
provoca isso? Nós mesmos
provocamos isso.
Nós os benzedores
precisamos melhorar
a nossa atitude.
... o pescador de outra
localidade desconhece os
ambientes de pesca. Por
falta desse critério, o
pescador intruso faz
pesca predatória.
Outro ponto que quero falar
é sobre o benzimento do
primeiro banho do recém–
nascido. Vamos ter cuidado
com isso, ter juízo e
maturidade e ser
conhecedor profundo
da nossa tradição.
Este rio é de nós todos.

Nos anos idos, só uma
pessoa era encarregada
desse trabalho.

2 Benzimento usado antes de tinguijada
para que os peixes morram logo, principalmente aqueles maiores.
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de piracema dos peixes neste ano. Quem é que faz e provoca isso? Nós
mesmos provocamos isso. Vamos melhorar a nossa maneira de manejar os
peixes, meus parentes. Os nossos parentes de Pari acima não conseguem
pescar peixes suficientes para acompanhar com manicuera. Por causa de
alguns benzedores desajuizados. Nós os benzedores precisamos melhorar
a nossa atitude.
Mateus Vaz – Ouviram os depoimentos dos meus companheiros? Pois
acontece conforme relataram. Primeiro quero falar a vocês em relação ao
manejo da pesca. Lá está assim. Os depoentes anteriores falaram muito
bem. Mas faltou um ponto a ser colocado aqui. A gente quer que os pescadores que forem passar vários dias na nossa área de manejo cheguem com
o líder para pedir permissão e entregar paneiros de farinha. O líder distribuirá aos pescadores da comunidade uma lata de farinha em troca de peixes
moqueados. Por sua vez, aquele que veio fazer pesca vários dias somente
podia pescar mandi esperando os peixes moqueados serem entregues a
ele. Coloco esse critério porque o pescador de outra localidade desconhece os ambientes de pesca. Por falta desse critério, o pescador intruso faz
pesca predatória de três ou dois dias com malhadeiras grandes, médias e
pequenas. Por isso viemos participar deste encontro, com a finalidade de
conscientizá–los e apresentar os critérios aos pescadores de outras áreas,
quando forem para a abrangência do baixo Tiquié. Viemos com a intenção
de nos informar se os líderes realmente conscientizam suas comunidades.
Outro ponto que quero falar é sobre o benzimento do primeiro banho do
recém–nascido. Vamos ter cuidado com isso, ter juízo e maturidade e ser
conhecedor profundo da nossa tradição. Aquele que faz estrago, protegendo o recém–nascido depois do banho, faça o favor de purificar o rio a fim de
que o transcurso dos peixes seja normal. Este rio é de nós todos. Na minha
área tem muitos lagos. Apesar disso, consigo pescar somente jacundá para
fazer quinhapira para sustentar minha família. Ano passado teve piracema
de piaba durante uma semana na minha área de manejo, mas de repente
sumiram. Portanto, meus parentes, a falta de piracema e desova de peixes
neste ano, acredito, está assim em toda a bacia do Tiquié. Acredito que
alguns levam canoa de vocês escondidos nas outras áreas de manejo dos
peixes. Escondem nos lagos, servindo–se nas outras viagens. Parem de
fazer esta coisa. Fica feio ao ouvir todos como num Encontro deste.
Severiano Sampaio – Da primeira oficina não participei, mas meu filho Alberto tinha participado. Depois me fez repasse de toda a discussão.
Concordei com ele, dizendo que o manejo tem a ver com o nosso viver
cotidiano. Os padres já previam que haveria tempo de escassez neste rio
Tiquié. Por isso, desde aquela época, eles pediam a criação de peixes em
viveiros. Só que o pedido deles não foi atendido. Agora quem sofre somos
nós mesmos. Recentemente, para não ficar tão difícil para a nova geração,
alguns dos nossos parentes começaram esse movimento da política de
manejo ambiental equilibrado. Procuram assessores intelectuais como parceiros desse movimento. Veja bem, antigamente, os nossos avós, antes e
depois de tinguijar os lagos, os poços, faziam benzimento para purificá–los.
Hoje, ao tinguijar sentimos a falta dessa dimensão. Por falta disso, surgem
lodo (como sujeira) e esvaziamento nos ambientes de pesca. A pessoa tinguijadora tem de ter conhecimento de purificação dos lagos. Nos anos idos,
só uma pessoa era encarregada desse trabalho. Agora todo mundo quer
ser atuante de nimapeo2 quando tinguija. Como Renato disse, todo mundo
quer ter benzimento tradicional. Até a escola está incentivando isso. Vejo

que os alunos, sendo adolescentes, não têm juízo e maturidade em tê–lo.
Um exemplo, uma vez numa reunião dos pais a Ir. Assunção, diretora da
escola, reclamou que a promiscuidade dos índios provem de dentro da família. Imediatamente respondi–lhe – “não irmã, os alunos índios conhecem
e aprendem isso na disciplina de ciências e na aula do corpo humano, dentro da escola”. Está assim. Primeira coisa: motores de 40 e de 90 HP; barcos de 120 e 180 perturbam a piracema dos peixes. O nosso rio é pequeno.
Os peixes também são sensíveis ao barulho dos motores e dos banzeiros. Consequentemente, quem sofre somos nós. Por causa da entrada do
progresso dos brancos. Quando não tinha essas coisas, o nosso rio era
abundante de peixes, tranquilamente. Segunda coisa é o uso excessivo
das malhadeiras, conforme foi falado pelo Sr. Antonio. Por exemplo, será
que nós humanos não teremos medo quando a nossa casa for invadida?
Acredito que acontece a mesma coisa aos peixes. Agora quero contar um
fato para vocês. Meu filho, estudando aqui, me contou sobre a necessidade
de alimentar–se bem. Senti pena dele. Fiz benzimento de ficar abundante
de peixes neste estirão de Pari. Assim, naquela época tinha peixe suficiente
para subsistência da família. Fiz isso pensando que meus filhos também
seriam beneficiados no dia da quinhapira da vila onde ele pertence. Meus
filhos concluíram seus estudos, daí parei de fazer esse benzimento. Agora, neste ano todo constatamos a falta de piracema. Por isso, o Inácio me
disse ontem: – “titio, foi o senhor que fez ficar abundante de peixes aqui
na área de Pari?” – Fui eu, respondi–lhe. A fim de tirar dúvidas, pediu–me
para benzer este ano. – Pode esperar, repondi–lhe novamente. Farei conforme o meu conhecimento tradicional. Sabemos que em casa se convive
bem enquanto tiver alimento cotidiano. É a mesma coisa para os peixes do
nosso rio.
– Sou do igarapé Castanha. Todos
vocês me conhecem desde a época de garimpo. Atualmente sou líder da
comunidade. Meu filho é AIMA na minha comunidade. Mas não veio participar. Eu como líder já participei da oficina dos AIMAs em Pirarara–Poço.
E deste encontro vim participar com muito gosto. A escassez dos peixes
constata–se no meu rio Castanha, também. Todos estamos vendo que os
peixes aos poucos estão acabando. Quando eu era criança tinha até de sobra para moquear. Agora encontram–se transparentes. Pesca–se somente
para almoço e jantar. Nos anos idos, antes de pescar mandi era preparado
fogo para assá–los. Hoje mudou completamente. Por que está acontecendo isso? Por qual motivo? Ouve–se por aí que quanto mais a gente promove oficina de manejo dos peixes, está acontecendo a escassez dos peixes.
Segundo os comentadores por aí, antes pescava suficiente para sustentar
a nossa família. Tudo isso é por causa do uso excessivo das malhadeiras.
Meu irmão Armando repreendeu muitas pessoas que compram lanterna,
facheam a noite toda tanto a caça quanto os peixes. Nos anos idos, a caça
também era abundante na minha área de manejo. Aos poucos está escasseando, também. Na época de garimpo vocês sabem que eu vendia
muita caça aos garimpeiros. Talvez, seja a consequência disso. Assim, vim
participar com intenção de contribuir com algumas coisas neste encontro.

... todo mundo quer ter
benzimento tradicional.
Até a escola está
incentivando isso.
O nosso rio é pequeno.
Os peixes também são
sensíveis ao barulho dos
motores e dos banzeiros.
... em casa se convive bem
enquanto tiver alimento
cotidiano. É a mesma coisa
para os peixes do nosso rio.

João Bosco Macedo (Duhtura)

... os peixes aos poucos
estão acabando.

Jocy Gomes – Cheguei aqui às 13h. Sou da comunidade Trovão. Na
minha associação sou tesoureiro. E ainda sou AIMA. No primeiro encontro
acontecido aqui no ano passado já participei. Na minha área de manejo
tem ainda os peixes. Sinceramente, os tinguijamentos foram deixados de
lado. Mas nem todos. Alguns continuam desafiando a escondido quando
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os conscientizamos da importância do manejo ambiental. Portanto, alguns
aderem e outros não à política do manejo ambiental. Meus parentes, vim
participar com muito gosto deste encontro.
Antenor Arantes – Do encontro passado participei, também. Todos
nós ouvimos sobre a importância de cuidar bem das nossas áreas de manejo. Como meu primo Wadé disse, com a intenção de encontrar uma solução de pesca saudável. Uma coisa aconteceu. Todas as minhas malhadeiras que estavam na minha casa foram recolhidas. Agora me pergunto – era
só eu para aderir ao manejo de pesca equilibrado? Aqueles que quiserem
pescar, pesquem. Neste distrito, maioria tem malhadeiras sem ser usadas.
Mas alguns as usam para sustentar suas famílias. Aqui em Pari, alguns
pescam com arco–pistola. Esta prática foi proibida expressamente. Apesar
disso, predomina tanto de dia como de noite. Quando ouço que tal indivíduo
usa esse instrumento para captura dos peixes, fico ressentido. Mas não
solto palavras de repreensão. Apenas reflito no meu coração, será que os
líderes da vila fizeram repasse do primeiro encontro? Peço encarecidamente – deixe de usá–la, pois enquanto a gente depõe para o melhoramento do
manejo, surge esse desafio da pesca predatória aqui em Pari–Cachoeira.
Antes do surgimento desta política de manejo, dava para pescar peixes
suficientes.3 Meu finado pai, ao pescar peixes, usou somente instrumentos
tradicionais. A fim de sustentar sua família, em nenhuma ocasião fez mergulho com arco para capturar peixes nos períodos diurnos e noturnos.

AEITYPP
Otavio Pena – Por que se fala tanto em manejo ambiental? Essa foi
minha instigação pessoal antes de vir participar deste encontro. Assim, vim
participar e discutir neste encontro, para depois introduzir na escola o valor
e a importância do manejo ambiental hoje nas respectivas áreas. Feito isso,
juntamente com os alunos da escola, levar a conscientização às comunidades adjacentes e daquela área. Por isso, vou anotar no meu caderno toda
discussão deste encontro, isso servirá como referência de conscientização
aos meus parentes. Alguns anos depois, veremos por meio da avaliação se
houve melhora ou retrocesso. Assim, precisará a rediscussão da política de
manejo, a procura de solução compatível com a nossa realidade.

... alguns aderem, outros
não, ao plano de manejo.

3 Há certa ironia nas afirmações desse
tipo. Antes faziam como queriam, sem
importunação, e encontravam peixe.
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Rafael Marques – Da discussão do primeiro encontro li apenas no
relatório. Naquele relatório constam dez itens elaborados por vocês, como
controlar malhadeiras, tinguijamento e estrago aos peixes, conforme o presidente da CIPAC nos informou. Parece que os nossos parentes de Pari
capturam peixes com arco–pistola, mergulhando–se. Comentaram muito
sobre isso no depoimento. Na abrangência da ATRIART foi discutido muito sobre o uso deste instrumento. Esse movimento de manejo ambiental
foi pensado, inicialmente, pela ATRIART. Mas tem desafio enorme, conforme os depoimentos apresentados pelas lideranças. Na minha comunidade
moram somente filhos de um pai, mas conscientizá–los é difícil. Imaginem
vocês que moram com seus sogros, cunhados, primos e das outras etnias.
Com isso, estou querendo dizer, alguns aderem, outros não, ao plano de
manejo. O desafio se ouve daqueles que não aderem ao repasse de melhorar o manejo. Argumenta–se que os copropositores desta política têm
seu salário de sustento familiar. Esse desafio nos instiga a aprofundar mais
nossa discussão em relação ao manejo ambiental, com a nossa assessoria. Enfim, pedir mais apoio da nossa assessoria. Apesar das dificuldades
encontradas, ultimamente, constata–se a diminuição do uso excessivo das

malhadeiras. É o avanço da área da abrangência da ATRIART. Recentemente foi elaborado um documento, assinado por todos os membros da comunidade, de não deixarmos de ser responsáveis por um manejo equilibrado. Alguns lá continuam defendendo o uso da malhadeira fina, pois dizem
que capturam no momento em que a gente precisa alimentar nossa família.
Na questão do tinguijamento, como todos vocês relataram, lá está sendo
deixado de lado, também. Esse é ponto positivo para todos nós. Mas foram
nossos antigos avós os maiores tinguijadores dos lagos e igarapés. A gente
fala do melhoramento desta prática, mas continua a discussão sobre a escassez dos peixes nas nossas áreas de manejo. Nesse ponto, precisa–se
aprofundar nossa pesquisa e estudar. Pois temos os AIMAs pesquisadores
para contribuir neste ponto. Outra coisa: cada líder da comunidade instiga o
AIMA a promover reunião de conscientização e orientação sobre o manejo
ambiental. Eles conhecem melhor que nós, pois eles recebem formação e
treinamento para isso. Meu pai uma vez tinguijou a Cachoeira Caruru, no
meio das pedras mesmo. O senhor Mateus e o senhor Severiano disseram
que velhos (bukurã) faziam tinguijamento, mas depois purificavam a água
e o rio. O responsável do tinguijamento te heu re wehtare koakã, añuse heõ
nukõ wepa marĩ wewe.4 Atualmente, a gente trata de forma inadequada
depois de tinguijar os nossos ambientes de manejo. Meus parentes, vendo
o processo da carência dos peixes, a ATRIART teve a iniciativa de pensar
autossustentabilidade, elaborando o projeto de piscicultura. Muitas vezes,
para nós indígenas, a falta de condição dificulta um trabalho produtivo. Vejam bem, os brancos progridem seus trabalhos com as maquinarias. Esses
instrumentos facilitam o trabalho e faz render o tempo. Por falta desses instrumentos, a gente gasta muito tempo querendo construir um viveiro para
peixes. Mesmo assim, com esforços de cada um, foram construídos manualmente açudes familiares. Mas o objetivo principal da criação dos peixes
em viveiro é suprir a insuficiência dos peixes na minha área. Não foi pensado para escoar e vender para a população toda da bacia do Tiquié. No
dia que é preciso, eles pescam nos açudes para sustentar suas famílias.
Os peixes nos açudes precisam ração para se alimentar. Por falta disso, o
desenvolvimento dos peixes se retarda. Estamos em busca de um objetivo
comum, por isso relatamos a realidade das nossas comunidades. Para os
moradores de Pari acima só tem estirão. Não tem lagos e nem poços. Somente tem pedras. Vive–se por lá com muito sacrifício. Foi reduzida a prática de jogar e capturar os peixes nos arredores das pedras com wai nimã
(cunami). Bateção também diminuiu. Essas práticas eram predominantes
na época da seca. Realmente nossos antepassados, após o tinguijamento,
purificavam os lagos, os igarapés pouco maiores e poços com benzimento.
Por isso, naquele tempo, acredito, tinha piracema todos os anos. Alguns
tinguijam igarapés impossíveis de entrar com a canoa, isso foi permitido em
consenso na assembleia. Precisamos ser sensíveis e atentos para cuidar
dos nossos ambientes de manejo. Estamos no rumo certo. Aqueles que
assentam o repasse do encontro como este já estão colocando em prática,
outros apesar de acolherem não põem em prática.

AEITU
– Para nós de Pari acima só tem estirão, aí não dá
para fazer e por em prática a política do manejo ambiental. Quero falar do
trabalho da escola. Realmente, a piscicultura foi pensada para suprir as
necessidades básicas das famílias. A barragem é feita manualmente; às
vezes, quando chove, não suporta a força da água. Como vocês sabem,
Bosco Rezende

4 Purifica com o benzimento o líquido

do timbó jogado no rio, faz tornar coisa
boa.
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a escola nem todo tempo oferece alimentos aos alunos. Com os peixes do
viveiro, pelo menos, se consegue viver bem. Na área de Caruru tinha pelo
menos alguns poços. Infelizmente, às escondidas, pescadores capturaram
todos os peixes de lá, com malhadeiras de todos os tipos. Até com mosquiteiros. Na verdade, era para cuidá–los com plano de manejo ambiental.
***
– Não tenho tanto para falar. Parabenizo as pessoas quer
tiveram a iniciativa de desenvolver a piscicultura na área de Pari acima.
Primeira coisa, meu pai me disse que trabalha na escola aqui há vinte anos.
Ninguém lhe dispôs um terreno para trabalhar. Somente o Sr. Maximiniano,
que é o padrinho dele, recentemente ofereceu um terreno apropriado para
piscicultura. Nesse terreno meu pai construiu viveiros de peixes. Agora já
tem peixes, como acarás, para fazer mojeca e quinhapira. Dentro desse
terreno já tem três viveiros. Papai disse que o rio vai ficar sem peixes daqui
alguns anos, por isso a gente resolveu trabalhar também com piscicultura.
Termino parabenizando o pessoal de Caruru pelo seu trabalho.
Jaison Lana

– Não tenho muitas coisas para falar. Acho que já falou o
capitão da comunidade. Lá a gente colocou acima de tudo o trabalho democrático. Agora na liderança está o meu sobrinho. Anteriormente ele já
falou a realidade da comunidade. Quero relembrar que na primeira oficina reunimos um grupo, começando dos líderes de São Domingos até de
São Francisco. Para mim ficou difícil ser fiscal, pois o capitão é autoridade
maior da comunidade, não é? Estou justificando perante o público que as
responsabilidades assumidas na primeira oficina junto com Sr. Domingos
Brandão, pessoalmente, digo que não cumpri o meu trabalho.
Luiz Lana

– O Renato falou coisas bem profundas. Já naquele momento quase me levantei para responder a ele, pois coisas conhecidas são fáceis de serem explicadas. Acontece conforme você disse,
Renato. Naquela oficina nos reunimos em um grupão, tomamos uma decisão coerente, com bom senso e boa consciência. Apresentamos os limites de nossas áreas de manejo. Em conjunto decidimos assim: o Rafael
Sarmento, Dipepõr‰; em Pari–Cachoeira acima ficou José Maria Barreto,
Buberapor‰; eu Domingos em Pari; o Luis Lana em São João – como fiscais
do manejo. Cada um se autoindicou, pensando que nós falaríamos com
qualquer pessoa. Aconteceu assim, Renato. Por isso, a partir dessa vez,
você vai responder no lugar do Sr. Luis Lana. Qualquer problema, reunião
e encontro, serão enviados convites para sua pessoa. Era só isso para nós
fiscais. Limitar a área de manejo de pesca nada tem a ver conosco. Pois
quando a gente não sabe discutir, cria conflito e problema. Para evitar isso,
não é da competência dos fiscais esse assunto.
Domingos Brandão

– Até agora não estava sabendo das decisões tomadas
por vocês sobre o assunto dos fiscais. Meus parentes, acontece assim
mesmo quando toma decisão só um grupinho. Entre vocês decidiram isso,
dizendo – “vou ser fiscal ou você fica como fiscal por ser de tal comunidade”. Olha o que está acontecendo agora! Ninguém me fez repasse dessa
decisão, principalmente esse Luis Lana. Da discussão da primeira oficina
estou por fora, desconheço. Ainda ouço que ao ocupar ou aceitar um cargo
é para enfrentar os desafios. No momento não aceito esse cargo de fiscal.
Porque o povo sempre reclama que ele quer trabalhar. Acontece isso por
falta de pessoas da nossa comunidade. Para o ano quero que não se repita
isso. Perante o público, quero dizer que não assumo o cargo de fiscal. TeRenato Lana
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nho medo, ou melhor, teria que consultar os meus parentes. Primeiro, tenho
que fazer repasse desse encontro em minha comunidade. Tua colocação
está correta, mas preciso dar conhecimento ao meu povo. Talvez lá tenha
alguém que queira trabalhar com isso. Pois teve muita conversa do caso
do Luis Lana, na comunidade. Eu entendo vocês, por ter a capacidade de
entender a colocação dos outros, fui escolhido para ser capitão da comunidade. Enviarei a vocês uma carta com a decisão da minha comunidade.
Arsênio Lôbo – Ontem faltei por causa da festa na minha vila. Gosto de falar somente a verdade. Acho que vocês já falaram muitas coisas.
Fundei a Vila São Miguel, para aumentar a população daqui. Na verdade,
sou de Pari abaixo, especificamente da comunidade Iraiti. Nessa área tem
lagos, bastante. Por morar aqui, considero que não tenho lagos de manejo.
Na verdade sou dono dos lagos na minha área de nascença. Mas está aí
meu sobrinho Paulo. Agora sou dependente de Pari, enquanto meus filhos
estudam aqui. Apesar de falar que não tem peixes, os moradores que têm
lagos conseguem pescar o suficiente para o alimento cotidiano. Aqui em
Pari está muito difícil fazer pesca, porque os peixes estão escassos. Mas
estou acostumado, juntamente com meus filhos e minha esposa, depois
de morar sete anos aqui. Precisamos dialogar para encontrar solução. Realmente os velhos faziam tinguijamento, mas depois purificavam as águas
do rio. Nós, ao tinguijarmos, esquecemos de purificar as águas. Na minha
área aconteceu fato real, pois sumiram os peixes. Os benzimentos feitos
por meio do assopro. Para nós realmente precisa ahpo5 com benzimento,
os nossos lagos e nosso rio, sem pensar em fazer estragos, pois os peixes
são nosso alimento cotidiano. Os brancos nos ajudam a discutir um manejo
equilibrado, mas não oferecem arroz, feijão para que os peixes desovem e
façam piracema com tranquilidade. Então, o jeito é pescar, tinguijar. Mas o
tinguijamento é o problema. Precisa ser resolvido. Fazer e construir viveiros
de peixes como anteriormente alguém falou. Entramos em parceria com a
ATRIART, vendo seu projeto de piscicultura com resultado positivo, caso
contrário a gente não buscaria fazer parceria com essa associação. Está
sendo desenvolvido um ótimo trabalho. Queria falar somente isso.
Atílio Dutra – A gente já fez apresentação ontem dos nossos nomes.
Até os participantes de Vila Nova me conhecem, pois nos tempos idos
passei por lá. Apresento–me, sou da comunidade Cabari. Na verdade, era
para dar informes dos fatos acontecidos aqui depois do primeiro encontro. Mas vocês foram falando fora do assunto. Era só dizer – aconteceu
isso em tal tempo. Dessa forma já estaríamos na outra pauta. Quero colocar minha observação. Depois da primeira oficina, como vocês disseram,
melhorou bastante. Tinguijamento, sinceramente, diminuiu bastante. Logo
que regressei do encontro na minha comunidade, fiz repasse aos meus
avós e meus tios, porque lá somos só três famílias. Não deu para convocar
grande reunião, por isso eu fui fazendo repasse de casa em casa. Falei
para diminuir a prática de tinguijamento, comprar menos malhadeiras finas,
deixar malhadeiras somente de dia e ainda não fazer bateção. Disse–lhes
que isso foi discutido na primeira oficina. Realmente melhorou bastante.
Apesar de falarem que tem peixes nesse rio, é o mais frequentado por
pescadores. Nesse rio Mioña tem peixes como surubim, pacus, aracus etc.
O único que você não encontra por lá é a piraíba. O uso excessivo de malhadeiras diminuiu também. Por isso, o meu rio está abundante de peixes.
Vocês comentaram a falta de piracema nesse ano. Na minha comunidade
a gente comenta sobre isso. Por que está acontecendo assim? Quem é
bom de pesca, consegue capturar surubim, pacus com zagaia, facheando.

Os brancos nos ajudam
a discutir um manejo
equilibrado, mas não
oferecem arroz, feijão para
que os peixes desovem
e façam piracema com
tranquilidade. Então, o jeito
é pescar, tinguijar. Mas o
tinguijamento é o problema.

Falei para diminuir a prática
de tinguijamento, comprar
menos malhadeiras finas,
deixar malhadeiras
somente de dia e
ainda não fazer bateção.
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Vejo essa prática como normal. Surgiu a ideia de fazer manejo de pesca
equilibrado na minha área. Sou sócio da ATRIART. Apesar disso, nunca me
interessei em trabalhar a piscicultura. Mas vou ter ainda viveiro de peixes.
Quero colocar os problemas que aconteceram na minha área de manejo.
Vocês que são meus vizinhos, quando forem pescar na minha área, primeiro cheguem comigo para pedir permissão. Porque todos sabem que foram
colocados os limites das áreas de manejo. É só dar conhecimento dos dias
que vão passar na minha área. Eu não nego de jeito nenhum a permanência de vocês na minha área de manejo.

