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Entre dias 11 a 13, os Pareci das aldeias
Uirapuru, da Terra Indígena Uirapuru e das
aldeias Juininha, 3 Lagoas e Sol Nascente, da
Terra Indígena Juininha, receberam os
técnicos do IEMAV responsáveis pelos
levantamentos técnicos das atividades
previstas no PBAI.
Dentre as atividades previstas para este
período, foram contemplados os Programas de
Segurança Alimentar (PASAGRF) e o de
Valorização Cultural (PVC). Na aldeia
Uirapuru os indígenas receberão um curso de
meliponicultura e um projeto de galinhas
caipiras, além da construção de uma Hati
(casa tradicional dos Pareci) e de uma Casa de
Intercâmbio Cultural com gerador, onde
poderão ser realizados eventos e cursos. Na
aldeia Juininha está prevista a doação de um
gerador de 8 Kva, a construção de uma Casa
de Intercâmbio Cultural e de uma Hati. Nesta
aldeia o IEMAV fará o registro da construção
da Hati, desde a coleta até a cobertura da
casa. Dada a necessidade de imersão no
universo da cultura Pareci, um dos técnicos do
IEMAV
permanecerá
na
aldeia
em
companhia do indígena Elson Pareci a fim de
registrar todo o processo. Esta demanda
surgiu a partir da reunião de planejamento
participativo quando os indígenas da aldeia
Juininha manifestaram interesse em um
projeto audiovisual que propagasse a
importância da casa tradicional dos Pareci, a
Hati, a qual está cada vez mais sendo
substituída pelas construções de alvenaria ou

madeira. Este projeto não está previsto no
PBAI, porém o IEMAV entendeu sua
importância dentro da valorização cultural e se
comprometeu em dar esse retorno à
comunidade da aldeia Juininha.
O documentário será realizado pelo IEMAV em
parceria com as lideranças locais e,
posteriormente, será entregue à comunidade
para divulgação nas escolas indígenas e
eventos culturais.
Na aldeia 3 Lagoas, além dos levantamentos
técnicos previstos no plano de trabalho do
PBAI, os indígenas também receberam
informações sobre a construção das Hati (sendo
que uma dessas já está concluída) e da Casa de
Intercâmbio Cultural.
De igual modo, na aldeia Sol Nascente, foram
realizados os levantamentos técnicos e
repassadas informações sobre o andamento
das atividades previstas. Durante as visitas às
aldeias, também foram checados dados dos
indígenas que estão envolvidos na construção
das Hati.
Para a próxima semana estão previstas
atividades de levantamento técnico nas
seguintes aldeias:
16/06/2014
Nova Mutum e Davi
17/06/2014
Barracão Queimado e Estrela
18/06/2014
Camararé
19/06/2014
13 de maio, Cabeceira, Nova Algodão
20/06/2014
Central I e II, Branca e Serra Azul.
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