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RELATORIO DE VIAGEM
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A Administração Executiva Regional da FUNAI de Oiapoque,
contando com o apoio da Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque - APIO e
da Associação Galiby-Marworno-AGM, realizou na aldeia Kumenê, localizada no
posto indígena Palikúr, terra indígena Uaçá, Município do Oiapoque, Estado do
Amapá, no período de 10 a 12/10/03, o ''I Seminário Sobre Questões Jurídicas
e Ecoturismo", atendendo a solicitações feitas por lideranças indígenas nas suas
assembléias, que desejavam discutir com representantes de órgãos dos governos
federal, estadual e municipal, organizações não-governamentais,. questões que
consideravam importantes e urgentes para os povos indígenas do município.
Dentre elas, ressaltavam:
1) ações de projetos
desenvolvimentistas
(asfaltamento do trecho da rodovia Br-156 que atravessa a terra indígena Uaçá;
ponte Brasil/Guiana Francesa a ser construída sobre o rio Oiapoque; linhão de
energia elétrica da Eletronorte previsto para passar pela T. I. Uaçá), dos
governos federal e estadual, que provavelmente causarão impactos (ambiental,
social...) aos povos indígenas e às suas terras; 2) questões ambientais e direitos
indígenas; 3) fiscalização e vigilância das terras indígenas; 4) alternativas
econômicas de desenvolvimento sustentável.
Durante o evento, as lideranças indígenas souberam que algumas
ações dos projetos governamentais mencionados estavam em andamento e que um
"Estudo de Impacto Ambiental" da rodovia , iniciado em 2000 pela empresa
MAIA MELO ENGENHARIA, sob encomenda do governo do Estado do Amapá,
tinha sido concluído e fora analisado e aprovado pela FUNAI, através da sua
Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente - CGPIMA mesmo
contendo falhas. Sem informações, alijados das discussões e negociações desses
projetos, ficou patente que os povos indígenas estavam sendo desrespeitados. As
lideranças indígenas foram aconselhadas a mudar tal situação através da
organização e da mobilização, objetivando a reivindicação dos seus direitos
devidamente amparados pela constituição brasileira de 1988, junto às instancias
de poder pertinentes.
Devido a isso, os lideres e associações, representando os povos
indígenas do município, resolveram: 1) elaborar, assinar e encaminhar para o
Ministério Publico Federal - 6Q Câmara, bem como para outras autoridades
brasileiras, uma Carta com data de 11/10/03, denominada de CARTA DO
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KUMENÊ, denunciando tais ações, demonstrando sua preocupação com os
prováveis efeitos negativos das mesmase reivindicando medidas mitigatórias e
compensatórias. 2) autorizar a criação de uma Comissão constituída por 05
(cinco) índios (Paulo Roberto Silva, Presidente da Associação Galiby-Marworno;
Vitória Santos dos Santos, Presidente da Associação dos Povos Indígenas do
Oiapoque; Domingos Santa Rosa, Administrador Executivo Regional da FUNAI
Oiapoque; Estela Maria dos Santos Oliveira - FUNAI Oiapoque; ;João Neves
Silva - AssociaçãoGaliby - Marworno), e 01 consultor (indigenísta Frederico de
Miranda Oliveira) e seu deslocamento às cidades de Macapá e Brasília-DF, no
período de 18 de outubro a 03 de novembro de 2003, para representá-los e
tratar das questões aludidas, junto às autoridades constituídas, Organizações
Governamentais e Não - Governamentais, Associações Indígenas de apoio,
Parlamentares.

r

2 - OBJETIVOS DA VIAGEM:

2.1 - OBJETIVOS PRINCIPAIS:
2.1.1 - Denunciar no Ministério Publico Federal - 6ª Câmara, os

--

projetos governamentais e suas ações já realizadas, sem consulta prévia aos
povos indígenasdo Oiapoque.Garantir seu monitoramento por essa procuradoria,
assegurandoàs comunidadesindígenasseus direitos constitucionais à negociação
justa de medidasmitigatórias e compensatórias.

2.1.2 - Levantar amplas informações sobre os projetos e sobre as
ações realizadas, inclusive o EIA/RIMA. Procurar trabalhos/publicações acerca
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de povos indígenas impactados por projetos semelhantes. Conversar e trocar
informações com consultores de comunidades indígenas impactadas e que
realizaram, com sucesso, negociaçõesde programas mitigadores de impactos e
compensatórios em favor das mesmas. Obter cópias desses documentos
(programas,estudos, projetos).
2.2 - OBJETIVOS GERAIS:
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2.2.1 - Tratar de assuntos do interesse das comunidades indígenas
e da sua Administração Executiva Regional de Oiapoque, junto a FUNAI
CENTRAL/BSB, principalmente quanto à liberação de recursos de projetos e
programas de trabalho/2003, além das ações e projetos para o PPA 2004-2007.
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2.2.2 - Levantamento de fundos públicos e privados de
financiamento de projetos que contemplem comunidades através de suas
associações indígenas, principalmente na área ambiental e de gestão territorial.
2.2.3 - Articulação parlamentar (deputados estaduais, federais e
senadores),objetivando a viabilização de propostas/projetos
de interesse dos
povos indígenas nas instancias estadual e federal.
Consultas a Deputados Federais quanto a aceitação de inclusão, em
suas emendas Parlamentares ao PPA - 2004/2007, de Projetos de Reforços às
Organizações Representativas dos Povos Indígenas .
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2.2.4 - Reforço e ampliação de redes de relações institucionais e
interinstitucionais
de apoio às ações das Associações Indígenas e das
Comunidades.
3 - ETAPAS:
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3.1 - Na cidade do Oiapoque/ AP: Preparativos para a viagem.
No período de 13 a 17/10/2003, a Comissão realizou ações
diversas, necessárias para a viabilização da viagem, tais como: 1) Contatos por
telefone e fax
(encaminhamento de documentos) com organizações nãogovernamentais parceiras, com Parlamentares e pesquisadores que labutam com a
questão indígena, objetivando conseguir apoio financeiro destinado a cobrir as
despesas da viagem (passagens áreas, transportes, hospedagens, alimentação,
serviços de reprodução de documentos, encadernações, etc.), pois tanto a
administração da FUNAI local quanto as Associações APIO e AGM),não tinham
condições financeiras para arcar com esses custos. Além disso, foi solicitado
apoio com espaço físico e infra-estrutura (telefone, fax, computador) e
assessoria
especializada (Direito Indígena e Antropologia) em Brasília para
possibilitar contatos da Comissão com Órgãos Governamentais e com outras
instituições facilitando suas ações. Ante a urgência e importância da viagem,
esses parceiros atenderam, dentro das suas possibilidades, parte dos pedido
feitos. 2) A Comissão elaborou documentos (ofícios, fax e memorandos) para
cada autoridade (Exmº. Presidente da República, Senhor Luiz Inácio Lula da
Silva; Senhores Ministros (dos Transportes; do Meio Ambiente; da Justiça; das
Minas e Energia.), subprocuradora Geral do Ministério Público Federal 6Q.Câmara; Exmº Governador do Estado do Amapá, Senhor Antônio Waldez Góes
da Silva, Senhor Procurador Regional da Republica e dos Direitos dos Cidadãos;
Senhor procurador do Estado; Presidente
da Fundação Nacional do Índio,
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Doutor Mércio Pereira Gomes.), encaminhando, por fax, a carta do Kumenê e
solicitando audiências. Algumas instituições, como o Ministério Público·Federal6ª Câmara, responderam, logo aos documentos recebidos marcando datas das
audiências. Outras responderam, posteriormente, para a WARA~ base de apoio
da Comissão em Brasília . 3) A Comissão reuniu e organizou expressiva
documentação e mapas das terras indígenas i bem como documentos (projetos;
programas de trabalhos; does. administrativo pendentes, etc .. ), para auxiliar sua
explanação dos problemas, assim como suas cobranças e reivindicações junto às
instituições, principalmente junto a FUNAI, para bem cumprir os objetivos da
viagem.
Em 18/10/2003, a Comissão comunicou para as lideranças
indígenas, via fonia, através do Administrador Executivo Regional da FUNAI do
Oiapoque, Sr. DomingosSanta Rosa, seu deslocamento para a cidade de Macapá,
ainda nesse dia , em transporte rodoviário e na madrugada da segunda feira
(20/10/2003) para Brasília-DF, em transporte aéreo ( VASt,, o que de fato
aconteceu.
3.2 - Na cidade de Macapá-AP:
A Comissãochegou na madrugada do domingo (19/10/2003). Ainda
nessa manhã, participou de uma reunião longa com técnicos da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (SEMA), na sua sede; contando cinde com a
participação de representantes do Núde<> . • de Educação Indígena - NEI
(Eclemilda e Lúcio). A reunião tratou dos prováveis efeitos negativos dos
Projetos Governamentais nas terras· e · comunidades Indígenas do Município do
Oiapoque, assim como de possíveis medidas capazes de mitigá-los, contando com
a ajuda dessa e de outras Secretarias Estaduais para isso, buscandoa unificação
das · ações que estão sendo desenvolvidas por diferentes instituições
Governamentaise não-governamentais na região, na área ambiental e na proteção
e vigilância das terras indígenas, das unidades de conservação e dos parques
nacionais, através do monitoramento por imagens de satélites (SIVAM) e do
projeto de Georeferenciamento (SEMA), além de outras alternativas
tecnológicas e possibilidades de parcerias, troca de informações (técnicas e
cientificas) e de publicações nesses temas. Os técnicos consideraram pertinente
a iniciativa dos Povos Indígenas em relação às ações impactantes que alcançarão
seu habitat. Afirmaram que o Governador do Estado provavelmente se
sensibilizará com as questões e que considerará os direitos dos índios. O membro
da comissão, João Neves, informou que deixara agendada com a Chefia de
Gabinete do Governador, uma reunião dele com a comissãopara 31/10/2003.
A' tarde, a Comissãodiscutiu e montou a sua agenda com ações a
serem desenvolvidasna cidade de Brasília-DF
3.3 - Na cidade de Brasília-DF
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Chegada da Comissão na manhã de 20/11/2003, instalando-se em
r:

