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PROGRAMA XINGU
PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO SOCIOAMBIENTAL

RELATÓRIO DA VIAGEM DE ARTICULAÇÃO DO LESTE DO PARQUE
INDÍGENA DO XINGU
11 a 18 de setembro
O trabalho de visitas/reuniões em cidades do Mato Grosso, para o "Encontro de
Guarantã" (assim apelidado inicialmente) ocorreu nas cidades de Água Boa, Sinop e Cuiabá.
Partimos de São Paulo, com uma agenda de pequenas reuniões, cuja articulação local para dar
início às viagens no entorno do Parque Indígena do Xingu, ficou também a cargo de um
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Água Boa - Ricardo Dias - e, da Brigitte
Frick representante da organização não-governamental GAPA (Grupo Agro florestal de
Proteção Ambiental, com sede em Cláudia). Essa viagem foi armada desde a última reunião
realizada em Brasília, que contou com a participação de técnicos e coordenadores do ISA e de
outras ONGs. Todas as pessoas com as quais conversamos nas reuniões, foram indicadas por
pessoas conhecidas pela equipe do Programa Xingu, desde 1999, quando foi realizado o
primeiro levantamento de dados em campo, para o diagnóstico socioambiental do entorno do
PIX. Nessas reuniões locais, apresentamos o ISA - muitos conhecem/ouviram falar, falamos
dos programas gerais e o trabalho nas cabeceiras do Xingu. E aí entramos no tema da BR-163.
Este relatório descreve resumidamente o resultado da reunião preparatória sobre a BR163, realizada na cidade de Água Boa. Participaram desta viagem Maria Luiza Santos Soares
e Rosely Alvim Sanches.
Água Boa
DIA 11/09
Chegamos em Água boa, às 8h30min, depois de quinze horas no ônibus Brasília/Água
Boa. A reunião foi realizada na sede do Sindicato Rural, para onde se dirigimos na seqüência
e encontramos o pessoal que estava dando apoio à reunião: o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Ricardo Dias e sua assessora Maria Eloiza Ramos. Além das
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informações da ata, que está em anexo, nota-se que de modo geral a população está muito
carente de discussão sobre o tema de meio ambiente. Água Boa é uma cidade planejada, com
poucas praças e praticamente nenhuma área verde, embora esteja repleta de mangueiras e
cajueiros.
Nesta mesma tarde fizemos a reunião com a participação 29 pessoas, entre as quais,
professores municipais, professores ligados a Unemat que trabalham em ensino à distância,
representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais dos municípios de Água Boa, Querência,
Ribeirão Cascalheira, secretários municipais das áreas de saúde, agricultura e meio ambiente,
vereadores, além de vários representantes de associações de assentamentos

e membros da

Organização Não Governamental Ambientalista Roncador Araguaia - Ongara e do ISA.
Após a apresentação

do ISA, alguns participantes

questionaram

participar de um

movimento relacionado com a BR-163, porque estão preocupados também com os efeitos do
asfaltamento da BR- 158, que para eles terá um impacto mais próximo. O município de Água
Boa

pertence

consideraram

às bacias dos rios Xingu e Araguaia.

Mesmo

assim, os participantes

importante a realização de um encontro sobre a BR-163, até para que possam

se articular com outras entidades que têm a mesma preocupação.
Nessa reunião, ficaram definidos alguns temas importantes para a discussão no futuro
encontro em Guarantã, que foram: Recursos Hídricos, Infra-estrutura dos Assentamentos,

Reflorestamento e Recuperação de Área Degradada e Infra-estrutura Regional.