... manejo sustentável dos
peixes é a maneira
como as comunidades,
pescadores, associações
aqui no rio Tiquié, podem
usar o peixe e, ao mesmo
tempo, manejar para que
as futuras gerações, de seus
filhos e netos, também
possam continuar a
desfrutar desse recurso
que existe aqui.
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Aloisio Cabalzar (ISA) – O próximo ponto da pauta é sobre as medidas
de manejo que estão sendo adotadas. Ainda estamos muito no começo,
mas já há alguma avaliação sobre essas medidas. No primeiro encontro a
gente conversou um pouco sobre essa ideia do manejo, talvez valha lembrar um pouco. Acho que nesse primeiro encontro e aqui novamente, nesse
começo da manhã, cada um está dando o seu depoimento, seu ponto de
vista sobre esse problema. Como começou, historicamente, a acontecer
a escassez dos peixes aqui na região, até que ponto está escasseando
mesmo, em diferentes comunidades as situações são distintas... E também como que, pouco a pouco, vendo, se dando conta dessa dificuldade,
como as pessoas estão mudando de atitude e pensando em como fazer,
tentando uma solução para esse problema. Então, manejo sustentável dos
peixes é a maneira como as comunidades, pescadores, associações aqui
no rio Tiquié, podem usar o peixe e, ao mesmo tempo, manejar para que
as futuras gerações, de seus filhos e netos, também possam continuar a
desfrutar desse recurso que existe aqui. O peixe é o principal alimento da
região, junto com os produtos da agricultura. É necessário ao sustento das
famílias e, em algumas áreas, também serve para o comércio em pequena
escala. Ninguém pode abrir mão da pesca, principalmente aqueles que não
têm uma fonte de renda. Então a discussão, a questão, está aí. Nas áreas
de todas as comunidades, desde Matapi, lá na foz do Tiquié, tanto que agora eles compareceram, a produção da pesca, em maior ou menor medida,
está reduzindo... Esse problema vem se agravando. Eu pessoalmente ou o
ISA, que represento, a gente não tem uma proposta pronta para isso, a proposta nossa é justamente, nesse tipo de encontro, que as pessoas falem a
sua posição, tragam as suas informações, de suas comunidades, as dificuldades de trabalhar com isso; muitos aqui estão relatando que, apesar da dificuldade de falar em reunião na comunidade ou entre as comunidades, de
falar desse assunto, chamar um pouco a atenção sobre o problema, muitos
ainda não se sensibilizaram ou não aderiram, talvez também porque é uma
discussão muito recente, está começando, esse é o segundo encontro, assim nessa área ampliada de todo o Tiquié, com todas as associações, ainda
é o segundo encontro, começou esse ano. Também a maneira como vai ser
feito isso... Falar é importante, conversar, ter reunião, mas talvez só isso
não seja suficiente, talvez tenha que ter mais algumas coisas além disso.
No I Encontro muita coisa foi falada, o grande avanço é que todo mundo se
colocou de acordo, que existe esse problema e que precisa começar a ver
como enfrentá–lo. Acho que todos, pelo menos aqueles que participaram,
cento e dez pessoas, pela lista de presença, e todas as diretorias, vários
capitães, estavam de acordo sobre essa questão.
Agora, como implementar o plano de manejo, como o Bosco perguntou, o que fazer além das reuniões e conversas, podemos começar a
aprofundar aqui? A conversa é importante, mas depois de um, dois, três
encontros, começa a se repetir. Então é preciso avançar. Pensando dessa

maneira, acho que tem duas coisas que são importantes: primeiro, fazer
algumas pesquisas ou estudos, pesquisa de opinião, mais abrangentes.
O Tiquié tem hoje uma população de quatro mil pessoas, entre Brasil e
Colômbia. Aqui nesse encontro participam no máximo cento e poucas pessoas, então tem muitas pessoas que não estão aqui, até escutam, porque
um conta para o outro, estão sabendo, mas não estão bem incluídas nessa
discussão. Uma maneira de escutar todo mundo é através de uma pesquisa de opinião sobre pesca, para começar a localizar melhor o problema,
aonde que tem mais pressão, mais dificuldades, onde a pesca já não é
mais suficiente para o sustento. Provavelmente cada um de vocês já sabe,
mas uma pesquisa com cada pescador, de todas as comunidades, vai ficar
mais claro e melhor documentado, digamos assim. Então, uma das coisas que a gente pode discutir, como propostas para continuação, plano
de trabalho, seria fazer alguns estudos envolvendo uma ou duas pessoas
de cada associação, aí depende. Tem associações que desenvolvem esse
trabalho há mais tempo, que já temos acompanhado mais diretamente –
ACIMET, AEITY, ATRIART e AEITU. No caso das outras associações, teria
que ver até que ponto tem interesse em adotar alguns trabalhos que vêm
sendo feitos, de pesquisa. Nessas pesquisas já pergunta para cada um
suas propostas... E talvez daí começar a implementar, mas aí no âmbito de
cada associação, dependendo muito como cada associação quer trabalhar
com isso. No encontro passado já surgiram propostas do que fazer, dividiram–se em grupos e cada grupo se colocou, inclusive foram apresentados
cartazes. Infelizmente ainda não foi digitado, não foi feito um documento.
Outra coisa que a gente tinha combinado é que toda a fala do primeiro
encontro seria transcrita e digitada, uma parte foi feita, mas não foi concluída, pessoal da AEITY estava com essa tarefa, mas não teve tempo para
concluir. Agora vamos ver se a gente volta a combinar esse trabalho, porque essa memória, o registro do que está sendo feito, é muito importante.
Não temos um consolidado do primeiro encontro com todas as propostas.
Outra coisa que poderia ser discutida aqui é de fazer um conjunto único de
propostas, e cada associação vai levar e discutir, se estão de acordo e se
estão interessadas em adotar; ou se cada associação tem propostas um
pouco diferentes das outras. Então, se for uma coisa única, dá até para
pegar as coisas do primeiro e desse encontro, fazer uma lista de coisas, imprimir e começar a distribuir para todo mundo. Nesse trabalho é importante
a informação e comunicação, ter como uma circular a cada seis meses,
distribuída para todo mundo, com notícias, informes, reforçando as ideias
que são acordadas aqui. Isso foi conversado com os AIMAs, são algumas
coisas que pensamos em propor nessa reunião.

Uma maneira de escutar
todo mundo é através de
uma pesquisa de opinião
sobre pesca...

Desafios enfrentados no manejo ambiental
e proposta de solução
Os participantes se dividiram em grupos, por organização indígena, para avaliação
do manejo dos peixes desde o primeiro encontro, realizado cinco meses antes.

Baixo Tiquié
Francisco Lopes – Somos do grupo do baixo Tiquié, formado por cinco pessoas. Apresentaremos conforme a discussão no grupo de trabalho.
Os mais velhos nos disseram que nos tempos idos havia peixes de várias
espécies. Naquele tempo, a pesca era feita com o fio de tucum e anzol
feito de espinho. Matapi era também instrumento de captura dos peixes. O

O impacto iniciou–se,
conforme eles nos
relataram, por volta de 1969,
com o aparecimento
das malhadeiras, tarrafas e
arrastão na área de Taracuá.
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meu tio Antônio e o Sr. Mateus disseram que não tinha malhadeira ainda. O
impacto iniciou–se, conforme eles nos relataram, por volta de 1969, com o
aparecimento das malhadeiras, tarrafas e arrastão na área de Taracuá. O
timbó tem várias espécies, wai nima (cunami), heupu etc. A primeira espécie citada, somente mata os peixes maiores. Enquanto a segunda, devasta
todos os tipos de peixe. O estrago aos peixes prejudica o nosso manejo.
Os pajés tiram e levam wai paye (pedra de atrair peixes) das respectivas
áreas. Por causa disso, há escassez e dificuldades de pescar. Agora, meus
companheiros mais velhos, venham relatar o que vocês veem no manejo
de peixes hoje.

Vamos cuidar bem do
nosso rio, sem fazer a pesca
predatória. Do contrário,
o nosso rio vai acabar.
É preciso benzer o breu e
derramar no rio
como forma de purificá–lo.

Mateus Vaz – Tudo o que ele acabou de relatar está muito bom. Para
isso a gente veio participar esse encontro. Nos tempos idos, os instrumentos de pesca eram esses mesmos. Em 1956, esse rio era cheio de peixes.
Os pajés não faziam estragos naquele tempo. Agora, qualquer pessoa afirma que tem conhecimento tradicional (benzimento). A pessoa da fronteira desse rio vem mexer wai paye da nossa região. Já ouvi muitos relatos
sobre isso. Pelo que me contaram, eles afirmaram que são donos desse
rio, originaram–se nesse rio. Ainda tinham dito que, enquanto eles passam
situação de escassez de peixes, a gente estava numa boa. Por isso, com
essa intenção, eles levaram nossos way paye. Ao ouvir esses relatos, concordei, pois aqui tinha bastante peixe. Quando cheguei criança ao local
onde moro, realmente, esse rio era abundante de peixes. Os antigos não
jogavam heupu. Por isso tinha muitos peixes. Agora, apesar de você ficar
a noite toda pescando, só consegue poucos. Quando um pescador faz sua
pesca na minha área, não grito, apenas pescando para sustentar sua família. Enquanto isso, acredito eu, alguns fazem maldimento aos meus lagos.
Nesses poços e nas beiras das cachoeiras de Pari tinha abundantes aracus
e piabas. Agora, em todo este rio, há escassez dos peixes. Não tem como
julgar se as pessoas de tal área estão com peixes em abundância, meus
parentes. Vamos cuidar bem do nosso rio, sem fazer a pesca predatória. Do
contrário, o nosso rio vai acabar. É preciso benzer o breu e derramar no rio
como forma de purificá–lo. Posteriormente, onde a gente vai encontrar ambiente de manejo de pesca? Os nossos antigos avós viviam sem sovinar as
áreas de pesca. Tinha diálogo entre eles. Vocês pescam aí, vou pescar aqui
etc. Uma coisa faltou ser colocada aqui. Quando forem pescar no baixo Tiquié, cheguem comigo ou com o líder de Colina. Levem bastante farinha e
entreguem–nos. Por sua vez, ele distribuirá para quem quiser em troca de
peixes moqueados. Atualmente, é isso que a gente quer. A gente não está
proibindo–os. Vocês podem ir, mas primeiro dê conhecimento aos capitães
da comunidade. Era isso que eu quis falar para vocês.

– Na minha comunidade moram três famílias. Mas são meus filhos. Mas tem da outra etnia por lá. Os dehsuse que
antigamente estavam bem, aos poucos sofrem com o processo de escassez de peixes. Alguns parecem que têm ódio ao ver os lagos com peixes e
fazem maldimento. Apesar disso, dá para conseguir alguns peixes para o
almoço e o jantar do dia. Fomos conscientizados para cuidar dos lagos. Por
isso, lá começamos a controlar a pesca predatória. Como vocês falaram,
realmente, precisa benzer, purificando o nosso rio todo. Quando a gente
quer sustentar nossos filhos, está difícil hoje, por falta dos peixes. Aqueles
que acham que têm benzimento tradicional, tenham juízo de falar perante
os outros. A gente não vive eternamente. Mas estamos discutindo e pensando para os nossos netos, bisnetos etc. Estamos colocando caminho
para eles viverem bem depois de nós.
Antonio Azevedo (Matapi)

Quando a gente quer
sustentar nossos filhos,
está difícil hoje,
por falta dos peixes.
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ACIMET
Roberval Araújo Pedrosa – O plaqueamento nos lagos reservados
foi um avanço na área da ACIMET. Mas, no decorrer do tempo, constatou–
se que alguns pescadores pescam escondidos nesses lagos de reserva.
Como sou AIMA, acompanho isso. Sempre que alguém passa vários dias
pescando, vejo que o lago de reserva foi pescado sem a permissão do líder
e do AIMA. Depois que ele parte, sempre se vê varas enormes de fincar
malhadeiras. Apesar disso, constata–se grande avanço. Também foi feito
mapeamento da área da ACIMET como miritizal, sitio sagrado dos peixes,
açaizal, igarapés, lagos etc. Esse foi um avanço. Questão de lixo na comunidade foi reduzido também. As famílias contribuíram muito. Acordo de
pesca é um desafio para todos nós, conforme apresentado no depoimento
do líder da CIPAC. Alguns aderem e outros não ao plano de manejo ambiental. Para aquele que não aderir a um manejo equilibrado e respeitar
o limite de manejo das outras comunidades, nós da ACIMET deixamos à
vontade. Pois a gente acredita que um dia verá como é bom fazer o manejo
equilibrado, assim inserindo na discussão do manejo ambiental. Também
na área da ACIMET foi adotado critério para fiscalizar os lagos de reserva.
Mas esse ponto foi esquecido de pôr em prática. Como vocês sabem, hoje
em dia ninguém rema para um pouco distante. Só quer usar rabeta. Acho
que por falta disso, foi deixado de fazer vigilância nos lagos de reserva. Às
vezes os pescadores fazem pesca vários dias, escondidos. Só que nós
AIMAs não somos polícia, nem IBAMA para repreender os pescadores.
Apenas somos pesquisadores do manejo do mundo. A gente faz entrevista
ao pescador, como ele está vendo a situação dos peixes, e com que instrumento pesca. Porque, geralmente, os pescadores procuram o AIMA para
pedir permissão de pescar na área da ACIMET. Primeiro, chegam com o líder da comunidade, por sua vez ele pedirá ao AIMA que acompanhe o pescador, ou seja, faz levantamento, quais instrumentos usarão na pesca. O
AIMA também tem a função de fazer palestras de conscientização para um
manejo equilibrado. Eu fazia palestra na comunidade Colina. Mas encontrei
como desafio maior a falta de combustível, para deslocar e para retornar do
trabalho. Uma coisa faltou para complementar. É sobre o lixo no rio. Depois
de um barco, geralmente constata–se lixo jogado no rio. Sobre esse ponto
é preciso traçar soluções concretas. Uma vez, quando estudei aqui, fui repreendido pelos militares ao dar tiro nos papagaios. Mas, na verdade, é a
balsa deles que joga bastante lixo no rio, prejudicando o meio ambiente. Ao
término do primeiro encontro de manejo, a ACIMET tinha ficado como responsável de dar testemunho do seu trabalho de manejo. Por isso, estamos
à disposição de vocês em caso de dúvidas e perguntas. Responderemos
conforme a nossa experiência de trabalho. Na verdade, nós da ACIMET
poderíamos perguntar mais para vocês.
Mauro Pedrosa – O maior avanço nosso foi não usar malhadeiras nas
horas de desova dos aracus. Na área da ACIMET a desova desta espécie
acontece no igapó bem fechado; isso contribui para o não uso das malhadeiras nos ambientes da desova. Mas aqui para vocês fazem neste estirão
de Pari. Também a prática de bateção foi deixada de lado.
Paulo de Abreu Lobo – Porque os peixes estão escasseando? Com
esta instigação, iniciou–se a política de manejo na área da ACIMET. No
início desta política, fui mal visto por muitos dos nossos parentes. Tinha
surgido comentário de que estávamos proibindo de pescar, e ninguém podia passar na área da ACIMET. Depois de muitas encruzilhadas, estamos

Só que nós AIMAs não
somos polícia, nem IBAMA
para repreender os
pescadores. Apenas
somos pesquisadores
do manejo do mundo.

O maior avanço nosso foi
não usar malhadeiras nas
horas de desova dos aracus.
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... os velhos disseram que o
problema está em todo
o nosso rio. Ainda
destacaram a importância
do uso do benzimento,
isto é, a purificação do rio...
Temos que pensar
nas gerações futuras.

reunidos aqui para dialogar e discutir para o bem de nós todos. Por isso,
devem nos perguntar, como melhorar o manejo de pesca? Quais são os
mais prejudiciais impactos aos peixes? Com estas indagações, poderíamos
discutir nesta oficina. Nós, da área da ACIMET, no início nos reunimos na
comunidade Pirarara–Poço, tendo a finalidade de discutir e dialogar em
busca de uma solução comum para a escassez dos peixes. Cada comunidade associada da ACIMET apresentou seus anseios e as dificuldades na
pesca. Nenhuma das comunidades associadas apresentou proposta para
conter e repreender os pescadores, caso aparecessem nas suas respectivas área de manejo. Foi questionado também o que os nossos parentes estão entendendo e especulando sobre a nossa política. Ou, quando a gente
quer fazer manejo equilibrado, os parentes fazem maldimento aos peixes?
Foram essas as questões levantadas a respeito de vocês. Quando pensa
dessa forma, concordava com a opinião do povo. Quando refletidas com
profundidade, deve ser outra. Por isso, os velhos disseram que o problema
está em todo o nosso rio. Ainda destacaram a importância do uso do benzimento, isto é, a purificação do rio; ter um pensamento comum, enfim um
objetivo comum. Somente assim encontraremos solução. Agora, não sejamos imediatistas e nem vamos desistir da nossa luta, esperando somente
o resultado positivo em um ou dois anos. Temos que pensar nas gerações
futuras.
Calistro Araújo Pedrosa – Alguns já me conhecem, outros não. Meu
nome é José Calistro Araújo Pedrosa. Faço parte da diretoria da ACIMET,
como tesoureiro.
Vilmar Rezende Azevedo – Todos estão aconchegados? Vim participar
deste encontro pela primeira vez, com o objetivo de buscar conhecimento
em relação ao manejo ambiental. Meu nome é Vilmar Rezende Azevedo.
Sou administrador da ACIMET.

João Pedro Lima Azevedo – Acredito que todos vocês estão aconchegados! Chegamos aqui em Pari há algumas horas, de rabeta. Pois a minha
comunidade fica muito longe. Meu nome é João Pedro, de Pirarara–Poço.
Faço parte da diretoria da ACIMET, como secretário.

AEITY
Todos estão aconchegados? A AEITY iniciou a política de manejo, juntamente com a ACIMET. Então, serão apresentados avanços e a forma de conscientização aos povos das quatro comunidades de Santa Luzia, São José, Floresta e São Luiz. Foi agrupado
dessa forma, pois estas comunidades já estão por dentro do movimento de
manejo ambiental. Nessas áreas, constata–se o avanço na medição dos
peixes que os AIMAs anotam na sua ficha de pesca. Tem os voluntários que
ajudam os AIMAs. São os parceiros deles. Eles, os voluntários, são acompanhados pelos AIMAs. Dentro da associação, a gente promove encontros
internos dos AIMAs e dos voluntários, com a finalidade de partilhar os avanços e as dificuldades. Depois desta oficina, a nossa proposta é apresentar
os trabalhos dos AIMAs e dos voluntários por bimestre, para cada comunidade associada da AEITY. O AIMA, também, é o responsável por colher as
pilhas usadas, periodicamente.
Cornélio Lobo Gonçalves –

 Dificuldades – Constata–se que a maior dificuldade enfrentada
até hoje ainda é o lixo inorgânico dos barcos, rabetas e de motores de
popa. Os comandantes destes jogam vasilhas de óleo 2T no rio ou de óleo
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lubrificante; outros como vasilha de cocão, lataria, garrafas e fraldas descartáveis. Essas coisas poluem e prejudicam o meio ambiente do nosso rio.
No encontro anterior, foi colocado critério para ser observado pela equipe
do barco, como ter lixeira no próprio barco e quando for encostar num povoado, queimar os lixos. Ontem fui ao parto de Pari. Vi o pessoal do barco
jogar lixo no rio. Não falei nenhuma palavra, pois estavam bêbados. Outra
dificuldade é o controle das malhadeiras. Porque alguns deixam a rede
à noite e o dia inteiro. Outro ponto é a falta de entendimento de algumas
pessoas em relação ao plano de manejo. Alguns percebem como proibição
de fazer pesca.

ACIRC
– Eis os avanços. Depois da primeira oficina, o tinguijamento foi reduzido. Também, o uso das malhadeiras. Diminuiu a prática
de bateção. No rio Castanha não se vê tanto lixo como no rio Tiquié. As
dificuldades encontradas foram no uso excessivo das malhadeiras, ou seja,
alguns colocam a rede a noite inteira nos lagos. Os pescadores de outras
localidades entram sem pedir permissão do líder local. Escondidos, fazem
a pesca predatória, apesar de terem participado da primeira oficina. Sinceramente, o estrago com benzimento fez escassear os peixes. Por falta de
transporte, fica difícil fazer palestras de conscientização do plano de manejo ambiental nas comunidades adjacentes. Também dificulta quando se fala
em manejo por falta de entendimento de algumas pessoas. Apesar de serem conscientizados, não conseguem aderir ao plano de manejo ambiental.
Jocy Gomes

OIDS
Laurentino Viana – A gente fala que o tinguijamento está diminuindo
mas, apesar disso, continua a ser feito. Os Hupda continuam com essa
prática de tinguijamento. No encontro anterior, foi destaque a pesca sem
isca. Parece que essa prática foi deixada de lado.


Dificuldades – O uso das malhadeiras finas predomina ainda
na minha área. Também o uso dos mosquiteiros para capturar piabas. O
benzimento do banho pós–parto, feito pelos desajuizados, faz escassear
os peixes do nosso rio. Outra coisa: precisa promover mais encontros de
conscientização sobre a importância do manejo ambiental.
– Quero falar em poucas palavras sobre o igarapé
Cabari, que proporciona o crescimento em quantidade dos peixes. Como
meu parente de Cunuri disse, lá os aracus fazem desova nos igapós bem
fechados. Meu finado pai tinha matapi por lá. Contou–me que a lontra sempre estragava seu matapi, pois esse animal acaba com os peixes também.
Ninguém coloca malhadeira nesse igarapé, por isso vejo avanço do manejo. E nem os pescadores de São João e de Maracajá vem fazer pesca neste
igarapé. Agora, os moradores de Santo Antonio só consomem seãpihkarã.6
Ultimamente vi a foz daquele igarapé abundante de peixes. Esse fato contei para ao Laurentino Viana. Outro avanço é que estamos cumprindo o
compromisso assumido de não tinguijá–lo, tanto o pessoal da comunidade
Bela Vista, São Sebastião e nem de Santo Antônio. Ultimamente, vi que os
pacus, aracus e piranhas estão se desenvolvendo e crescendo da última
desova. Caso os AIMAs forem contar, parece que passam de mil. Ao ver
isso, fiquei muito contente. Por isso, eu queria pedir ao pessoal de São
João, na pessoa do capitão Renato, que na próxima desova das piabas,
evitem colocar malhadeiras finas. Mas não foi determinado ainda. Pois esRafael Sarmento

... que na próxima desova
das piabas, evitem colocar
malhadeiras finas.

6 É uma espécie de piabas, geralmente se pesca no igarapé de água preta
em remanso normal.
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ses piabas, acredito, não acabam. Mas precisa prevenir para não acontecer
a escassez dessa espécie. Quando passei em Maracajá, ouvi reclamação
do uso excessivo de espingarda para a caça noturna. Eu tenho também. Só
que foi combinado de não usar puçanga de caça. Recomendo que antes
de fazer caça noturna na minha área, cheguem comigo para pedir permissão, em Maracajá com Edmundo e Pedro e, em São Francisco, com meu
tio Severiano. Não estamos sovinando, mas queremos que deem conhecimento. A dona Catarina, da associação AMIM, disse que se ouve rabeta
transitando para fazer caça noturna e sempre se ouve o tiro da espingarda.
São de outras localidades. Está acontecendo assim na área da comunidade
de Maracajá. Vamos parar de fazer esta coisa e colocar acima de tudo o
respeito a tal área de manejo ambiental.

OIBV
Alberto Pimentel – Foi feita pesquisa ao pescador do dia e da noite
da sua prática de manejo ambiental. Vocês participantes também, vindos
de longe, nos perguntaram com quais instrumentos a gente pesca. O pessoal do Médio Tiquié nos cobrou isso. Mas, como primeiro passo, precisa–
se olhar e acompanhar os avanços dos iniciantes do manejo ambiental, a
fim de aplicar o plano de manejo bem fortalecido nas nossas comunidades.
Segundo passo, seria a pesquisa sobre o que os pescadores acham em
relação à pesca, como melhorar o manejo. Essas seriam dirigidas tanto
aos moradores de áreas sem lagos, e às comunidades que têm lagos nas
suas áreas de manejo. Esse meu irmão nos relatou que no igarapé Cabari tem muitos peixes se desenvolvendo. Então, vejo a importância de
fazer pesquisa em todas as comunidades da bacia do Tiquié. Com isso, a
gente partilharia nossos avanços e conquistas uns aos outros, em busca
de soluções comuns para a escassez dos peixes. Todo nosso avanço e
análise da pesquisa tem de ser registrado por escrito. Sem escrita, nossa discussão não vale perante o homem branco. Por isso, o meu grupo
discutiu assim:

 Discutir dentro da escola a importância do manejo ambiental. Acredito que os alunos da escola diferenciada já estão por dentro. Na minha
escola não tinha essa percepção. Depois da primeira oficina de manejo, foi
adotada a conscientização aos alunos da escola. Eles, por sua vez, repassarão aos outros que o tinguijamento acaba com os peixes, e o uso excessivo das malhadeiras, também.
 Observar a subida (piracema) dos peixes, se está acontecendo ou
não. A gente deve estar por dentro da época de piracema. Muitos comentaram sobre isso. Agora, precisa ter uma reflexão e discussão profunda
em busca dos fatores que provocam a falta de piracema.
 Avaliar por ano se melhorou a reprodução dos peixes. Foi comentado
que os aracus e piabas estão cheios de ovos. Acredito que estão esperando
seu tempo de desova. Vamos acompanhar bem para protegê–los. Para o
próximo encontro, vamos apresentar se houve piracema e desova. Caso
não houver, discutiremos o porquê, como agora.
 Elaborar grande projeto de criação de animais para todas as associações do rio Tiquié. Para isso, temos assessores competentes no nosso
meio. Vejo que seria a criação de animais por família, porque a gente já
tinha experimentado trabalhar a criação (seja de gado, piscicultura etc) em
comunidade. Não tivemos resultados positivos.
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ACIRU
Luiz Paz (São Sebastião) – Vocês elaboraram propostas no papel–madeira. Mas eu não fiz, mesmo assim vou apresentar os destaques da minha
comunidade. Expressamente foi proibido tinguijar nas cabeceiras do igarapé Cabari e do igarapé Pombo. Pois o igarapé Pombo passa nas redondezas dos roçados dos parentes de Bela Vista. A pesca tradicional, a gente
continua praticando. Sinceramente, melhorou bastante.