uma pousada e iniciando sua mobilização para cumprir os objetivos da viagem,
dentro do período e_revisto:

r
r:

r:

r:

r:
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. WARÃ, Instituto Indígena Brasileiro: Deu excelente acolhida para a Comissão.
Lá ocorreu a primeira reunião sobre os problemas da BR -156, das pontes no
interior das terras indígenas Uaçá e sobre o rio Oiapoque, do linhão da
Eletronorte. A Comissão recebeu grandes incentivos e informações importantes
do Escrawen Sompre, Diretor Administrativo do Warã e do Doutor Paulo
Pankararu, advogado desse Instituto, sobre comunidades que tiveram impactos
semelhantes em suas terras e sobre suas estratégias de negociação para obter
bons programas compensatórios do Governo e de Empresas. A Warã colocou à
disposição da Comissão: espaço físico, Secretária, telefone.fax e a excelente
assessoria do advogado Paulo Pankararu. Nela foi instalada a base de apoio da
Comissão para realização de contatos com outras instituições, parlamentares e
FUNAI.
. Reunião na Secretaria de Políticas para Desenvolvimento Sustentável do
Ministério do Meio Ambiente, com a Gerente de projeto, Lylia da Silva Guedes
Galetti, com participação dos representantes da WARÃ: Sompre, Paulo
Pankararu, discutindo o programa "Desenvolvimento Sustentável e Segurança
Alimentar"e a possibilidade de sua implementação junto às comunidades indígenas
do Oiapoque.
Em 21/10/2003, pela manhã:

,. Contatos telefônicos com Órgãos Públicos e com Organizações NãoGovernamentais da base de apoio WARÃ.
. Reunião na Secretaria de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio
Ambiente, com as Senhoras Ana Longe, Coordenadora de Agroextrativismo e Isa
Rogedo, Coordenadora de Produção Sustentável, buscando e obtendo orientações
(e materiais informativos e manuais) para a elaboração de projetos sustentáveis,
de cursos de capacitação, de fiscalização e proteção de terras indígenas, de
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r
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fortalecimento das organizações indígenas, financiados com recursos do Fundo
Nacional do Meio Ambiente.

ÀTarde:

r

-

Reunião na 6ª Câmara do Ministério Público Federal com a
Exma.
Subprocuradora Geral da República, doutora Armando Soares Figueredo,
responsável pelas questões referentes ao Estado do Amapá. A Comissão,
acompanhada pelo advogado Paulo Pankararu, foi muito bem recebida pela Exma.
Subprocuradora geral que ouviu com atenção a confirmação das denúncias feitas
na carta do Kumenê - antecipadamente enviada a essa Procuradora - pelas
Lideranças dos Povos Indígenas do Oiapoque, contra as ações em andamento dos
Projetos Governamentais (e empresas de engenharia) que causarão impactos
ambientais nas terras indígenas e por não ter ocorrido consulta prévia nem
discussão desses projetos nas assembléias indígenas. Foram reafirmadas as
reivindicações quanto ao direito e esclarecimento, informações e negociações de
medidas mitigatórias e compensatórias, além do acompanhamento da 6 ª Câmara
do Ministério Público Federal para que os índios não sejam prejudicados nessas
negociações. A Exmª. Subprocuradora Geral não só acatou as denúncias como
alertou para o fato de que , doravante, nenhuma ação desses projetos poderá ser
desenvolvida no interior das terras indígenas por Órgãos do Governo e Empresas
de Engenharia enquanto não forem desenvolvidas e concluídas as negociações. Ela
sugeriu também, para encaminhamento prático às instituições, pelo MPF, a
elaboração de uma "Pauta de Reivindicações dos Povos Indígenas" com base na
Carta do Kumenê e que acatada foi preparada e assinada pelos membros da
Comissão e entregue à Exmª. Subprocuradora Geral, com data de 21/10/2003.
Ficou acertado que as comunidades indígenas, através de suas lideranças,
Associações e Administração Regional, manterão comunicação freqüente com 6ª
Câmara -Ministério Público federal.

.-
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Em 22/10/2003 pela manhã:
r>

r:
r
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. Contatos com ONG'S parceiras, através do telefone da WARÃ . chegada da
professora
e Doutora Lux Vidal, do departamento de Antropologia da
Universidade de São Paulo, convidada pela Comissãopara acompanha-la e ajudala com assessoria nos encontros com as Instituições.
Reunião na Sede da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira - COIAB com seu representante em Brasília-DF, índio Estevão Carlos
Taukane: Conversaacerca dos trabalhos das AssociaçõesIndígenas, discussão da
conjuntura política atual e política indígena. Troca de informações e
Apresentações de sugestões objetivando a apresentação de propostas no
FORUM da COIAB em Manaus. Convite da COIAB à Comissãopara que participe
de uma reunião com o UNICEF, em 23/10/2003, na sua sede.

1--=-
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À tarde:
Encontro na sede da representação do Estado do Amapá com o Senhor
Hildegardo Alencar: Conversa sobre o Programa de Trabalho do Governador do
Estado do Amapá e que contempla a questão ambiental, o desenvolvimento
sustentável, e a autonomia indígena, o que, conforme informou, demonstra a
sensibilidade e o compromissodo Governo com esses temas.
Em 23/10/2003, pela Manhã:

r
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. A Comissão esteve no gabinete da Deputada Federal Janete Capiberibe,
conversandocom seusassessorese realizando contatos com ONGS de apoio.
. A Comissão,representada pelo índio João Neves, participou na sede da COIAB
de reunião com o UNICEF e outros representantes indígenas: discutiu-se a
elaboração e divulgação,junto aos Municípios Brasileiros, de material informativo
dos direitos da criança indígenade O a 6 anos de idade.
. Reunião no Instituto Socioambiental - ISA, com seu Presidente, Dr. Márcio
Santilli, especialista em Direito Indígena e em consultorias bem sucedidas a
ComunidadesIndígenas impactadas por ações de projetos governamentais. Deu
orientações objetivas e importantes de como proceder nas negociações com
Órgão Governamentais e Empresas, falou sobre as experiências de outras
comunidadesque conseguiramobter boas compensações,colocou seu Instituto à
disposição dos Povos Indígenas do Oiapoque para apoio. Fez contato telefônico
com o Sertanista
Porfírio Carvalho, consultor da Eletronorte para assuntos
indígenasque encontrava-se em Manaus-Am,consultando-oquanto a participar de
uma reunião com a Comissão para relatar suas experiências e orientá-la. Ele
concordou e marcou encontro para 30/10/203 na sede do ISA, em Brasília-DF.
Santilli sugeriu também visitas de lideranças do Oiapoque aos Projetos
WAIMIRI-ATROARI (Amazonas) , em relação a estrada
e São Marcos
(Roraima),em relação ao linhão, para verificarem comofuncionam.
---

,---
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A tarde:
Reunião na sede da Organização Não-Governamental TNC - THE NATURE
CONSERVANCY, que desenvolve trabalhos em parcerias com as Associações
Indígenas do Oiapoque para Gestão Ambiental e Projetos Sustentáveis em
Terras Indígenas. Formatou-se o novo Curso de Agentes Ambientais, a ser
realizado na Aldeia Kumarumã,na primeira quinzenade novembrode 2003. Foram
passadasinformações com relação ao Seminário "Terras Indígenas no Amapá e
Norte do Pará", a ser realizado pelo IEPÉ, no período de 19 a 21/11//2003, em
Macapá-AP, com a participação de Lideranças Indígenas, professores, Agentes
Ambientais, ONGS, Órgãos do Governo. Temas: Vigilância nas terras Indígenas;
Parque do Tumucumaque; Valorização dos Conhecimentos Indígenas e sua
Contribuição ao Manejo Sustentável.
•.

