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Ba me amã Fundo Indígena Xingu 

ã ajarem, idji õ bê ne FIX. 

 

  Apresentamos a vocês 

 o Fundo Indígena Xingu, 

 também denominado FIX. 
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Myjbê ne Fundo ja? 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

FIX ne kubê piôk kaprin owatodja, ne kam kutê Altamira, Jacareacanga me 

Santarém kam menbegokre jã kôt kangõn kadjy. Piôk kaprin jã ne FASE-Fundo 

Dema me,  Instituto Humanitas me, CIMI – Conselho Indígena Missionário me, 

Fundação Ford kurum apôj, Ne ajbiri jakam Fundo Amazônia kum piok kapri ngã 

kam kute menbengôkre kôt kangon kadjy. 

Tu me õ ge dja kum menbengôkre kôt kangon prã ne arym piôk kaprin Fundo 

jã mã kungã kam ge dja Fundo arek prõn rã ã. 

 

O FIX é uma reserva em dinheiro para atender os índios da região de 

Altamira, Jacareacanga e Santarém. Os recursos vêm de um trabalho 

organizado pela FASE/ FUNDO DEMA, Instituto Humanitas e CIMI – 

Conselho Indigenista Missionário, com o apoio da Fundação Ford, por 

ultimo Fundo Amazônia, além de pessoas de boa vontade que se 

propõem a contribuir com a causa indígena. 

Qualquer pessoa ou entidade que quiser ajudar de alguma maneira os 

povos indígenas, pode ainda contribuir, depositando dinheiro, para que o fundo 

continue a existir. 

 

 

 

Fundo ja ne kubê Piôk kaprin 
owatopdja ne kute tu me õ  

ari kôt kangõn kadjy. 

 

” Fundo” é uma reserve em 

dinheiro, que agente vai 

formando e guardando, para 

usar conforme a necessidade. 

O que é esse 
fundo?  
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 Gwaj ajte fundo djapêi ã ujarem marimex  

 Vamos entender passo –a – passo como funciona o 

Fundo: 

 
 FIX djapêj ne kute mebengokre kukradja arek atyj-rã ã kadjy, ne kute 

menbegokre nhõ Associação kôt kangõi kadjy, nara kot, meõ arj kot kangõi kadjy. 

 O principal objetivo do FIX é promover os direitos indígenas na região, apoiando as 

iniciativas de Associações ou Grupos Indígenas através de projetos que estejam de 

acordo com as linhas prioritárias do FIX. 

 

 

Myjbe ne Linhas prioritária: tam ne kube me-apêj mex nhym fix kum kim, ta ne 

kumrem wamã apôjne. Fix mã ne linhas prioritária 

tam ne: 

 Menkbegokre kukradja otyj; 

 Mekbengokre nhõ Associação otyj; 

 Me-apêj õ kôt ka-ngõ; 

 Memã apêj jakrekadjy; 

 

“Linhas prioritárias” São aqueles trabalhos que o 

FIX considera como os de maior importância, e que 

sempre vêm em primeiro lugar. 

Para o FIX as linhas prioritárias são:   

 Fortalecer a identidade étnica; 
 Fortalecer as Associações Indígenas; 
 Apoiar práticas produtivas sustentáveis; 
 Apoiar atividades voltadas para o incentivo e a preservação da cultura material 

e imaterial dos povos indígenas da região. 
 Apoiar atividades de capacitação, especialmente para os jovens indígenas. 

 

 

 

Categoria de Projetos 
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Já kadjy ne FIX categoria owamajkru ne jkiekêt ne ã kyj ne: 

O FIX divide a apresentação de projetos em 03 categorias:   

 

 Projetos emergenciais: projeto ja kute tu akati õ kam meõ arj kôt kagõi 

kadjy, norokot meõ ari 

mekuteabenobikprõi arytem ne 

kam amikadjy piok kaprin já ã 

auwa nhym arym ari kot kagõ, 

norokot meõ aramajkrut ne kute 

piý nhõ kukradja kriraj õkam kute 

marimã ýrytem nhym arym ari 

kotkagõ. Projeto já myt õkam, 

norokot akati õkam prõ, dja meõ 

piok kaprin já ã auraprã ne maja õ 

djajri neje akati be 15 kam 

amikady ã auwa. 

