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"Nao sou pobre,pois vivo com
meus cinco sentidos e com as
quatro energias espirituais"

ALBERTO MANQUERIAPA BITENTE
Presidente da Comissao Diretiva da Comunidade de Santa Rosa de Huacaria

I O grupo que compoe a Missao Tecnica foi recebido pela comunidade de Santa Rosa de Huacaria. Os representantes indigenas
relataram suas relates com a populagdo Machiguenga em contato inicial, e com os indigenas isolados da regiao de Pini Pini.
Na ocasiao, o chefe da comunidade falou aos membros da missao sobre as condigdes em que eles vive, relatou terem deixado de circular
por seu proprio territorio, perdendo, assim, o controle dos recursos naturais nas suas terras. Atualmente, a comunidade se encontra
fixada em uma mesma localidade em razdo do saneamento bdsico e da energia eletrica quey embora beneficiem a comunidade, nao
constituem suaprincipal riqueza: “Nao soupobre, pois vivo com meus cinco sentidos e com as quatro energias espirituais”.

Entre os dias 18 a 31 de maio de 2014, estiveram reunidos
representantes de assuntos indigenas e de saude dos
Paises Membros (PMs) da Organiza^ao do Tratado de
Coopera^ao Amazonica (OTCA), de Parques Nacionais
de alguns desses paises, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e da Secretaria Permanente
da OTCA, alem de jornalistas da Agenda Reuters de
Noticias, se reuniram para participar de uma missao
tecnica nas regioes de Cusco e Madre de Dios, Peru. O

objetivo da missao foi realizar intercambiosde experiencias
e metodologias em rela^ao a prote^ao e promo^ao dos
direitos dos povos indigenas isolados e contato inicial.
A expedi^ao foi coordenada pelo Ministerio da Cultura/
Vice Ministerio de Interculturalidade do Peru, como

contrapartida ao programa “Marco Estrategico para
Elabora^ao de uma Agenda Regional de Prote^ao dos
Povos Indigenas em Isolamento Voluntario e em Contato
Inicial”, da OTCA, com apoio do BID.