Nessa

reunião também ficou agendada uma nova reunião para o mês seguinte, para a qual o ISA
comprometeu-se a estar presente. A idéia é mobilizar mais gente e discutir melhor sua
participação em Guarantã, e ver quais os representantes que vão participar.
À noite ainda conversamos com algumas lideranças que participaram e deu para
perceber a carência existente na região, com relação a recursos em infra-estrutura básica,
recuperação ambiental, e a dificuldade de captação de recursos para quase tudo, além das
rusgas políticas que estão em todos os lugares.
DIA 12/11

Marcamos para a manhã uma reunião com o pessoal da Ongara, onde conversamos
mais detalhadamente sobre nosso trabalho. Eles deixaram claro, mais uma vez as dificuldades
do município quanto atuar e resolver os problemas ambientais. Acharam que seria importante
fazerem alguma formalização de parceria com o ISA para os futuros trabalhos na região. A
Ongara é composta por muitas pessoas da própria administração municipal e outras ligadas às
UNEMAT. Os trabalhos da ONG ainda são incipientes pela falta de recursos e de apoio local
para assuntos ligados à meio ambiente. Já o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Água Boa
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tem uma atuação mais ampla junto a UNEMAT, trabalhando em 13 assentamentos desde
2001 nos municípios de Nova Xavantina, Nova Nazaré, Campinápolis e Água Boa. Segundo
informações, todo projeto de assentamento tem um lote que está destinado à realização de
pesquisa pela EMBRAP A. O STR tem buscado atuar em questões ambientais ligadas à
recuperação de áreas degradadas e para isso, propiciaram cursos para formação de viveiristas,
reflorestamento, monitores ambientais e formação de um viveiro de mudas no campus da
UNEMAT de Nova Xavantina, com espécies nativas. E que eles estão desenvolvendo um
trabalho de proteção de micro-bacias, junto ao córrego Anta, na bacia do Araguaia.
Nesta reunião Maria Eloiza Ramos que, além de assessora do STR de Água Boa, é
também da UNEMAT, comentou o lamentável estado de degradação na região, sobretudo, de
rios importantes que formam o Xingu, como o rio Sete de Setembro .. Ela ressaltou que a
maioria dos lotes nos assentamentos não possui uma árvore sequer. À tarde nos reunimos com
as prefeituras da região, onde a dificuldades apresentadas foram praticamente as mesmas. A
participação mais significativa foi de Água Boa, com três Secretários. Esteve também o
Secretário da Agricultura de Querência, e dois técnicos da prefeitura de Canarana, com pouca
representatividade de fato.
Durante a reunião, após uma explanação sobre a proposta do ISA, os representantes
das prefeituras falaram sobre as questões ambientais que preocupam em Água Boa e alertaram
que o município já tem um código ambiental, e que a Prefeitura defende sim, um
desenvolvimento sustentável. No entanto, os órgãos ambientais, tanto a FEMA como o
IBAMA, têm estado ausentes na região, e quando atuam, é para punir e via de regra, os
pequenos.
Quando a Rosely questionou sobre algum programa de desenvolvimento local ou
regional, foram destacados alguns programas que estão sendo desenvolvidos localmente como
o projeto de microbacias, no Assentamento Jaraguá, cujo executor é a EMPAER. A
dificuldade da participação do sindicato patronal na discussão sobre meio ambiente, também
foi discutida. Segundo informações locais, no momento a maior preocupação dos fazendeiros
está relacionada com a ampliação das Terras Xavantes, que deverá atingir várias fazendas
produtivas. Mesmo nos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, compostos
por várias organizações da sociedade civil e prefeituras, em cada município, não há
participação dos fazendeiros.
O grupo achou dificil as prefeituras se interessarem em participar do Encontro de
Guarantã, no entanto, o próprio Secretário de Saúde de Água Boa, que é membro da Ongara,
afirmou que "aqui a coisa está tão grave e tão rápida, que é importante participar em
Guarantã no mínimo para pegar subsídios" .
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DIA 13/09
No sábado ao meio-dia fomos para o assentamento J araguá, a 50 km de Água Boa,
com ônibus da empresa viação Araxingu, que faz inúmeras paradas para pegar passageiros

na

estrada. No percurso, de 50 quilômetros somente se avistava campos de braquiária e áreas
abertas para a soja. Essa época é de estiagem em toda a região e que, junto com as queimadas,
toma o ar irrespirável e a secura insuportável. As poucas áreas verdes avistadas eram campos
de cultivo de soja com pilotos para irrigação. O cenário é de uma devastação total, sobrando
apenas as raras matas ciliares que rodeiam olhos d'água e riachos. O que se vê nesses muitos
olhos d'água são buritis secos, devido ao assoreamento das nascentes dos rios . No ônibus,
tanto na ida quanto na volta, fala-se muito na soja. Os passageiros, na maioria parceleiros dos
assentamentos,

falam em arrendar seus lotes, ou tentar plantar a soja.