V

-
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r:

. Reuniãoda Comissão,acompanhadapor Lux Vidal, PauloPankararu e Márcio da
TNC, com o Senador João Alberto Capiberibe, e com a Deputada Federal Janete
Maria GóesCapiberibe, tendo boa recepção no Gabinete do Senador. A Comissão
demonstrou a preocupação das Comunidades com prováveis impactos
socioambientais que resultarão das ações de Projetos Governamentais
(asfaltamento de rodovias, construções de pontes, passagemde linhão de energia
elétrica), a serem desenvolvidasna Terra Indígena Uaçá, informou-os acerca dos
objetivos da viagem, sobre os contatos realizados com autoridades e os
encaminhamentosfeitos. Solicitou aos Parlamentares acompanhamentoe apoio na
busca de soluçõespara esses problemas e para outras iniciativas governamentais,
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iniciadas, mas não concluídas nas aldeias da região (saneamento básico; sistemas
de abastecimento de água; construção/recuperação de barcos; recuperação e
manutençãodo Ramal.)e na Cidade do Oiapoque (conclusãodas obras internas do
Museu dos Povos Indígenas do Oiapoque KOAHI, equipageme sua regularização.).
Também foi solicitado para a Deputada Janete, apoio quanto a inclusão, na sua
EmendaParlamentar ao PPA-2004/2007, de um "Projeto de "Fortalecimentodas
r:

r:

r:

Comunidades Indígenas do Oiapogue e das suas Organizações
Representativas': tendo sua concordância imediata; Incumbiu então a
Presidente da APIOde providenciar a elaboração e o encaminhamentodo Projeto
ao seu Gabinete até o final de novembro de 2003. Esses Parlamentares
reafirmaram sua determinação em bem acompanhar e apoiar as reivindicações
das Comunidades,colocando inclusive seus Gabinetes e Assessores a disposição

r:
r:

-

Em 24/10/2003, pela manhã:
. Reuniãoda Comissãoacompanhada pela professora Lux Vidai e pelo advogado
Paulo Pankararu, no Ministério dos Transportes, com a Coordenadora do
Departamento de Meio Ambiente, Dra. Yeda Risso e com o Assessor Especial do
Ministério e Gerente da BR-156, Senhor Irani Siqueira. A Comissãocolocou as
questões da BR-156 e questionou o Estudo de Impacto Ambiental
realizado.Diante dos problemas e dúvidas apresentadas pelos índios, esses
assessores consideraram que há necessidade dos Órgãos (SETRAP-Secretaria de
Transporte do Governodo Amapá; Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
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Transporte-DEMI'), governamentais responsáveis pelas ações, promoverem uma
reunião na Cidade do Oiapoque ou na terra indígena Uaçá (dependendo do acerto
entre as partes quanto ao local), para prestarem esclarecimentos aos índios e
detalharem o EIA/RIMA. Isto feito se forem constatado falhas 'ou se
persistirem as dúvidas, propõem que novo estudo seja feito pois não querem que
ocorra nenhum problema que venha a prejudicar o meio ambiente e as
comunidades indígenas, reconhecendo ainda seus direitos à negociação de
medidas mitigatórias e de compensação. O assessor Sr. Irani Siqueira, ficou de
realizar contatos com esses Órgãos propondo a reunião. Informou que a Comissão
poderá também procurar o Secretário de Transporte, em Macapá, para obter
uma cópia do EIA/RIMA para as comunidades indíaenas.

À tarde:
r

. Reunião da Comissão com o WARA-e a COIAB, na sede desta , para avaliação
das ações desenvolvida e revisão da agenda.

Em 25/10/2003:

,,-..
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A prof" Lux Vidal, Assessora convidada da Comissão, retornou a São Paulo.
Em 27/10/2003 - Contatos com pessoas e ONG'S de apoio .
.,....._

, ..

.r--
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Em 28/10/2003 - Pela manhã:
. Reunião da Comissão com o Presidente da FUNAI, Dr. Mércio Pereira Gomes. A
Comissão reafirmou as denúncias feitas na CARTA DO KUMENÊ - previamente
encaminhada à presidência da FUNAI - contra as ações impactantes de Projetos
Governamentais nas terras indígenas do Oiapoque. Relatou os encaminhamentos
dados para as questões, junto à 6ª Câmara do Ministério Público Federal e em
outros Ministérios, demonstrou a preocupação das Lideranças Indígenas com o
posicionamento da FUNAI CENTRAL na questão: Não monitora, não presta
informações, não consulta os povos Indígenas e ainda aprova um EIA/RIMA da
rodovia BR-156 feito pela firma MAIA MELO ENGENHARIA com falhas,
através da sua Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e meio . Ambiente CGPIMA, conforme informou para as Lideranças Indígenas, por ocasião da
realização do "I SEMINÁRIO
SOBRE QUESTÕES
JURÍDICAS
E
ECOTURISMO" na aldeia Kumenê, uma Antropóloga contratada do Convénio
UNESCO/FUNAI mas prestando consultoria para a firma já mencionada. A
Comissão solicitou ao Presidente providências quanto a verificação desses fatos,
demonstrou no mapa do Uaçá os locais que serão impactados, reivindicou
doravante , o apoio e acompanhamento da questão pela FUNAI/CGPIMA e que as
comunidades sejam consultadas previamente em relação ao técnico que será
deslocado às aldeias para fazer o monitoramento, que recebam informações e
cópias do EIA/RIMA (solicitadas através do memo nº 305/GAB/ AER0/2003 de
29/10/2003 e carta nº 001/2003 de 29/10/2003 da APIO E AGM)e de outros
documentos que tenham relação com a questão. A Comissão também relatou a
experiência de Autogestão Indígena que desenvolve no Oiapoque desde os anos
70, o que muito interessou ao Presidente que demonstrou desejo de visitar a T. I.
Uaçá, recebendo de imediato, o incentivo da Comissão. Foi solicitado ao
Presidente da FUNAI, autorização para repasse de recursos financeiros
pendentes destinados a cobrir custos dos Projetos e do Programa de
Trabalho/2003 da Administração Executiva Regional do Oiapoque. O Presidente
informou que recebeu a Instituição em grave situação financeira mas já
apresentou uma proposta orçamentária alternativa que está sendo negociada
entre Ministérios e que, se aprovada, resolverá tal situação e poderá, dessa
forma, atender a esse pedido.
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À tarde:
. Contatos em setores diversos da Funai Central, objetivando resolver questões
do interesse da Administração do Oiapoque e das comunidades: Coordenação
Geral de Projetos Especiais - CGPE {Sr. Dinarte Madeiro); CGPIMA; PPA; CGDC;
DEART;CGP.

»<
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Em 29/10/2003 pela manhã:
Contatos com ONGS e Parlamentares, através de telefone do WARÃ e da
COAIB.
Realização de serviços de reprografia de documentos, publicações,
encardenações.
À tarde:

r:

r:

-

Reunião da Comissão; acompanhada do Assessor do WARÃ Paulo Pankararu, com
o Dr. Nilvo Luiz Alves da Silva, Diretor da Diretoria de Licenciamento e
Qualidade Ambiental do IBAMA e Dra. Ana Maria Blanc, do IBAMA de MacapáAP. A Comissão relatou os problemas da BR-156 e pediu informações sobre o
licenciamento ambiental dado pelo IBAMA para o empreendimento governamental
e para a empresa MAIA MELO, questionando-o por não ter ocorrido consulta
prévia aos Povos Indígenas, uma vez que impactará seu território. O Dr, Nilo ante
descontentamento e dúvidas dos índios, informou poder participar, com seus
Técnicos de uma reunião na Terra Indígena para esclarecer e detalhar o
processo de licenciamento ambiental e relatórios de fiscalização. Caso encontrem
falhas e persistam as dúvidas dos índios, esse licenciamento será cancelado e um
novo EIA/RIMA poderá ser elaborado e se as comunidades indígenas assim o
desejarem, uma Audiência Pública poderá ser solicitada pelo IBAMA.. A Comissão
sugeriu a realização da reunião no período de 29 a 30/11/2003, na aldeia do
Manga, PIN
UAÇÁ, tendo o Dr. Nilo concordado mas se ocorrer algum
impedimento da sua parte marcará nova data. A Comissão pediu um Relatório de
Fiscalização no trecho da rodovia que corta a Terra Indígena e cópias dos
documentos produzidos pelo IBAMA sobre a área, inclusive do Licenciamento
Ambiental.

r:
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. Encontro da Comissãocom o Deputado Federal Hélio Esteves, no seu Gabinete.
Ele foi informado sobre as questões referentes ao avanço dos projetos
governamentais desenvolvimentistas no Oiapoque e seus prováveis impactos
socioambientais negativos nas terras indígenas, e da mobilização dos Povos
Indígenas na busca dos seus direitos, junto às instâncias de poder. A Comissão
solicitou seu apoio na busca de soluções favoráveis aos índios, não somente
nessas questões, mas também em outras advindas de Políticas Públicas que
ocorrem nas aldeias para que possam vir a contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das comunidades. A Comissãoconsultou o Deputado quanto a
incluir, na sua Emenda Parlamentar ao PPA/2004/2007, um Projeto de
Construção para melhorar o espaço físico de atendimentos aos índios, em
Macapá, pelas Associações Indígenas das Comunidadesdo Oiapoque, tendo sua
anuênciae devendo ser encaminhadoo Projeto pela APIO, ao seu Gabinete, até o
final de novembro/2003. Além da boa recepção que deu à Comissão,o Deputado
Hélio Esteves se comprometeu a apoiar as demandas indígenas, pondo inclusive,
seu Gabinete e Assessores à disposição das comunidades.
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Em 30/10/2003 pela manhã:
Reunião da Comissão, acompanhada do advogado Paulo Pankararu, com o
Sertanista e Assessor da Eletronorte para Assuntos Indígenas, Porfírio
Carvalho,na sede do instituto Socioambiental - ISA.
. A Comissão,através de mapa mostrou ao assessor da Eletronorte, trechos da
Terra Indígena Uaçá que serão impactados pelos empreendimentos dos
Programas Governamentais. Carvalho relatou para a comissão, com detalhes,
diversas experiências de PovosIndígenas que tiveram suas terras impactadas
por estradas, pontes, linhões de energia elétrica e que através da Organizaçãoe
da mobilização lutaram por seus direitos e com apoio de bons consultores
conseguiram realizar ótimas negociações com Governos e Empresas obtendo
vantajosos Programas Compensatórios. Carvalho alertou que para isso as
comunidadesindígenas precisam estar muito unidas, vigilantes e determinadas
pois sofrerão enormes pressões políticas. Baseando-seem suas experiências
difíceis, mas vitoriosas (WAIMIRI-ATROARI; PARAKANÃ;SAÕ MARCOS),ele
deu informações, ensinouestratégias objetivas e preciosas de negociaçõese de
elaboração de propostas. Prometeu enviar para a FUNAI Oiapoquepublicações
que contém tais experiências, colocou-se à disposiçãodas comunidadesquanto a
orienta-las nas negociaçõese sugeriu visita de Lideranças ao Projeto WAIMIRIATROARI, objetivando conhecerema experiência, trocarem informações.
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À tarde:
. Reunião da Comissão no WARÃ, para avaliação final, realizar últimos contatos,
por telefone, cancelar algumas reuniões que ocorreriam em outros Ministérios,
devido seu tempo de permanência em Brasília, estar chegando ao fim.
Despedidas dos amigos do WARÃ.
. Deslocamento da Comissão a Macapá pela VASP, à noite.

