


É  uma campanha emergencial de arrecadação de 
doações para as comunidades indígenas de 
Manaus e proximidades, denominados  índios em 
contexto urbano. 

Idealizada pela cantora Márcia Novo, uma das principais referências da 
música regional amazonense, o projeto  nasceu no início da pandemia, 
quando Márcia foi surpreendida pela mensagem de uma amiga indígena 
que estava necessitando de ajuda para a sua comunidade. Dali nasceu a 
primeira vaquinha informal entre amigos. Hoje, devido a grande demanda 
de necessidades básicas de diversas comunidades, se transformou em uma 
grande rede de apoio, que já atendeu aproximadamente 1000  famílias 
indígenas. Já contou com o apoio de entidades como Só Track Boa, 
Fundação Amazonas Sustentável e pessoas físicas, e viabilizou a compra de 
cestas básicas, kits de higiene, máscaras, remédios e termômetros.

Vidas Indígenas Importam



Porque apoiar essa causa?
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Há muito tempo, a floresta amazônica deixou de ser o lar de 
milhares de indígenas. A escassez de alimentos, o 
desmatamento e o avanço das cidades sobre as matas são 
alguns fatores que motivaram povos tradicionais a migrar para 
áreas urbanas. 

Em Manaus, no Amazonas, eles podem ser encontrados em 
todas as regiões da cidade, e apesar de buscarem melhores 
condições de vida, a maioria dos indígenas vivem em situação 
de pobreza e têm dificuldade de conseguir emprego, pois, 
comumente, não são reconhecidos pelos órgãos como "índios" 
, e portanto não gozam dos mesmos direitos.

Com o avanço do Covid-19 essas comunidades foram muito 
afetadas, ao ponto de lhes faltar o que comer.  É através de 
iniciativas como essa que as comunidades têm sobrevivido em 
tempo de Covid-19.



Comunidades atendidas 

Acesso aquático
Aldeia Inhãa-Bé (acesso aquático) - 70 pessoas, 17 famílias
Aldeia Rouxinol (acesso aquático) - 110 pessoas, 28 famílias
Aldeia do Branquinho (acesso aquático) - 108 pessoas, 25 famílias 

Acesso terrestre
Parque das Tribos - 3.000 pessoa, 700 famílias
Comunidade Wotchimaücü - 300 pessoas, 80 famílias 
Comunidade Jurupari- 120 pessoas, 30 famílias
Nações indígenas - 305 pessoas , 80 famílias
Comunidade de estudantes indígenas Tikuna - 60 pessoas

Necessidades a curto prazo 
Cestas básicas  com alimentos perecíveis
Carne / peixe / frango
Produtos de higiene e materiais limpeza
Tecido cru / elástico / linha  (fomento do artesanato)Remédios 



Itens doados por pessoas físicas
15 - cestas básicas    
25 - frangos congelados
15 - kit de material de higiene/limpeza
50 - litros de  gasolina

Itens doados pelo Supermercado Veneza
10 - cestas básicas

Comunidades atendidas
Inhãa-bé ; Parque das Tribos 

Alcance das doações:
25 famílias

Primeira etapa de doações
(04/04/2020)



Itens doados pela "Só track Doa"
800 - cestas básicas    
800 - kits material de higiene/limpeza

Itens doados  por pessoas físicas
100 - máscaras
50 - litros de  gasolina
2 - caixas paracetamol 
10 - caixas remédio para verme

Comunidades atendidas
Inhãa-bé; Roxinol; Branquinho ; Parque das tribos; Jurupari; Wotchimaucu; 
Casa dos estudantes Tikuna; Reserva do Tupé 

Alcance das doações
800  famílias

Segunda etapa de doações 
(25/04/2020)



Itens doados pessoas físicas
2.000 - máscaras   
20 - cestas básicas 
5 - metros de tecido, 3 - rolos de  elásticos, 12 - tubos de linha para costura
3 - caixas paracetamol

Item doado pela FAS/ Singulari/Bemol
1 - termômetro  

Itens doados pela "Só track doa"
300 - kits material de higiene/limpeza 
1.000 - máscaras 

Comunidades
Parque das tribos,  Jurupari, Wotchimaucu, Nações indígenas
 Dsei (Distrito sanitário especial indígena)

Alcance das doações:
580  famílias

Terceira etapa de doações 
(16/05/2020)



Parceiros
 



Saiu da na mídia!Saiu na mídia
 



Próximas etapas de doação



No início de junho a cantora lança o single e videoclipe “Réquiem” com o 
QR code de doação para a campanha "Vidas Indígenas Importam".

O trabalho foi gravado no início do ano e tem a participação da professora 
indígena do "Parque das Tribos", Claudia Baré, que em nheengatu, língua 
de sua etnia, versa um trecho da canção.  E no videoclipe, a participação da 
indígena Yra Tikuna, da aldeia Inhãa-Bé.  

Tanto o Parque das Tribos, como a Aldeia Inhãa-bé são comunidades 
indígenas atendidas pelo projeto, que tiveram seus destinos cruzados no 
neste novo trabalho da cantora. Foi atendendo a um pedido de ajuda de  
Yra que nasceu o projeto, que hoje é uma rede de apoio a diversas 
comunidades indígenas.

No videoclipe a cantora lança o primeiro link de doação e QR code da 
campanha "Vidas Indígenas Importam" junto com a Aliança e FAS - 
Fundação Amazonas sustentável, que juntos desenvolvem o apoio às 
comunidades indígenas, ribeirinhas e populações tradicionais do 
Amazonas em tempo de covid-19.  

Lançamento do QR code de doações



Live show de lançamento 

O lançamento contará com a “Live show” da cantora e convidados, 
fomentanto o início das arrecadações e publicitando o nome dos 
parceiros. 

Meta de doação 
1.000 cestas básicas + kit material de higiene/limpeza

Comunidades assistidas
Aldeia Inhãa-Bé
Aldeia Roxinol 
Aldeia do Branquinho 
Parque das Tribos 
Comunidade Wotchimaücü 
Comunidade Jurupari
Nações indígenas