No assentamento

Jaraguá, com 30 mil hectares, o povo planta um pouco para a

subsistência e cria gado. Bois magros, no meio daquele capim alto e seco, e praticamente não
tem

renda,

pois

os

poucos

produtos

que

excedentes

têm

dificuldades

de

serem

comercializados.
Ficamos na casa do Sr. Laércio Mariano dos Santos, presidente da Associação do
Projeto de Assentamento

Jaraguá, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de

Água Boa. O Assentamento tem três associações, há assentamentos que têm mais de vinte
associações.

DIA 14/09
No domingo pela manhã participamos de uma reunião da Associação presidida pelo
Sr. Laércio, que está recém se estruturando. Ele aproveitou nossa presença e pediu que
falássemos um pouco do trabalho do ISA. Falou de nosso projeto e da reunião de Guarantã. A
grande questão do pessoal neste assentamento é a falta de infra-estrutura. A energia elétrica
está restrita à agrovila, onde fica tudo: a escola, o posto de saúde, o local para reunir a
comunidade, o posto telefônico, o mercado, tudo isso há vinte quilômetros da casa de seu
Laércio. Ele, junto com a filha e um filho, tem 60 bois. Quando questionamos sua esposa
sobre a renda que tiram dos bois, não soube dizer, e Seu Laércio também não. Pelo que se vê,

é o tipo de cultura que não dá muito retorno à família.
A associação está empenhada, por enquanto, em melhorar o sistema de transporte de
seus associados, bem como lutar pela extensão da rede elétrica a todo o assentamento. Há uma
polêmica local com relação isso. Seu Laércio disse que já teve dinheiro, que um deputado
local conseguiu como emenda parlamentar, mas anunciou recentemente que o presidente Lula
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teria cortado a emenda do deputado, algo em tomo de seiscentos mil reais. O fato é que a
estrutura é precária, os poucos recursos às vezes são desviados.
Nova Xavantina
DIA 15/09

Chegamos às 15h em Nova Xavantina, e no mesmo dia a Helena Soares Ramos
Cadette, bióloga, coordenadora do campus da UNEMAT em Nova Xavantina, foi nos buscar,
levou-nos para uma volta pela cidade, para finalmente almoçarmos, às 18h. No restaurante, já
encontramos o Ércio, um biólogo pesquisador que conhece muito o cerrado e já trabalhou
com os Xavantes. Estava presente também a bióloga Maria Beatriz Schwantes Marimon,
professora do campus, que trabalha com o cerrado e também já tinha pesquisado em área dos
Xavantes, envolvendo o conhecimento botânico daquele povo. E Benhur, também biólogo e
professor, mas está ligado ao curso de Turismo, empolgado com as possibilidades do turismo
ecológico na região.
DIA 16/09

No dia seguinte fizemos uma reunião na UNEMAT, um campos pequeno, mas bem
organizado, com um herbário com coleções da região e cheio de gente apaixonada pelo
cerrado. Chegamos a presenciar a descoberta de uma nova planta. Reunimos com os mesmos
professores e Júlio Dei Ponte, que trabalhou no plano da Estação Ecológica do Rio Ronuro.
Conversamos sobre o encontro futuro e os trabalhos do ISA na região e eles se interessaram
em fazer parceria com a gente. Acertaram que estarão presentes em Guarantã.
Cuiabá