r:
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3.4 - RETORNO DA COMISSA-0 PARA MACAPÁ E EM SEGUIDA
PARA OIAPOQUE

-

A Comissão chegou em Macapá na madrugada de 31/10/2003.
Devido o Governador do Estado do Amapá ter viajado para fora do Estado a
reunião com a comissão foi cancelada pela Chefia de Gabinete e ficou de ser
marcada em outra oportunidade. Em 03/11/2003 a Comissão retornou à cidade
do Oiapoque, exceto o consultor, que permaneceu em Macapá, incumbido pelos
demais membros da Comissão, de realizar contatos com algumas Secretarias
(Secretaria de Estado , Trabalho e Cidadania- SETRACI; Secretaria de Estado
da Educação/NEI;) e com a Agência de Promoção da Cidadania -APC e sua
Gerência para Assuntos Indígenas - GAI. O consultor, no entanto, deslocou-se
para Belém, realizando esses contatos somente no período de 09 a 13/11/2003,
após seu regresso a Macapá. Nessa ocasião, tratamos na SETRACI, com a
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senhora Maria Anunciada Bahaus, Presidente do Fórum dos Idosos do Amapá, da
possibilidade de realização de uma Ação da Cidadania nas aldeias em fevereiro de
2004, objetivando solucionar questões referente a documentação (RG;lítulo de
Eleitor, etc.) e a aposentadoria de índios ( chefes de PINS e outras pessoas já
com tempo de serviço e/ou idade suficientes;· aposentadorias especiais
(deficientes físü:os),obtendo-se sua concordância para a realização da ação. Os
contatos com a Secretaria de Educação ocorrerem mais cem o Núcleo de
Educação Indígena, através de seus representantes( Eclemílda Silva e Lúcio
Rodrigues ). Quanto a APC/GAI , aconteceram 03 reuniões no Gabinete da
Gerência para Assuntos Indígenas, sendo duas com o gerente geral (Reqinaldo
Gomes da S11va), e os gerentes de subgrupo ( Dílson de 0/iveir_q Marinho e
Antônio Maurício Brasil Gouvêa) e uma com o gerente geral, os gerentes de
subgrupo e com o coordenador da Coordenadoria de Mobilização e Integração da
APC, Senhor Raimundo Apóstolo Santana. Conversamos sobre a mobilização dos
índios em busca de seus direitos em relação aos impactos negativos dos projetos
governamentais no seu território, da necessidade do fortalecimento das relações
das comunidades indígenas/Governo do Amapá, bem como da compreensão e da
sensibilização deste às questões e reivindicações dos índios, preocupados e
descontentes - Já tendo manifestado isso ao gerente geral e a um dos gerentes
de subgrupo da GAI/APCquando recentemente visitaram aldeias da região - por
não estarem sendo informados, nem consultados e nem participando das
discussões acerca das ações (programas, projetos e empreendimentos)
governamentais presentes (questões da BR-156; da ponte sobre o rio Oiapoque;
pontes sobre os rios da T. I. Uacá; criação da Gerencia de Assuntos Indígenas.) e
futuras (criação da Secretaria de Assuntos Indígenas do Estado do Amapá;
criação do corredor de biodiversidade do Amapá), que envolvem suas terras e
suas comunidades. Questões ambientais, de saúde, de educação inafgena, foram
também tratadas, assim como se demonstrou a necessidade de serem agilizadas
as soluções das pendências referentes ao Museu dos Povos Indígenas do
Oiapoque ( conclusão das obras de acabamento; equipagem:criação da gerência e
contratação dos gerentes) e demais ações nas aldeias (regularização do
abastecimento de combustível para funcionamento dos grupos geradores;
compra/conserto de bombas d'água para regularização do abastecimento de água
das aldeias). Tanto nos contatos com essas autoridades quanto no ocorrido com o
Deputado Estadual Ubiranildo Macedo, da base de apoio do governador,
informamos a preocupação dos índios também com o futuro da cidade de
Oiapoque, atualmente já sofrendo impactos negativos e que provavefmente serão
maiores após a pavimentação da BR 156 e da construção da ponte Brasl'l/Guiana,
muito além da sua capacidade de suporte e de mitigação de impactos devido sua
precária infra-estrutura, o que poderá leva-la a uma situação sodoambiental
extremamente crítica, comprometendo a qualidade de vida dos seus habitantes.
<,
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Recomenda-se uma mobilização da sociedade local (autoridades, entidades
representativas, povo... ), para iniciar já uma discussão dos problemas, realização
de diagnóstico socioambiental, construção de um plano preventivo, estratégico,
participativo, com ações nas áreas econômica, social, ambiental, de planejamento
e reordenamento urbano, advindo de uma conjunção de esforços de atores
diversos, com base na interdisciplinaridade e na inter-institucionalidade, inclusive
com participação do Ministério das Cidades e envolvendo todas as instâncias de
poder.
Retorno do consultor para a cidade de Oiapoque, em transporte
rodoviário, em 13/11/2003.
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4 - AVALIAÇÃO FINAL
Todos os objetivos propostos para a viagem Macapá/Brasília-DF,
foram cumpridos com êxito pela Comissão Representativa dos Povos Indígena do
Oiapoque, apesar das dificuldades enfrentadas no "inicio, ante a urgência da
viagem e tão pouco tempo (05 dias) para organizá-la, obter recursos para custeála, produzir e encaminhar documentos às autoridades, tudo ao mesmo tempo e
tendo ainda que superar a tecnologia de comunicação deficiente do local.
,.-.

5 - PRÓXIMOS PASSOS.
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Várias iniciativas precisarão ser implementadas, ainda neste e no próximo ano,
para que a luta continue. A Comissão sugere:
. Organização e análise de toda a documentação obtida sobre comunidades
impactadas .
. Agendar as reuniões dos Órgãos do Governo em aldeias para prestarem
esclarecimento/informações às comunidades indígenas, sobre as questões .
. Escolha pelas comunidades, dos índios que viajarão para o Programa WAIMIRIA TROAR!, no Amazonas, para conhecer essa experiência. Organização da viagem
. Elaborar agenda com reuniões periódicas, nas aldeias, para continuidade da
discussão e encaminhamento das questões.
. Criar um site na internet para dar visibilidade à questão.
Manter contato regular com a 6 ª Câmara do MPF, com as ONGS e com
Assessores/Consultores de apoio.
. Manter contatos regulares e alimentar com informações a frente Parlamentar
de apoio às comunidades.

r:
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CARTA DO KUMENÊ, de 11/10/2003
Ofício nº 75/GAB/ AER0//03 DE 15/10/2003, para a Dra. Lux Vidal
Ofícionº 77 / AS/GAB/ AER0/2003, de 15/10/2003, ao Exmo. Ministro dos
Transportes, Dr. Anderson Adauto.
. Ofício nº 78/SAS/GAB/ AER0/2003 de 15/10/2003, ao Exmo. Ministro da
Justiça, Dr. Marcos Tomaz
. Ofício nº 79/SAS/GAB/AER0/2003,
de 15/10/2003, a Exma. Ministra do
Meio Ambiente - MD, Dra. Mariana Silva.
. Ofício nº 80/SAS/GAB/ AER0/2003 de 15/10/2003 ao MD. Presidente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, Dr. Marcos Barros .
. Ofício nº 81/GAB/AER0/03 de 15/10/2003, ao Exmo. Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva.
. Ofício nº 82/GAB/ AER0/03 de 15/10/2003, à Sub Procuradora Geral da
República, 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, Dra. Armanda
Figueredo .
. Ofício, nº 83/SAS/GAB/AER0/2003,
de 15/10/2003, ao Procurador Geral do
Estado do Amapá, Dr. Jair José Couvéa Quintas.
Ofício, nº 84/GAB/AER0/2003, de 15/10/2003, ao Pe. Nello Ruffaldi/Irmã
Rebeca.
. Ofício nº 85/SAS/GAB/ AER0/2003, de 16/10/2003, ao MD. Procurador da
República: Dr. Manoel do Socorro Pastana.
. Ofício nº 86/SAS/GAB/ AER0/2003, de 16/10/2003, ao MD. Ministra de
Minas e Energia: Sr. Dilma Vona Roussef
. Memo. nº 305/GAB/ AER0/2003, de 29/10/2003, ao Ilmo. Sr. Coordenador
Geral - CGPIMA: Sr. Guilherme Carrano
. Carta nº 001/2003 de 29/10/2003/ APIO/ AGM, ao Sr. Guilherme Carrano.
. "Pauta de Reivindicações dos Povos Indígenas" do Oiapoque, Brasília-DF, de
21/10/2003.
Memo. nº 285/GAB/AER0/2003,
de 15/10/2003, ao MD. Presidente da
Fundação nacional do Índio - FUNAI, Dr. Mércio Pereira Gomes.
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EXM". Sr.
LUÍZ INÁCIO LULA DA SILVA
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

