
 

 

OFÍCIO Anped-117/2021              Rio de Janeiro, 24 de novembro 2021 

 

 

Para: 

Organização Kambeba do Alto Solimões – São Paulo de Olivença (AM)   

Ministério Público Federal – Tabatinga (AM)  

FUNAI – Tabatinga (AM)  

Ordem dos Advogados do Brasil – Tabatinga (AM)   

Polícia Federal – Tabatinga (AM) 

 

 

MOÇÃO Nº 20 - Moção de Apoio à Organização Kambeba do Alto Solimões – OKAS 

 

Os filiados à ANPEd reunidos virtualmente em Assembleia Ordinária realizada no âmbito da 40ª 

Reunião Nacional manifestam apoio à luta do povo Kambeba/Omágua do Alto Solimões(AM). Desde 

2015, este povo e sua maior liderança, a Cacica Eronilde de Souza Fermin, vêm sofrendo ataques de 

grupos que colocam em risco a atuação política dos indígenas membros da OKAS.  

 

A ausência de políticas públicas estatais efetivas para os povos originários e a morte de lideranças dos 

movimentos indígenas é uma triste realidade brasileira. Segundo a Cacica Eronilde Kambeba, foram 

registrados mais de quinze boletins de ocorrências na Polícia Federal, na Polícia Civil e no Mistério 

Público Federal.  

 

Clamamos às instituições públicas competentes que, não apenas registrem as ocorrências, mas que as 

investiguem e punam os responsáveis por estes ataques.   

 

Com esta moção, dizemos a todas/todos/todes indígenas Kambeba/Omágua do Alto Solimões (AM): 

VOCÊS NÃO ESTÃO SOZINHAS/OS/ES.  

 

A ANPEd se une à OKAS na luta: 

1) pela demarcação dos territórios kambeba; 

2) pela proteção e preservação dos seus sítios sagrados; 

3) na luta pela garantia da criação dos currículos próprios das escolas indígenas kambeba; 

4) na defesa e garantia da saúde dos inígenas urbanos ou aldeados;  



 

 

5) na revitalização da cultura, da língua, das epistemologias e das cosmovisões kambeba; 

6) no respeito ao direito de consulta aos povos indígenas, que deve passar pelas assembleias da OKAS 

e autorização da Cacica Kambeba Eronilde de Souza Fermin, como prevê a Convenção n° 169 da 

Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais. 

 

A ANPEd se posiciona claramente em apoio a estas lutas.  

 

Belém, 21 de outubro de 2021. 

 

 

 

Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

Presidenta da ANPED 

 

 