DIA 17/09

Chegamos em Cuiabá às 6h30min e fomos direto para o Hotel onde contatamos com a
Lucila Vargas Muniz, que atualmente exerce o cargo de substituta do superintendente do
INCRA do Mato Grosso. Ela manifestou a dificuldade do trabalho, da falta de recursos e de
pessoal para tocar as questões mais urgentes, como a própria implantação de novos
assentamentos. Segundo ela, o !INCRA naquele momento devia oitenta mil reais em diárias,
estando sem condições de enviar equipes para novos assentamentos. Também falou que o
INCRA tem dinheiro para qualificação dos assentados e gostaria de fazer parceria com o ISA
na assistência técnica aos assentamentos.
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No INCRA fizemos a exposição dos objetivos do encontro de Guarantã e fizemos um
levantamento de dados cartográficos das glebas dos INCRA e do INTERMA T na região do
Xingu.

À tarde fomos no Instituto de Terras do Mato Grosso - INTERMAT, onde está sediada
a Secretaria da Agricultura

Familiar, presidida pelo Jilson Francisco da Silva. Ele ficou

animado com a proposta do ISA, e já se comprometeu de participar do Encontro de Guarantã.
Falou de vários programas, além ficar de produzir um documento contendo os projetos e
programas da Secretaria. Também colocamos a dificuldade do ISA na obtenção dos dados
fundiários, que já tínhamos encaminhado oficios solicitando informações mas que foram
indeferidos pelo Intermat. Mediante oficio do ISA para o Secretário Jilson, encaminhamos um
pedido sobre a situação fundiária de quinze municípios da região das nascentes do Xingu.

DIA 18
Pela manhã estivemos novamente em reunião na Secretaria da Agricultura, com a
participação do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Querência e o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de Querência, onde afinamos as combinações.

Dessa

reunião ficou decidido que a Secretaria da Agricultura Familiar vai produzir uma relação dos
programas que podem contribuir para o desenvolvimento

sustentável, e como poderão ser

acessados, além da confirmação da presença do Secretário em Guarantã.
Nesse mesmo dia, estivemos na FEMA e conversamos com os técnicos que trabalham
com áreas protegidas. Eles descreveram a tragédia ambiental, e política que estão enfrentando.
O secretário do Meio Ambiente é um candidato a deputado que não se elegeu e teve como
"prêmio de consolação",

ser secretário. Segundo o grupo, o Secretário não tem nenhum

envolvimento com o Meio Ambiente, até porque esta é a idéia do governador. O governo do
Mato Grosso está mesmo preocupado em ter mais terras para aumentar a produção de soja, e
no desenvolvimento econômico.
Na SEPLAN estivemos em reunião com a Ligia Madruga, para discutir sobre o
zoneamento e obter a base de dados relativos aos mapas.

Observações finais: A respeito da relação entre a população de Água Boa com os
Xavantes é ruim atualmente. Os Xavante são considerados assassinos e ladrões, em quase
todos os locais por onde passamos. Há um ódio explícito por eles. Luiz Omar Pichetti,
Secretário de Agricultura, chegou a dizer que a relação do povo de Água Boa com os índios é
diferente dos outros lugares. "Aqui quem mata são os índios".
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A revista "Uma facada no coração: Nação Xavante ", produzida e distribuída pelo
Sindicato Rural, fala da Nação Xatante e critica agressivamente a ampliação da área Xavante
de Areões. Há um mal estar na cidade por conta do trabalho da FUNAI, com relação à equipe
do grupo de trabalho, que esteve na região. Essa equipe foi considerada autoritária, inclusive,
pelo pessoal da UNEMAT, pois não consultou a população local e incluiu, no estudo, terras
onde há 40 anos vive uma "comunidade tradicional" de produtores rurais. Segundo o pessoal
da UNEMAT, não foi feito trabalho de campo.
A Maria Luiza também esteve com três fazendeiros, preocupados com o avanço das
terras dos Xavantes. Eles perderão tudo. É uma situação complicada, mas se imaginarmos que
a razão do crescimento das terras dos Xavantes, que é para poderem caçar e ter as suas vidas
melhores, não interessaria, uma área urbanizada já, como Nova Esperança, que também está
dentro da nova delimitação.
Este é o relato.

Maria Luiza Santos Soares
Setembro/2003