CIPAC
– Destaco como avanço a melhoria do tinguijamento.
Foi deixado de fazer essa prática que era tradicional. Apesar disso, meu
irmão menor, antes do ano novo queria tinguijar o igarapé Veneno. Vamos
ver se vai ser tinguijado. Mas conversei com esse Domingos de que ia
ser transgredida a nossa política de manejo ambiental. Fiz pesquisa de
opinião, também. Como vocês sabem, aqui em Pari estamos divididos em
cinco vilas. Como presidente da CIPAC, convidava lideranças locais a fim
de coletar a opinião sobre a pesca. Compareciam apenas duas ou três
pessoas. Como é que eu ia conseguir fazer pesquisa de opinião de pesca
mais convincente? Apesar desse desafio, realizei–a. Também foi elaborado
plano de trabalho da CIPAC. Fiquei satisfeito ao ver esse plano de trabalho.
Quando iniciou pela primeira vez o manejo ambiental na ACIMET, pensei
que meus irmãos maiores e menores estavam inventando muitas coisas.
Pensei que nos tempos idos, os nossos avós não proibiam fazer pesca e
nem criavam lagos de reserva. E explodiu muito comentário que não podia
pescar nos lagos, nos poços na área da ACIMET e quem desrespeitasse ia
levar tiro. Enquanto os comentários destrutivos estavam no auge, o vice–
presidente Arsênio Lobo informou–me que já meu finado pai tinha pensado,
também, em fazer plano de manejo ambiental. Ele tinha deixado de lado
por não ter lagos nessa área de Pari. No passado, meus avós tinguijavam
os lagos e os poços que se encontram na área de São João. Agora a gente
proibiu fazer esta prática. Hoje em dia, a CIPAC tem seu plano de trabalho.
Incentivei que a gente deveria suprir a escassez dos peixes no rio, abrindo açudes de criação dos peixes. Estamos com o projeto de piscicultura.
Avançamos devagar, mas vamos conseguir. Agora, precisa reforçar mais
os fiscais de cada associação, equipando–os com motor de popa, voadeira
de alumínio para controlar e acompanhar o manejo dos peixes, além do
plano de trabalho. Aqui a gente não tem motores de 15, 40 HP para fiscalizar o manejo. Caso tivesse esses equipamentos, esse Domingos disse que
ia controlar os pescadores, tanto acima quanto abaixo de Pari. Ele complementará as coisas que foram deixadas de falar.
Rafael Castro

No passado, meus avós
tinguijavam os lagos e os
poços que se encontram na
área de São João.
Agora a gente proibiu
fazer esta prática.
Incentivei que a gente deveria
suprir a escassez dos peixes
no rio, abrindo açudes de
criação dos peixes. Estamos
com o projeto de piscicultura.
Avançamos devagar, mas
vamos conseguir.

Domingos Brandão – Parabenizo os nossos parentes de Pirarara–
Poço, pelos esforços e iniciativas que tiveram de manejo ambiental. Eles
nos colocaram informações bem claras, o porquê da iniciativa dessa política. A área de Pari aderiu, recentemente, de bom agrado a esse movimento. E a gente está recebendo incentivos de muitos participantes deste
encontro. Na verdade, durante os depoimentos de vocês, não me senti bem
e estava insatisfeito, ou seja, não estava conformado com essa forma de
manejo ambiental. Mas, estou fazendo o máximo esforço para participar
com tranquilidade até no final do encontro. Nós da CIPAC estamos dentro
da ATRIART. Recebemos incentivo desta associação, também, com a piscicultura. A piscicultura foi implantada na vila Dom Bosco. Já se passaram
três dias que o técnico da ATRIART colocou alevino no nosso viveiro. Agora
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Aqui somos dependentes
do frango congelado e
enlatados, trocando com
farinhas. Mas aquele que
fabrica farinha suficiente.

Aqui em Pari sim, tomamos
só caxiri, porque não tem
onde ir pescar.

esse viveiro, respeito. Acho que precisa olhar com respeito o trabalho do
outro, pois meu irmão encontrou–o sem o cano de ladrão. Vou fiscalizar
isso e encontrar quem fez. Todos vocês conhecem a minha atitude. Também, nosso parente fez boa colocação ao dizer a necessidade de elaborar
um projeto envolvendo toda a bacia do Tiquié. Quero lançar uma pergunta. Quando a gente se autoindicou para ser AIMA, recebeu crítica de que
a gente estava atrás do cargo remunerado. Mas sou acostumado a viver
sem salário. Talvez seja melhor que os alunos sigam esse ramo de AIMA.
Depois a ele (refere–se a Aloisio) conto como é difícil a realidade da área
de Pari e de Bela Vista. Acredito que os vizinhos adjacentes, pelo menos,
conseguem para colocar na quinhapira. Certa vez, perguntei ao Song o que
ele tinha alimentado hoje. Aqui somos dependentes do frango congelado e
enlatados, trocando com farinhas. Mas aquele que fabrica farinha suficiente. Reafirmo, também, que se o Dr. Aloisio pudesse elaborar grande projeto
para apresentar no exterior em nome do ISA, pedindo ajuda, enquanto a
gente constrói viveiros dos peixes com duração de um ano e meio. Agradeço a ATRIART, pois o viveiro recebeu 819 alevinos. Comunico isso para
vocês estarem informados. Não para que à noite sejam capturados. Eles
não são só meus. Foram recebidos em cinco vilas de Pari. Então, quero
que respeitem o viveiro que se encontra na vila Dom Bosco. Sempre se
ouve que é para melhorar o manejo ambiental. O presidente da CIPAC
reclamou do lixo do barco Doetiro. Dou toda razão a essa cobrança. Como
sou fiscal, vou pedir que o comandante do barco adote critério bem sério
sobre o lixo, conforme o seu alcance. Também peço uma coisa a vocês
de Pirarara–Poço, Colina, Vila Nova e Matapi do Tiquié, que vendessem
ao barco Doetiro pelo menos cinco quilos de peixe cada família. Assim,
podíamos trocar com diesel, gasolina e farinha. Portanto, pesquem, em vez
de ficar muito tempo tomando caxiri. Aqui em Pari sim, tomamos só caxiri,
porque não tem onde ir pescar.
Arsênio Lobo – Pense bem! Acho que para o pessoal de Pari acima
não atrapalha a pesca os motores e os barcos de grande porte. Estamos
falando de manejo. Mas não sei se vai ser possível conter o transporte fluvial. E os moradores das áreas que tem peixe suficiente, tanto para consumo como para a venda, reclamam e cometam que o comandante do barco
é que deveria ter a iniciativa de comprar os produtos das comunidades
citadas. A lógica correta seria esta. Esse é meu esclarecimento aos que
comandam o barco.

ATRIART
– Na continuação, serão apresentados sobretudo os
avanços na minha área de manejo. Anteriormente, foi dito que a gente elaborou documento de nunca deixar o compromisso com o manejo ambiental
conjunto, assinado por todos os associados da ATRIART. O maior avanço
lá foi a diminuição do tinguijamento.
Rafael Marques

Tarcísio Barreto – Sinceramente, na minha área de abrangência se
escuta de noite e de dia o barulho do transporte fluvial, como nas áreas
de Pari abaixo. Assim, torna–se difícil pescar e conseguir alimento para a
nossa família, entregar peixes à nossa esposa. É preciso abraçar juntos o
compromisso de melhorar o nosso manejo, enquanto nos lagos, nos poços
e nos igarapés os peixes se reproduzem e fazem povoamento. Esse pessoal que traz motores tem seu rancho para seu trabalho, mas nunca nos
oferecem, dizendo que enquanto os peixes se reproduzirem nos viveiros,
alimentem–se dessas coisas.
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João Bosco Rezende – O trabalho de manejo dos peixes foi iniciado
na ATRIART. Qual foi a motivação da associação naquela época? Já no
passado, para o bom observador, era visível o despovoamento dos peixes.
Por causa disso, foi pensando em desenvolver a piscicultura. Tinham discutido como trabalhar com a falta dos peixes. Anteriormente, o Antonio apresentou alguns pontos para vocês. Agora, lá tem laboratório de reprodução
de alevinos com método artificial. Também cuidam das desovas dos peixes.
E alguns peixes não fazem desova, como acará, peixe–panela–de–veneno, jacundá, tucunaré e traíra. Dessas espécies temos que cuidar bem. Por
que a gente desenvolve a piscicultura? Enquanto desenvolvemos piscicultura, os nossos peixes se reproduzirão, farão piracema e desova tranquilamente, sem ser capturados. Por isso, será estendido conforme pedido dos
líderes, os minilaboratórios nas outras associações de base. Para o ano
isso já será realizado, pois cada associação já tem seu monitor treinado e
conhece técnicas de cuidar dos peixes. A eles foi oferecida formação técnica, pensando na associação e em ajudar a desenvolver a piscicultura de
qualidade. Ele será o responsável por cuidar do açude, colocar ração para
os alevinos etc. Os minilaboratórios já foram instalados na AEITY, ACIRU,
CIPAC, AEITYPP e AEITU. Na AEITU já foram feitas várias experiências de
reprodução de aracu. Contando com três reproduções já foram despejadas
no rio 10.000 para repovoamento. Mas nem todos conseguem desenvolvimento completo. Estima–se que conseguem se desenvolver de dois a cinco mil. Os peixes–panela–de–veneno se reproduzem nos seus respectivos
ambientes. Portanto, cuidemos bem. Esse Domingos Brandão disse que o
ISA poderia fazer um grande projeto de trabalho para manter–nos, enquanto a gente desenvolve piscicultura. Às vezes, quando pede ajuda assim, as
pessoas do exterior não atendem e nem dão apoio.

Vicente Azevedo – Falta alguém da AEITU para fazer sua colocação? Pois bem,
termina aqui a pauta combinada por todos nós. Cada um de vocês apresentou o
trabalho discutido no grupo. Tudo o que vocês falaram foi registrado pelo secretário.
Acredito que cada um de vocês apresentou os avanços e os retrocessos em suas
respectivas áreas de manejo ambiental. Alguns apresentaram dificuldades para
aderir à política de manejo. Foram registrados nos cartazes, também. Mas, quando
for analisado e refletido, faltam coisas a serem aprofundadas. Então, daqui para
frente tem muitas coisas a serem discutidas e enfrentadas. Na área da AEITY tem
muitos igarapés para serem contemplados no plano de manejo.

Agentes Indígenas de Manejo Ambiental (AIMAs)
Vicente Azevedo – Nessa pauta somos convocados a terminar de fazer o mapeamento das nossas áreas de manejo. Vocês já fizeram ou não?
A ACIMET já tem seu mapa de abrangência e plaqueamento de seus lagos. Por esse meio, os AIMAs acompanham o manejo ambiental. É um dos
exemplos para nós. Todos nós temos área de manejo, então basta fazer
levantamento e elaborar nossos mapas. Quando se fala mapeamento, entram os ambientes de pesca, sítios sagradas dos peixes, lagos, igapós etc.
O Sr. Aloisio me pediu que perguntasse qual assunto a gente quer tratar e
aprofundar na nossa discussão. Deu–nos palpite de que a gente poderia
traçar critérios para o plano de manejo, qual será o prosseguimento daqui
para frente, pensando na melhoria do manejo dos peixes. Ainda disse que
a ACIMET podia dar seu testemunho de trabalho de manejo ambiental e
apontar alguns encaminhamentos. Só que com o Mandu [presidente da
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“Mas de que forma fazer
para avançar realmente o
plano de manejo?”

As lideranças, ao regressar
às suas comunidades,
deviam fazer mapeamento
junto com a comunidade
e na próxima oficina
trazer prontos.
Porque, geralmente, se
escuta – “eu cheguei primeiro
nesta área, ele é último da
classe, ele desconhece
os lugares importantes e
ambientes de dehsubase”.
Por isso, para essa pauta
precisa ser feito planejamento
com a comunidade.
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associação, em Manaus, acompanhando seu filho em tratamento de saúde]
ausente... Mas estão os membros da sua diretoria. O que é que a gente
vai tratar mesmo? Foi registrado tudo o que a gente pensa. Agora, para
avançar mais e prosseguir no plano de manejo, temos que nos perguntar a
forma de encontrar a solução. Por exemplo, este meu tio Rafael falou do rio
abundante de peixes. Olha Atílio, o Rafael Castro falou que quer cuidar do
rio Cabari. Pense bem, pois este rio fica na sua área. Ainda me disse que
o pessoal da ACIRU faz tinguijamento na cabeceira do Cabari. Foi dito que
quando faz isso, todos os peixes sofrem e morrem. O Sr. Nelson, da comunidade da Serra de Mucura, me disse também que o lago Argila de sua área
tem placa indicando como lago de reserva. Mas o que é que ele pensa daqui para frente? Este Atílio lembrou que todas as áreas de manejo têm seus
respectivos ambientes de desova dos peixes, sítios sagrados dos peixes,
poços com peixes. “Por que é que a gente vai cuidar desses ambientes?”
disse ele. Naquele rio já foi encontrado peixe suficiente para o consumo.
Mas, precisa–se pesquisar outros ambientes abundantes de peixes e seu
repovoamento. Estes seriam os encaminhamentos. Na minha área, encontra–se somente ambiente de desova dos aracus–riscados. Fica entre a comunidade Santa Luzia e São José, de nome igapó de Açaizal. A gente tinha
feito plano de cuidar bem desse ambiente. Não foi cumprido o compromisso
assumido. Será preciso plaqueamento? Ou tem outro jeito de trabalhar?
Terminando esta oficina, espero sair com um plano concreto em relação ao
Mihpiã. Voltando ao assunto do Nelson, ele disse que antes de ir visitar sua
filha, tinha ido pescar naquele lago. Os pescadores de outras áreas, escondidos, tinham capturado todos os peixes com malhadeiras, disse ele. Por
isso, o Bosco ontem nos pediu seriedade no trabalho de manejo ambiental.
Respeitar os ambientes de manejo plaqueados seria de suma importância
entre a gente. Aqui já foi dito por um líder, pedindo respeito ao trabalho do
outro. Dentro desse encontro precisamos, em conjunto, assumir a responsabilidade de respeitar mais os ambientes de manejo ambiental. Ele nos
disse que a gente conscientizou as comunidades. “Mas de que forma fazer
para avançar realmente o plano de manejo?” questionou–nos ele.
– A colocação do meu irmão Vicente é instigante.
Porque a maioria aqui são líderes. Caso a gente decida fazer mapeamento
aqui, sem a consulta da comunidade, vai acontecer como o caso do meu
primo Luis Lana. Ele se autoindicou para ser fiscal sem conhecimento prévio da comunidade. Conforme o irmão Vicente, na pauta é para fazer mapeamento. Acho que para eles é bom. Pois são acostumados a trabalhar
com isso. As lideranças, ao regressar às suas comunidades, deviam fazer
mapeamento junto com a comunidade e na próxima oficina trazer prontos.
Caso a gente decida fazer aqui, os membros da comunidade se revoltarão
conosco. Porque, geralmente, se escuta – “eu cheguei primeiro nesta área,
ele é último da classe, ele desconhece os lugares importantes e ambientes
de dehsubase”. Por isso, para essa pauta precisa ser feito planejamento
com a comunidade. Sou da comunidade de Caruru. Parcialmente, ontem
o Bosco nos disse que alguns aderem e outros não ao manejo ambiental
equilibrado. Para mim, montar mapa somente com o líder da AEITU não é
possível. Não temos autoridade para fazer isso. Coloco isso, porque quanto mais elaborado junto com a comunidade, os ambientes de manejo se
tornam respeitados. Caso contrário, não tem resultado positivo. Então, mapeamento ficaria para a próxima oficina. Acredito que os lagos plaqueados
tiveram consulta aos conhecedores da comunidade. Feito isso, os AIMAs
parecem que acompanham os lagos de reserva. Essa é minha sugestão
Antônio Marques

para vocês. Não sei se vocês estão de acordo ou não. Quando uma pessoa
fala, sempre surgem novas ideias, não é assim que acontece?
Rafael Sarmento – Os grupos da ATRIART são dois ou quatro. Concordo com a colocação do Antônio Marques. Sou pessoa curiosa. Conheci
o Aloisio em oficina acontecida em São José, por isso o considero amigo
meu. Por isso, quero fazer–lhe pergunta. Quando a gente tinguijou o igarapé, reuniu bastante gente. Somente o meu compadre Severiano naquela
época estava ausente, por isso não o convidei. Eu tinha dado uma sugestão
a ele. Qual o objetivo do trabalho dos AIMA? Ainda desconheço o trabalho
dos AIMAs. Sabem, quando faz trabalho sozinho surge confusão. E meu
irmão foi para São Gabriel. E na comunidade moro sozinho. Mas convivo
com meus cunhados. Não estou querendo ser AIMA, pois quem vai decidir
é a comunidade. Então minha proposta é colocar AIMA na minha área para
acompanhar o manejo ambiental. Para que colocar fiscal? Fiscal ninguém
entende. Por fiscal entendo como uma pessoa controladora do pescador.
Agora gostaria que Cabari fosse plaqueado. Também o Orlando estava de
acordo com essa proposta. Como moro sozinho ninguém me dá apoio.
Preocupo–me com minha área de abrangência. Nessa época tem muitos
aracus na foz do Cabari esperando a enchente para desovarem. Acredito
que os AIMAs estão mais por dentro das épocas de desova dos peixes.
Meu finado pai tinguijava nas horas em que os aracus faziam desova, pois
nesse momento são sensíveis ao timbó. Atualmente, somos convocados
a cuidar bem dos peixes que desovam nas enchentes. Milhares de peixes
se reproduzem nesta época. Nesse igarapé Cabari tínhamos pensado em
construir hidrelétrica, pois na cabaceira tem lugar bom para isso. Agradeço
o incentivo e a conscientização do Laurentino Viana. Apesar de ser da outra comunidade, disse que minha área precisa de um AIMA. Também para
a área de São João e de São Francisco. As pessoas de outras áreas nos
apresentaram suas formas de trabalho muito boas. Se cada comunidade
tiver AIMA, será decidido na reunião envolvendo as comunidades de São
João, de Santo Antonio e São Francisco. O AIMA será colocado na comunidade para trabalhar e conscientizar para um manejo ambiental equilibrado.
Só que a gente não vai escolher. Serão escolhidos pela comunidade.

... quanto mais elaborado for
o mapa, junto com a
comunidade, os ambientes
de manejo se tornam
respeitados.
... minha proposta é
colocar AIMA na minha
área para acompanhar o
manejo ambiental.
O AIMA será colocado na
comunidade para trabalhar
e conscientizar para
um manejo ambiental
equilibrado.
Serão escolhidos
pela comunidade.

Renato Lana – Meus parentes, eu tinha pensado assim mesmo. As
colocações são as realidades das comunidades, com os avanços e dificuldades. Sem consultar a minha comunidade, a elaboração de mapeamento
não pode ser só minha decisão. Exemplo disso, temos o caso acontecido com Domingos Brandão, o Rafael e o Luis Lana. Agora nós lideranças
chegamos à conclusão boa de consultar primeiro a comunidade antes de
fazer mapeamento. Nós líderes das comunidades de São João até São
Francisco conversamos sobre a questão de AIMAs para estas áreas de
abrangência. Sou AIS e, ao mesmo tempo, capitão da comunidade. Sendo
assim, assumir o compromisso do AIMA se tornaria pesado. Então fizemos
acordo de promover assembleia das comunidades envolvendo São João,
São Francisco, São Antônio e Maracajá. Serão escolhidos dois AIMAs para
acompanhar o manejo ambiental. Falei ao Rafael sobre a necessidade de
um ou dois AIMAs. Pois com a conscientização de vocês entendi a importância de fazer manejo ambiental equilibrado. Mas pelo menos fiz na minha
comunidade conscientização de moderar o uso das malhadeiras. O fundamental seria agora fechar encaminhamento pedindo a presença do AIMA
na minha área. Somente assim a gente vai alcançar nosso objetivo. Quero
assumir a conscientização da comunidade para a escolha do AIMA. Estou
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assumindo perante o público. Concordei com a colocação do Antônio Marques. Então vamos trabalhar e conscientizar os nossos parentes. E fazer
plaqueamento dos ambientes de repovoamento dos peixes. Querendo falar
dessa forma, quase levei vaia de alguns. Publicamente afirmo que estou
concordando e aderindo ao plano de manejo ambiental. Agradeço e parabenizo a todos que fizeram depoimento sobre avanço do manejo ambiental
equilibrado. Chegou a minha vez de trabalhar, também.

Nós de Pari temos nossos
ambientes de desovas dos
peixes bem no estirão abaixo
da cachoeira. Nos anos idos,
quando era pouca gente, a
desova dos aracus sempre
acontecia, todos os anos, no
seu devido tempo. Bem
acima do Camuti de
Caxiri tem igapó bem
fechado. Naquele acontecia
desova dos araripira e
também dos aracus–três–
pintas. Os moradores
antigos daqui faziam captura
com cuidado. Esperavam se
reunirem na desova
sem mexê–los, depois
fechavam o igarapé com
pari. Em seguida, após
capturarem, abriam o
igarapé. Então pegávamos
somente para alimentar a
nossa família.
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Domingos Brandão – Quando se fala muitas coisas, acaba ocupando
demais o tempo. Mesmo assim, quero colocar um ponto para vocês. Realmente, daqui de Pari só estão participando os líderes das cinco vilas, pois
já no convite consta somente a convocação de número de participantes
limitado. Por isso, a maioria das cinco vilas está ausente. Nem o gestor
da escola enviou seus secretários. Realmente, muita gente está ausente,
principalmente aqueles que criticam a escondido ou só reclamam do líder
quando estão embriagados. Vou reunir e convocar toda a população de Pari
para conscientizá–la, depois desta oficina. Nossas mulheres também virão
participar do repasse desse encontro. Por enquanto, estão ausentes. Acredito que na próxima oficina teremos mais participantes no encontro como
este. Assim, a proposta de Antônio vai ser melhor.
Rafael Castro – Quero complementar as palavras do meu irmão Domingos. Nós de Pari temos nossos ambientes de desovas dos peixes bem
no estirão abaixo da cachoeira. Nos anos idos, quando era pouca gente, a
desova dos aracus sempre acontecia, todos os anos, no seu devido tempo.
Bem acima do Camuti de Caxiri tem igapó bem fechado. Naquele acontecia desova dos araripira e também dos aracus–três–pintas. Os moradores antigos daqui faziam captura com cuidado. Esperavam se reunirem
na desova sem mexê–los, depois fechavam o igarapé com pari. Em seguida, após capturarem, abriam o igarapé. Então pegávamos somente
para alimentar a nossa família. Atualmente, só uma pessoa captura, sem
comunicar que vai acontecer a desova dos araripira. Esse é um grande
desafio para nós daqui. Fica difícil fazer repovoamento dos peixes. Por
isso, na frente de todos vocês digo que aqui precisa, também, dos AIMAs.
Porque é muito preciso. Nas horas da desova dos aracus, o AIMA ficará
naquele ambiente, pedindo para não colocarem malhadeiras. Ele estará
cumprindo isso com a aprovação da comunidade. Acima desta comunidade tem igarapé de água branca. Lá, também, tinha lugar de desova dos
peixes. Na época da enchente, eu fui até a cabeceira deste igarapé para
pescar. Na cabeceira, tem um poço bem extenso abrigando pacus, aracus e todas as espécies de peixes. Vocês, que foram garimpeiros, conhecem a cabeceira do Água Preta (Ahkoñirimã). Lá tem muitos ambientes
de reprodução dos peixes. Por isso, falei ao meu irmão maior Domingos
Brandão sobre a necessidade de conscientizar nossos parentes. Sobretudo, a importância de determinar os ambientes de repovoamento dos
peixes. Todavia, colocando acima de tudo o respeito a esses ambientes.
A discussão de fazer encaminhamento da questão do AIMA, ainda não
está fechada. Por mim, o mapeamento podia ficar na próxima oficina.
Essa é a minha opinião.
Vicente Azevedo – A pauta “mapeamento do manejo ambiental” ficará
conforme vocês pediram. O nosso assessor está de acordo de que a gente
pode trazer na próxima oficina o mapeamento das nossas áreas de manejo. Para a próxima oficina, está dizendo que vai trazer orientadora de fazer
mapa. Ela nos ajudará a organizar para fazer mapa sobre os nossos am-

bientes de pesca, lagos etc. Acabo de ouvir as colocações de vocês sobre
a necessidade de formar AIMA – Agente de Manejo Ambiental – para suas
comunidades. Esses agentes já estão atuando na ACIMET, na AEITY e no
rio Castanha. Talvez vocês estejam com dúvidas sobre o trabalho do AIMA.
As formas que ele cuida, como acompanha, estuda e pesquisa o manejo
do mundo. Ao serem perguntados, eles apresentarão suas experiências de
trabalho, disse o nosso assessor. Opinou, ainda, que agora seria espaço de
tirar dúvidas, pedir mais esclarecimentos do trabalho de um AIMA, antes de
encerrar o dia. À noite teremos a pauta de benzimento para os rios ficarem
abundantes de peixes. E amanhã a pauta será para propostas de manejo
ambiental. Agora pode perguntar e tirar dúvidas.
Paulo de Abreu Lobo – Convido aos meus colegas de trabalho a virem
aqui na frente para fazerem complementação uns aos outros às perguntas
dos nossos parentes. Pois fomos nós que iniciamos esta política de manejo
ambiental. Agora é o momento de darmos testemunho do nosso trabalho.
Inicio falando que a gente fez em primeiro lugar o mapeamento dos lugares
sagrados, igarapés, lagos com seus respectivos nomes. Dá muito trabalho
e se torna difícil sem a ajuda da comunidade. Alguém nos questionou como
é que reconhecem os ambientes de repovoamento. É óbvio que a gente
conhece pesquisando e perguntando aos mais velhos. Veja bem, o AIMA
é também como o professor e o ACIS. Recebe sua formação intelectual,
técnica e sua ajuda de custo. Por exemplo, antes de partir para o campo
de trabalho, recebe treinamento de como e com quais critérios vai fazer
anotações no diário de pesquisa e na ficha de pesca. Tem muitas outras
formações para o AIMA. Serão apresentados aqui aos parentes que estiverem com dúvidas. Estejam atentos!
Mauro Pedrosa – Nós da ACIMET já vínhamos trabalhando muitas
coisas. A primeira oficina de manejo aconteceu em Pirarara–Poço, tendo
o objetivo parecido como aqui, discutir a nova maneira de manejar os ambientes de pesca na área de abrangência da ACIMET. Dentro daquela discussão, surgiu a ideia de formar a equipe dos AIMAs. Agora, está aqui a
equipe que topou a política de manejo ambiental na primeira oficina em
Pirarara–Poço. Além das oficinas, fazíamos visitas, encontros nas comunidades associadas da ACIMET. Nessas ocasiões, aproveitávamos para
fazer repasse da oficina e perguntava às pessoas da comunidade se elas
concordam e se vão aderir ao manejo equilibrado. É trabalhoso, porque
não tem plano de manejo escrito. Requer o estudo, pesquisa detalhada
ainda. Fomos escolhidos pelas comunidades associadas da ACIMET. Nessa área, como vocês sabem, as comunidades ficam distantes. Por isso,
em cada comunidade foi escolhido um AIMA e alguns voluntários que são
nossos companheiros de trabalho. Agora, meus companheiros vão complementar as minhas colocações.

