
 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

A Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas – MAKIRA E’TA é uma organização das 

mulheres de variados povos das regiões do Amazonas. Buscamos congregar a diversidade 

amazônica das mulheres indígenas existente nas diversas calhas de rios do estado para somar 

na luta nacional e global pela defesa dos direitos das mulheres indígenas e do bem viver. 

Cada mulher que compõe a MAKIRA E’TA, de forma individual, nas suas aldeias, comunidades, 

nas associações formais e informais são a base de nossa rede de mulheres indígenas e 

merecem respeito e reconhecimento pela luta na ‘’Promoção dos direitos das mulheres, 

enfrentamento a todo tipo de violência contra a mulher; no desenvolvimento socioeconômico 

sustentável visando um desenvolvimento local equilibrado e sustentável; no fortalecimento a 

medicina, a gastronomia e o artesanato tradicional indígena como a pratica do bem viver e 

melhoria da qualidade de vida., residentes de áreas urbanas ou rurais ‘’. 

.Desta forma, aqui nos reportamos ao caso da parenta Eronilde Fermin, Kambeba, de São Paulo 

de Olivença, no Alto Rio Solimões, que teve a sua representatividade questionada por meio de 

mensagens de  Whatsapp e nos posicionamos contra qualquer manifestação que tenha por 

objetivo constranger, diminuir ou retaliar nossas integrantes e representantes indígenas, 

mulheres guerreiras e defensoras indígenas de direitos humanos e ambientais e nos colocamos 

à disposição para dialogar e construir conjuntamente propostas de melhorias para a sociedade 

indígena e não indígena. 
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