XM". Sr.
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Nós lideranças dos povos indígenas Galibi-Marworno. Knl'Í()UII, Galibi de
Oiapoque e Palikur habitantes das Terras Indígenas Uaçá, Galihi e .Juminã localizada na
região de Oiapoque, Estado do Amapá, reunidos na aldeia Kurnenê, no período de 1 O à 1 1
de outubro do corrente ano, para tratar dos Projetos governamentais voltados ao
desenvolvimento do país e da região Amazônica, em especial o asfaltamento da BR 156
que liga o Brasil com a Guiana Francesa vimos manifestar e requerer o seguinte:
O BR 156 afetará 38 KM da Terra Indígena Uaçá, que é habitada por indígenas,
dos povos Galibi-Marworno, Karipuna, Galibi de Oiapoquc e Palikur.
O asfaltamento desta rodovia está voltada - ao fortalecimento do Comercio
Internacional no contexto de formação dos blocos regionais e processos de Globalização.
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Embora a obra apresente potenciais impactos negativos que pode afetar direta e
indiretamente os povos indígenas ela terra Uaçá. tais povos não foram consultados
para se
manifestarem da referida obra.
Não somos contra n desenvolvimento do país. mas primeiramente queremos
receber os devidos esclarecimentos sobre os possíveis impactos dn rodovia sobre as nossas
terras, meio ambiente e cultura. No mesmo modo queremos discuti, HS medidas mitigadoras
de lais impactos e os possíveis beneficies a serem rever! idos cm favor das nossas
comunidades.
Em razão disso causou-nos indignação o fato do ( iovcrno -Fcdct al e Maiu
Melo. terem adotados uma postura impositiva e exercerem pressão sobre as nossas
comunidades para que concordem com a construção da BR 1 '.'>(, sem cumpr u 11111 processo
de consulta prévia
Ressaltamos que por não Ter havido uma consulta prévia e nenhum processo
ele negociação, não aceitamos que seja iniciada o asfaltamento da BR 1 :,(1 cm nossa Terras
.- Exigimos que seja realizado um estudo especifico sobre os impactos da BR
156 sobre nossas terras. Esse estudo deve ser realizado por uma equipe de consultores
independentes, formado por O 1 (um) Antropólogo e O 1 (urn) Técnico Especializado cm
questões ambientais, indicados por nossas comunidades e custeado pela U111ão Federal que
é a proponente do projeto
Solicitamos a realização de uma audiência pública, com a particrpação
das
nossas comunidades, dos órgãos públicos compelentes e do Ministério Público l-cdcral pru a
discutirmos sobre o asfaltamento da BR 156 no interior da Terra Indígena
Desde jú queremos deixar bem claro qualquer acordo que venha ser firmado
no sentido ele autorizar o asfaltamento desta rodovia na Terra lndigcna I Jaçá deverá ser por
meio de um convênio entre a União Federal, FUNAI e as nossas organizações. com o
acompanhamento cio Ministério Público Federal.
Queremos acompanhar todas etapas cios estudos da BR I Sh e do
asfaltamento.
Quanto aos possíveis benefícios do projeto é necessário que seja criado um
programa voltado a proteção das nossas Terras e-o desenvolvimento sustentável das nossas
comunidades.
Destacamos que as comunidades indígenas não receberam uma cópia do
relatório de impacto ambiental e -nern informações da ~UNAI, sobre suas recomendações
sem relação a este projeto. Por isso solicitamos que de imediato nos seja encaminhado uma
cópia do IUMA e que a Presidência da Funai esclareça que acompanhamcnro vem sendo
feito por este Órgão
Finalizando. queremos ressaltar que a constituição
federal reconhece o
direito a posse permanente dos povos indígenas sobre suas terras e o usufruto exclusivo das
riquezas nelas existentes
A legalização ambiental determina a publicidade e consulta
popular quanto a implantação de projetos no porte do asfaltamento da BR 1 '.i(). Além disso,
a convenção 169 dn OIT estabelece que as comunidades indígenas devem ser consultados
observando o princípio da boa fé e respeitando os usos, costumes e instituições dos povos
indígenas.
Seguem as nossas assinaturas;
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OFÍCIO, Nº 75/GAB/AER0/03
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. -OIAPOQUE-AP, 15.10.2003.
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DO: ADM. EXEC. REG. OIAPOQUE - AERO
ASSOC. DOS POV. INDIG: DE OIAPQQUE - APIO
. ASSOC. INDÍG .. GALIBI MARWORNO -AGM
A: ILM1. Sr8. Dr8.
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LUXVIDAL
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Prezada Lux· Vidal, ·
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A Administração Executiva I Regional de Oiapoque - FUNAI,
Associação dos Povos Indígenas do Oiepoqus - APIO e a Associação
Indígena Galibi Marworno - AGM, têm a grata satisfação de convidá-la para
participar ( e assessorar) comitiva de i representantes das comunidades
indígenas do Oiapoque que, no período de ·20 a 30/10/2003, estará em Brasília
- DF, para tratar do asfaltamento da BR:- 156 e seus possíveis impactos
na Terras Indígenas Uaçá, bem como tratar de outros assuntos de
interesse das comunidades, junto à FUNAI, MPF, MINISTÉRIOS,
ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS e PARLAMENTARES .
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Ministério da Justiça - MJ
Fundação Nacional do fndio - FUNAI
Administração Executiva Regional de Oiapoque
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---- t-/SAS/GAB/AER0/2003 Oiapoque
- Ap , l S de outubro de 2003.

Do: Administrador Executivo Regional de Oiapoque
Ao: Exmo. Ministro do Transporte

Dr'

Anderson

Adauto.

Exmo. Ministro,

r>.

Encaminhamos a V. Excia., para conhecimento e
procedimentos que considerar necessários, CARTA elaborada e assinada
por . 47 lideranças indígenas da Terra Indígena Uaçá, com data
7 1/10/03. Tal documento apresenta as preocupações das comunidades
quanto aos possíveis impactos que sofrerão com futuro asfaltamento da
rodovia BR - 7 56, assim como solicitam audiência publica, ações
mitigadoras e medidas compensatórias. Esse documento provém das
discussões das lideranças indígenas com organizações Governamentais
e ONGS, sobre o tema, durante a realização do Seminário: "Questões
Jurídicas em Terras Indígenas e Ecoturismo", de 1 O a 7 2/10/03, na
aldeia Kumenê, PIN - Palikúr, Município de Oiapoque - AP.
Informamos ainda, a V. Excia., que uma comitiva
composta por 06 (seis) representantes das comunidades indígenas,
estará se deslocando a Brasília, no período de 20 a 30/10/2003,
objetivando tratar desse e de outros assuntos de interesse das trtbos do
Oiapoque,
junto
a
FUNAI,
Ministérios,
Orqanízações
Não
Governamentais,
Parlamentares.
Aproveitando
o
enseje
as
comunidades indígenas do Oiapoque solicitam que V. Excla., receba em
audiência seus representantes, dentro do período em que estarão em
Brasília - DF, agradecendo antecipadamente, a atenção dispensada a
eles e às suas propostas.
Atenciosa mente,

Admlnl.tr<2dor Exec. Reglonol d"
Olapoque
~o,tarla ne 7311 Pre,. /!00~
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Ministério da Justiça - MJ
Fundação Nacional do Índio - FUNAI
Administração Executiva Regional de Oiapoque
Oficio: N.0 aJ.i /SAS/GAB/AER0/2003
Oiapoque -Ap, 15 de outubro de 2003.

r>

Do: Administrador Executivo Regional de Oiapoque
Ao: Exmo. Ministro da Justiça
Dr° Márcio Tomaz Basto

Exmo. Ministro,
Encaminhamos a V. Excia., para conhecimento e procedimentos que
considerar necessários, CARTA elaborada e assinada por 47 lideranças indígenas da Terra
Indígena Uaçá, com data I I/I0/03. Tal documento apresenta as preocupações das
comunidades quanto aos possíveis impactos que sofrerão com futuro asfaltamento da
rodovia BR - 156, assim como solicitam audiência publica, ações mitigadoras e medidas
compensatórias. Esse documento provém das discussões das lideranças indígenas com
organizações Governamentais e ONGS, sobre o tema, durante a realização do Seminário:
"Questões Jurídicas em Terras Indígenas e Ecoturismo", de 10 a
12/10/03, na aldeia Kumenê, PIN - Palikúr, Município de Oiapoque -AP.
Informamos ainda, a V. Excia., que uma comitiva composta por 06 (seis)
representantes das comunidades indígenas, estará se deslocando a Brasília, no período de 20
a 30/10/2003, sem ônus para FUNAI, objetivando tratar desse e de outros assuntos de
interesse das tribos do Oiapoque, junto a FUNAI, Ministérios, Organizações Não
Governamentais, Parlamentares. Aproveitando o ensejo, as comunidades indígenas do
Oiapoque solicitam que V. Excia., receba em audiência seus representantes, dentro do
período em que estarão em Brasília - DF, agradecendo antecipadamente, a atenção
dispensada a eles e às suas propostas.
Atenciosamente,
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Ministério da Justiça - MJ
Fundação Nacional do Índio - FUNJ\ l
Administração Executiva Regional de Oiapoque
Oficio: N.º07-9 /SAS/GAB/ AER.0/2003
Oiapoque - J\ p, 15 de outubro de 200.1.
Do: Administrador Executivo Regional de Oiapogue
A: Exma. Ministra do Meio Ambiente - MMA
Dl1• Marina Silva

Excelentíssima Ministra,
r-.