– Nesse encontro estão os participantes da associação CITBRIT, que são novatos também. Talvez eles desconheçam
o trabalho de manejo ambiental. Alguns devem estar ansiosos para ouvir
nossa experiência de trabalho. Inicialmente, quero relatar a pesquisa sobre
o meio ambiente. O Mandu nos disse que a decisão dos associados foi de
trabalhar o manejo dos peixes. Foi realizado isso e está em pleno vigor.
Atualmente estamos trabalhando em toda a dimensão do manejo ambiental propriamente dito. Desde 1999, iniciou–se minioficina de manejo dos
peixes. Somente em 2005 foi montada equipe de AIMAs e a formação e
treinamento para acompanhar o manejo. Nesse mesmo ano, o ISA somou
Roberval Pedrosa

... a gente fez em primeiro
lugar o mapeamento dos
lugares sagrados, igarapés,
lagos com seus
respectivos nomes.
Alguém nos questionou como
é que reconhecem os
ambientes de repovoamento.
É óbvio que a gente conhece
pesquisando e perguntando
aos mais velhos.
... o AIMA é também como o
professor e o ACIS. Recebe
sua formação intelectual,
técnica e sua ajuda de custo.
... antes de partir para o
campo de trabalho, recebe
treinamento de como e com
quais critérios vai fazer
anotações no diário
de pesquisa e na ficha
de pesca.
Somente em 2005 foi montada
equipe de AIMAs e a formação
e treinamento para
acompanhar o manejo.
... o ISA somou força,
dando apoio com treinamento
e formação aos AIMAs
e ajuda de custo.
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A gente acompanha e
elabora o calendário
ecológico...
Registramos no diário todos
os acontecimentos do dia, da
semana e do mês. Seja da
caça, da pesca, dabucuri etc.

Usa–se a ficha de pesca
para anotar e preencher
o registro dos peixes
pescados pelos pescadores.
Frequentemente, a gente
se reúne ao redor do sábio
para perguntar os nomes da
estação ecológica e
das constelações.
Ao serem indagados, eles
sempre nos repassam seus
conhecimentos tradicionais.
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força, dando apoio com treinamento e formação aos AIMA e ajuda de custo no valor de R$ 100,00 ou R$ 95,00. Vendo os AIMAs sobrecarregados
de trabalho, foi pensado em formar voluntários de manejo ambiental. Em
Pirarara–Poço tem quatro, contando AIMAs e voluntários. Em Iraity só tem
um, que é o Paulo Lobo. Em Serra de Mucura também só tem um. A gente
acompanha e elabora o calendário ecológico, se está em fase de verão, da
enchente, desova dos peixes, piracema dos peixes, nível do rio e constelações (jararaca, tatu etc.). Mas tudo isso é pesquisado pelos AIMAs. Foram
colocadas placas nos lagos de reserva. O objetivo nosso com o plaqueamento foi favorecer a reprodução dos peixes. O plaqueamento não foi pensando para longo prazo. Ao contrário, dentro de alguns anos mudaremos
para outro lago. Sendo assim, foi denominado de lagos de reserva. Muitas
vezes, os pescadores das outras áreas desrespeitam esses lagos. Estamos
contando nossa experiência de trabalho. Os AIMAs voluntários recebem
gratificação do Sr. Pieter com sabão, fósforo, pilhas e alguns ranchos. Eles
trabalham somente com a ficha de pesca. Enquanto os AIMAs titulares trabalham com a ficha de pesca e com o registro do diário. Registramos no diário todos os acontecimentos do dia, da semana e do mês. Seja da caça, da
pesca, dabucuri etc. A gente trabalha muitas coisas. Tanto na teoria quanto
na prática. A pesquisa é feita entrevistando os conhecedores da nossa cultura. Agora falta ver o resultado esperado.
Mauro Pedrosa – Nós AIMAs trabalhamos com o diário, no qual se
anota todos os acontecimentos cotidianos da comunidade. Usa–se a ficha
de pesca para anotar e preencher o registro dos peixes pescados pelos pescadores. Esta ficha já está em funcionamento no Médio Tiquié (ACIMET) e
na AEITY. A gente anota a hora da saída (partida) e o retorno da pesca; local onde foi feita a pesca, seja no lago ou nos igarapés. Anotamos também
as espécies e a quantidade dos peixes como botea, acará etc. Usa–se fita
métrica para medir tamanho e a balança para medir o peso dos peixes. Por
que a gente faz isso? Com esses dados, posteriormente será feita a contagem das capturas dos peixes de cada área. Daqui a oito ou dez anos, por
meio destas fichas, será constatado se houve a reprodução abundante dos
peixes ou não, por espécie. E ao encontrar fichas vazias do AIMA, deduziremos a crescente escassez dos peixes. Em alguns anos, a gente conseguirá
preencher todas as fichas, isso demonstrará o crescimento equilibrado dos
peixes. Além desta ficha de pesca, a gente trabalha e acompanha o calendário ecológico (constelações, época da chuva, verão e seca). Sobre isso,
o AIMA Roberval já fez algumas explanações. Frequentemente, a gente se
reúne ao redor do sábio para perguntar os nomes da estação ecológica e
das constelações. Ao serem indagados, eles sempre nos repassam seus
conhecimentos tradicionais, das constelações como camarão, jacundá, arraia, onça, giral dos peixes, lontra, bihpia, ñamia, bodó, pacu grande e a
garça. São estas constelações que a gente encontrou na pesquisa. Com
isso, sempre acompanha os períodos de chuvas e em qual constelação
chove e acontece desova dos peixes e muitas outras. A gente acompanha
também a floração e a frutificação das árvores silvestres, tanto da mata
primária e do igapó. Sempre nos perguntamos: em que constelação dá
floração e frutificação? Quais espécies de frutas silvestres produzem em
uma determinada época? O nível do rio é bem acompanhado, se encheu
demais, se foi pouco ou ficou parado, conforme a estação. Este trabalho
foi feito por mim. Não sei se dá para vocês visualizarem de longe. A fim de
acompanhar bem o nível do rio, foram convencionados alguns símbolos.
A primeira linha indica a maior enchente acontecida neste ano. A linha do

meio indica a enchente sem igapó. Quando acontece isso, na Cachoeira
Tucano fica difícil a passagem dos barcos. Aí precisa da ajuda braçal do
homem. Anota–se no diário, também, o início e término do roçado, seja da
capoeira ou da mata primária. Daí é preciso uma descrição detalhada. Com
quais instrumentos a roça foi trabalhada? Depois da queimada, acompanha
o processo de plantio. Quanto aos mariscadores vindos de outras áreas,
são acompanhados da sua chegada (a data e a hora) e da partida (data e a
hora) para a sua comunidade. Anotam–se os dias que eles permanecem na
área, o local da pesca e seus instrumentos de pesca. Caso eles tinguijem,
marca–se com o X nesta linha. A época de piracema dos peixes acompanha–se do início até o seu término. São estes os trabalhos de um AIMA.
Vendo lixo jogado sem nenhum controle, nós AIMAs tomamos a iniciativa
de cavar buraco para jogar lixo, como os AIMAs de Pari acima. Esse é um
dos pontos positivo do nosso trabalho, também. Antes eram expostos demais como papeis jogados pelos alunos da escola, vasilhame de garrafa
quebrada, plástico e muitas outras. Essa foi uma das melhorias da área da
ACIMET. Foi colocada lixeira nos ambientes comunitários e placas para
reter lixo da comunidade. Sobre o plaqueamento dos lagos de reserva, o
Roberval já falou. Reforço dizendo que o plaqueamento não foi pensado
para ser definitivo mas, após quatro ou cinco anos, transferir para outros
lagos. Antes de tirá–los, será feita avaliação se melhorou o lago. Caso não
houver melhora, continuará no mesmo lugar. O nosso objetivo maior era, e
ainda é, que os lagos plaqueados fossem respeitados, enquanto os peixes
fazem sua reprodução natural.
Roberval Pedrosa – Alguns de vocês comentaram que, para fazer
mariscagem na área da ACIMET, só podia passar sob tiro da espingarda.
Não é bem assim. Vocês viram que a nossa maior preocupação é acompanhar a quantidade capturada e o tamanho dos peixes, como pesquisador
AIMA, e saber quais espécies estão capturadas excessivamente. Por isso,
a gente usa balança e fita métrica. Menos espingarda. Meu pai conta que,
nos anos idos, as piraíbas eram grandes e que agora estão diminuindo de
tamanho. Por isso, depois da pesca, os peixes são medidos e pesados.
Estou esclarecendo a fim de que fiquem por dentro o nosso trabalho.
Paulo de Abreu – Os meus colegas de trabalho terminaram de expor
o trabalho de um AIMA. Esse é o nosso trabalho. Apesar disso, tem alguns
fazendo comentário ou fazendo brincadeira para nós. Quando cheguei aqui
me disseram: este, apesar de falar de manejo, quando a gente passou
na área dele, estava com barco cheio de timbó. As pessoas da ACIMET
continuam tinguijando. Não é bem assim. Os associados da ACIMET têm
sua própria autonomia para decidir nas suas respectivas áreas. Negociam
em qual lago pode ser tinguijado. Mas não sempre. Aquele que negociou
para tinguijar o lago terá obrigação de conscientizar os participantes que
recolhem todos os peixes, sem deixar estragá–los. Às vezes, os Hupda
fazem isso sem o nosso conhecimento. Pois é difícil conscientizá–los. O
plaqueamento dos lagos foi feito para controlar a pesca excessiva neles.
Estas placas foram pensadas para alguns anos. Ao verem o lago abundante de peixes, serão transferidas para outro lago. Alguns disseram que
desconheciam os lagos para pescar antes do plaqueamento. Para eles, as
placas facilitam o acesso aos lagos. O tal de Antônio disse que com a placa
na frente do lago facilita para pescar. Na verdade, é para respeitá–los e
vê–los com seriedade. Meus parentes, os lagos que não têm placas está
sob controle dos AIMAs, também. Aproximem–se das placas e vocês en-

O plaqueamento dos lagos
foi feito para controlar a
pesca excessiva neles. Estas
placas foram pensadas para
alguns anos. Ao verem o lago
abundante de peixes, serão
transferidas para outro lago.
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Aproximem–se das placas e
vocês encontrarão escritos
tanto na língua tukano e na
língua portuguesa. Lá vocês
encontrarão recomendações
de manejo.

Mesmo criando galinha
caipira, a gente não
consome. Temos pena
delas e ficamos sovinando...

O objetivo é ter uma
estimativa da produção da
pesca no rio Tiquié.

contrarão escritos tanto na língua tukano e na língua portuguesa. Lá vocês
encontrarão recomendações de manejo. Assim, vocês ficarão conscientes
da importância dos lagos de reserva.
Calixto Pedrosa – Quero complementar a fala dos meus colegas, sobretudo a parte do respeito. Eles já apresentaram como iniciou o trabalho
e como está hoje. Sinceramente, não estou por dentro desta política, pois
estive no exército por vários anos. Por isso, fiquei apenas ouvindo as falas
deles. Mas recentemente fui eleito membro da diretoria da ACIMET. Realmente, a falta de respeito faz retroceder qualquer trabalho de uma comunidade. Na minha comunidade, como somos filhos de um pai–genitor, o
trabalho de manejo ambiental estava muito bom. Acredito muito que comunidade com quinze ou trinta famílias, alguns desses sempre terão dificuldades de aderirem ao manejo ambiental equilibrado. Consequentemente,
essa política é capaz de criar rupturas e dispersão de uma comunidade.
Veja bem, na comparação de arrancar mandioca de uma roça. Uma arranca
mandioca sem nenhum cuidado, assim acaba rápido a sua roça. Outra não.
Ela faz com cuidado. Por que digo isto? Alguns de uma área têm sete ou
oito malhadeiras. Com esta forma de pesca, os peixes ficam ariscos. Sobre
esse ponto, o líder precisa fazer mais discussão nas comunidades. Estou
fazendo esta colocação para vocês repensarem nossa maneira de pescar.
Já pensando para os nossos filhos. Mesmo criando galinha caipira, a gente
não consome. Temos pena delas e ficamos sovinando, dizendo que é o
nosso relógio natural. Mas gostamos de vender aos brancos.
Aloisio Cabalzar – Só completando aqui a informação deles: essa
pesquisa da produção da pesca, atualmente, está sendo feita em 22 comunidades; mais ou menos oitenta pessoas e famílias estão fazendo essas
pesquisas. Depois que é preenchida a ficha, a gente leva e digita no computador, em um banco de dados. Atualmente já temos quase cinco mil fichas,
que representam cinco mil pescarias que foram anotadas [em 2011 chegou
a 17 mil registros de pescarias]. Os AIMAs têm balança e fita métrica, eles
medem e pesam os peixes, e com essas medidas dos AIMAs a gente está
fazendo uma função, que é a relação entre o peso e a medida dos peixes,
já que os voluntários só fazem a medida do comprimento do peixe. Então,
temos funções que estamos fazendo, que relaciona a medida com o peso,
então vai ser possível encontrar a produção da pesca. É uma pesquisa que
está sendo feita pouco a pouco. O objetivo é ter uma estimativa da produção da pesca no rio Tiquié. A gente ainda não tem essa informação, mais a
ideia é chegar a isso. Claro que tem uma margem de erro nessa pesquisa,
que também dá para calcular. Pensando no manejo, para que ter essa medição? Justamente para ter uma medida para o plano de manejo e, com o
passar dos anos, ter uma ideia se a produção está se mantendo, se está
caindo, aumentando – avaliar, assim, se as atividades do plano de manejo
estão tendo eficácia. É interessante também ter voluntários de comunidades onde não tem sido feito esse trabalho, conforme o interesse do pessoal
das comunidades. Principalmente, no baixo Tiquié e em algumas partes do
médio – em Pari mesmo não tem ainda esse trabalho, também não alcança
os Hupda. Então, a pescaria dos Hupda e Yuhupde, tanto da margem norte
quanto sul do Tiquié, não está sendo pesquisada. Obrigado.
Rogelino Azevedo – Somos AIMAs da AEITY. Sou aluno da Escola
Tukano Yupuri. Faz anos chegou o pessoal do ISA incentivando a trabalhar
o manejo da pesca. É sobre isso que será apresentado aqui. A gente trabalhou da seguinte forma – aqui está o trabalho de um mês, escrito na língua
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tukano e em português. Este trabalho foi realizado em setembro de 2008. A
gente acompanha o calendário ecológico, perguntando e pesquisando com
os conhecedores. Primeiro a gente anota no borrador da nossa pesquisa e
depois passa a limpo no diário. Então, tem época de verão, de chuvas, dias
nublados, pouco nublados e época de verão. Sabemos que um verão tem
seu nome especifico. Por isso, estão aí escritos. Bem embaixo tem uma
linha indicando os dias de chuva e nublados, e os de verão indicados com
a linha azul. Acima tem a numeração de 1 a 30, isto indica as datas de um
mês. Bem embaixo desses números tem uma linha indicando o nível do rio.
Bom, agora vou falar sobre os símbolos: as duas setas para cima indicam
dias mais chuvosos do mês; uma seta para cima indica que choveu pouco;
uma seta horizontal indica que parou de chover; as duas setas para baixo
indicam que o rio secou bastante; uma seta para baixo indica que o rio secou pouco; a linha preta indica época que não teve igapó; a última linha indica a época de verão e de seca. Fiz pesquisa com meu pai. Perguntei–lhe
com qual constelação inicia e termina a enchente, e assim por diante. Pois,
na minha comunidade, meu pai é como um astrônomo. Sou filho de José
Azevedo. Então, apresento para vocês a sequência de constelações que
chovem: primeiro é garça, bodó, purĩ, ñamiã e bihpia, no mês de setembro.
Ao lado tem uma legenda explicitando o calendário ecológico. No dia 28 de
setembro a 04 de outubro foi o verão de Iã bʉkʉrã...
Nós, AIMAs da AEITY, temos também a ficha de pesca. A gente trabalha conforme o Mauro nos apresentou. Só que na minha área de manejo
não tem lagos, só tem estirão e alguns igarapés. Tem, também, ambiente
de desova das piabas. A desova dos aracus riscados era bem na frente do
meu povoado. Atualmente, o pessoal do polo base deixou gerador no porto.
Por causa disso, os aracus desovam no estirão Martim–Pescador.
Cornélio Gonçalves – Este trabalho foi feito recentemente. O trabalho dos meses de setembro e outubro já foi apresentado às comunidades.
Depois, será apresentado o trabalho dos meses de novembro e dezembro.
Quando a gente acompanha bem o nível do rio, entram todas as questões,
como a época das enchentes, da desova dos peixes, floração e frutificação
das árvores silvestre com suas respectivas constelações e, ao mesmo tempo, as doenças. Por isso, convencionamos alguns símbolos para indicar e
acompanhar o manejo do mundo. Daqui a quatro anos será analisado o
calendário ecológico de cada ano. Veja bem, para depois refletir a melhoria
dos seus AIMAs e para indicar–lhes formas adequadas de trabalharem o
manejo ambiental.
Vicente Azevedo – Pelo menos na nossa comunidade, no rio tem
como pescar piabas. Em São Gabriel da Cachoeira só dá para sobreviver
com dinheiro. Lá a gente vê o trabalho dos nossos parentes. Na pracinha,
um pratinho de quinhapira custa R$ 6,00 e um pedaço de beiju custa R$
2,00. Com isso, nossos parentes sobrevivem por lá. Vendo essa situação,
a gente pensa em melhorar nosso destino trabalhando aqui mesmo. Do
contrário, a terra dos nossos antepassados vai ficar despovoada. Para não
acontecer continuamente a migração, começamos a discutir o plano de
manejo ambiental. Manejo significa vida, vida do universo preparado para
cada um de nós pelo nosso deus da transformação, ou seja, “mar† kahtisé
nisa, mar† pati kahsé, mar†ya vida kahsé”. Por isso, ele nos entregou este
universo, ao nosso cuidado. Acabei de falar nesta manhã com o nosso
assessor, e ele disse que falta muito para a gente fazer. Vamos enfrentar
e trabalhar com coragem, sem nenhum desânimo. Nós indígenas desanimamos com qualquer obstáculo. Enquanto os brancos enfrentam até con-
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... waimahsa significa
gente como nós.
Apesar de consumirmos os
peixes, a gente os maltrata.
Também os seus ambientes
de reprodução.

seguir seus objetivos. Então, vamos discutir com seriedade, pois estamos
pensando para o nosso futuro. Antes disso, quero lembrar que chegaram
mais outros nossos parentes da 3TIIC. Nazareno, venha apresentar–se
aqui ao publico.
– Meus parentes, a equipe de coordenação é composta pelo Bosco Rezende e eu, Vicente Azevedo. Então ele me pediu
para dirigir hoje a nossa discussão. Ontem faltei por causa da chuva.
Os AIMAs–pesquisadores nos informaram que está começando a chuva
da Constelação de Jararaca/Arraia. Dizem que quando começa a chover
nesta época, os peixes se abrigam no ânus da arraia. Por isso, não tem
peixes nestes dias, comenta o pessoal de Pari abaixo. Pois já começou
a chover a constelação de Arraia. Ontem, acredito que vocês já falaram
sobre isso. A pauta de agora conversa sobre o processo do benzimento
tradicional, é muito importante para nós todos. Dentro da pesquisa, essa
foi uma das necessidades a serem contempladas no plano de manejo
ambiental. Os conhecedores comentaram que, quando não faz bem o
benzimento do banho do recém–nascido, não há piracema dos peixes.
Acontece assim mesmo, pois nossos antepassados se protegiam da gente–peixe com força do benzimento. Tem ocasiões para proteger a primeira
menstruação da menina com benzimento durante o banho. A gente sabe,
tem vários tipos de benzimento para se proteger, como no dia do tinguijamento e demais benzimentos tradicionais. Com meu pai eu sempre conversava sobre isso. Ele dizia que gente–peixe tem “coração” como nós.
Pois a palavra waimahsa significa gente como nós. Nós designamo–nos
gente também. É assim que os velhos nos repassam seus conhecimentos. Apesar de consumirmos os peixes, a gente os maltrata. Também os
seus ambientes de reprodução.
Alguém falou aqui sobre a criação dos peixes. Quem tiver convite
veja a pauta. Precisamos formar grupos para discutir as nossas maneiras
de pescar. Pense como estão suas comunidades: ou vocês deixaram de
usar malhadeiras ou estão pescando com as novas práticas de pesca? a
malhadeira continua fazendo impacto ou não? e o uso do espinhel, como
está? A gente veio falando muito bem, apesar disso precisa aprofundar a
discussão para solucionar o impacto do manejo ambiental. Uma sugestão: virá apresentar aqui sua discussão um representante da associação
ou área de abrangência de cada associação sobre o manejo feito após
a primeira oficina. Vamos fazer isso para fortalecer a nossa política de
manejo ambiental. O microfone estará à disposição de todos. Então, seria
livre a apresentação, essa é outra sugestão. Pessoal da AEITKAP virá
apresentar também aqui na frente sobre seu manejo de pesca. Para vocês, como seria o procedimento da apresentação? Por associação ou por
representante de cada associação? Pessoal pode apresentar resultados
depois da primeira oficina. O microfone está disponível. Venham falar em
poucas palavras.
Vicente Azevedo

Rafael Castro – Meus parentes, todas as organizações de base se reúnam por cinco minutos para discutir e depois escolher uma pessoa para apresentar o trabalho.
A apresentação seria no máximo de dez minutos por associação.

Como era antigamente o manejo ambiental
e como está hoje
AEITKAP
Honório Barbosa – É assim na minha área de pesca. Tem gente que
coloca malhadeiras pela manhã e só às sete horas da noite. Assim leva
para casa peixe suficiente. Sinceramente, digo para vocês que eu não pesco. Ao chegar à minha comunidade, vou fazer repasse de tudo o que ouvi
aqui aos meus parentes. Essas coisas são boas, não é? Vou conscientizar
de que o tinguijamento estraga os peixes; as malhadeiras espantam os
peixes. Hoje em dia se escuta muito que aquele é ainda criança. Esse pensamento predomina demais no nosso meio. Quando os velhos esclarecem,
a gente capta e vive conforme suas orientações.

ACIMET
Roberval Pedrosa

área.

