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Tatui, 16 de outubro de 1983 

Prezadoa Senhores, 

Nós Kayabi e Apiaká das respectivas Res~rvas Indígenas, juntamente 

com maie cinco Kayabi em visita do Xingu, noa reunimos nesta data e consi- 

deramos o que será escrito abaixo e por nós assinado. 

ll."'usina que querem construir no nosso Salto não trárn nenhJlma van- 

tagem para nós Apiaká e Kayabi. 

Na opinião de todos oa Índioa Kayabi e Apiaká, essa ua•ina trará ao- 

mente prejuízo para nós, porque nós Índios matamos bicho selvag~m para a 

limento, e os fazendeiros são diferentes do que 05'indioa, fazendeiro mata 
•. 

dois ou três boi para eles se manter. 1Então ~ preciso não permitir a cons- 

truçio da usina. 

Se construirem a usina vão destruir um lugar que sempre ocupamos; vão ~' 

destruir• natureza; não queremos que destruam ainda essa parte da nnture- 

z~~ a hidrelátrica destruirá o Salto~ m&s nenhuma firma paga o Salto; vão 

destruir a água pela poluição, pela diminuição de r.oxigênio que a qued1-:;· 

do -'~Salto permitia..; já na construção vão poluir a água que cria peixe para 

nós, a água na. qual banhamos, a água. que levamo~_; para noseas casas; 
1 

pessfa1 civilizado- mata peixe, ~acaré e outros bichos e deixam na água que 

nós vamos tomar aqu~ maie embaixo; 
' .. :..- 

vao destruir a flecha; onde vamos achar a flecha? Lá no Xingu não tem flecha 

e precisa muita taquara para fazer flecha; 

vão destruir grande quantidade de caça e pesca? importantes para a nossa 

alimentação, sustento de nossas crianças e noaea aobrevivênci~; 

vão destruir com isso nosso Último lugar de valor mítico - religioso. Sua 

profanação equivale a •rrancar pedaço da alma· de cada um de nós. Os civi- 

lizado5 pensam no dinheiro quec;µam~m desenvolvimento - e5te que já peroi- 

tiu qu~ invadissem ae _terpaa que ocupáva~os: livremente no Teles Pire51 

Rio dos Peixee até o rio Arinos. Agora querem ainda vulnerar o Último 

restinho de terra que segur•mos. Tlavez vocês não conpreendarn, mas para nós 
\ 

é imprescindível que ·respeitem o Rio dos _Peixes e deixem o $il.to como está. 

f 
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Soubemos qo sofrimento doe {ndios des~lojados pela barragem d3 

Itaipu. Já que fizeram aquilo, podem trazer energia que tem lá para o 

pes~oal desaa região. Escutamos também notícia triste dos Ínidoa Pcr~kanã 

e outros que eão expulsos de suas terras pelas águas da represa do Tucurui. 

Alguns civilizadoB que viram o que 4conteceu qom os {ndios atingidos pel~ I 

Itaipu nos contaram doe prejui,os. A terra, o kSalto é nos30. Por que vocês 

querem tirar também ieso de nós? 

:-\., Diz que a FUNAI está cuida.ndo do Índio, isso é mentira.; estio enri- 

quecendo às cuatae do Índio. No lugar de cuidar, só dão algumas miçangaa. 

Fazendeiro para começar eles começa a acarinhar os indio5 como se fon- 

ae cavaÍo brabo, depois quando fazendeiro ver que 08 Índios está entregue a 

,, - , C' •• " - ele, a1 e hora que eles poe ponta pe nos 1ndioe. Assim e3ta, nao sabemos o 

çque é que vai acontecer mais tarde. Da outra vez· que entrar um dos peÕee 

da fazenda na área demarcada, vai serr arrancada o couro da cabeça para 

fazer peruca. Porque nÓ5 Índios estamoe sendo bncostadoe pelo3 fazendeiros com 

se fo~se um animal, nós Índio não precilmos de tudo is~o,~dizem; nÓE não ao 

moe vacae para viver num lugar cercado que é uma área pequena; depois que 

ti~emoe grande terreno ficamos com pequeno terreno porque onde oe 1ndios 

moram, os Índios devia t~r direito de viver. Devemos também ser respeita- 

do p~los fazende%iros, e os Índios tamb~m respeitRri o fazendeiro. 

! 
Além de já não recebermos a demarcação da área de correção de nos~as 

reeerva~, que é importante para nóa, ainda estão amaaç&ndo torn~r outro pe- 

daço deaee Último resto de nos8o térritÓrio que os fazendeiros e o Estado 

já tomaram de nós. NÓs que podiamos invadir a terra que to~aram de nó~. NÓe 

no entanto, ficamos aqui neeee cercadinho, parecendo prisioneiro num terri- 

tório onde andávamos e lutávamo~ livrernnte. 

Já tomaram quase toda a nossea terra, e trouxeram doenças quo matou 

muito de nóa. Não podemos maie viver? Para 05 bicho~ tem lei pa~a proteger, 

será que valemos menoe do que uma onça ou um jacnré? 

Sobretudo a barragem será uma arma contra nós indios Apiaká e Knyabi. 

~ualquer problemas e vão largar a água por cima de nóe e acabnr conosco. Não 

tem dinheiro que paga o Saltoç, a gente quer viver também. Nio sei porque es- 

dio. Queremos viver eoseegado neste pouto 

tanto aquele que tomaram dos !n 

que sobr~ra nóe •• 

sa gente quer tanta terral?. Baeta aquele 
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