
SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS 2008
– 14 a 20 de abril –

Nós do COMIN, do Departamento de Educação Cristã da IECLB e das Comunidades Indígenas Sateré-Mawé de Manaus 
(AM), Bakairi de Cuiabá (MT), Terena de Campo Grande e Dourados (MS) e Kaingang de São Leopoldo e Porto Alegre (RS) 
preparamos o material para a Semana dos Povos Indígenas de 2008. Neste ano, queremos refletir o tema: “Povos Indígenas em 
Espaços Urbanos”.

1 -  MATERIAL  ESPECÍFICO  PARA A SEMANA
1.1 - Caderno, que se destina  a crianças,  a jovens e a educadoras e educadores e que está disponível, para baixar, no site do 

COMIN: www.comin.org.br
1.2 - Cartaz com a mesma temática do Caderno, produzido em parceria com o GTME - Grupo de Trabalho Missionário 

Evangélico, Cuiabá (MT). 
1.3 - Folheto com sugestões e dinâmicas para trabalhar com o cartaz e o tema.
                                       

2 - OUTROS MATERIAIS
2.1 - Caderno e cartaz "Parentes e Amigos Unidos pela Reconstrução da Vida" ref. ao povo Kaingang,  da Semana dos 

Povos Indígenas de 2003. 
2.2 - Caderno e cartaz “Kayabi  Território e Tempo de Afirmação da Identidade” ref. ao povo Kayabi, da  Semana dos 

Povos Indígenas de 2006.
2.3 -  Caderno e cartaz “Dança das Culturas” ref. ao povo Tremembé, Semana dos Povos Indígenas de 2004.
2.4 - Livro "Brasil - Outros 500: Protestantismo e resistência indígena, negra e popular", 211 páginas, à venda no COMIN 

por R$ 5,00 o exemplar.
2.5 - Caderno do COMIN 9: "Culturas e Religiões: implicações para o Ensino Religioso", de Cledes Markus, à venda no 

COMIN por R$ 5,00 o exemplar.
2.6 - Exposição Fotográfica Guarani, 08 quadros emoldurados.  O empréstimo é gratuito, ficando o frete ou o transporte por 

conta de quem solicita a exposição. 
2.7 - Outros materiais encontram-se nos sites: do COMIN (www.comin.org.br), do ISA  (www.socioambiental.org) e do 

CIMI (www.cimi.org.br).

3 - ATENDIMENTO
3.1 - Material gratuito: O material que  você está recebendo  é gratuito, mas, por motivos econômicos, teremos que restringir 

a quantidade de exemplares gratuitos, por pessoa e entidade:
a) O envio do caderno de 2008 será limitado  a 20 exemplares  gratuitos;
b) Os cadernos "Parentes e Amigos unidos pela Reconstrução da Vida", “Kayabi  Território e Tempo de Afirmação da 

Identidade” e “Dança das Culturas” serão   limitados  a  30 exemplares  gratuitos de cada, quando solicitado;
c) O cartaz é gratuito, mas a  tiragem  é limitada e, por isso,  os pedidos  serão atendidos  na medida  da  disponibilidade;
3.2 - Contribuição espontânea: Aceitamos contribuições espontâneas dos que puderem colaborar para cobrir parte dos 

custos do material enviado gratuitamente. 
3.3 Número maior de exemplares: Atenderemos os pedidos dos que desejarem mais exemplares de cadernos mediante 

o pagamento de R$ 0,60 (sessenta centavos) por exemplar. Efetuar o pagamento e as contribuições espontâneas ou como 
depósito na conta corrente (Banco Real  356, Agência 0421, cc 1714104-1)  ou por cheque nominal a ISAEC-DAI ao endereço 
do COMIN acima.
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