– Reunimos para discutir a realidade da nossa

Pesca atual: na primeira oficina constatou–se o não uso de caniço. Depois da oficina houve melhora, ou seja, o caniço foi o mais usado para
pescar.
A malhadeira de quatro dedos e três dedos ainda é usada para a captura
dos peixes. De um dedo a gente coloca para capturar isca a fim de pescar
os peixes maiores. Ouviu–se dizer que, nesta região de Pari, são usadas
malhadeiras de um dedo para capturar seã pikarã durante sua desova.
Antes, as piabas eram fáceis de pescar com caniço. Agora está muito
difícil. Por isso, a gente captura isca com a malhadeira de um dedo. Mas,
vocês que forem fazer pesca na área da ACIMET, tenham ciência de que
a malha fina serve somente para capturar isca. Se vocês colocarem muita
malha fina, vão estragar muitas espécies de piabas. Para não acontecer
isso, deixe–as com o AIMA e ao retornar retire.
Zagaia e arpão: todos nós temos esses instrumentos. Na área da ACIMET, a gente usa o médio e o grande, porque lá tem peixes maiores.
Puçá com pari: essa pesca tradicional é usada para pescar na madrugada, aí consegue peixe suficiente para alimentar–se. Enquanto que a malhadeira a gente coloca e fica esperando, confiando de capturar bastante
peixe, mas às vezes nada consegue. Com caniço a gente pesca bastante
peixe também. Eles são gente–peixe, por isso reconhecem instrumentos
de pesca predatória.
Espinhel: é usado bastante na minha área. Às vezes o transporte fluvial
perturba. Apesar disso, consegue pescar candiru e mandubé.
Anzol pulado: com esse instrumento a gente pesca traíra. Constata–se
através das fichas de pesca. Esta espécie está diminuindo tanto no tamanho quanto na quantidade.
Anzol espera: esse instrumento é para pescar piraíba. Coloca–se nos
poços da beira do rio. Antes era usado constantemente e de modo excessivo. Atualmente usam–se 15, 09, 08 anzóis–espera.
Arco e flecha: alguns usam este instrumento. A gente não é Hupda. Mesmo assim, flecham–se os peixes impossíveis de pescar. Às vezes, o boto
espanta os peixes e eles procuram esconderijo nos ambientes rasos da
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praia. Aí o pescador aproveita para flechá–los. Na época da enchente se
flecha os peixes que se alimentam de pahti duhka e wai bia.
Caçaria noturna (fachear à noite): essa é prática comum na minha área.
Usa–se espingarda para caçar paca, anta etc.
São estes instrumentos comuns e tradicionais usados na minha área
na ACIMET.


Impacto

Malhadeiras: ainda predominam estes instrumentos para a captura dos
peixes. Alguns se esquecem de tirá–las, deixando apodrecer nos igapós e
nos lagos. Argumentam que as malhas já são velhas e estragadas. Seria
melhor tirar e jogar no ambiente onde não inunda. Na primeira oficina, foi
falado tanto sobre essa questão. Temos que pensar que os ambientes
(lagos e igapós) são da nossa pesca. Precisamos nos preocupar em usar
mais a pesca tradicional.
Mal benzimento: alguns mariscadores que passam vários dias com sua
família, de repente a menina menstrua e o pai dela protege–a com benzimento. Por medo, e talvez por insegurança, ele acaba fazendo maldimento aos peixes. Alguns, por medo da Cobra do Rio, fazem maldimento, isso
até pega nos peixes. Porque são seus filhos. Outros, apesar de serem
conhecedores, não consertam os ambientes com seu benzimento.
Lixo no rio: este ponto foi falado bastante na primeira oficina. Mas ainda constata–se lixo jogado no rio (vasilhame de óleo lubrificante), principalmente, depois que o barco passa na comunidade. Os motoristas
do DSEI, pelo menos, estão melhorando. Pois sempre deixavam vasilhas de lubrificante no porto. Estas vasilhas serviram para fazer cabo
de terçado velho. É preciso reduzir o lixo no rio, talvez isto seja poluição
para os peixes. Os brancos sempre nos informam o maior estrago no
rio Tietê por causa do lixo. Com o nosso rio pode acontecer a mesma
coisa, caso a gente não faça o controle do lixo do barco, das voadeiras
e rabetas.
Estava esquecendo–me de uma questão, sobre as viagens noturnas.
Alguns espantam os jacarés atirando, mas depois não recolhem para consumi–los. Essa atitude faz parte do impacto ambiental. Recomendamos que
facheiem onde vocês pernoitam, só. É muito lamentável esta prática dos
viajantes noturnos. Eles capturam os pequenos, enquanto a gente deixa
para se reproduzirem e se desenvolverem com tranquilidade. Agora, quem
do meu grupo quiser complementar, pode fazer.
Paulo de Abreu Lobo – Quero fazer complementação a respeito do
alto impacto. Quando eu era criança, aconteceu assim na minha comunidade. Os Hupda tinguijaram os igarapés onde tinha muitas traíras, disse
meu pai. Como disse Tarcísio, são seus parentes. Cansados de tinguijar
os doe sári e, não conseguindo capturá–los completamente, destruíram
os ambientes das traíras. Essa forma de pescar teve o maior impacto,
porque as traíras foram destruídas. Naquela época não precisava fazer
isso, pois tinha muitos peixes. Estou colocando isso a fim de que não
aconteça hoje em dia, onde tem peixe suficiente, ainda. Essa é minha
complementação sobre o impacto ambiental. Quem tiver “casas de traíras” nos igarapés, não façam isso. Agora, a minha área esta contemplando as consequências.
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AEITY
Rogelino Azevedo – Aqui estamos para apresentar o nosso trabalho.
Primeiro, as práticas atuais de pescaria tradicional são as seguintes:

Facheamento com zagaia normal. Nós, pescadores da área da AEITY,
deixamos de usar zagaia pequena. Usamos somente zagaia normal.
Com esse instrumento capturam–se peixes maiores. Os miúdos, deixamos que se desenvolvam mais.
Pesca recente: hoje em dia a pesca é feita com os instrumentos dos
brancos, como malhadeiras, linha de pesca com caniço, facheamento
com a lanterna. Com caniço a gente pesca waisiporo, piabas e aracus. A
gente usa também espinhel, que é deixado ao entardecer até o amanhecer do outro dia.
Pescas tradicionais: tinguijamento é predominante na nossa região do
Tiquié. Os meus avós tinham feito tinguijamento excessivamente na minha área de manejo. Mas, ontem, já foi falado sobre este ponto. Atualmente não se constata mais esta prática, apesar da longa seca. Matapi
e cacuri não se fazem mais, por desconhecer a maneira de construí–los.
Caça noturna, o homem indígena fachea paca e anta, além de fachear
os peixes. Ao encontrá–los, usa–se a espingarda. Por isso foi colocado
este item também. Caniço é mais usado para a pesca. Aí entra caniço de
pescar waipõra, de aracu, de mandúbe e de piabas. Usa–se linhas de
pesca de nº 0,20–0,5 e 0,30 para a nossa pescaria. Está sendo citado
de forma geral sem especificar os tipos de pesca. Sobre espinhel já foi
falado anteriormente. Mas para isso tem de ser bom pescador mesmo.
Porque piraíba e mandubé só comem com isca específica, que os atraia
ao pescador.
Benzimento para os peixes: deste ponto já ouvimos ontem. Acredita–se
que teremos peixes em abundância no nosso rio quando os conhecedores benzerem o bem estar dos ambientes dos peixes. Aqueles que fazem
benzimento do primeiro banho do pós–parto, estejam conscientes de não
estragar os peixes.


Impacto

Malhadeiras finas: na minha comunidade não tem mais essas malhadeiras finas. Nos tempos idos, esses instrumentos estavam acabando
com as piabas, pois faziam arrastamento nas praias, mesmo sendo moradores da comunidade. Cercavam os waipõra com essa malhadeira fina,
capturando–os todos.
Puçanga no facheamento dos peixes: os pescadores da minha comunidade antes usavam bastante puçanga do boto. Atualmente, reduziu bastante
essa prática de pesca. Foi colocado isso porque vimos como um dos fatores do impacto ambiental que houve antes da política de manejo ambiental.

ACIRC
Jocy Gomes – Nós discutimos um pouquinho também. Os mais usados hoje lá são caniço, puçá, anzol espera, anzol pulado, linha de pesca
de mandi, malhadeiras de três dedos e de quatro dedos. Além disso, temos
matapi como um dos instrumentos adequados para a nossa pesca. Outro
é a pescaria noturna, os facheadores dos peixes. São os seguintes instrumentos de fachear: lanterna e zagaia normal para a captura somente dos
peixes maiores.
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Impacto

Malhadeiras fina de um dedo. Este é o mais usado em todo o Tiquié.
Uso de puçanga: com seu uso, os peixes estão acabando.
Mal benzimento: esse é o que faz acontecer maior impacto nos peixes.

OIDS
Laurentino Viana – Já tínhamos discutido antes de vir aqui na minha
comunidade. Sobre pesca atual, colocamos como os anteriores: linha de
pesca com anzol, zagaia, lanterna, espinhel e malhadeiras. Sobre a pesca tradicional a gente não discutiu. Sinceramente, a gente não sabe fazer
cacuri e demais instrumentos de pesca tradicional. Durante a época da
seca, a gente destrói muito os viveiros de pau–oco dos peixes. Estes são
as moradias e casas de reprodução dos peixes. Esse é o pior impacto ambiental. Ficou difícil especificar seu nome, porque a gente tinha esquecido
de apresentar. É sobre isso que eu quis lembrar vocês. Sem esses paus–
ocos, onde irão habitar? Nem os peixes retornam mais e se reproduzem
pouco. Os bons de ouvido mergulham e capturam os peixes que estão no
pau–oco. Quis lembrar sobre isso.



Impacto

Malhadeiras de todos os tipos e de todos os tamanhos.
Anzóis sem isca: na área da comunidade Barreira se pesca muito com
anzóis sem isca, por isso colocamos como impacto aos peixes. Acima de
Barreira não tem tanto essa prática de pesca. Isso acaba com os peixes.
Puçanga: ouviu–se dizer que o Sibi (Severiano) usa bastante esta coisa.
Pedimos a ele que deixasse de usá–lo.
Rebatição: é uma prática predominante na nossa região. Apesar de dizer
para não fazer isso, continuam fazendo. Pedimos que parem de fazer
essas coisas. Porque agora nós estamos assumindo e querendo cumprir
as propostas de manejo ambiental equilibrado.

OIBV
Alberto Pimentel – As malhadeiras são deixadas o dia todo na minha
área de pesca. Foi dito para deixá–las das 8 às 9 h da noite. E quem for pela
manhã, deixá–la até às 7h da manhã. Fachear peixes, nem todos fazem.
Quem quiser, faz conforme a sua necessidade. Zagaia normal: foi decidido
usar esta somente para capturar peixe–trovão e deixar os filhotes à vontade. Foi feito repasse na comunidade, mas não sei se estão cumprindo. Por
que não dá para acompanhar a pesca durante a noite toda. Uso de caniço:
aquele que pesca usa este instrumento. Aquele que não pesca, deixou de
usá–lo. A gente tinha reunido juntamente com pessoal de Pari e decidimos
acostumar de pescar somente com minhoca. As comunidades não aderiram a esta decisão. Continuam à procura de ovos de caba e gafanhotos
para pescar. Essa forma de pesca também é um impacto ambiental. Uso de
espinhel: tem dois pescadores que usam bastante esse instrumento, são o
Samuel Lemos e José Pimentel. Mas ao conseguir pescar, eles sempre colocam moqueados na quinhapira. Pescadores de fora: eu, juntamente com
meus parentes de Bela Vista, quero dizer que principalmente os pescadores das vilas São Domingo Sávio, Aparecida e São Miguel entram na área
de pesca, sem permissão, à noite. Nem todos, somente alguns. Vocês, pelo
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menos, deveriam pedir licença ao líder da comunidade. Na sua falta, peçam aos animadores da comunidade. Pois, numa comunidade, geralmente
tem sempre uma equipe de líderes. Por sua vez, o capitão recomendará o
procedimento de pesca e controlarão a quantidade de malhadeiras. Esse
ponto faz parte do impacto também. Outro ponto é a pesca com canoas pequenas. Com isso, os pescadores penetram nos igarapés de difícil acesso,
facheando e capturando saranas (ahkoarã) com malhadeira fina. Coisa que
o pessoal da minha comunidade não faz. Vocês disseram que os pescadores usam rabeta para fazer pesca nos lugares longínquos. Portanto, entram
na área de São João e capturam ahkoarã no lago de Miorã com malhadeira
fina também. Sobre isso, discutimos ontem e hoje. Hoje de manhã constatamos escamas de sarana nas canoas. Fiquei ressentido. Aconteceu nesta
noite passada. Tinham aproveitado durante a chuva noturna. Nós da comunidade Bela Vista não fazemos. Os lagos e igarapés eram deixados com
a intenção de que os peixes aumentem sua população. Essa forma entra
na parte do impacto. Só que o secretário do nosso grupo tinha invertido a
sequência de apresentação. Agora chegou o ponto do impacto. O igarapé
Pombo é o ambiente onde os peixes se reúnem para reprodução. Outro
fica na foz do rio Umari. Por motivo da barragem, acredito que se reúnem
bastante naquele lugar, aracus e pacus. Tem outro que prejudica o meio
ambiente, as lontras. Elas espantam os peixes, pior que o ser humano.
Pois entram nos esconderijos mais difíceis dos peixes. O lixo que a gente
tinha decidido não jogar no rio continua. Não só a balsa faz isso. Também
as rabetas poluem o rio. Geralmente, os passageiros do barco jogam resto
da comida no rio. Seria bom que o comandante do barco colocasse saco
de lixo. Ultimamente, fiz uma viagem para São Gabriel e nesta viagem estavam as esposas dos militares. Elas tinham aquele saquinho branco que
a gente recebe na compra de uma loja. É nesse saquinho que elas colocavam lixo. Chegando em São Gabriel levaram consigo para jogar na lixeira.
Elas nunca tinham participado da nossa discussão. E nós não. Fazemos de
qualquer jeito. Outra coisa é a pesca com cunami. No rio Umari, ouviu–se
dizer que jogaram cunami e os aracus estavam se estragando à vontade,
sem serem recolhidos para consumo. Alguns foram recolhidos e, ao abri–
lhes o bucho, encontraram bola de cunami. Colocamos isso como impacto.
O uso de puçanga: atualmente está se tornando difícil encontrar paca na
minha área. Mas mesmo assim, alguns conseguem, pois acho que usam
o mais potente. Eles atiram bem perto de nós, deixando–nos assustados.
São estas as maneiras cotidianas na minha comunidade.

Seria bom que o
comandante do barco
colocasse saco de lixo.

3TICC
– Sobre a pesca atual, como todos vocês sabem, moro num igarapé. Pesco somente os peixes que conseguem
chegar ao meu povoado. Então, pesco somente com instrumentos de pesca miúdo. Caniço é o mais usado para pescar piabas. Às vezes, lá a gente
usa malhadeiras de dois, de três e de cinco dedos, apesar do pequeno
rio. Os nossos antepassados não tinham essas coisas. Vendo os brancos usarem, a gente passou a integrar na nossa pesca. As malhadeiras
não são deixadas lá constantemente. Só de vez em quando a gente deixa.
Mas eu não tenho tanto esse tipo de malhadeiras. As crianças de lá estão
ajudando a fazer o manejo adequado, pois elas cortam ou rasgam as malhadeiras escondidas. Esse é um ponto positivo por lá. Outras coisas: lá se
usa bastante armadilha, anzol pulado, anzol espera com varinha e armaNazareno Moura Fernandes

II Encontro de Manejo dos Peixes da Bacia do Tiquié

263

dilha de pegar paca. O uso da espingarda lá é pouco. Ao fachear peixes, a
gente usa lanterna e terçado que serve para cortar peixes ao encontrá–los.
Vejo isso como impacto ambiental. Mal benzimento: esse ponto foi falado
bastante. Lá tem muitas mães solteiras. Não sei como elas engravidaram.
Acredito que os pais delas benzeram de qualquer maneira, por isso somem
os peixes. Outra coisa: a lontra perturba os ambientes dos peixes. A gente
encontra–as mexendo nos ambientes. São estas as maneiras de fazer pesca na 3TIIC. Tinguijamento foi deixado totalmente de lado.

ACIRU
Inácio Sampaio Paz – Pesca atual predominante na minha área é com
malhadeiras, armadilhas de peixe, anzol pulado, pesca com caniço e facheamento com lanterna. O uso da malhadeira continua. Alguns deixam a
noite toda. Como a gente é consciente, se sente inútil ao ver a pesca predatória. Nesses dias, o rio Umari estava secando. Os pescadores estavam
de prontidão e entusiasmados para capturar peixe com malhadeiras, com
bastante facilidade. Quando seca o rio, os peixes se agregam somente no
rio, facilitando sua captura. Os peixes encontram–se cheios de vermes. A
traíra é o peixe mais capturado nesta época. Antes, com anzol pulado, conseguia pescar bastante. Agora ficou difícil. A gente encontra anzol pulado.
Esse é um ponto de impacto. Vejo que as malhadeiras nunca acabarão.
Porque tanto os professores, os aposentados e o pessoal que recebe bolsa família compram malhadeiras. Principal impacto está acontecendo na
minha comunidade São Sebastião. Nas comunidades vizinhas, ajudam a
construir viveiro de peixes, vi que não tinha tanto uso das malhadeiras.
Porque melhoraram bastante ao ouvir sobre a importância do manejo ambiental. Mas na sede não melhorou nada. A prática de pescar com anzol
pulado nunca vai acabar. Este Anacleto, com a chegada da época da seca,
ele fica contente. Nos anos anteriores, ele com sua turma acabaram com
os ambientes das traíras (doe sari). As madeiras ocas que se encontram
no fundo do rio foram jogadas fora do seu ambiente, ou seja, no seco. Foi
feito isso enquanto estive estudando fora da minha comunidade. Ao retornar, encontrei tudo que acabo de relatar agora. Sinceramente, antes tinha
muitos peixes. Quando recebem conscientização, eles não seguem, são
pessoas adultas. Convido aqueles que quiserem conhecer o que acontece
por lá na época da seca. As traíras agora estão só em algumas partes do
rio. Essa espécie é a mais capturada. Os aracus e os pacus ainda não diminuíram porque são pouco pescados, enquanto traíra e peixe–trovão são
capturados quase todos os dias. Quando éramos poucas famílias, dava
para pescar pelo menos 5 kg ou 10 kg por noite. Agora diminuiu bastante.
Com isso, quero apresentar que o impacto ambiental ainda não diminuiu
no meu rio, na minha região.

CIPAC
Rafael Castro – Vocês já sabem como é Pari–Cachoeira, pois aqui sai
coisas boas e ruins. Por aqui a gente não tem lagos para pescar. É simplesmente estirão, tanto acima quanto abaixo. Aqui a gente tem práticas introduzidas na pesca tradicional. Quem pesca conhece bem. Para mim, o meu
irmão maior Domingos proibiu fazer pesca. Ele me disse que não sou da
pesca, por isso fico somente na minha casa. Aqueles que viram, contaram–
me sobre o uso da pistola na pesca. Esse é um grande impacto. Uma vez
cheguei a usar na pesca o arco pistola, a convite do meu cunhado. Pensei
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que ele estava convidando para passear com ele de outra forma. Depois
da cachoeira me pediu para mergulhar. Estou contando o acontecido comigo. No meio das pedras que se encontram no fundo do rio tinha muitos
peixes. Por isso, nas outras áreas e nos outros estirões não tem aracu. Por
desconhecer essa prática de mergulho, não consegui capturar nenhum peixe. Pesca com caniço, geralmente, os pais dos alunos e os alunos vindos
de longe usam para pescar. Uma vez fui fazer pesca aqui acima de Pari.
Sobre o espinhel ouvi nesse dia. Tinha pensado que somente o pessoal
de baixo usava este instrumento. Não sabia que estava pescando onde
outros tinham deixado vários espinhéis esperando os peixes. Por isso que
a gente não consegue peixes. Outro é o puçá de tela: “os brancos” usam as
telas para se protegerem dos mosquitos e insetos, para não serem picados.
Colocam na janela. E nós de Pari usamos a tela para capturar os peixes,
em forma de puçá. A malhadeira, já velha e estragada, também serve para
fazer puçá. Então, somos profissionais e criativos para transformar estas
coisas em instrumentos de pesca. Essas são as práticas atuais de pesca.
Facheamento noturno: aqui estamos divididos em cinco bairros com diversas etnias. É difícil fazer controle. Porque a nossa subsistência depende
também do facheamento noturno. Aquele que tem puçanga consegue pelo
menos 01, 03 ou 15 peixes. Aqui é muito difícil fazer pesca. Pesca com
mosquiteiro: este instrumento predomina aqui na área de Pari. Ao encontrar a pessoa usando este tipo, chamei atenção. Respondeu–me conforme
o professor Alberto Pimentel nos apresentou. Ele disse assim: “é mesmo,
meu irmão maior?! Estas piabas não vão mais crescer de tamanho. Por
isso estou capturando para me sustentar”. Não consegui dar–lhe resposta.
Apenas pensei que está fazendo isso com muito sacrifício. É essa a pesca
atual aqui em Pari–Cachoeira para nossa sobrevivência.


Impacto

Já destaquei alguns impactos na apresentação anterior, principalmente sobre o mergulho noturno com arco pistola e com arpão nos poços da
beira do rio, no remanso das cachoeiras, lugares sagrados e concentrador dos peixes. Os estudiosos que iniciaram o manejo nos disseram que
estamos na época da enchente de arraia. Conforme as palavras do meu
pai finado, nessa enchente os peixes se agregam num só ambiente. Caso
tivéssemos conhecimento, a gente já podia ter proibido fazer mergulho com
arco–pistola. Em anos anteriores aconteceu assim mesmo e neste ano parece que vai acontecer novamente. Quando inicia a seca, os mergulhadores com arco–pistola ficam contentes. Infelizmente, um dos que fazem
mergulho noturno com frequência está em viagem. Eu ia chamar a atenção
dele na frente de vocês. Quando seca os poços daqui, fica cheio de peixes
no meio das pedras, começando aracu, pacu e surubim. Os pacus entrelaçavam–se. Só precisava escolher posição para flechá–los. Uma vez eu tinha
experimentado, mas não aguentei o frio. Esse é um grande impacto para nós
daqui de Pari. Esse arco pistola é usado por pessoas de cima e de baixo. E
nós do meio, mesmo morando com professores, como vocês sabem muito
bem, em vez de comprar arco pistola, a gente compra 51 e 61. Esquecemos
de comprar o tal instrumento. Por isso, a gente não tem esse instrumento de
pesca. Os motores rabeta e de popa, de 15 e 40 HP, atrapalham os pescadores. Ao ver o pescador, deveriam diminuir a velocidade do barco. O banzeiro
das rabetas e dos motores atrapalham os peixes quando facheiam à noite.
Este irmão menor [referindo–se ao Roberval Pedrosa] nos alertou que, antes
de pernoitar, tem que saber lugares que tem peixes abundantes. Eu vou
encostar e pernoitar onde tiver placa, sabendo que aí tem bastante peixe.

A gente vive por meio do
impacto ambiental. Sem
isso é difícil sobreviver.
Os moradores desta
comunidade conhecem que
aqui somente tem
quinhapira e chibé. Depois
de muito sacrifício
se consegue peixes, pelo
menos um quilo.
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A gente se reúne para
discutir e apresentar plano
de manejo ambiental.
Mas somente participam
aqueles que não fazem
a pesca predatória...

Já estou pedindo licença e informando–os para não haver desentendimento
entre nós. O uso da puçanga predomina aqui em Pari. Principalmente o
espinhel do Celestino Castro, Raimundo Barreto e de Domingos Brandão
capturam frequentemente piraíba com puçanga. Enquanto os outros não
conseguem de jeito nenhum. Esse é o nosso modo de viver aqui. Esse
irmão Pedro conhece bem, pois ele estudou aqui. A gente vive por meio
do impacto ambiental. Sem isso é difícil sobreviver. Os moradores desta
comunidade conhecem que aqui somente tem quinhapira e chibé. Depois
de muito sacrifício se consegue peixes, pelo menos um quilo. Obrigado
parentes!! O líder do bairro Aparecida quis comentar também. Venha falar
aqui na frente.
Celestino Castro – Parentes, quero complementar sobre o impacto
ambiental. Nos meses passados, nós do Triângulo Tukano (Pari–Cachoeira, Bela Vista e Sebastião) reunimo–nos para discutir sobre o uso excessivo das malhadeiras. O pessoal da OIBV apresentou–nos, dizendo que
deixaram completamente o uso das malhadeiras. Nós de Pari tínhamos
a meta de deixá–las completamente. Somente depois daquela discussão
diminuiu bastante. Não sei se era por medo ou por sensibilidade à natureza. Ainda somos iniciantes do manejo ambiental. Acredito que, aos
poucos, atingiremos a meta de reduzir complemente o uso das malhadeiras. O uso da malhadeira de um dedo, pelo menos, diminuímos um pouco. Alguns continuam usando. Mas a gente combinou que fosse somente
usada na piracema de piabas ou no dia que tem mais necessidade. Tínhamos combinado de fazer pesca somente de caniço. Vejo que precisa
despedaçar com terçado todas as malhadeiras de um dedo. Sinceramente, asseguro que não uso mais malhadeira depois da primeira oficina.
Conforme meu irmão Rafael disse, eu não pesco tanto. Aquele falou do
impacto, dizendo que os pescadores daqui entram na sua área de pesca.
Essa colocação é pura verdade. Mas como tenho roça somente acima
de Pari, não acompanho os acontecimentos de Pari abaixo. Acho que
aqui, por aglomeração de várias etnias, se torna difícil controlá–los. Acho
que eles vão à noite às suas áreas de pesca. Constatam–se pescadores
descendo, com saco cheio de malhadeiras. Entrar sem pedir permissão
ao líder local de uma área de pesca é uma grande falta de educação. A
gente conhece o pescador que faz isso. Eu tinha falado com o capitão a
respeito. Essas coisas precisam ser solucionadas. Talvez os jovens tenham feito isso. Porque nós os adultos não pescamos tanto. A gente se
reúne para discutir e apresentar plano de manejo ambiental. Mas somente
participam aqueles que não fazem a pesca predatória, aqueles que fazem
não apareceram no repasse do primeiro encontro. Não sei o que eles querem. Acho que o procedimento seria fazer convite pessoal àqueles que
fazem pesca predatória antes do encontro de conscientização. Quando a
gente convida oralmente, eles não aparecem. Talvez fosse melhor fazer
encontro com caxiri. Aí aparecem espontaneamente. Os moradores fixos
daqui não fazem isso. Acontece isso principalmente com as pessoas de
Pari abaixo morando aqui, conforme as palavras do professor Alberto Pimentel. Ao serem perguntados para onde vão, respondem que vão pegar
ahkoarã na área de São João. Veja bem: a gente recomenda não fazer
esta coisa. Por isso, é preciso colocar mais fiscais, pois naquela seca já
houve bastante abuso. Eu tinha falado com o capitão Campolia, de São
João, sobre isso. Neste ano já é outro, o Renato Lana. Eu, como líder da
comunidade, estou sem autoridade para fiscalizar os pescadores. Isso
que eu quis complementar sobre o impacto de manejo.
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ATRIART
Antônio Marques – A nossa discussão foi semelhante à do grupo anterior. A gente vai apresentar, colocando alguns reforços sobre as práticas
atuais de pesca. Anteriormente, já destaquei alguns pontos do trabalho da
associação e vocês também. Informei–os ontem que, em nome da associação, fizemos um documento de responsabilidade do manejo ambiental.
Para nós, as práticas atuais são caniço, zagaia, matapi, anzol pulado, anzol
espera, espinhel e puçá. A malhadeira não entra por ser instrumento de
impacto da pesca. Para buscar conhecimento da pesca atual, começou
com pessoal de Pari abaixo até chegar aqui. Aí se constatou o predomínio de puçanga dos peixes, o uso das malhadeiras e captura dos peixes
com arco–pistola mergulhando. Consequentemente, sofremos a falta de
piracema e desova dos peixes. Acho que, por falta de puçanga, os jovens
de Pari acima não arrumam mulheres. Vejo melhor vocês repartirem a puçanga conosco para ser usado no dia preciso. Na minha área se consegue
pescar três ou duas unidades de peixes, apesar de vários anzóis espera
com varinha. Às vezes, a gente encontra peixe defeituoso e estragado pelo
pescador noturno. Alguns usam caiá e matapi para pescar, principalmente
os moradores da área de cachoeira. Ao falar sobre instrumento de pescar
na cachoeira, quase levei linchamento. Pois fizemos bate–boca com esse
Tarcisio Barreto. Esses são instrumentos de pesca usados pelos nossos
antepassados. Pedi aos meus companheiros usarem como se fosse malhadeira. Mas tem de ser profissional para construir esses instrumentos.
As malhadeiras finas acabam com as piabas. Sobre isso foi comentado,
também. Cada comunidade podia sentar para buscar solução. Foi dito que
os cercados com jequi podiam trazer melhoramento da pesca.



