Relatório Ação Abril Indígena

Durante o mês de abril, a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) promoveu a Ação
Abril Indígena, como forma de celebrar o dia 19 de abril, também conhecido como Dia do
Índio.
Mobilizamos toda a rede de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para realização
de atividades de sensibilização sobre a questão dos povos indígenas e a promoção de seus
direitos.
Além dos comunicados com a sugestão das atividades, enviado mais de uma vez a toda rede
da Proteção Social Básica, as ações também foram divulgadas em todas as edições do
InfoSUAS do mês de abril.
Os municípios que nos enviaram fotos e relatos das atividades foram:

Pinheirinho do Vale (RS)
Desenvolveram ações com crianças do SCFV.

Rio do Sul (SC)
Na semana alusiva ao dia do índio foram feitas atividades reflexivas com uso de recursos
didáticos com apresentação de vídeo e roda de conversa sobre o tema e a importância da
história indígena no Brasil.
Fizeram também desenhos para captar o entendimento dos usuários. Por fim, as crianças
fizeram cocar e pintaram o rosto.
Além disso, foi apresentado um vídeo intitulado Raízes do Brasil. O vídeo trata da História do
Brasil desde a chegada dos portugueses, abordando como deu se o processo de colonização e
as implicações na vida dos índios que habitavam essa terra. Abordam ainda a herança indígena
em nossos costumes e as consequências da migração do povo indígena para os grandes
centros e oque isso causa e as expressões da questão social embutidas nesse contexto.

Antônio João (MS)
A ação do CRAS de Antônio João no Distrito do Campestre foi feita com os usuários do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Eles trabalharam as atividades sugeridas pelo
MDS.
O público foram as crianças e adolescentes que frequentam o SCFV. Foi feita uma palestra pela
assistente social da SESAI do Polo de Antônio João, Janaina Ifran, a respeito da cultura indígena
e a interação cultural entre brancos e índios.

Juruti (PA)
Desenvolveu atividades sobre a temática indígena com crianças.

Paineiras (MG)
Trabalhou a semana do dia do Índio de forma a resgatar a cultura indígena com todo o nosso
público.

Inimutaba (MG)
O CRAS de Inimutaba, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu
atividades com idosos, crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV. Entre elas, estão ações voltadas ao resgate da identidade do povo indígena,
buscando repassar aos usuários a importância da valorização da cultura deste povo, e sua
importância para o país.

Santana do Araguaia (MG)
A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, o Departamento de Cultura e a
Secretaria de Educação promoveram uma atividade em comemoração ao dia do índio. A ação
teve a presença dos Índios da Tribo Caiapó, Aldeia Kranh-Apari, que apresentou sua tradicional
dança HINA-HINA. Os indígenas também apresentaram suas artes, como pinturas corporais,
etc. Foram feitas atividades nos CRAS e no CREAS, reforçando a importância do envolvimento
da comunidade indígena nas atividades.

Filadélfia (TO)
A equipe do CRAS realizou a atividade com crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com dinâmicas e palestras direcionadas ao conhecimento
da cultura indígena. O município não tem comunidades indígenas, mas promoveu a ação como
forma de reforçar a importância dessa população, seus costumes e sua autonomia.

Zacarias (SP)
A equipe do CRAS do município promoveu atividades sobre a valorização da cultura indígena
com crianças do grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Também
realizou a palestra Heranças Culturais Indígenas.