 

 Projetos emergencias: São 

aqueles que se destinam a atender 

as necessidades para atividades 

fora de suas aldeias ou locais de 

moradia e que estejam voltadas 

para cursos, reuniões, encontros, 

etc. 

Por exemplo – a comunidade indígena X quer enviar 1 ou 2 representantes para 

participar de uma reunião de associações indígenas em Belém, ou, outra cidade, 

para discutir a politica indigenista; ou, para fazer um curso sobre manejo 

sustentável de castanha do Pará. 

Esses projetos emergenciais têm fluxo continuo, isto é, haverá recursos financeiros 

durante todo o ano. O projeto deverá ser apresentado com antecedência de 15 dias 

da realização do encontro. Estão reservados 10% do recurso de cada edital. 

 

 Projetos Anuais: Projeto ja ne amej kôt apôj. Tam ne 

puru kam me a-pêj kadjy, noro kôt, tu myja õkam 

meapêjkadjy. Ja kadjy ne Piôk kaprin ã akrebe 10 mil. 

 

 Projetos Anuais: São aqueles que têm a duração 

máxima de 01 ano. São destinados a atividades 

produtivas sustentáveis, de capacitação, e de defesa dos direitos indígenas. 

Cada projeto é de R$ 10 mil por ano e pode ser aprovado um total de 10 

projetos; 

 Baú nhõ pyká noká ã me apkara ne jã. 

 Ação de Vigilância e Fiscalização na Terra 

Indígena – TI Baú. 
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 Projetos Especiais: Projeto ja ne ã 

amej amajkrut. Tam ne  adjwa tu 

me a-pêj õ kadjy. Projeto ja kadjy 

ne piôk kaprin ã akre be 25 mil.  

 

 

 

 

 Projetos Especiais: São aqueles 

que têm duração máxima de 02 anos. Destinados a experiências piloto, 

podendo ser aprovado até quatro projetos no valor de R$ 25 mil por ano, 

através de editais. 

 

Kumrem guê dja meõ arikubegokre õ arõ krin kam abenoakprõ kam abemã 

myja o dja guaj projeto nipej? kam prine abemã ã ajarem nhym kam me õ 

kute piok nook mari õ arym ã piok nook onhym ne onorerekam arym FIX mã 

ano. 

Primeiramente Os índios ou um grupo indígena irão se reunir e discutir um 

projeto para apresentar ao FIX. Os projetos aprovados receberão os valores 

solicitados através de suas associações ou comunidades. Os projetos têm de 

ser entregues no prazo estipulado do edital de inscrição. 

Mebêngokre ari õ nhõ Associação kêt guedja ari tu me õ nhõ kôt amim projeto ã 

aúwa. Noro Kôt, me õ ari õ Associação kajgo kam tu kadjy projeto nipêj ne kam o 

amim omex ne kam ijukri arym ta o apêj mõro kadjy. 

O grupo indígena que não possui personalidade jurídica, pode se fazer representar por uma 

associação indígena que será parceira e será corresponsável pela execução do projeto.  A 

comunidade que não tiver associação registrada em cartório, com CNPJ, pode fazer um projeto 

para criar uma, mas não adianta criar varias associações numa mesma aldeia, por que isso 

enfraquece a comunidade. 

 

Projeto de Fortalecimento Institucional 

da Associação Comunitária Indígena 
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Myj akati kam ne Comitê Gestor 

abenoakprõ?  

Quando acontece o encontro do Comitê 

Gestor? 

Amej kunykôt ne Comitê Gestor 

Abenoakprõ, kam abemã apyim me kute 

projeto FIX mã anora ã ajarem. 

A reunião do Comitê Gestor acontece 

todo ano, nesse encontro são avaliadas as 

propostas enviadas para FIX.  

 

Nhyjne Comitê Gestor abenoakprõ? 

Onde acontece a reunião do Comitê 

Gestor? 

Tu krirax õ kam dja me abenoakprõ 

amrembe ne Altamira kam me akuprõ, 

jakam dja tu krin õ kam. 