Impacto

Malhadeiras: para acabar com a malha fina, foi elaborado e assinado por
todos os membros da associação o termo de responsabilidade de manejo
ambiental equilibrado. Mas quem for comprar malhadeira deixará de assiná–lo. A gente sempre faz lembrar o seu termo de responsabilidade para
com o manejo ambiental. Ao ouvir a discussão, constata–se quão difícil
para alguns entenderem a construção de um manejo equilibrado. Vocês
ainda não fizeram como nós. Acredito que vão fazer ainda. Para isso,
vocês vieram a esta oficina para buscar conhecimento.
Espanto: na primeira oficina, foi designada esta prática de bateção. Espanto lá é muito. Na área de Pari acima, expandiu demais esta prática
de espanto e de bateção de aracus. Por curiosidade, a gente sempre
imita os outros. Dizem que esta prática iniciou com os nossos parentes
de Bela Vista. Depois, os parentes de São Domingos levaram esta prática. Ouviu–se dizer que em uma época vendiam aracus aqui em Pari–
Cachoeira. Depois da primeira oficina, essa prática diminuiu bastante.
Mas a pessoa que está à frente da discussão tem de ser corajoso e, ao
mesmo tempo, ser cara de pau. Como vocês disseram, aí entra a parte
da educação. Fizemos repasse, esperando o melhoramento do manejo
de pesca. Antes, o espanto aos peixes estava predominando. Ultimamente aconteceu o seguinte: estava tomando caxiri e conversando a
sós. Naquele dia, o Chico Bastos ficou comentando sobre a escassez
dos peixes. Disse ainda que somente alguns dormem. Na roda também
estava um parente da comunidade do meu irmão maior, Domingos.
Ele disse assim: olha este sentado, branquelo de tanto pescar à noite e ainda com sono. É a consequência da pesca noturna. Caso ele
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jantasse quinhapira e dormisse à noite tranquilo, estaria sadio. Fiquei
encabulado.
Mosquiteiro: os pescadores capturam as piabas nas beiras das praias.
Essas piabas gostam desses ambientes, isso facilita sua captura.
Arrastão: é um instrumento de captura dos peixes que se encontra nos
açudes, tendo a finalidade de acompanhar sua quantidade. Agora, esse
instrumento vai até para o rio. Sobre isso, discutimos muito na minha
associação. Alguns emprestam antes do dia do trabalho comunitário,
principalmente a pessoa da sede da piscicultura. Assim, acabam completamente as piabas e outras espécies de peixes que encontram no
poço de Caruru. Discutimos com liderança da minha área para solucioná–la.
Tinguijamento: cerca com pari antes de tinguijar. Atualmente, em vez
de cercar com pari, a gente usa o arrastão. Sobre isso, discutimos muito
também, a fim de fazer controle e recomeçar o uso de pari. Para mim é só
isso. O Otávio quer complementar também.
– No debate, a gente falou sobre o impacto ambiental na
minha comunidade. Aconteceu assim. Nesse ponto, os velhos e as mulheres disseram: por que não tem piracema dos peixes? Por que os peixes não
chegam aqui? Pois antigamente chegavam, pelo menos. Depois, disseram
que a cachoeira de Pari está fazendo assim. Aquela barragem que era feita
para hidrelétrica atrapalha demais. Pois as piabas não ultrapassam e, ao
mesmo tempo, os velhos de lá estragam para não haver piracema. Concordei com a colocação dos velhos. Uma vez, a gente pediu expressamente
para não capturarem piabas na sua época de piracema. Nessas cachoeiras
de Pari, nós de cima sempre arrastamos canoa, tanto na descida quanto na
subida de São Gabriel da Cachoeira. Sempre tem uma pessoa querendo
brigar conosco, pois tem sua armadilha de pegar peixes. Uma vez encontrei armadilha de pegar piabas. Não tinha onde passar canoa. Estava com
a minha família. Então, arrastei a canoa. Depois, deixei tudo como estava
antes. Depois, o dono da armadilha tinha reclamado ao meu parente, da
minha comunidade, o fato ocorrido. Ele tinha dito que eu não tinha respeitado sua armadilha. Respondi–lhe que naquela época não tinha piracema
mas, apesar disso, deixei–o como estava antes. Esse é um dos pontos do
impacto também. Pensei que o tal reclamante tinha achado como se fosse
época de piracema. Então, resolvi vir a esta oficina para apresentar o meu
ponto de vista. Olha, tio Eremundo, todos somos falantes, que têm voz e
vez. Quando não tinha esta barragem, sempre tinha peixe na minha área de
pesca. Por isso, eu tinha recomendado aos velhos que fizessem trovoadas
bem fortes, em cima desta barragem. Era só isso.
Otávio Pena

AEITU
Gustavo Amaral Barbosa – Vou falar também um pouco. Sobre o trabalho da escola, ontem já explanei alguns pontos. Quando vocês forem
visitar a comunidade, podem ver nosso trabalho. Com a escassez dos peixes da minha área, aos poucos não estamos nem sabendo o que é caniço,
nem linha de pesca e nem aguentamos o frio da noite. Lá está difícil de
saborear o peixe. Acho que alguns têm malhadeiras. Somente pescam à
noite e cozinham para seu sustento. Sinceramente, a quinhapira da manhã
só é água com sal e pimenta e mingau. Só tem isso. Outras coisas você já
falaram tudo.
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AATIZOT
Inacio – Na AATIZOT o nosso manejo ambiental está sob controle
da pesca. Na época de piracema, o uso das malhadeiras fica expressamente proibido. Os ambientes de desova são as casas dos peixes. Antes,
tinha muita pesca predatória. Aos poucos, com encontros como este, foram
sendo conscientizados de que a malhadeira prejudica o meio ambiente.
No inicio, realmente é difícil fazer controle. Por exemplo: os antepassados
jogavam timbó na desova dos peixes, também. Hoje em dia não tem mais.
A gente conscientiza para não comprar malhadeira. Durante o tempo de
piracema utilizam as malhas, mas a gente faz controle disso. Porque é um
impacto ambiental. Também a gente controla o tinguijamento. Como vocês
disseram, somos moradores da cabeceira desse rio Tiquié. Lá só tem traíra e jandiá. Como dirigente (capitão) da comunidade, recomendo tinguijar
os igarapés menores. E na época de verão, a gente faz maior controle da
pesca. Os colaboradores na conscientização são o inspetor de polícias, o
promotor de saúde e o grupo do colégio (escola).
Vicente Azevedo – Muito bem, meus parentes! Terminou a apresentação dos grupos de trabalho. Estamos analisando e apresentando o que
aconteceu depois da primeira oficina. Constata–se melhora em alguns
pontos e outros retrocederam e outros ficaram como desafios a serem enfrentados. Para algumas áreas de manejo, apareceram instrumentos de
pesca sofisticados. Para enfrentar esses desafios daqui para frente, em
2009 e 2010, quais seriam as propostas adequadas de manejo? Como melhorar o nosso manejo de pesca? Continuaremos cuidando da nossa área
de manejo? Está um pouco difícil e desafiante. Talvez vocês não estejam
pensando nisso, falou para nós o Sr. Aloisio. Como a gente vai melhorar
o nosso manejo conforme a nossa apresentação? Talvez alguns estejam
pensando em deixar de participar ou ficar desunido desta política para o
ano. Quando a gente quer levar com seriedade essa discussão, não se torna brincadeira. Reforço novamente que não podemos deixar de lado essa
discussão. Pelo contrário, a gente sempre vai continuar assim e o nosso rio
vai ficar escasso de peixes. Tem gente que mergulha com arco–pistola para
capturar peixes no fundo do rio, conforme o tio Rafael falou para nós. Para
mim, esse ponto foi uma grande novidade. Nunca tinha ouvido sobre pesca
como essa. Todos estão de acordo que, nos tempos idos, não tinha essas
coisas. Ele nos contou que, ao mergulhar, viu no fundo do rio cardume de
peixes aglomerados. Na minha área não tem isso, ainda. Por isso, a gente
desconhece os lugares abundantes de peixes. Agora entendo porque a
lontra mergulha tanto e, ao emergir, aparece com peixe na boca. Na nossa
região acontece assim mesmo. Enquanto a gente se encontra sem peixe, a
lontra mergulha e vai se alimentando, porque conhece onde ficam os poços
abundantes de peixe. Vejo que o homem mergulhador está fazendo semelhante à lontra. Pois bem, depois do almoço a gente continuará a nossa
discussão, comparando a apresentação dos grupos com os trabalhos dos
AIMAs da ACIMET, AEITY e do rio Castanha. Tem um AIMA da comunidade
Trovão. Eles já fizeram estudos, mas ainda precisam aprimorar e aprofundar sua pesquisa. Para alguns, não chegou a ideia de formar AIMAs, que
seriam os auxiliares de manejo de pesca. Estamos pensando ainda por
eles. Com esta discussão, o pessoal do baixo Tiquié disse que está se
envolvendo aos poucos no manejo ambiental equilibrado. Estão pensando
em formar AIMA na sua região. Agora, como é que a gente vai estudar a
situação de escassez dos peixes? Por exemplo, os nossos primos Desana
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(da comunidade São Sebastião) fizeram barragem de um meandro. Agora
nos contam que o meandro se tornou lago e está abundante de peixes.
Aconteceu como se fizesse repovoamento. Caso eles esvaziem a água,
os peixes ficarão expostos para serem recolhidos com facilidade. Depois,
demora o crescimento dos peixes e passarão necessidades (passa fome).

Pesquisa de opinião sobre pesca – planejamento
Vicente Azevedo – Como estudar uma situação como essa? É sobre isso que os
assessores querem saber. Eles se preocupam em nos ajudar. Sobre esse ponto a
gente vai estudar. Eles já têm papel preparado que se chama ficha. A gente forma
por grupo para receber a ficha. Lá tem muitas perguntas a serem respondidas.
Através destas perguntas, vocês refletirão e estudarão no grupo qual seria a melhor
ficha. Quem discordar, apresente sua proposta, revisem a ficha. Isso vai servir para
cuidar do nosso manejo dos peixes. Todos juntos veremos isso. Porque alguns sempre dizem que é coisa dos AIMAs; AIMA vai cuidar disso. Não é assim. Vamos todos
ser corresponsáveis dessa discussão. Na minha área, apesar dos encontros de
conscientização, o pescador continua usando malhadeiras excessivamente. Outros
aderiram à nossa discussão. Alguns jogam malhadeiras estragadas, ficam jogadas
no porto ou qualquer lugar. Mesmo sendo um pedaço velho consegue capturar os
peixes. Já viram isso? Alguns jogam no rio. A gente sabe e conhece que demora
para apodrecer um pedaço de malhadeira. Só apodrece depois de longos anos.
Às vezes, a malhadeira fica presa no fundo rio e, quando arranca, demora para se
rasgar. Após várias tentativas se ouve the, the. Desses pedaços ficam capturando
os peixes. Com qualquer tamanho de malhadeira acontece isso. Como solucionar
esta questão? É preciso estudá–la. O Sr. Aloísio vai falar um pouco. Ele não está
nos obrigando, Apenas querendo colaborar.
Aloisio Cabalzar – Queria falar um pouco sobre as pesquisas relacionadas ao manejo e, como falei ontem, é importante que esse problema da pesca seja bem definido,
bem entendido e bem estudado, bem caracterizado; claro que o Tiquié é um rio bem
extenso, com 400 quilômetros, tem situações bem diferentes. A parte mais baixa é
de um jeito, onde tem mais lagos, mais igapós; para cima vai mudando, o rio é mais
encaixado, mais terra alta – então, com certeza muda muito a situação dos peixes,
de um trecho para o outro. Lá onde mora o Sr. Antônio (Matapi) é diferente daqui de
Pari-Cachoeira; na área do Sr. Mateus (Acará–Ponta, baixo Tiquié) também a pesca
é muito diferente de Trindad ou de São Domingos. Tem uma diversidade grande no
Tiquié. Muitas coisas a gente já sabe, vocês que nasceram aqui, que pescam diariamente, vocês já conhecem também o que se passa nas outras comunidades, como
é a situação. Isso é importante, além desses conhecimentos que estão relatando,
que estão conversando desde o I Encontro, muitas coisas, muitas informações que
apareceram. É o principal, já está sendo feito. Agora, a gente quer propor algumas
coisas além disso, para ter uma visão abrangente e mais completa. Uma delas seria
uma pesquisa de opinião com os pescadores, que pode dar bastante resultado, depende da participação, tudo que a gente pensa e propõe fazer, e pode dar certo ou
não, depende muito do compromisso e da participação de cada um e da organização e do plano de trabalho. Então, a gente pensou nessa ficha, a gente até esboçou
umas fichas com os AIMAs da ACIMET e da AEITY, a gente pensou numa ficha em
Pirarara no mês de setembro, e agora fizemos alguns testes, umas entrevistas com
alguns pescadores de São José, fizemos algumas mudanças e ainda é provisória,
seria interessante que todos possam olhar. Bom, primeiro ver se é de interesse
geral; e se tiver interesse, se a ficha está boa, no que precisa melhorar, se querem
mudar alguma coisa, corrigir e acrescentar. É uma coisa simples de fazer, pode
ser dez minutos para fazer uma entrevista com uma pessoa; outra ideia é formar
grupos para dar uma olhada nisso, pensar um pouco primeiro, se tem dúvida, se
vocês acham que é relevante para esse trabalho do plano de manejo. É mais uma
consulta, além dessas fichas de pesquisa de opinião tem mais duas, relacionadas
à subida dos peixes e à piracema. Então são essas três. Vocês poderiam discutir
por grupo, como materiais para uma próxima oficina. Se a pesquisa for feita antes,
já teria um relatório, então seria um assunto, discutir aprofundando essa questão
do manejo dos peixes. Talvez, então, dentro do grupo pudesse entrevistar para ver
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se está fácil e se não está com dúvida, se vocês precisarem dos AIMAs, eles talvez
possam ajudar.
Mauro Pedrosa – Quero fazer comentário sobre a ficha de entrevista. Essa ficha
foi feita por nós e revisada sob a orientação dos assessores do ISA. São questões
para serem perguntadas aos pescadores, sobre acontecimentos de um ano. Por
exemplo, se teve piracema ou não naquele ano. O entrevistado responderá se teve
piracema abundante, pouco ou nada. Aí só marcar com o “x” do item respondido
pelo entrevistado. Caso queiram mudar as questões, estudem e discutam cuidadosamente no grupo.
Na sequência, foram distribuídas fichas a serem aplicadas na pesquisa de opinião
com os pescadores. Foram formados grupos e testada a ficha, usando–a entre os
participantes dos grupos. Posteriormente, cada grupo apresentou os resultados,
impressões sobre a ficha e sugestões para aperfeiçoá–la. Toda essa parte foi excluída, já que os resultados completos dessa pesquisa estão no Anexo I.

Estratégias para o manejo dos peixes
João Bosco Rezende – Agora é para a gente dizer o que queremos
e pedir mais projetos sobre manejo ambiental, para que o recurso esteja
sempre à nossa disposição. Quanto antes pensar e prevenir o fim do recurso, melhor. Depois que esgota recurso e começa a pensar novo projeto,
demora a chegar recursos em nossas mãos. Ao discutir manejo ambiental,
estamos procurando novas perspectivas para nossa vida. Discutiremos,
pensando a nova maneira e atitude que vamos tomar em relação ao manejo ambiental.

– Parentes, faz tempo que a gente vem pensando na
questão do manejo ambiental equilibrado. Esta política, para nós, já está
em vigor faz quatro anos. O nosso trabalho está em dia. A gente viu apresentação do trabalho da ACIMET. É nosso trabalho constante. Estamos
querendo encontrar caminho e solução melhores para nossa vida. Agora,
somos muitos em busca de uma solução para o impacto ambiental. Por
isso, estamos envolvidos, lideranças das comunidades, das associações
de todo o Tiquié. Agora, esta política abrange todas as associações, até
AATIZOT, que fica depois da fronteira. Ultimamente fiz visita por lá. O rio lá
é bem raso. A população vai até a cabeceira deste rio.
Vicente Azevedo

– Como está a criação de peixes com o manejo? A
AEITY, por exemplo, está trabalhando bem, as pessoas do OIDS, ACIMET
e ATRIART já estão por dentro do assunto. E mesmo assim, como estamos
agora, queríamos que esse tipo de ficha circulasse através de uma pessoa.
Sugestão para melhoramento da pesca. Projeto da piscicultura está funcionando, mas esse projeto comunitário da piscicultura está acabando; se
terminar, nós queremos partir para o campo da piscicultura familiar. Cada
comunidade, cada distrito, açude particular para criação dos peixes. Para
esse projeto não morrer em um ano. Como nos propusemos aqui nessa
segunda oficina? Melhoria da pesca, diminuir as malhadeiras. Criar uma
colônia de pescadores. Seria bom todas as associações discutirem como
conseguir e dar conhecimento que nós queremos ter colônia de pescadores no rio Tiquié. Pois estamos começando agora. Criar peixes também
demora. Antes, eu desconhecia que AIMA trabalhava com ficha de pesca,
anotava os acontecimentos cotidianos, acompanhava a constelação. É preciso ampliar este projeto a fim de que não pare por aqui. Mais oficinas para
a gente discutir. Com isso, a gente apresentaria o resultado do nosso trabalho. Do contrário, a cada ano, a cada mês, a gente vai piorando. E como
Rafael Castro
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criar colônia de pescadores? Com isso, conseguiríamos comprar alimentos
e deixaríamos de fazer pesca todos os dias. Poderíamos, com todas as
associações de base, reunirmos e concordarmos para elaborar projeto de
colônia de pescadores. Se cada um quer fazer conforme achar melhor, a
gente vai continuar do jeito que está. Promover e ampliar, para todas as
associações, o projeto de piscicultura familiar.
– Acabamos de ouvir a colocação e a proposta do
Rafael, presidente da CIPAC. Ele abriu para a gente lançar propostas,
ideias, encaminhamentos e alguns trabalhos a serem feitos posteriormente.
Vicente Azevedo

Laurentino Viana – Neste II Encontro viemos discutindo muito, mas
parece que estamos chegando ao final do encontro. Vendo a iniciativa da
Estação Caruru com o projeto piscicultura, outras associações queriam fazer. Precisam–se apresentar coisas boas para assessoria e na frente dos
participantes. Sou presidente da OIDS. Por isso, acompanho o trabalho de
piscicultura da minha área, desenvolvido junto com a ATRIART. O trabalho
não pode ser pensado para proveito pessoal, mas pensar nas gerações
posteriores, sejam nos nossos filhos e netos. É muito importante pensar na
nossa sobrevivência e na segurança alimentar. Estamos discutindo como
fazer daqui para frente, com determinação, a fim de darmos continuidade
ao trabalho. Que não seja um projeto e sim um programa. Quanto a isso,
o governo viabilizaria recursos para continuar as nossas atividades. Não
somente piscicultura, mas também avicultura e agricultura. O pessoal da
ATRIART, ACIMET e AEITY já está por dentro. Tem AIMA para acompanhar
o manejo ambiental. Daí a gente precisa ter AIMAs nas nossas áreas, principalmente na área da OIDS. Seriam dois AIMAs nesta área. E cada família
teria ficha de pesca, avaliada por mês. Mas que sejam remunerados, que
tenham transporte para trabalhar bem. Estamos falando coisas muito importantes neste encontro.

– Nós, do Baixo Tiquié, viemos com a intenção de apresentar proposta dentro da oficina. Por isso, estamos aqui
líderes das três comunidades: Matapi, Vila Nova e Colina. Propostas: implantar o plano de manejo nas três comunidades; tem que ter um agente
de manejo para controlar a pesca, para fiscalizar a área da comunidade,
em Matapi também precisará um. Já temos um AIMA de Colina indicado
pela comunidade. Ele receberá treinamento com os AIMAs da comunidade
Pirarara–Poço.
Francisco Moura Lopes

Honorio Barbosa – Quero fazer uma colocação. Em Colina, a maioria
são filhos de um único pai genitor. Lá disseram para escolher um AIMA. Aí
foi escolhido o meu irmão pela comunidade. Ele aceitou, dizendo que a comunidade precisa isso mesmo, para melhorar o manejo de pesca. Por isso,
agora já está participando desta oficina e estaremos juntos nas oficinas
como esta.
Rafael Sarmento – Estou representando as comunidades de Maracajá e Santo Antônio, como líder. Parabenizo o projeto da ATRIART, pois
em Maracajá já tem sido implantada a piscicultura com sua ajuda. Com
esta realização, estamos muito contentes no açude, onde foram colocados aracus, bodós, peixe–panela–veneno e araripirá. A OIDS, conforme as
palavras do presidente da associação, está dentro deste assunto e já está
atuando. A gente disse que não precisa ficar satisfeito somente com a piscicultura. Precisa procurar os programas de governo, como o da agricultura familiar. Ainda somos pequenos. Mas, futuramente, nossos filhos vão
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acompanhar isso (a piscicultura), pois agora ainda é difícil. Pelo menos,
minha associação já tem um monitor de piscicultura, que é meu cunhado.
São eles Edmar e Ismael. São iniciantes, pois estão recebendo formação
na ATRIART. Penso assim: os monitores de piscicultura poderiam ser ao
mesmo tempo agentes de manejo. Desse ponto, sempre quero lembrá–los.
O projeto podia contemplar seu salário, remuneração de seu trabalho. Nos
próximos dias, eles já estarão indo a Pirarara para uma oficina. A formação
demora. O meu filho deve estar por aqui. Uma vez, o Padre João disse
que escrever é mais duro que derrubar as árvores. Mas a gente diz que os
brancos não trabalham. Para vocês, quando faz relatório e elabora projeto,
deve ser assim mesmo, pois precisa pensar muito. A mesma coisa acontece para com o agente de saúde. Depois de dar remédio, sempre se lembra
de anotar, na hora, na ficha de produção. Isso facilita o trabalho. Por isso,
coloco esse depoimento: nesse pedaço de São João até São Francisco,
quero que tenha AIMA a partir desse momento. Nós tivemos o I Encontro
aqui em Pari-Cachoeira mesmo, e estamos com o segundo. Falamos sobre tinguijamento, diminuição de 100%, e de novo esperamos que tenha
mais 100% de melhoramento. Que tenha mais vantagem, esperamos que
a assessoria nos apoie e atenda ao nosso pedido. Nós estamos no início.
Somos indígenas capazes de dominar nossa terra e não esperar somente
pelos brancos. Daqui a dez anos, que nossos filhos sejam técnicos e monitores profissionais para o futuro.

... muita dificuldade para
ter apoio das instituições
públicas.