Encaminhamos a V. Excia., para conhecimento e
procedimentos que considerar necessários, CARTA elaborada e assinada por
47 lideranças indígenas da Terra Indígena Uaçá, com data 11/10/03. Tal
documento apresenta as preocupações das comunidades quanto aos possíveis
impactos que sofrerão com futuro asfaltamento da rodovia HR - 156, assim
como solicitam audiência publica, ações mitigadoras e medidas
compensatórias. Esse documento provém das discussões <las lideranças
indígenas com organizações Governamentais e ONc;s, sobre o tema, durante
a realização do Seminário: "Questões Jurídicas cm Terras Indígenas e
Ecoturismo", de 10 a 12/10/03, na aldeia Kumcnê, PTN - Palikúr,
Município de Oiapoquc - J\P.
Informamos ainda, a V. Excia., l1uc uma comitiva
composta por 06 (seis) representantes das comunidades indígenas, estará se
deslocando a Brasília, no período de 20 a 30/10/2003, objetivando tratar
desse e de outros assuntos de interesse das tribos do Oiap<K]UC, junto a
FUNAI, Ministérios, Organizações Não Governamentais, Parlamentares,
MPF. Aproveitando o ensejo, as comunidades indígenas do Oiapoquc
solicitam que V. Excia., receba em audiência seus representantes, dentro do
período em que estarão cm Brasília - DF, agradcccn<lo antecipadamente, a
atenção dispensada a eles e às suas propostas.
Atenciosamente,
'.')
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Ministério da Justiça - MJ
Fundação Nacional do Índio - FUNAI
Administração Executiva Regional de Oiapoque
Oficio: N.0060

/SAS/GAB/AER0/2003
Oiapoque - Ap, 15 de outubro de 2003.

Do: Administrador Executivo Regional de Oiapoque
Ao: MD. Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Drº Marcos Barros

Senhor Presidente,

r-

Encaminhamos a V. Sa., para conhecimento e
procedimentos que considerar necessários, CARTA elaborada e
assinada por 47 lideranças indígenas da Terra Indígena Uaçá, com
data 11/10/03. Tal documento apresenta as preocupações das
comunidades quanto aos possíveis impactos que sofrerão com futuro
asfaltamento da rodovia BR - 156, assim como solicitam audiência
publica,
ações mitigadoras e medidas compensatórias.
Esse
documento provém das discussões das lideranças indígenas com
organizações Governamentais e ONGS, sobre o tema, durante a
realização do Seminário:
"Questões Jurídicas em Terras
Indígenas e Ecoturismo", de 10 a 12/10/03, na aldeia Kumenê,
PIN - Palikúr, Município de Oiapoque - AP.
Informamos ainda, a V. Sa., que uma comitiva
composta por 06 (seis) representantes das comunidades indígenas,
estará se deslocando a Brasília, no período de 20 a 30/10/2003, sem
ônus para FUNAI, objetivando tratar desse e de outros assuntos de
interesse das tribos do Oiapoque, junto a FUNAI, Ministérios,
Organizações
Não
Governamentais,
Parlamentares,
IBAMA.
Aproveitando o ensejo, as comunidades indígenas do Olapoque
solicitam que V. Sa., receba em audiência seus representantes,
dentro do período em· que estarão em Brasília - DF, agradecendo
antecipadamente, a atenção a eles e as suas propostas dispensada.
Atenciosa mente,

Admlnl•trador E,ec. Regional d•
Olapoqu"
Jo,tarla oV 731 /Pre,. /1!009
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MINISTERIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAT

ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVA REGIONAL DE, OIAPOQUE

OFÍCIO Nº 81 /GAB/AER0/03

OIAPOQUE-AP,

15.10.2003.

DO: ADMTNfSTRADOR EXECUTTVO.REGlON/\1, 01/\PO()l n:
AO: EXMO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
SENHOR: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Excelentíssimo Senhor Presidente.
,..--,

,.-,

Encaminhamos a V. Excia., para conhecimento e procodn. .entos
que considera necessários, CARTA elaborada e assinada por 47 IKi0re.~·;ças
indígenas da Terra lnd ígena Uaçá, com data 11/10/2003.
Tal documento
apresenta as preocupações das comunidades quanto aos possíveis impactos
que sofrerão com futuro asfaltamento da rodovia BR -156. as sun corno
solicitam
AUDIÊNCIA
PÚBLICA,
ações
mitigadoras
e
medidas
compensatórias.
Esse documento provém das discussões das lideranças
indígenas com organizações Governamentais e ONGS. sobre o tema. durante
a realização do Seminário: "QUESTÕES
JURÍDICAS
EM TERRAS
INDÍGENAS E ECOTURISMO'', DE 10 A 12/10/2003. NA ALDEIA Kumenê.
PIN - Palikur, Município de Oiapoque - AP.
Informamos ainda, a V. Excia, que uma corrntiva composta por 0'3
(seis) representantes das comunidades indígenas, estará se deslocerio a
Brasília, sem ônus para FUNAI, , objetivando tratar desse e de outros ass.r-tos
de interesse das tribos do Oiapoque, junto à Presidência da República , junto À
FUNAI, MINISTÉRIOS,
ORGANIZAÇÕES
NÃO GOVERNAMENTAIS
E
PARLAMENTARES.
Aproveitando o ensejo, as comunidades indígenas de município
de Oiapoque Estado
do Amapá, solicitam que V Excia
Receba deus
representantes em AUDIÊNCIA, dentro do período em que estarão em
Brasília-DF, de 20 a 30/10/2003 ..
Aproveitamos a oportunidade, para renovarmos a V Excia
nossas lídima consideração.

Respeitosamente,

/
!Dom~

7
'Rosa

Admr11rotradorExec, i•glo11al d•
Olapoque
,a,tarla 119 731 / ~, ••• /!!001
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,. ' ~ MINISTERIO DA JUSTICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDÍO - FUNAI
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE OIAPOQUE

OFÍCIO Nº 82 /GAB/AER0/03

OIAPOQUE-AP, 15.10.2003.

DO: ADMINISTRADOR EXECUTIVO REGIONAL OIAPOQUE
AO: MD. PROCURADORA GERAL DA REPÚBLICA
. 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF
Di'. ARMANDA FIGUEREDO

Senhora Procuradora,
Encaminhamos a V. Sª., para conhecimento e procedimentos que
considera necessários, CARTA elaborada e assinada por 47 lideranças
indígenas da Terra Indígena Uaçá, com data 11/10/2003. Tal documento
apresenta as preocupações das comunidades quanto aos possíveis impactos
que sofrerão com futuro asfaltamento da rodovia BR -156, assim como
solicitam ao MPF uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, além de ações mitigadoras e
medidas compensatórias da parte da UNIÃO e do Governo do Amapá. Esse
documento provém das discussões das lideranças indígenas com organizações
Governamentais e ONGS, sobre o tema, durante a realização do Seminário:
"QUESTÕES JURÍDICAS EM TERRAS INDÍGENAS E ECOTURISMO", DE 10
A 12/10/2003, NA ALDEIA Kumenê, PIN - Palikur, Município de Oiapoque AP.
Informamos ainda, a V. Sª, que uma comitiva composta por 06
(seis} representantes das comunidades indígenas, estará se deslocando a
Brasília, no período de 20 a 30/10/2003, , objetivando tratar desse e de outros
assuntos de interesse das tribos do Oiapoque, junto ao MPF - 6ª CÂMARA,
junto à FUNAI, MINISTÉRIOS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E
PARLAMENTARES.
As comunidades indígenas de município de Oiapoque Estado
do Amapá, solicitam que V. Sª. Receba em AUDIÊNCIA, no dia21/10/2003.
seus representantes, agradecendo antecipadamente a atenção dispensada a
eles e às suas propostas.
Aproveitamos a oportunidade, para renovarmos a V. Sª. nossas
lídima consideração.

Respeitosamente,

-rDo~a

fRosa

Admlnlatrodor Exec:. ll•glonol de
Olapoque
,o,torlo n~ 731/Pres.{!OO!
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Ministério da Justiça - MJ
Fundação Nacional do Ín-dio - FUNAI
Administração Executiva Regional de Oiapoque
Ofício: N.0 083/SAS/GAB/AER0/2003
Oiapoque -Ap, IS de outubro de 2003.
Do: Administrador Executivo Regional de Oiapoque
Ao: MD. Procurador Gera, do Estado do Amapá
Dr' Jair José Gouvêa Quintas

MD Procurador,
/"'.

r-.

