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Carta Aberta dos Povos Indígenas da União do Território Wayamu  

Santarém, 14 de novembro de 2022 

À sociedade brasileira e aos senhores 
 
Gustavo Kenner Alcântara 
Procurador do Ministério Público Federal no Município de Santarém - PA  
 
Luiz Paulo Paciornik 
Fernando Merloto Soave 
Procuradores do Ministério Público Federal do Amazonas - AM 
 
Alisson Marugal 
Procurador do Ministério Público Federal de Roraima - RR 
 
Marcelo Augusto Xavier da Silva 
Presidente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
 
Iori van Velthem Linke 
Coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Cuminapanema - CGIIRC – FUNAI 
 
Francisco de Sousa Castro 
Coordenador da Coordenação Regional da FUNAI em Manaus - AM 
 
 
Nós, representantes dos povos e das organizações do Território Wayamu, Terras Indígenas 
Nhamundá-Mapuera, Trombetas-Mapuera, Kaxuyana-Tunayana e Ararà (Território em 
processo de reivindicação ao Estado brasileiro), junto às lideranças e organizações dos 
nossos vizinhos das Terras Indígenas WaiWai, Waimiri-Atroari, Parque do Tumucumaque e 
Paru D’Este, presentes no II Encontro da União do Território Wayamu, durante os dias 9 a 
14 de novembro de 2022, em Santarém/PA, no qual nos reunimos para debater estratégias 
de governança e proteção de nosso Território, nos pronunciamos em carta aberta à 
sociedade, ao MPF e à FUNAI sobre os principais pontos que demandam urgência para a 
efetivação dos direitos dos nossos povos sobre seus territórios, sua autonomia, e seu direito 
à vida: 
 

- Reivindicamos o pleno reconhecimento pelo Estado brasileiro de TODO o Território 
Wayamu, com a homologação da TI Kaxuyana-Tunayana, localizada nos municípios 
de Oriximiná-PA, Faro-AM e Nhamundá-AM, e a imediata criação de um GT de estudo 
da TI Ararà, localizada no município de Urucará-AM, cujos povos Okoymoyana, 
Xowyana e Kararayana há mais de 21 anos demandam pela identificação e 
delimitação de seu território tradicional no rio Jatapu; 
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- Reivindicamos a expulsão imediata de invasores de nosso território e a fiscalização 
constante de atividades ilegais que ferem nosso direito à autodeterminação, expressa 
em nossos Protocolos de Consulta, tais como o turismo ilegal de pesca esportiva, o 
garimpo, e as pressões de empresas madeireiras no entorno do nosso território, 
atividades estas denunciadas verbalmente por nossas lideranças aos procuradores do 
Ministério Público Federal do PA, AM e RR, ao Coordenador da FPEC Cuminapanema 
da FUNAI, e ao coordenador local da FUNAI em Oriximiná, no dia 10 de novembro, 
durante o II Encontro da União do Território Wayamu; 
 
- Reivindicamos a retomada do papel de defesa dos interesses indígenas pela FUNAI 
e o fortalecimento de sua atuação junto aos nossos povos e territórios, com a criação 
de uma Coordenação Regional em Santarém-PA, além de uma Coordenação Técnica 
Local em Urucará-AM, bem como a reestruturação das CTLs Nhamundá e Oriximiná; 
 
- Reivindicamos a proteção dos parentes que vivem em isolamento voluntário no 
Território Wayamu, com ações de reconhecimento, proteção e fiscalização dos seus 
territórios para a garantia de seus direitos, inclusive o respeito ao seu direito ao não-
contato; 
 
- Reivindicamos a criação de um DSEI específico para o atendimento do Território 
Wayamu e o fortalecimento da atuação da SESAI em todo o Território, com a 
construção e reforma de postos de saúde e implementação de polos base nas aldeias, 
construção de mini-hospitais para atender as nossas populações nas calhas dos rios 
Nhamundá, Jatapu, Jatapuzinho, Mapuera, Trombetas e Cachorro; disponibilização de 
transporte nas aldeias e entre aldeias e polos base, transporte aéreo de emergência, 
fortalecimento das CASAIs, oferta de atendimento médico e odontológico nas aldeias; 
 
-  Reivindicamos a efetivação do direito à educação escolar diferenciada nas aldeias, 
com a contratação de profissionais indígenas, construção de escolas, implementação 
de ensino médio nas aldeias e elaboração e reconhecimento pelas secretarias de 
educação de planos político-pedagógicos, com respeito às especificidades culturais 
de cada povo; 
 
- Conforme decidido pelos povos presentes e reunidos no II Encontro da União do 
Território Wayamu, é necessário discutir melhor e com mais tempo a medida de 
Créditos de Carbono em nosso território, uma vez que ainda estamos nos informando 
a respeito e debatendo os pontos positivos e negativos; 
 
- Reivindicamos apoio e reconhecimento pelos parceiros e órgãos competentes 
(IBAMA e FUNAI) das nossas iniciativas de Turismo de Base Comunitária que visam 
garantir a governança, geração de renda e proteção territorial de forma ordenada e 
obedecendo as normas legais vigentes, respeitando a nossa organização social e de 
acordo com a decisão de cada povo. 
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Por fim, anunciamos a criação do Conselho do Território Wayamu, composto por 
representantes das associações e lideranças indígenas das Unidades Territoriais Trombetas-
Cachorro-Turuni, Mapuera, Nhamundá-baixo Jatapu e Alto Jatapu-Jatapuzinho, com os 
membros escolhidos e empossados durante o II Encontro da União do Território Wayamu, e 
a criação da Rede de Jovens Comunicadores Indígenas do Território Wayamu, que nos 
ajudarão a continuar a luta pelos nossos direitos. 
 

União do Território Wayamu 
 
Caciques, lideranças, jovens e mulheres das 62 aldeias existentes no Território Wayamu, dos 
povos Hexkaryana, Waiwai, Xerew, Parikwoto, Mawayana, Caruma, Okoymoyana, Xowyana, 
Katwena, Tunaynana, Mînpoyana, Txikiyana, Kahyana, Katxuyana, Yatxkuryana, Inkarïyana, 
Ewarhoyana, Karapawyana e Kararayana. 
 
Associação Indígena Kaxuyana, Tunayana e Kahyana – AIKATUK 
Associação dos Povos Indígenas do Mapuera – APIM 
Associação dos Povos Indígenas Trombetas Mapuera – APITMA 
Associação de Mulheres Indígenas da Região do Município de Oriximiná – AMIRMO 
Associação dos Povos Indígenas Wai-Wai – APIW 
Conselho Geral do Povo Hexkaryana – CGPH 
Associação Aymara 
 
Organizações amigas do Território Wayamu: 
Associação do Povo Indígena Wai Wai Xaary – APIWX 
Associação Indígena Wai Wai da Amazônia – AIWA 
Associação dos Povos Indígenas Wayana Apalai – APIWA 
Associação dos Povos Indígenas Tiriyó, Kaxuyana e Txikuyana – APITKATXI 
Associação Comunidade Waimiri Atroari – ACWA 