Calixto Pedrosa – Esse movimento foi iniciado por nós. É coisa da
nossa vida. Vocês falaram coisas importantes. No início da política, a ACIMET pensou na sua futura geração. Mandu disse que encontrou muita dificuldade para ter apoio das instituições públicas. Apoio maior encontrou
do ISA. Por isso, os AIMAs recebiam sua ajuda de custo no valor de R$
200,00. Depois, no orçamento do projeto PDPI, foi aumentado para R$
300,00. Certamente vocês irão trabalhar mas, com sacrifício, encontrarão
apoio para seus trabalhos, principalmente de alguns membros da comunidade. Vejo que os que mais reclamam de Colina não estão aqui. Pois a
gente fazia palestra por lá. Mas chegávamos sempre no dia caxiri. Assim,
não tem resultado nenhum. Somente agora eles estão se conscientizando
sobre o que é manejo ambiental.
Severiano Sampaio – Boa noite, eu só queria falar do meu trabalho
com benzimento. Muitas vezes, sempre tem um que atrapalha, que tem
impacto na subida dos peixes, os pais procuram benzimento para criança,
mas não têm aquela consciência, muitos estragam tudo e os peixes voltam
de novo. E ele será o responsável por tudo o que fez. Tem que fazer e renovar tudo. Essa é a minha colocação, nos últimos anos que meu filho esteve
aqui, ele falou, era no tempo de jenipapo – “pai, nem tem subida de peixes”.
Aí eu fiz, de repente fiquei com vontade de comer pacu, no dia seguinte ele
foi colocar anzol, pegou quatro e voltou satisfeito. Quando estive em São
Gabriel, recebi notícia de que no Tiquié tinha muito pacu, colocavam uhuatero. De repente assopraram, quando voltei não tinha mais nada. Essas
pessoas não respeitam a natureza, isso serviria para todos nós. Muita gente chega para vender pacu, principalmente aqueles que têm lago. O benzimento para a subida dos peixes, por que eu não vou fazer segunda vez e
terceira vez? Aquele que estraga vai ser o responsável. O nosso encontro
foi muito bom, para quem veio falar aqui na frente, deu mais vantagens, do
que aquele que não veio falar. O que passou, passou; temos que olhar para
frente, o nosso progresso, o nosso trabalho e alcançar a nossa luta.
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... já colocamos nossa
proposta sobre o projeto
para a continuidade
da piscicultura...
... nosso povo pensa que
trabalhando manualmente
dá muito trabalho...
Precisamos também
outras criações, como
galinha caipira.
Só de manejo ninguém vai
melhorar e vai ser pior do
que antes. Precisamos ter
outras oficinas.
... juntar outras opiniões,
sem isso ninguém
vai para frente.
... na minha área de Bela
Vista, quero que
sejam dois AIMAs.

... pensar em ampliar
mais a piscicultura familiar.

Nazareno Fernandes – Boa noite, meus parentes! Eu sempre falo:
quando se trata de manejo, entra muitas coisas, como as árvores, especificamente a sorva. Não são somente os peixes. Precisamos estar atentos
a isso. Penso que os AIMAs podiam cuidar também das árvores e tudo o
que tiver na nossa área. Por que digo isto? Na minha área, tem os artesões
de banco. Eles estão entrando na minha área à procura da sorva. Minha
comunidade recebe do projeto de segurança alimentar. Mas nossa discussão aqui é para a futura geração e para os nossos netos. Quando se tem
açude de piscicultura da associação [em lugar de familiar], não adianta. Por
isso, gostaria que o presidente da associação, com o projeto de manejo,
fizesse um levantamento das famílias associadas de todas as associações
para criar projeto de piscicultura familiar. Na minha comunidade já tem um
monitor para trabalhar e orientar as famílias que queiram construir açudes
de peixe. E perguntamos ao presidente da ATRIART se ele podia assumir
a formação dos AIMAs da minha área. Pois nós da 3TICC desconhecemos
um pouco do que se trata o manejo ambiental equilibrado. Consequentemente, a minha área não está sendo acompanhada bem no manejo da
pesca. Asseguro, na frente de todos vocês, que o plano de manejo será
cumprido e observado. Retornando à comunidade, serão escolhidos os AIMAs. Essa é a minha colocação. Nesse mês, o pessoal da minha comunidade está disperso ainda. Eu estou aqui e outros foram participar de uma
festa por aí. A ficha de pesquisa de opinião está aprovada, completamente.
Alberto Pimentel – No primeiro dia já colocamos nossa proposta sobre o projeto para a continuidade da piscicultura, gostaria de dizer assim ao
assessor Aloísio, que poderia ampliar mais este projeto para não ficar paralisado, para não terminar este projeto. Porque ainda outras associações,
como a nossa, não têm ainda piscicultura, ninguém fez ainda a barragem
para criação dos peixes, nosso povo pensa que trabalhando manualmente
dá muito trabalho, nós que já fizemos tanto trabalho para sustentar a nossa
família. Por isso, agora precisamos também colocar no projeto um D6 ou
dois D6 para abrir a barragem. Assim, poderia melhorar a sustentabilidade
da nossa família. Precisamos também outras criações, como galinha caipira. Nesse ano, estamos tentando fazer um projeto para criação de galinha,
entramos em parceria com ATRIART, que vai dar apoio para fazer esse
projeto. Assim, poderia melhorar a sustentabilidade familiar. Só de manejo
ninguém vai melhorar e vai ser pior do que antes. Precisamos ter outras
oficinas, quando tem mais oficinas, a gente vai aprender e trabalhar mais
ainda, se não acontecer outra oficina vai ficar parado, ninguém vai dar continuidade, juntar outras opiniões, sem isso ninguém vai para frente. Precisamos também ter muito apoio do ISA, FOIRN e Prefeitura. Para o povo em
geral tem mais apoio do que para uma comunidade. E também precisamos
dois AIMAs para nossa associação poder acompanhar a subida dos peixes,
piracemas, lagos, igarapés e lugares sagrados. A comunidade vai dar apoio
no preenchimento das fichas, sem a ficha também não adianta. Como proposta, na minha área de Bela Vista, quero que sejam dois AIMAs.
Inácio Pimentel Paz – Queríamos comentar da seguinte maneira. Pela
apresentação anterior foi falado sobre os AIMAs. Por isso, a gente vai querer dois AIMAs na minha área. Um em São Sebastião, outro em Piracema.
Minha associação está fortalecendo cada vez mais a piscicultura. São cinco
barragens. Duas barragens comunitárias em Piracema; uma barragem em
Urubu e três barragens familiares em São Sebastião. A nossa política para
o ano, apesar de construir comunitariamente, é ampliar mais as barragens
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familiares. Em São Sebastião, a gente queria também a avicultura. Desse
ponto, contaremos com a escola. A ATRIART disse que vai ajudar uma parte. Vamos ver como é que vai acontecer. Por sua vez, os AIMAs controlarão
o uso excessivo das malhadeiras, sendo assim, pensar em ampliar mais
a piscicultura familiar. Com isso, se pensa em nos tornarmos trabalhadores autônomos. Estamos assim. Para o ano, a meta é construir mais uma
barragem em Piracema, uma no Urubu Lago e cinco em São Sebastião.
Os materiais a gente já tem. Então, futuramente a gente vai ter nossos
próprios peixes da barragem, digo isso sempre aos parentes. Cansados
de alimentarmo–nos com peixes das barragens, buscaremos os peixes do
rio, afirmo sempre esta frase aos meus parentes. Enquanto isso, também,
consumiremos frangos criados por nós. Essa é a outra meta para o ano. A
gente tinha pedido a implantação de várias incubadoras de peixes na área
da ACIRU. Ficamos sem resposta até agora. Dá para ficar desesperado e
capaz de desistir dessa luta. E a escola não está conseguindo cuidar bem
dos frangos. Assim, a avicultura está se deteriorando. Enquanto na piscicultura, os peixes já estão se desenvolvendo. Nós da ACIRU queremos
também Agente de Manejo Ambiental.

Outra proposta seria fazer
um grande projeto sobre
manejo, envolvendo toda
a bacia do Tiquié.

Otavio Pena – Em nome da ATRIART e da escola AEITYPP, alguém já
apresentou propostas de manejo ambiental. E nós de Pari acima queremos
que o manejo ambiental seja estendido e contemplado na área da AEITYPP. Porque naquela área ainda esta política está fraca. Estamos sentindo grande dificuldade. Queremos apoio diretamente da ACIMET. Queremos alcançar nossas propostas apresentadas aqui. Na terceira oficina,
não teremos mais dificuldades de acompanhar a discussão. Os AIMAs da
minha área trabalharão, conforme as decisões tomadas pela comunidade.
Serão três Agentes de Manejo na área, acompanhados pelo presidente da
associação, da escola e do líder da comunidade. A gente discutirá temas
relevantes, como os desta oficina. O agente de manejo será responsável
por fazer repasse da reunião para outras comunidades. Outra proposta
seria fazer um grande projeto sobre manejo, envolvendo toda a bacia do
Tiquié. Pois vejo que as associações de base querem participar de um
grande projeto de manejo. Estamos construindo o primeiro passo, serão
necessários o segundo e terceiro, apontando as metas de melhorias. Assim
alcançaremos a meta desejada. Sendo unidos, conseguiremos o manejo
ambiental equilibrado.
Roberval Pedrosa – Com as oficinas de formação/treinamento sobre
o manejo do mundo aos AIMAs, espera–se formar técnicos de manejo ambiental. Quando refletido com profundidade, o AIMA tem o trabalho semelhante ou pouco acima do professor ou ACIS. Ao receber um convite como
este, tem a obrigação de participar a fim de apresentar e fazer depoimento
do seu trabalho aos outros. Fizemos intercâmbio no Waiya (Pira Paraná).
Na minha comunidade somos poucos, mas é o ponto onde a maioria pernoita, tanto descendo para, quanto subindo de Gabriel. Um exemplo bem
concreto: estava construindo casa de apoio, juntamente com os meus irmãos. De repente, o Sr. Aloisio chegou e disse que precisa programar reunião com todos os AIMAs em São José II. Aí, deixei o trabalho e vim sem
rancho pessoal. Sinceramente, com pouquinho de farinha. Estou dizendo
isso, porque para ser AIMA tem de participar dos encontros e oficinas. Para
respeitar o nosso trabalho, tem de participar do início e até o final do encontro. Por isso, tem de escolher pessoa certa e séria para ser AIMA, senão a
situação piora. De tanto falar na frente de várias pessoas, a gente acaba
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deixando de lado o acanhamento e abraça ardorosamente a política de
manejo ambiental equilibrado.

O agente de manejo é uma
pessoa como AIS, cada um
é responsável por sua
saúde, dos seus filhos.
O agente de saúde é a
pessoa que conversa sobre
saúde, fala da prevenção,
traz informação... O agente
de manejo também é assim,
ele pode animar, informar e
pesquisar um pouco sobre
esse assunto.

Dionísio Mesquita – Pessoal de Bela Vista, quando a gente faz o repasse da oficina, somente alguns participam. Argumentam que são coisas
do ISA. As pessoas que dizem isso, queria muito que eles participassem
aqui. Porque continua mal entendido sobre a questão de manejo ambiental.
O capitão da comunidade alertou que serão pegos pouco a pouco. Conscientizá–los com tranquilidade, até eles aderirem ao plano de manejo. Tínhamos colocado propostas de depois escolher AIMA, criar lago de reserva
no lago de Pombo. Por falta dessa pessoa, fica difícil controlar a pesca predatória. Então, a ideia é que ele tenha esse papel de controlar o manejo da
pesca. Na época da enchente, esse lago abasteceria os igapós da área de
Bela Vista. Acredito que o pessoal do Médio Tiquié tinha essa ideia. Tendo
lago de reserva, os peixes na enchente podiam transitar tranquilamente em
todo o Tiquié. Agora entendo o porquê da iniciativa da política indígena de
manejo ambiental.

Considerações finais dos participantes
Aloisio Cabalzar – Queria só comentar algumas coisas, algumas foram faladas, as proposta que surgiram, não só agora, mas ontem também,
aquela ideia de fazer projeto, e outras pessoas também estão falando nessa preocupação da segurança alimentar, de trabalhar mais com criações.
Alberto falou que só manejo não vai resolver, e claro que não mesmo. Então, vocês têm realmente que pensar, mas têm que pensar no horizonte
mais amplo, numa situação mais ampla que o governo, FOIRN, COITUA
talvez com papel mais ativo, comecem a articular as ideias para compor
um quadro, um projeto mesmo do rio Tiquié. A iniciativa da ATRIART, nossa
também, do projeto da piscicultura em outras associações, já está no momento de vocês sentarem juntos e pensar nisso e falar. Esse projeto que
já está acontecendo, piscicultura da ATRIART, foi um trabalho de manejo,
recursos dos AIMAs, para reuniões também, as duas coisas estão relacionados, forma mais ampla de pensar. Tem vários programas do governo federal que apoiam as comunidades, como bolsa família e essas coisas que
vocês falaram da colônia de pescadores. Lembro que, em 2005, a FOIRN
entregou um conjunto de propostas ao governo federal. Várias vezes, muito
constantemente, diretores da FOIRN estão tentando articular com governo
federal os programas mais adequados para a região. A gente está disposto a colaborar, para elaborar e começar essa luta das lideranças aqui do
Tiquié. Tem várias ideias de entreposto. Ajudar na melhoria vai depender
de vocês, a segurança alimentar e programa de renda mínima, isso tem
ser que pensado seriamente. Como a gente já tem em mãos o projeto da
ATRIART, talvez a proposta fosse nesse caminho de ampliar essa atuação
dos agentes de manejo e da conversa do manejo dos peixes. Poderia pensar em quais seriam os próximos passos. Cada associação teria de reunir,
ver essas pessoas. No próximo momento, fazer encontro já com essa ficha,
começar esse trabalho com essas pessoas. O agente de manejo é uma
pessoa como AIS, cada um é responsável por sua saúde, dos seus filhos. O
agente de saúde é a pessoa que conversa sobre saúde, fala da prevenção,
traz informação... O agente de manejo também é assim, ele pode animar,
informar e pesquisar um pouco sobre esse assunto. As associações, cada
uma indica pessoas e num próximo encontro a gente poderia começar a
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trabalhar com elas. O primeiro trabalho seria com a pesquisa de opinião
sobre a pesca. Uma vez que essa ficha seja aplicada, poderíamos fazer
uma reunião ampliada com as lideranças para discutir, mais concretamente, sobre os resultados dessa pesquisa e que caminho seguir no plano de
manejo dos peixes.
João Bosco Rezende – As colocações de vocês estão sendo muito
boas e corretas. Mas é preciso pensar em realizar esta discussão nas nossas comunidades. Como foi dito, tem muitos programas de governo. Informei–os que, nos dias passados, participei de uma oficina em São Paulo.
Vai chegar por aqui o Bolsa Floresta, que é um programa do governo. Será
semelhante ao Bolsa Família. Vai chegar ficha de cadastramento. Mas o
salário é pouco. Nós indígenas é que cuidamos, da melhor forma, da nossa
floresta. Por isso, o governo quer priorizar esse programa para os povos indígenas. Participaram daquela oficina economistas, advogados e o ministro
do meio ambiente. Estou explanando isso para vocês ficarem informados,
pois tal programa já teve várias experiências em outros lugares. Esse programa tem muito a ver com o manejo ambiental. Os estudiosos, cientistas,
dizem que o nosso planeta está tendo mudança climática, por causa da
devastação da floresta. Nas grandes cidades, a floresta sumiu. Para não
acontecer isso, estamos discutindo a fim de viver harmoniosamente neste
mundo. Vamos cuidar do nosso rio. Do contrário, os nossos filhos crescerão sem saúde. Discutimos com a finalidade de combater os males. Por
isso, vocês também se engajaram nesta política de manejo ambiental. Estamos estudando para diagnosticar os empecilhos ao manejo equilibrado,
em busca de soluções adequadas para nossa sobrevivência. Alguns fizeram depoimento de que outros não aceitam a prática de manejo ambiental. Mas eles estão acostumados a viver assim. É preciso pensar na nova
política de manejo ambiental para os nossos filhos. Posteriormente, eles
farão complemento desta política. Ao elaborar o plano de manejo, sentimos
dificuldades. Assim, termino agradecendo a cada um de vocês que vieram
participar, discutir e contribuir na elaboração do plano de manejo ambiental,
para o bem do povo da área do Tiquié.
Vicente Azevedo – A nossa oficina de manejo está terminando. O assessor Aloisio nos disse que em algumas áreas precisam dos AIMAs. Os
líderes de Colina já apresentaram o nome do seu AIMA. Então, ele nos
pergunta se cada associação escolherá seu AIMA. Está chegando o final
do ano, mas podem escolher. Depois nos apresentem. A ficha de pesquisa
foi aprovada por todos. Alguns tinham feito complementação. Ele está redigindo. Ele nos pergunta que dia os AIMAs serão escolhidos e quando vão
entregar seus nomes. Agora a discussão já foi fechada. Depois teremos
avaliação do nosso trabalho (oficina). Tem vários assuntos, mas parece
que já estamos querendo repousar. Vamos parar por aqui. Cada comunidade decide com seriedade o seu plano de trabalho. Tem que ser bem
decidido. Tem que ser assim.

– Os nossos candidatos para serem AIMAs são o
Sr. Dionísio Mesquita e o Sr. José Pimentel. São eles, os dois escolhidos
da OIBV. Eles demonstram interesse em fazer parte desse trabalho. O trabalho precisa de entendimento e compreensão da política de manejo. Do
contrário, aquele que não participa de um encontro como este é desinformado. Estava esquecendo sobre o assunto da Colônia dos Pescadores.
Vamos falar para COITUA que estamos precisando deste programa. Na
assembleia da COITUA, quem for participar, reivindique.
Alberto Pimentel
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Aloisio Cabalzar – Vou procurar me informar melhor. Para ter uma colônia, tem que abrir para fiscalização do IBAMA, quais os meses da desova
das espécies e vocês vão ter que se comprometer a não pescar naquele
período, aí o governo recompensa com salário mínimo por três, quatro meses por ano, mas você tem que se comportar. De qualquer forma, você tem
que estar de acordo com isso, então o IBAMA, por exemplo, começaria
a atuar. Vou procurar me informar e depois passar uma informação mais
completa.

– Inicialmente, quero falar sobre os AIMAs. Na minha associação ATRIART, nesses dias vai acontecer assembleia. Lá serão
escolhidos os AIMAs. Nossa proposta é que cada comunidade, de São Domingo até Caruru, escolhessem dois AIMAs. Colônia de pescadores funciona conforme foi dito anteriormente por alguém da oficina. A gente falou muito sobre a falta de piracema na nossa área. É preciso entrar em consenso
entre nós, a fim de implantar associação dos pescadores, principalmente no
tempo da piracema. Pois nossas associações de base têm representantes
perante a COITUA. Para a gente fortalecer nossa política, é preciso instigar
para ele trabalhar em prol do seu povo. Olha, neste momento ele já está
ausente, em vez de somar força conosco. Estou a favor de implantação da
associação dos pescadores. Assim, a gente deixará de fazer pesca predatória. Deixar que os peixes desovem à vontade. Estamos lutando para isso.
Antônio Marques

Laurentino Viana – Para nós, a escolha dos AIMAs vai ser assim. Os
nossos parentes da ATRIART disseram que vão escolher na assembleia.
A escolha do AIMA será feito com o apoio da ACIMET. Quero dizer assim
para vocês. O Rafael Sarmento, o Alberto Sampaio e Pedro são da minha
área. Nós de São Luiz já temos AIMA, que é meu parente Cornélio. Mas ele
pertence à AEITY. Ao retornar deste encontro, vou fazer a escolha dos AIMAs. Na assembleia da ATRIART, serão apresentados seus nomes. Agora,
surgiu entre nós a ideia da importância da COITUA. Concordo com vocês.
O coordenador da COITUA deveria esta a par desta discussão, mas está
ausente. Sua participação e colaboração são de suma importância na nossa discussão.

– No próximo encontro, podíamos apresentar os nomes dos AIMAs que serão os responsáveis por cuidar da nossa área de
manejo. Assim, aos poucos estamos finalizando a nossa oficina. Pois, para
fechar a oficina, podíamos avaliar ou agradecer o trabalho realizado durante estes três dias. Nesses dias acompanhei vocês durante dois, conforme
o meu alcance. Agora, só quero agradecer a todos que participaram desta
oficina. Desse jeito que a gente gosta. A meu ver, teve boa participação de
todos, por isso agradeço aos convidados de cada comunidade. Teremos
que escolher o local do próximo encontro. Bosco é da associação ATRIART
e eu, apesar de ser participante, sou API (Assessor Pedagógico Indígena).
Discutimos conforme o nosso alcance. Quando vocês forem à minha comunidade, acolherei de bom grado. Muito obrigado!
Vicente Azevedo

João Bosco Rezende – Antes de partimos para as nossas comunidades, precisamos escolher o local do próximo encontro no ano que vem. Vamos decidir só isso. Estou perguntando onde podia ser o próximo encontro
de manejo. Pois no orçamento do projeto, para o encontro consta para os
três anos. Estamos realizando dois encontros. O dinheiro ainda resta para
um encontro. No outro ano. Este será o último encontro. Os assessores
asseguram que vão procurar recursos para posteriores oficinas. Em junho,
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vai cair dinheiro para o III Encontro. Nesta foi tratado sobre o benzimento.
Quero lembrar o que vocês falaram. Aqueles que benzem a abundância
dos peixes, fazem com o breu e outros fazem com o barro. Eu não sei
como é que fazem os outros. No primeiro encontro, foi dito que o último
seria em Trindade–Colômbia. Lá poderia ser feito benzimento sem caxiri.
Aqui somos muitos. Pessoal dos afluentes vão querer o benzimento para
ficar abundante de peixes no seu rio. Meu pai, como benzedor, espalhava o
sumo de barro no rio. Podia ser feito assim no nosso rio Tiquié. Outra minha
proposta, o próximo encontro deveria acontecer no baixo Tiquié, na comunidade Pirarara. Essa é minha colocação. Ainda tem dinheiro para ser feito
informativo destes encontros, mas falta terminar a transcrição completa.
Para fazer um informativo é muito caro. Então sairia em agosto. Está bom
assim! Foi destaque, neste encontro, o benzimento aos peixes. Por isso, o
Sr. Aloisio pede que vocês tenham contato com os pajés para chamá–los
para a próxima oficina. Com isso, a nossa esperança é que tenha boa desova dos peixes. O benzimento não podia acontecer em janeiro, fevereiro
e março. Assim, a gente já podia contemplar o resultado positivo, antes do
III Encontro. É preciso pensar sobre isso. Este Sr. Aloisio nos informa que
a ACIMET tem dinheiro suficiente para o III Encontro. Podíamos usar o dinheiro da ACIMET, mas depois a ATRIART poderá fazer reposição.

... não se esqueçam de
repassar a nossa discussão.