A reunião do Comitê Gestor pode 

acontecer em qualquer lugar. Embora os 

encontros anteriores foram realizadas 

em Altamira. 

  

  
 

 

 

En:  

Ajbiri jakam ne Comitê Gestor kam 

ajte me amajkru ne ikieke ne wadja, 

Baú me, Maró me, Mudururuku me. 

OBS: 

O FIX no seu Comitê Gestor ainda 

conta com a participação de dois 

representantes das TI’s Baú, Maró e 

Munduruku. 

Myjbe ne Comitê 

Gestor? 
O que é Comitê Gestor? 

 

Comitê Gestor ne kubê me kute projeto 

pumuim djuwai, me ja ne projeto ã abemã 

ã ajarem arym kôt kangõ. 
O Comitê Gestor é um grupo formado maioria 
pelos representantes indígenas que é 
responsável pelo FIX. Esse comitê gestor 
também é responsável pela avalição e 
aprovação dos projetos. 
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 Como se faz para apresentar projetos? 

Me ajõ arj, noro kôt Associação õ kum FIX mã projeto nipêx prã dja ga me anhõ 

krin kam mekramty owakprõ abemã myja õ o adjapêj prã ã ajarem ne kam Fix nhõ 

formulário kam ã piôk Noôk. 

A comunidade ou associação que quiser concorrer ao FIX deve discutir a 

proposta com toda a comunidade e colocar o resultado no formulário fornecido 

pelo FIX.   

                              

 

 

 

 

 

Djam arym ne FIX me õ arõ projeto kôtkangõi? 

O FIX já apoiou algum projeto de uma comunidade? 

 

Ny, Arym ne FIX projeto o amajkrut ne akiêt ne kôt kangõ, mebengokre be 

Cujubin nhõ okrene-ãin kiêre  kadjy,  mebê kayapó Baú kam me õ Associação 

Comunitária Indígena Tapiete otyj kadjy kôt kangõ, ne Associação dos 

Índios Moradores de Altamira nhõ projeto bê me a-ýry kôt kangõ. 

 

Sim, o FIX já apoiou 3 projetos, um de criação de galinha caipira dos índios da aldeia 

Cujubin, Fortalecimento Institucional da Associação Comunitária Indígena Tapiête dos 

kayapó da TI-Baú e Confecção de Artesanatos indígenas da Associação dos Índios 

Moradores de Altamira. 

Fundo Indígena Xingu - FIX 

EN – FIX kute me õ mã mytyrwy kôt opãim kadjy ket kumrem 

projeto kô bit gedja meõmã opãine. 

ATENÇÃO – O FIX não contempla qualquer tipo de pagamento de salários ou 

remuneração pelos serviços prestados por membros de associações ou 

comunidades indígenas. 

Onde é que os projetos serão 

entregues? 

Depois que o projeto estiver pronto, é 

so devolver o formulário preenchido 

corretamente no CIMI-Altamira, ou 

encaminhar diretamente para FASE- 

em Belém através de correio e 

depois a FASE irá encaminha-lo ao 

Comitê Gestor .  

Nhyim dja ga projeto mã aniré?               

Arym projeto nipêj nijukri  dja        

otem CIMI Altamira kam kum aniré, 

noro kôt ga tu kajoikôt FASE mã anó 

Belem kam. Dja tu otem correio kam 

angã ã FASE nhõ endereço ã nhõ kam 

guedja kajôkô bojne.        
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Meapá, ba me amã arem: FIX ne kube 

Mebabengokre nhõ, kam ge dja gume 

apyím banho Associação kôt amim 

projeto nipej nhym arym FIX kadjy me 

bamã piok kaprin ngã. 

Pessoal, o FIX  é de vocês. O FIX é 

como os Rios Xingu, Iriri, Bacajá, a 

gente não pode deixar ele parar. 

Mas, é preciso cuidar dele, tratá-lo 
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FASE/Fundo Dema – Fundo Indígena Xingu – FIX 

Rua Bernal do Couto, 1329 – Umarizal 

CEP: 66055 – 080 – Belém – Pará 
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