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No dia 25/01 terminada a visita do Presidente Collor ao Parque, 

fui com Raoni e sua familia do Diauarun para o PIV. Permaneci no 

Piv no dia 26 aguardando transporte.as 8:30 H do dia 27, sai do PIV1 

com os Kaypó que retornavam para a cachoeira, chegamos as 18:00 R• 

no dia 28 as 8:50 hs , sai da cachoeira para fiscalizar a estrada 

do Kapôt, acompanhado dos indios Karupi, Yal:uti, Teapó e Tekretá. 

Nessa caminhada cantamos 04 correges pequenos de aproximá damente 

02 metros de largura. As 13:0a hs chegamos ao c6rrego grande, onde 
Mlt}tt, - 

--~-- paramos_ par': o almoço, nav-t'.>piniao o correge_ grande P?de se1: conside 
rado um rio, pois tem aproximadamente de 10 a 15 metros largura e 

l:astante caudaloso, as 14:00 Hs reiniciamos a caminhada, paramos ' 

ás 19:00 Hs no corregozinho onde jantamos e dormimos, houve atrazo ' 

na cam í.nh ada, devido ao tom l:o que levei na lama e torci a perna. No 

dia 2 9 s a imos ás 8: 30 hs , chegamos ao acampamento de caça ás 10 : O O ' 

hs, até esse ponto contamos 17 córregos, sendo que o correge próximo 

ao acampamento Bifurca em frente a estrada .No acampamento encontr~ 

mos um grupo de indios que estavam caçando â varies dias, para a fe~ 
ta do Jal:uti, ás 10:30 hs reiniciamos a caminhada e chegamos ao Ka 

pôt ãs 15:00 hs, contando um total de 25 córregos, ficando dividas ' 

em 19 córregos de aproximadamente 02 metros de largura e fundos, 01 

rio de aproximadamente 10 á 15 metros de largura e caudaloso, 05 cor 

regos rasos que devido a lama nas margens necessitam de pontes.Em to 

do trecho da estrada cairam árvores grandes, que necessita de uma 

equipe para removê-las, vários trechos apresentam enormes alagados,' 

que muitas vêzes torna -s e difícil atravessar até mesmo a pé. No dia 1 

30 sai do Kapôt as 14:00 hs no avião da FUNAI, chegando ao Bang ás' 

14:00 hs ·saimos··- do -Ban-g 'âs 15:00 hs pouso em são félix do -Araguaia-' 

ás 16:20 hs , pernoite em são Félix, tive que ceder meu lugar para ' 

um indio doente, que tinha urgência de vir para Brasília. Nei dia 31 

contactei em são Félix o Sr9 Domício para pegar orçamento e lista 1 

de material para construção da l:a.lsa para o Xingu. Acompanhei o li· -=· 
der Sucuri Kamaiurá da Aldeia Morená, que estava trazendo sua filha' 

para tratamento em Brasília, emrercamos no vôo da Brasil Central de' 

15:00 hs chegando a Brasília ás 17:30 hs. 
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Sai de Brasília no dia 09.01.91 , ás 20.00 hs. Chequei 

á Barra do Garças ás 6.30 hs do dia 10.01.91 , comprei materi 

al necessário para o trabalho que seria realjzado no Parque . 

Contactei o Posto local da Funai para passar rádio para ADR / 

Xingu, Descansei e parti no ônã.cus das 22: 45 hs. 

As 13:30 hs do dia 11.01. 91 chequei ao Posto da Mata , 

ás 16.00 hs parti para São josé do Xingu ( Bang), as 23.45 hs 

o ônil:.us enguiçou, dormi na estrada, ás 10.00 hs do dia 12.01. 

\.,...., 91 eh egue i no Bang, e as 12 . 30 hs no ,-.iv, permaneci no Pi v nos 
dias 12,13, 14, 15 por falta de transporte. No dia 16.1. 91 ás 

8.30 hs, sai do Piv com os Kayapo, chegamos no Diauarun ás 17: 

30 hs, iniciei o tral::alho com a equipe fazia os preparativos' 

para a visita do Presidente Collor. Fiz o primeiro contato 

com Macareá Trumai sobre o Projeto Maioridade, mais tarde tiye 

mos a notícia do cancelamento da visita do Presidente. No dia' 

17.01.91 ás ·17.30 hs parti com kokoti para Aldeia Terra Preta 

chegamos ás 23.30 hs. No dia 18.01.91 expliquei a proposta do 

Projeto Maioridade para amati e macareã Trumai, que gostaram 1 

da idéia e decidimos o andamento do Projeto. Recebi de Macareá 

OS fitas cassetes com ás primeiras Histórias contadas pelos 

velhos, as 18.00 hs segui para o Pavuru onde pernoitei, no dia 

19.01. 91 ás 10.00 hs sai do Pavuru chegando ás 16.00 hs na Al- ''-' 
deia Capivara, nos dias 21,22 assessorei o Administrador Adjll!l: 

to Maira \'·ê Kayabi nas reuniões feitas com as lideranças Kayahi 

Suyá e panará, onde se debateu terras e cultura desses povos. 