– Tem três coisas: (1º) agenda dos benzedores; (2º)
encontro com AIMAs novatos; (3º) encontro ampliado com as lideranças.
Aloisio Cabalzar

– Para mim está certo. Em qualquer momento
aceito e faço benzimento!
Severiano Sampaio

– É assim mesmo! Agendando o trabalho, a gente
fica sabendo quando vai acontecer o encontro. É só fazer benzimento de
baixo para cima. A cerimônia é pequena. Precisa só recordá–la. Vejo que
não precisa reunir todos os conhecedores do benzimento da bacia do Tiquié.
Tarcísio Barreto

João Bosco Rezende – Podia acontecer depois do treinamento dos AIMAs. Pois eles precisam trabalhar ainda em cinco meses. Quando a gente
for reunir, terão produtos para apresentar. Antes de acontecer, o encontro
será articulado por meio de circular. Responsável será a ATRIART. Quero
deixar últimas palavras para vocês. Estou muito contente com todos vocês,
que vieram participar desta oficina. É coisa difícil, mas vamos superá–la.
Coisas boas são assim mesmo. Nas nossas comunidades, não podíamos
esquecer–nos de lembrar todos os dias da nossa discussão, repassando–
as. Não pode ficar restrito somente ao encontro. Sejamos corresponsáveis
por esta luta, tanto os líderes, os AIMAs, catequistas, animadores e demais
membros da comunidade. Pois um trabalho sempre deve ser pensado em
como melhorar. Encontraremos solução, estando sempre à procura do manejo equilibrado. Por isso, agradeço a todos que vieram do baixo Tiquié
(Matapi, Vila Nova, Colina); no médio Tiquié (ACIMET), da OIDS, ACIRC,
OIBV, CIPAC, ACIRU, AMIM, AEITY, 3TIIC, AEITYPP e AEITU, enfim, aos
assessores do ISA e às lideranças de Pari. Às famílias daqui, que contribuíram com a quinhapira da manhã. Termino reforçando que não se esqueçam
de repassar a nossa discussão. Levem na sua bagagem para suas respectivas comunidades. Para mim é só isso.
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Anexo 1 - Pesquisa de opinião sobre a pesca no

Participantes do II Encontro de Manejo
Nome

Etnia

Comunidade

Associação

Observação

Alberto Sampaio

Tukano

São Francisco

OIDS

Participante

Alberto Vaz Pimentel

Tukano

Bela Vista

OIBV

Professor

São Paulo

ISA

Assessor

Aloisio Cabalzar
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Antonio Azevedo

Tukano

Matapi do Tiquié

AEITYKAP

Pajé

Arsênio Lobo

Miriti–tapuia

Pari–Cachoeira

CIPAC

Líder

Antenor Arantes

Tukano

Pari–Cachoeira

CIPAC

Agente de saúde

Atílio Dutra

Tuyuka

Pari–Cachoeira

CIPAC

Fiscal/COITUA

Calixto Pedrosa

Tukano

Serra de Mucura

ACIMET

Participante

Claudionor Barbosa

Desana

Colina

AEITYKAP

Participante

Cornélio Gonçalves

Desana

São Luiz

AEITY

AIMA

Domingos Brandão

Tukano

Pari–Cachoeira

CIPAC

Líder

Francisco Moura Lopes

Tuyuka

Vila Nova

AEITYKAP

Líder

Honorio Barbosa

Tuyuka

Colina

AEITYKAP

Participante

Isaías Pimentel

Tukano

Bela Vista

OIBV

Aluno

João Bosco A. Rezende

Tuyuka

Assunção

ATRIART

Pres. da associação

Jailson Lana

Desana

São João

OIDS

Participante

João Pedro Azevedo

Tukano

Pirarara–Poço

ACIMET

AIMA

Jocy Gomes

Tuyuka

Trovão

ACIRC

AIMA

Laurentino Viana

Desana

São Luiz

OIDS

Secretario da associação

Leopoldino Gentil

Tukano

Pari–Cachoeira

CIPAC

Líder

Luis Lana

Desana

São João

CPCMTU

Pres. da associação

Luiz Paz

Desana

São Sebastião

ACIRU

Participante

Mateus Vaz

Desana

Acara Ponta

AEITYKAP

Pajé

Mauro Pedrosa

Tukano

Cunuri–Ponta

ACIMET

AIMA

Nivaldo Pimentel

Tukano

Bela Vista

OIBV

Líder

Otavio Pena

Tukano

Santa Rosa

AEITYPP

Professor

Paulo Lobo

Pira–tapuia

Iraiti

ACIMET

AIMA

Pedro Alves

Desana

Maracajá

OIDS

Líder

Rafael Castro

Tukano

Pari–Cachoeira

CIPAC

Pres. da associação

Rafael Marques

Tukano

Caruru

ATRIART

Técnico de piscicultura

Rafael Sarmento

Tukano

Santo Antônio

OIDS

Agente de saúde

Renato Lana

Desana

São João

OIDS

Agente de saúde

Roberval Pedrosa

Tukano

Serra de Mucura

ACIMET

AIMA

Rogelino Azevedo

Tukano

São José II

AEITY

AIMA

Severiano Sampaio

Tukano

São Francisco

OIDS

Pajé

Valdomiro Rezende

Tuyuka

Pari–Cachoeira

CIPAC

Líder

Vicente Azevedo

Tukano

São José II

AEITY

API

Vilmar Azevedo

Tukano

Pirarara–Poço

ACIMET

Participante
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Tiquié

Sobre a pesquisa
Entre os meses de maio/2009 e janeiro/2010, 39 pesquisadores indígenas realizaram uma pesquisa de
opinião sobre a pesca com homens e jovens acima de dez anos de idade, em 58 comunidades do rio Tiquié (um
total de 71 lugares) – conforme proposta dos AIMAs e do ISA aprovada no II Encontro de Manejo dos Peixes da
Bacia do Tiquié. A população total do rio Tiquié é de aproximadamente 4.500 (entre Brasil e Colômbia). Desses,
1.406 são homens com idade acima de dez anos (segundo dados do DSEI-RN de 2008). Podemos afirmar
com certa segurança que quase todos são pescadores,
variando apenas a frequência com que vão pescar. Em
gráfico 1. Participação da população
geral, professores e outros assalariados dedicam poude pescadores
co tempo a essa atividade. Foram entrevistados 542
pescadores, ou seja, cerca de 39% do contingente de
pescadores. A pesquisa atingiu na mesma proporção
as populações Tukano Orientais (falantes das línguas
que pertencem à família linguística Tukano Oriental) e
Pescadores
os Hupda e Yuhupde – considerando que a população
entrevistados
Hupda/Yuhupde soma cerca de um terço do contingente Tukano Oriental na Bacia do Tiquié
A ficha utilizada (ver página 156) na pesquisa de
opinião, em sua primeira parte, identifica o pescador
segundo sua comunidade, etnia e dados pessoais (gráficos 2 e 3). Isso permite elaborar comparações exaustivas entre diferentes comunidades e trechos de rio,
aproximando-nos, assim, de uma compreensão mais
detalhada das diferentes situações. A pesquisa também
reuniu informações sobre os instrumentos e métodos de
pesca, especialmente em relação ao uso das malhadei-

gráfico

2.

39%

Pescadores
não entrevistados

61%

Participação dos pescadores por etnia

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

283

gráfico

3.

abaixo de Serra Mucura até a foz do rio. Os grandes igarapés são analisados separadamente. As comunidades
localizadas nos pequenos igarapés (via de regra, Hupda), em algumas análises, são tratadas como um grupo só
por razões estatísticas, embora esse último grupo seja bastante diverso.

Pescadores entrevistados, por faixa etária

Resultados
Um quinto do total dos pescadores entrevistados (20%) diz vender peixe, a metade destes (10%) o fazem
com alguma regularidade – mais do que dez vezes ao ano. Significa que a venda de peixe é uma atividade marginal e pontual, não sendo um fator relevante no manejo dos peixes. Há diferenças por trecho de rio. O comércio
regular é uma atividade mais importante no Baixo Tiquié e seu afluente, o igarapé Cunuri. No Baixo Tiquié e
no Cunuri encontram-se muito igapós e lagos, o que favorece a produtividade da pescaria. Também no igarapé
Castanha, o comércio regular é importante. O Castanha é afluente do Tiquié e deságua em um trecho desse rio
onde há pouco peixe. Isso oferece um mercado limitado para os pescadores desse igarapé.

ras, consideradas um dos fatores de grande impacto sobre a população de peixes. Outras perguntas abordaram
a frequência das pescarias, lugares de preferência da pesca, a distância entre a comunidade e o lugar da pesca,
comércio, espécies capturadas e diferenças de captura durante um ano. Os pescadores foram também solicitados a expressar se a pescaria era satisfatória, se achavam que os peixes estavam diminuindo em quantidade ou
tamanho, o que em sua opinião estava causando a escassez e o que pode ser feito para conter essa situação.
Para analisar melhor os resultados, o rio Tiquié foi dividido em cinco regiões, sabendo que cada trecho do
rio tem suas características específicas (gráfico 4). As regiões são: Alto Tiquié, Médio Tiquié I, II e III, e Baixo
Tiquié. Alto Tiquié compreende a região acima de Pari-Cachoeira até a Fronteira, o Médio Tiquié III abrange Pari-Cachoeira com Bela Vista, o Médio Tiquié II estende-se a partir do trecho abaixo de Bela Vista até Barreira, o
Médio Tiquié I corresponde à região abaixo de Boca da Estrada até Serra de Mucura, e o Baixo Tiquié ao trecho
gráfico

4.

Estão em minoria (21%) aqueles que vão fazer pescarias distantes, em locais mais piscosos e onde habita
pouca gente. Entre eles, apenas ¼ o fazem com regularidade (pelo menos quatro vezes ao ano). Um aspecto a
ser mencionado aqui é a diferença na comparação
entre os dados dos Tukano e dos Hupda/YuhupTabela 1. Comércio no rio Tiquié
de. Entre os últimos, apenas 2% têm a prática de
Trecho do Rio
Sim
Regularmente
pescar em locais distantes da comunidade com re(em%)
(em%)
gularidade, enquanto entre os Hupda e Yuhupde
Alto
Tiquié
9
0
são 6%. Esse resultado é coerente com a maior
Médio Tiquié 3
9
0
mobilidade dessas etnias.
O mapa abaixo representa a questão: “Você
pesca em locais distantes da comunidade?
( ) sim ( ) não” (mas não mostra a frequência
dessas pescarias). Pode-se notar que existem
grandes diferenças regionais na mobilidade. As regiões que se destacam são igarapé Umari Norte,
Nova Fundação, Taracuá igarapé, Cunuri e Onça
igarapé, e em segundo lugar as regiões do Alto Tiquié e Médio Tiquié II. O mapa dá a impressão de
que se trata de uma combinação de fatores que

Médio Tiquié 2

10

0

Médio Tiquié 1

14

0

Baixo Tiquié

33

2

Umari

33

0

Castanha

12

6

Cunuri

100

19

Pequenos igarapés

16

0

Participação dos pescadores por trecho do Tiquié

Pescadores
entrevistados

Pescadores não
entrevistados
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leva os pescadores a procurar peixes em lugares distantes, como etnia (Umari Norte, Nova Fundação e Taracuá
igarapé têm comunidades Hupda, e Cunuri tem comunidades Yuhupde), geografia (Umari Norte, Nova Fundação, Taracuá igarapé, Cunuri e Onça igarapé são pequenos igarapés), certa escassez de peixe (todas as regiões
mencionadas menos Taracuá igarapé e Cunuri) e talvez, no caso de Cunuri, a importância do comércio.
Na questão geral sobre quais são os instrumentos mais utilizados, destacam-se os anzóis (veja gráfico 5),
principalmente com caniço ou só com linha. O segundo conjunto mais empregado é justamente o das redes,
que inclui, além de malhadeiras, os puçás. Em seguida aparecem os instrumentos de arremesso, como zagaia,
arco e flecha e arpão. Por último estão as armadilhas tradicionais, como jequi e matapi, e os venenos, como o
timbó, pouco citado. A pesquisa mostra que as práticas de pesca mudaram significativamente, visto que anzóis
e malhadeiras são produtos introduzidos. Existe aqui uma diferença entre os Tukano e os Hupda/Yuhupde: os
últimos usam instrumentos tradicionais como segunda ou terceira opção. Mesmo assim, também no caso de
Hupda/Yuhupde, os anzóis são os instrumentos mais utilizados.
gráfico

5. Instrumentos usados na pescaria

Quanto mais fechada a malha – há aquelas de um dedo ou menos –, mais nociva, pois capturam peixes
muito pequenos ou alevinos, ainda nas primeiras fases de vida. Foram recenseadas 108 malhas de um dedo,
149 de dois, 208 de três, 103 de quatro e 10 de cinco dedos.
Outra pergunta foi sobre a frequência das pescarias. Aproximadamente um quinto (18%) dos pescadores
vai diariamente à pesca, enquanto, no outro extremo, um quinto (21%) vai apenas uma vez por semana ou até
menos. A metade deles (47%) pesca, em média, de duas a três vezes por semana.
O mapa abaixo mostra as diferenças regionais. As regiões onde as pessoas pescam menos (mais ou
menos uma vez por semana) são Alto Tiquié e afluentes, e Médio Tiquié III, regiões de pouco peixe. O médio
Tiquié II é a região onde se pesca com mais frequência.
A grande surpresa da pesquisa de opinião foi a resposta para a questão “como está a pesca para você?”
(trata-se de uma pergunta geral, sem diferenciar as estações do ano, entre um ano e outro, ou fatores ambien-

gráfico

6.

Uso de malhadeira

gráfico

7.

Frequência de pesca

Tabela 2. Métodos usados na pescaria

Hupda/Yuhupde (%)

Preferência da escolha
1

2

3

Tradicional

5

36

40

Moderno

95

64

60

Tukano (%)

Preferência da escolha
1

2

3

Tradicional

2

9

14

Moderno

98

91

86

Mais da metade dos entrevistados (57% do total) diz possuir malhadeira (gráfico 6), mas destes, quase a
metade (42%) diz possuir apenas uma. Outros possuem duas (20%) ou três (19%), sendo poucos aqueles que
têm mais de quatro (19%). Muitos dos entrevistados, 37%, não responderam a essa pergunta. Somente 6% dos
entrevistados confirmaram que não possuem malhadeira. Isso pode indicar que a porcentagem de pescadores
com malhadeira é bem maior que 56%.
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tais cíclicos). Como pode ser visto no gráfico 8,44% dos pescadores consideram a pesca boa ou muito boa,
enquanto 47% disseram ser razoável e apenas 9% consideram ruim ou muito ruim.

gráfico

8.

Como está a pesca?
muito ruim

muito boa

2%

ruim

Nessa tabela, as comunidades dos pequenos igarapés são agrupadas como um conjunto, mas escondem
uma ampla variedade de situações socioeconômicas, ecológicas e culturais (etnias). Veja o mapa abaixo. Na
média, a pescaria nos pequenos igarapés é precária. A situação é mais precária no conjunto Nova Fundação e
Cucura - Manaus. Nova Fundação é como Pari-Cachoeira, uma missão–aldeia onde a densidade de população
é bem maior que nas comunidades tradicionais. Para piorar, essa comunidade fica afastada do rio Tiquié. Por
outro lado, no igarapé Sumaúma a pesca é considera boa por todos os pescadores entrevistados.

4%

7%

boa

40%

razoável

47%

Existem grandes diferenças entre as regiões do Tiquié. As regiões onde há mais pessoas que consideram
a pescaria insatisfatória são Alto Tiquié, Pari-Cachoeira e abrangência (Médio Tiquié III), a parte abaixo de Pari-Cachoeira até Barreira (Médio Tiquié II) e o Igarapé Umari (afluente do médio Tiquié III). Pari-Cachoeira é uma
aldeia onde a densidade populacional é bem maior que nas comunidades tradicionais. No Alto Tiquié não existe
igapó (com exceção de algumas pequenas manchas), então a produtividade da pescaria é baixa. A tabela e o
gráfico 9 mostram uma avaliação gradualmente mais negativa à medida em que se sobe o rio Tiquié, o que se
explica pelas diferenças ecológicas entre o baixo e o alto rio.
gráfico

9. Qualidade da pesca

Completando a avaliação que os pescadores fazem dos resultados de suas pescarias, foi perguntado se
o que pescam é suficiente para o sustento da família. O resultado é surpreendente, com 82% respondendo
afirmativamente. O mapa a seguirmostra as diferenças regionais, com as regiões do Médio Tiquié III e Nova
Fundação indicando onde a população está menos satisfeita
com a pesca.
gráfico 10. A pesca é suficiente para o
Há indicações inequívocas de que há um declínio na
produção de pesca na bacia do Tiquié. Uma das interrogações finais do questionário propunha aos pescadores uma
comparação, considerando um período aproximado de cinco
anos, do tamanho e quantidade de peixes. O resultado segue no gráfico 10.
Esses dados confirmam a crescente pressão pesqueira
e seu impacto sobre a população de peixes. Especialmente
preocupante é a diminuição de tamanho, porque isso é uma
adaptação dos peixes em situações de sobrepesca.1 A dimi-

Cunuri
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Médio
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Alto Tiquié
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Umari

Tiquié

Tiquié 1
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Ruim/Muito ruim

0
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0
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72
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não

18%

sim

82%

Igarapés

0

Muito boa/Boa
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Baixo

sustento da família?

pequenos

1 Em ciências pesqueiras, chama-se sobrepesca a situação em que a ati-

vidade pesqueira de uma espécie ou em uma região deixa de ser sustentável, ou seja, quanto mais esforço de pesca for utilizado, menores serão os
rendimentos, seja do ponto de vista biológico, seja econômico.
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Foram mencionadas 70 espécies que apresentam o problema de diminuição. As espécies que mais apresentam esse problema (mencionadas por no mínimo vinte pessoas) foram, em ordem decrescente: Botea (sem
mencionar espécie), Wai porawu, Doe, Seã, Hú, Wari, Bú, Bupo, Muha
Foram mencionadas 62 espécies que apresentam o problema de diminuição de quantidade capturada. As
espécies que mais apresentam esse problema (mencionadas por no mínimo vinte pessoas) foram, em ordem
decrescente: Botea (sem mencionar espécie), Wai porawu, Doe, Seã, Hú, Wari, Bú, Bupo, Muha
Foram mencionadas 62 espécies que apresentam o problema de estar ficando mais ariscos. As espécies
que mais apresentam esse problema (mencionadas por no mínimo vinte pessoas) foram, em ordem decrescente: Botea (sem mencionar espécie), Hú, Wari, Bú, Wai porawu, Dipari, Seã, Bupo
Em relação à pergunta sobre a existência de períodos do
ano em que a pesca é mais abundante,2 os períodos mais mencionadas foram maio–junho e agosto. Quando a resposta se referia às constelações, a mais mencionada foi a constelação da
Onça, ou Yai.

nuição de quantidade capturada pode ter várias causas. A captura muda muito de ano para ano e uma diminuição em quantidade, num período de cinco anos, não é necessariamente um indicador de sobrepesca. Pode-se
tratar de um fenômeno temporário, ou pode ser indicação de um problema sério, mas não necessariamente
sobrepesca (por exemplo, pode ser uma indicação de mudanças climáticas).

gráfico

11.

Comparação dos peixes hoje e cinco anos atrás

Tabela 3.

Constelações mais

abundantes em pescaria

Constelação

Mencionada
quantas vezes?

Em relação ao manejo dos peixes, a pesquisa de opinião
Aña
também recolheu sugestões para o manejo adequado dos peiPamo
xes e melhoria da pesca. Essa foi uma questão aberta, cuja resMuhã
posta era escrita pelo pesquisador indígena. As propostas reuDahsiu
nidas são convergentes com o que vem sendo conversado nos
Yai
encontros de manejo. Indica que dois fatores principais estão
Ñohkoatero
alterando a estabilidade das relações entre essas populações
Wai kahsa
indígenas e os peixes: mudanças na tecnologia da pesca e crise
Sio yahpu
na transmissão dos conhecimentos tradicionais – especialmente
dos benzimentos. Alguns desses benzimentos, que antes eram
Diayo
de uso mais restrito aos especialistas, têm relação direta com a
Yhe
saúde e reprodução dos peixes. É o caso daquele que acompanha o primeiro banho do recém-nascido. Hoje, com seu uso mais
disseminado, há mais casos de “contaminação xamanística” do rio e afastamento dos peixes.

0
1
0
0
14
2
4
2
4
1

O fator mais citado e que parece importar mais hoje em dia são as malhas de nylon: 30% disseram que
se deve controlar ou não usar mais malhadeiras. O uso de venenos dissolvidos na água, como timbó e outros,
são práticas indígenas antigas, mas de acordo com 26% dos entrevistados deve ser evitado ou controlado. Em
seguida, 16% sugerem que se deva “fazer benzimentos bons para os peixes”. Atividades como piscicultura ou
avicultura foram sugeridas por 16% dos entrevistados.
Tabela 4.

Sugestões para melhorar a pescaria
Grupo de sugestões

Xamanismo
Pescaria sustentável

De qualquer forma, essa tabela mostra a necessidade de um manejo sustentável e de acordos de pesca
entre as comunidades indígenas, sob o risco de uma redução mais acentuada, com consequências socioambientais mais graves.
A pesquisa não somente focou a situação dos peixes em geral, mas também a situação específica das
espécies.
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Número

Em%

Melhorar a situação dos peixes através de benzimentos

74

16

Total xamanismo

74

16

Diminuir a pesca

33

7

Criação de reservas, respeitar certos ambientes/ lugares

2

0

Controlar as malhadeiras

99

22

Não usar mais malhadeiras

37

8

Não usar mais mosquiteiros

5

1

Controlar a pesca com veneno

26

6

Não usar mais veneno

89

20

2 No questionário a pergunta sobre períodos foi aberta. Alguns pescadores mencionavam meses, alguns períodos de meses (exemplo:
junho-agosto) e outros fizeram referência às constelações indígenas.
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Grupo de sugestões

Alternativas para pescaria

Outros

Número

Em%

Controlar a pesca durante as desovas

12

3

Total pescaria sustentável

303

67

Piscicultura

43

9

Avicultura

22

5

Suinocultura

2

0

Agricultura

6

1

Total alternativas

73

16

Repovoamento do rio com alevinos

1

0

Controlar lixo

1

0

Controlar uso de motor de popa 40

1

0

Acabar com ariranhas e lontras

2

0

5

1

Total outros
Total sugestões
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Anexo 2 - Quadro de propostas para o lixo
Dusashe
koãnoshe

Nopu
wasari

Procedimentos
adequados

Organização do
trabalho na comunidade
1. todos devem se preocupar com a
coleta do lixo, não deixar apenas com
AIMA.
2. o AIMA (combinando com o
ACIS) tem a função de animar esse
assunto, articular com professores e
lideranças da comunidade.
3. o AIMA deve passar uma vez
por mês em cada casa e conversar
com as famílias sobre situação do
lixo, fazendo esclarecimentos e
conscientização.
4. professores deverão dar aula sobre
lixo, conscientizando as crianças
desde pequenas - esse tema é para
todas as séries e ciclos.
5. plaquear os portos, lugares
públicos recomendando não jogar
lixo; no mesmo local terá cestas para
colocação do lixo.
6. coleta comunitária, junto com
Escola, de lixo na comunidade,
trilhas, quintais, portos etc.
7. coleta comunitária de lixo aquático
(rios, igarapés).
8. cada comunidade vai abrir buracos
com trabalho comunitário, para
colocação do lixo coletado no rio e na
comunidade.
9. coleta de lixo aquático pode ser 2
vezes por mês (como em Bela Vista
e Pari-Cachoeira) ou 1 vez (como no
rio Umari)

Di huri, marãri,
niht†, diga, di
sutiro,

pehkamÞ, kohpepu,
hoaropu, diapu, wii
sumuto, ohteshe
dohka, maãpu,
pehtapu, piipu, terÞ
pii, di huropu, karir†
utupu, niht†pu, diph†
yahpuyese, yuhkusu
biase,

- separação do lixo em
cada casa.
- coleta uma vez por
semana (AIMAs e
ACISs).
- destinação para um
local único.
- em algumas
comunidades, cada
família separa seu lixo,
queima e enterra em seu
quintal.
- reciclar, reutilizar

Use h‰ke, diga
(óleo
lubrificante)

yuhku yehse papu,
diapu, hoaropu, diph†
yahpupu, yuhkupupu
warese, wehse uhãse,
pehkapawu koese,
nuhk‰ poropu,

- idem acima.
- informar e solicitar para
equipes do DSEI não
jogarem recipientes de
óleo nos rios ou locais
não apropriados.
- óleo queimado reutilizado
em motosserras.

455

Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

293

Dusashe
koãnoshe
Bahtake

KomÞpa,
moãshe kuhiri

Nopu
wasari

Procedimentos
adequados

ahko wase, peru
pohseyekha, ohtese
duhpose, suti
duhpokha, ñase sakha,

- separação do lixo em
cada casa.
- coleta uma vez por semana (AIMAs e ACISs);
- destinação para um local
único.
- reciclar, reutilizar
- no caso de lixo grande,
depositar em local apropriado (casa própria).

pehkamÞ, kohpepu,
hoaropu, diapu, wii
sumuto, ohteshe
dohka, maãpu,
pehtapu, piipu, terÞ pii,
di huropu, karir† utupu,
ahpeshe, ahpeyenhõ
nurõshe, pohseyeshe,
ohteshe duhposhe,
siõshepa duhposhe, ori
sãshepa, witaripa,

Organização do
trabalho na comunidade

ACIRC - Associação das Comunidades Indígenas do Rio Castanho
ACIRU - Associação das Comunidades Indígenas do Rio Umari
ACITRUT - Associação das Comunidades Indígenas de Taracuá Rio Uaupés e Tiquié
AEITU - Associação da Escola Indígena Tuyuka-Utapinopona
AEITY – Associação Escola Indígena Tukano Yupuri
AEITYPP – Associação da Escola Indígena Yepa Piro Pora
AMIM - Associação das Mulheres Indígenas de Maracajá
ATRIART - Associação das Tribos Indígenas do Alto Rio Tiquié
CIPAC - Comunidades Indígenas de Pari-Cachoeira
CITBRT - Comissão Indígena dos Trabalhadores do Baixo Rio Tiquié
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COITUA – Coordenadoria das Organizações Indígenas de Tiquié Rio Uaupés e Afluentes
ISA - Instituto Socioambiental

Añusere mi ahpeyepu
duhkayuse,

- separar, reciclar,
entregar para
comerciantes.

Lixo de serviço
de saúde:
plástico, frasco,
papel, seringa,
remédios
vencidos

kohpepu, pehkamepu
uhãka, diapu, hoaropu,
maã sumutopu, wii
sumuto,

- retirada das
comunidades

Vidro, garrafa,
frasco, caco de
vidro

bia nurõshepa, mihp†
- reciclar, reutilizar
dohkeshepa, ahko
sir†shepa, kohpepu,
tuhturo sumutopu,
diapu, ahpeshe,
ahpeyenhõ nurõshe/
pohseyeshe, ohteshe
duhposhe, siõshepa
duhposhe, ori sãshepa,

Pilhas usadas
e baterias
pequenas (de
relógio etc.)

- kohpepu, pehkamepu
uhãka, diapu, hoaropu,
maã sumutopu, wii
sumuto.
- ñase sãphupu,
oburuose.
- hori darese.

Baterias usadas Pehkapheri, kumurõ,
oburuose,
Manejo dos peixes na bacia do rio Tiquié

3TIIC – Três Tribos Indígenas de Igarapé Cucura
ACIMET - Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Tiquié (Sede Pirara)

Metais,
duase, oshe, ohpe
sucata de
doathu, suti bohpose
equipamentos e dari, ehkarã ehkase,
motores
Alumínio

Siglário

- separação nas casas.
- coleta seletiva.
- colocação nos tubos de
PVC ou outro.
- retirada das
comunidades.
- envio para SGC
(AIMAs).
- destinação para equipe
ISA em SGC.

OIBV - Organização Indígena de Bela Vista
OIDS - Organização Indígena para Desenvolvimento Sustentável

- função dos AIMAs e do ISA é
disponibilizar tubos para colocação
das pilhas.
- as famílias devem colocar pilhas
nesses tubos.
Os AIMAs providenciam o envio,
como for possível.

- retirar das comunidades
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