Encaminhamos a V. Sa, para conhecimento e procedimentos que
considerar necessários, CARTA elaborada e assinada por 47 lideranças indígenas da Terra
Indígena llaçá, com data 11/10/03. Tal documento apresenta as preocupações das
comunidades quanto aos possíveis impactos que sofrerão com futuro asfaltamento da
rodovia BR - 156, assim como solicitam ao MPF realização de AUDIÊNCIA PUBLICA,
ações mitigadoras e medidas compensatórias. Esse documento provém das discussões das
lideranças indígenas com organizações Governamentais e ONGS, sobre o tema, durante a
realização do Seminário: "Questões Jurídicas em Terras Indígenas e
Ecoturismo", de IO a 12/I0/03, na aldeia Kumenê, PIN - Palikúr, Município de
Oiapoque-AP.
Informamos ainda, a V. Sa, que uma comitiva composta por 06 (seis)
representantes das comunidades indígenas, estará se deslocando a Brasília, no período de 20
a 30/I0/2003, objetivando tratar desse e de outros assuntos de interesse das tribos do
Oiapoque, junto a FUNAI, Ministérios, Organizações Não Governamentais, Parlamentares.
Aproveitando o ensejo, informamos a Vossa Senhoria , que as comunidades indígenas
solicitaram à Procuradora da Republica do MPF - 6ª Câmara/Brasília-DF, que receba seus
representantes em audiência, no dia 2 I/I0/2003.
As comunidades indígenas renovam, na oportunidade, sua estima a V.
Sa ..
Atenciosamente,

04.•

CRo,a

Admlnlttrodot Esee. l!eglon•l d•
Olopoque
n• 7311 Pret, /900i
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MINISTERIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE OIAPOQUE

OFÍCIO Nº 84 /GAB/AER0/03

OIAPOQUE-AP, 15.10.2003.

DO: ADM. EXEC. REG OIAPOQUE - AERO
ASSOC.DOS POV.INDÍG.-DE OIAPOQUE -APIO
ASSOC. INDÍG. GALIBI MARWORNO - AGM
AO: Pe. NELLO RUFALD/IRMÃ REBECA

Prezado Pe. NELLO,

O Administrador executiva Regional de Oiapoque - FUNAI,
Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque s-' APIO e a Associação Indígenas
Galibi Manvomo - AGM, têm a grata satisfação de convida-los para participar ( e
r-

assessorar) comitiva de representantes das comunidades indígenas do Oiapoque que, no
período de 20 a 30/10/2003, estará em Brasilia=' DF, para tratar do asfaltamento da BR
- 156 e seus possíveis impactos na Terras Indígenas Uaçá, bem como tratar de outros
assuntos de interesse das comunidade, junto à FUNAT, MPF, MINISTÉRIOS,
ORGANIZAÇÕES NÃO- GOVERNAMENTAIS
E PARLAMENTARES_
· Anexo
segue a cópia da carta enviada as autoridades.

Saudações,

,.

E

,,

[Domingos c5anta fR.osa
Adflllnlstrador Ei<ec. R•glon•l d•
01a,0<1u•
fortorla "' 7311Pret, (to02
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MINISTERIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE OIAPOQUE
OIAPOQUE-AP, 16 10.2003.

OFÍCIO Nº 85 /GAB/AER0/03

DO: ADMINISTRADOR EXECUTIVO REGIONAL
AO: MO.PROCURADOR DA REPÚBLICA
Dr.: MANOEL DO SOCORRO PASTANA

MD. Procurador,
Encaminhamos a V. Sª., para conhecimento e procedimerno-. que
considerar necessários, CARTA elaborada e assinada por 4 7 lideranças indigen.rs ela
Terras Indígena Uaçá, com data 11/10/2003. Tal documento apresenta as preocupações
das comunidades quanto aos possíveis impactos que sofrerão com futuro asfaltamento
da rodovia BR - 156, assim como solicitamos ao Ml'F realização de AUDIÊNCIA
PÚBLICA, além de ações mitigadoras e medidas cornpesatórias
Esse documento
provém das discussões das lideranças indígenas com organizações Governamentais e
ONGS, sobre o tema, durante a realização do Seminário: "QUESTÕES .JURÍDICAS
r:

r>

EM TERRAS INDÍGENAS E ECOTURISMO ", DE 10 A 10/10/2003, NA
ALDEIA Kumenê, PIN - Palikur, Município de Oiapoque - A P.
Informamos ainda, a V. Sª., que uma comitiva composta por 06 ( seis)
representantes das comunidades indígenas, estará se deslocando a Brasília, no ceríodo
de 20 a 30/10/2003, objetivando tratar desse e de outros assuntos de interesse d(Ís tribos
do Oiapoque, junto a FUNAI, MINISTÉRIOS,
ORGANIZAÇÕES
:·,iÃO
GOVERNAl\tlENTAIS e PARLAMENTARES, M. P ..F. 6nCt\MARA. informamos a
V. Sª., que as comunidades indígenas solicitaram à Procuradora da República do MPF
- 6ªCâmara/Brasília
- DF, D~. ARMANDA FIGUEREDO, que receba seus
representantes em AUDIÊNCIA, no dia 21/10/2003
As comunidades indígenas renovam na oportunidade, sua estima a v.s~_

Respeitosamente,

~,. . $ . .

A drni"latrodor Ex.e. lleglon•J
Olapoqu•

~,.••r•ln ~9 731/Pres,/toõt
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Ministério da Justiça - MJ
Fundação Nacional do Índio- FUNAI
Administração Executiva Regional de Oiapoque

Ofício: N.º 086/SAS/GAB/AER0/1003.
Oiapoque-Ap, 16 de outubro de 2003.
Do: Administrador Executivo Regional de Oiapoque

À :.MD. MINISTRA DE MINAS E ENERGIA
Dr' DILMA VANA ROUSSEF

Senhora Ministra,

,..-.

Encaminhamos a V. Sa., para conhecimento e procedimentos que
considerar necessários, CARTA elaborada e assinada por 47 lideranças indígenas da Terra
Indígena llaçá, com data 11/10/03. Tal documento apresenta as preocupações das
comunidades quanto aos possíveis impactos que sofrerão com futuro asfaltamento da
rodovia BR - 156, assim como solicitam ao MPF realização de AUDIÊNCIA PUBLICA,
ações mitigadoras e medidas compensatórias. Esse documento provém das discussões das
lideranças indígenas com organizações Governamentais e ONGS, sobre o tema, durante a
realização do Seminário: "Questões Jurídicas em Terras Indígenas e
Ecoturismo", de 10 a 12/10/03, na aldeia Kumenê, PIN - Palikúr, Município de
Oiapoque-AP.
Informamos ainda, a V. Sa, que uma comitiva composta por 06 (seis)
representantes das comunidades indígenas, estará se deslocando a Brasília, no período de 20
a 30/10/1003, objetivando tratar desse e de outros assuntos de interesse das tribos do
Oiapoque, junto a FUNAI, Ministérios, Organizações Não Governamentais, Parlamentares.
Aproveitando o ensejo, informamos a Vossa Senhoria , que as comunidades indígenas do
Oiapoque solicitaram que V. Excia., receba em audiência seus representantes, dentro do
período em que estarão em Brasília-DF, agradecendo antecipadamente, a atenção
dispensada a eles e às suas propostas.

Atenciosamente,

m/n~a
Adm~or

E;ec.

'Rosa
ll•gfonal d•

Oropoque
Portorfo n9 731I Pres. /9009
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Ministério da Justiça
Fundação Nacional do Índio -FUNAI
Administração Executiva Regional de Oiapoque

Memo nº 305/GAB/ AER0/2003

Brasília, 29 de outubro de 2003

Ilmo. Sr. Coordenador Geral - CGPIMA
Sr. Guilherme Carrano

r

,.

Senhor Coordenador,

Encaminhamos a V.Sª., para as providências cabíveis, carta com data de
29/10/2003, assinada pelos Presidentes das Associações Indígenas do Oíapoque, APIO e
AGM. Elas solicitam a V.S:1., cópias dos documentos dos volumes que fazem parte do
EIA/RIMA da BR-156-AP, trecho - Igarapé do Breu- Oiapoque, e dos documentos com
pareceres da Coordenação, assim como recomendam um acompanhamento constante e um
trabalho integrado CGPIMA/AERO/Associações Indígenas, nas questões: do asfaltamento
da BR-156 na Terra Indígena Uaçá, da ponte Brasil Guiana e do linhão da Eletronorte que
passará na T.I. Essa documentação deverá ser apreciada pelos Povos Indígenas do
Oiapoque. Solicitamos que a mesma seja enviada pelo malote da FUNAI BSB-Oiapoque.
Outrossim, informamos a V.Sª., que por desenvolver a AERO um trabalho integrado
com as comunidades e com as Associações Indígenas, aprovamos em absoluto o teor da
Carta das Associações APIO e AGM.

Atenciosamente,

,.

.»:

Admlnlotrador Exec. Reglonal ti•
Olapoqu•
Portaria n~ 731/ Pret, /2002

r:
r>

('

r<.

Carta nº 001/2003
Ilmo.Sr.
Coordenador Geral da CGPIMA
Sr. Guilherme Carrano

Brasília, 29 de outubro de 2003

Prezado Senhor,

,,-..,

,.

A Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque-APIO e a Associação
'Galibi Marwomo-AGM, representando os Povos Indígenas Galibi, Galibi Marwomo,
Karipuna e Palikur, das terras indígenas localizadas no Município do Oiapoque, Estado do
Amapá, que serão impactados pelo asfaltamento da Rodovia BR 156, no trecho que corta a
Terra Indígena Uaçá, solicitam a V.Sª., cópias dos volumes do EIA/RIMA dessa rodovia
(BR-156/AP trecho Igarapé do Breu -Oíapoque) que encontram-se nessa Coordenação, bem
como cópia da documentação contendo o parecer dessa Coordenação sobre esse estudo,
para apreciação das comunidades. Outrossim solicitamos a V.Sª., que, doravante, envie-nos
cópias de documentos recebidos ou produzidos por essa Coordenação sobre o
empreendimento. Solicitamos também - pedido já feito ao Sr. Presidente da FUNAI em
reunião realizada com o mesmo em 28/10/03 - Um acompanhamento mais constante dessa
e de outras( Ponte Brasil Guiana, Linhão da Eletronorte) questões, assim como um trabalho
integrado dessa Coordenação com a AER Oiapoque e com as Associações Indígenas APIO
e AGM e que seja dado conhecimento as mesmas do nome do técnico a ser designado pelo
CGPIMA para acompanhar tais questões.

Atenciosamente,

('

~~.
~~:;_
Vitóri~tos
dos San~
· Presidente -APIO

C2i, a L~lf:JJ.
l>aulo ~berto Silva
Presidente - AGM
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Ministério da Justiça - MJ
Fundação Nacional do Índio - FUNAI

Administração Executiva Regional de Oiapoque
Memo: N.º 285/SAS/GAB/AER0/1003
Oiapoque -Ap, 1 S de outubro rl2 2003.
Do: Administrador Executivo Regional de Oiapoque

Ao: Exmo. Presidente da _FUNAI
Dr° Mércio Pereira Gomes

Senhor Presidente,

r:

r:

Encaminhamos a V. Sa., para conhecimento e procedimentos que
considerar necessários, CARTA elaborada e assinada por 47 lideranças indígenas da Terra
Indígena Uaçá, com data I I/I0/03. Tal documento apresenta as preocupaçõe:s das
comunidades quanto aos possíveis impactos que sofrerão com futuro asfaltamento da
rodovia BR - 156, assim como solicitam audiência publica, ações mitigadoras e medidas
compensatórias. Esse documento provém das discussões das lideranças indígenas com
organizações Governamentais e ONGS, sobre o tema, durante a realização do Seminário:
"Questões Jurídicas em Terras Indígenas e Eceturismo",· de 10 a
12/10/03, na aldeia Kumenê, PIN - Palikúr, Município de Oiapoque -AP.
Informo ainda, a V. As, que uma comitiva composta por 06 (seis)
representantes das comunidades indígenas, estará se deslocando a Brasília, brevemente, sem
ônus para FUNAI, objetivando tratar desse e de outros assuntos de interesse das tribos do
Oiapoque, junto a FUNAI, Mini.stérios, Organizações Não Governamentais, Parlamentares.
Aproveitando o ensejo, solicitamos audiência com V. Sa., para 28/10/2003.
Atenciosamente,

.«.

Admlnldr•dor Exec. ~•glooal d•
Olapoque
Po,tarra nº 731 /!'r~i. /90"\I)
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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Excelentíssimos

DE POVOS INDÍGENAS DO OIAPOQUE

Senhores

,,.-..,

Luiz Inácio Lula da Silva
DD. Presidente da República
('.

r--.

Andersen Adauto Pereira
DD. Ministro dos Transportes
Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima
DD. Ministra do Meio Ambiente
Mércio Pereira Gomes
MD. Presidente da Fundação Nacional do índio
Marcus Luiz Barroso Barros
MD. Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

r>

Dilma V ana Rousseff
Ss. Ministra de Minas e Energia

,,---.
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Nós, Povos Indígenas do Oiapoque-AP, representados pelos abaixo-assinados,
acompanhados do Administrador da FUNAI em Oiapoque-AP, Domingos Santa Rosa, Indígena
Galibi Marwomo e do Indigenista Frederico de Miranda Oliveira, Consultor das Comunidades
Indígenas
do Oiapoque, vimos expor a Vossas Excelências os fatos aqui narrados, para
pedirmos providências necessárias a seguir apontadas:
1. A BR 156-AP
Esta estrada, que vai de Macapá a Oiapoque numa extensão de 600Km, aberta em
etapas, a partir do ano de 1977, passou a cortar a Terra Indígena Uaçá. Naquela época, o então
Território Federal do Amapá eragovemado pelo Comandante Aníbal Barcelos. O tempo não
comportava a consulta à comunidade indígena e a própria FUNAI pressionou os índios a
aceitarem uma quantia em dinheiro como compensação do corte da terra indígena.
As comunidades indígenas reivindicaram postos de vigilância e foram construídas
duas casas para esse fim, entregues sem qualquer equipamento. Foram contratadas duas pessoas
para este trabalho. A localização desses postos ficou na margem da estrada, no Km 70 e no Km
102. Mas este foi remanejado pelos índios para o Km 90, em razão de não haver água nessa
localização.

r
rr>

~(fl-#

Algum tempo depois, as comunidades cobraram e o governo do Território doou à
comunidade indígena um caminhão, para o transporte de gêneros alimentícios e a fiscalização da
terra indígena.
Houve um acréscimo da terra indígena de 5 Km, em torno da reserva indígena, na
margem esquerda no sentido Oiapoque ~ Macapá, uma faixa de terra, por conta da compensação

da passagem da citada estrada.

2. A ALTERAÇÃO DO TRAÇADO E PAVHv1ENTAÇÃODA BR 156 - BR

No final do ano de 2001, o Cacique da Aldeia Kariá, que fica no Km 60 da BR
156-AP, verificou a presença de empregados de uma empresa que executava piqueteamento ao
longo dessa BR. E este empregado informou ao citado Cacique que o novo traçado da estrada a
deixaria mais próximo das casas. A BR 156-AP corta a Terra Indígena Uaçá a partir do Km 64 e
vai cortando até o Km 102, no sentido Oiapoque ~ Macapá.
/'

As comunidades indígenas temem que o novo traçado dessa estrada implique em
prejudicar as oito aldeias que ficam nas suas proximidades: o abastecimento d' água, o sistema de
esgoto sanitário, a localização de escolas e das casas, dos Postos da FUNAI, as instalações do
sistema SIVAM.
Esclarecem os representantes dos indígenas que estes não se posicronam
frontalmente contrários ao novo traçado e à pavimentação dessa estrada. Pretendem que não
sejam cometidos os erros do passado, quando não havia negociação, mas pura e simples
imposição. Pedem que as comunidades indígenas sejam ouvidas sobre todas as possibilidades
desse novo traçado. Pois lhes interessa muito mais prevenir os impactos negativos que possam
resultar desse novo traçado da BR 156 - AP.
No entanto, se os impactos negativos acontecerem, querem:

.~.
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ser assistidos pela FUNAI, pelos representantes do MPF com atuação no
Estado do Amapá, pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, para o acompanhamento técnico e jurídico
da questão; ·.
seja dado conhecimento à FUNAI e ao Ministério Público de todos os
estudos de impacto ambiental e laudos técnicos ligados a esta matéria,
inclusive para efeito de acompanhamento de todos os interessados , a fim
de não haver qualquer desconhecimento, qualquer falta de negociação
ou alijamento dos interessados, no tocante à apuração dos valores das
respectivas compensações, para tratamento desse problema de grande
alcance coletivo para as comunidades indígenas.

3. PREVISÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
NAS TERRAS DOS POVOS INDÍGENAS DO OIAPOOUE

2
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No primeiro semestre deste ano, houve uma reunião na Câmara de Vereadores de
Oiapoque, da qual participaram um funcionário da FUNAI, sendo um dos vereadores índio,
estava presente um funcionário da Eletronorte, que anunciou a futura passagem de linha de
transmissão de energia elétrica pelas terras dos povos indígenas do Oiapoque.
Tal como foi dito em relação ao novo traçado e à pavimentação da mencionada
estrada, os expoentes reafirmam que desejam, para este caso, informação e negociação. Pedem
que as comunidades indígenas sejam ouvidas sobre todas as possibilidades dessa futura
passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, pois lhes interessa muito mais prevenir os
impactos negativos que possam resultar dessa passagem.
No entanto, se os impactos negativosacontecerem, querem:

,/"o,

ser assistidos pela FUNAI, pelos representantes do l\1PF com atuação no
Estado do Amapá, pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal, para o acompanhamento técnico e jurídico da
questão;
·
seja dado conhecimento à FUNAI e ao Ministério Público de todos os
estudos de impacto ambiental e laudos técnicos ligados a esta matéria,
inclusive para efeito de acompanhamento, a fim de não haver qualquer
desconhecimento, qualquer falta de negociação ou alijamento dos
interessados, no tocante à apuração dos valores das respectivas
compensações, para tratamento desse problema de grande alcance
coletivo para as comunidades indígenas.
É o que pedem e esperam ser atendidos.

Brasília, 21 de outubro de 2003.

Administrador da FUNAI em Oiapoque - AP

..•....•

PAULO ROBERTO DA SILVA
Presidente da Associação Indígena Galibi Marwomo
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ELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Karipuna FUNAI Oiapoque - AP
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- AGM -AP
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Galibi - Marwomo - Oiapoque - AP
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VIT RIASANTÔS DOS sÁ.NTOS
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Associação dos Povos Indígenas de Oiapoque -APIO/AP - Presidente

/

1genista,43acharelem Turismo,
Consultor das Comunidades Indígenas de Oiapoque - AP
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