No dia 23.1.91 realizei o tral:alho de coleta desenhos com os ' 

alunos do Prof9 A"1a.tat, para o Projeto Arqueologia do Mito In 

digena gue será realizado pela artista plástica Vera café, ju!! 

to á Comunidade Kayabi da Aldeia Capivara. No dia 24.01.91 su 
bi para o Diauarun, onde demos andamento aos últimos preparat! 

vos para a recpeção ao Presidente Collor. No dia 25, visita do 

Presidente, toda programação correu perfeita, ás 16.00 hs pa~ 

ti de avião com Raoni para o Piv. No dia 26, permanência no 

Piv por falta de transporte. No dia 27 sai do Piv ás 9.00 hs , 

cheguei na Cachoeira as 18.00 hs. 
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No dia 28 as 8:50 hs, sai da cachoeira para fiscalizar a estrada 

do Kapôt, acompanhado dos indios Karupi, Yabuti,Teapó e Tekretá. 

Nessa caminhada contamos 04 corregos pequenos de aproxima damen 

te 02 metros de largura. As 13:00 hs chegamos ao corrego grande, 

onde paramos para o almoço, na minha opinião o carrego grande p~ 

de ser considerado um rio, pois tem aproximadamente de 10 a 15 ' 

metros largura e l:astante caudaloso, as 14:00 hs reiniciamos a 

caminhada, paramos ás 19:00 hs no corregozinho onde jantamos e 

dormimos, houve atrazo na caminhada, devido ao toml::o que levei ' 

na lama e torci a perna. No dia 29 saimos ás 8:30 hs, chega 

mos ao acampamento de caça ás 10:00 hs, até esse ponto contamos' 

lí correges, sendo que o carrego próximo ao acampamento Bifurca 

em frente a estrada. No acampamento encontramos um grupo de in 

dios que estavam caçando á varios dias, para a festa do Jabuti, 

ás 10.30 hs reiniciamos a caminhada e chegamos ao Kapôt ás 15:00 

hs, contando um total de 25 correges, ficando dividos em 19 cor- 

'-' regos de aproximadamente 02 metros de largura e fundos,1·rio de 

aproximadamente- 10 á 15 metros de largura e caudaloso, 05 corre 

ges rasos que devido a lama nas margens necessitam de pontes.Em' 

todo trecho da estrada cairam árvores grandes, que necessi 

ta de uma equipe para removê-las , vários trechos apresentam 

enormes alagados, que muitas vêzes torna-se dificil atravessar ' 

até mesmo a pé.No dia 30 sai do Kapôt as 14:00 hs no avião da Fu 

nai, chegando ao Bang ás 14:00 hs saimos do Bang ás 15:00 hs po~ 

soem Saõ Félix do Araguaia ás 16:20 hs, pernoite em Saõ Félix, 

tive que ceder meu lugar para um indio doente, que tinha u rcrân- _ - 
eia de vir para Brasilia. No dia 31 contactei em são Félix o 
Sr9 Domício para :r:egar orçamento e lista de material para con~ 

trução da Balsa para o Xingu. Acompanhei o lider Sucuri Kamaiurá 

da Aldeia Morená, que estava trazendo sua filha para tratamento 

em Brasília, embarcamos no vôo da Brasil Central de 15:00 hs che 

gando a Brasília ás 17:30 hs. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do lndto 

MINISTÉRIO 00 INTERIOR 
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CI N9_00+ ADR/XINGU/91 
Do: Chefe do S.D.C 

Carlos salgado 

Para: Administrador Regional do Xingu 

Megaron Txucarramãe . 

Em, 19.02. 91 

Encaminho á v.sa., o relatório-da viagem feita ao Parque 

no período de 25 a. 31 de janeiro do corrente, para fiscalização' 

da estrada do Kapôt, pelo servidor Paulo Pinagê. 

nc í.oaamerrtie, 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 


