RELATORIO

DE VIAGgM

A NOVA

XAVANTINA

E PARQUE INDIGENA DO XINGU
Sai de BSB dia 27/04/92 as
6~00 hrsy com destino a Xavantina e posteriormente ao PQXIN. Viajaram comigo as
seguintes pessoas; O Engenheiro Agronomo Cesar~ a auxiliar de Enfermagem Eliane
e o tecnico
em Indigenismo Lourencoy todos Servidores desta ADR Xingu e 3
Waura.
Chegamos
nesse mesma dia em Barra do Garcas por volta
de 15:00 hrs,
dirigimos
ate a FUNAI para saber se a Eduardo, chefe do setor administrat Ivo
daquela
ADR Juntamente com a advogada Ora. Margarida da aludida ADR, se
iriam
viajar
em nosso
carro ate Nova Xavantina, onde iriarnos depor em audiencia
Trabalhistay movida pele Fabio Jose de Souza ex-vaqu~iro da fazenda Comunitaria
do Xingu, contra a FUNAI. Os mesmos disseram que iriam em carro proprio,
logo
apos seguimos viagem para Nova Xavantina. Chegamos Nesta cidade por volta de
20:00
hrs. Fornos a seguir ate a casa do Sr. Aramisio, para ver se BedJal
Ja
havia chegado avendo la chegamos. BedJai Ja se encontrava na casa.
A
vinda dele ate
Nova
na audiencia
trabalhista.
A
era tambem
para prestar depoimento
Xavantina
15:00 hrs. Apos prestarmos
fora marcada
para o dia 28/04/92 as
audiencia
depoimento
seguimos para o hote17 e a Kombi foi levar o Eduardo e a Ora. ate
Barra
do Garcas. Pernoitamos em nova Xavantina, e na manha seg~inte
seguimos
viagem
para Canarana7 Chegando no inicio da manha nest~ cidade. No mesmo
dia
encontramos em Canarana7 com o Paulino. piloto da lancha, que estaYa aguardando
a l iberacao de ccmbu$tlvel para a lancha. Porem nac havia chegado a ordem d€
1·-·\gam~:nto,
no banco, e o gerente do pc:,stc, de 9i:\':,it>'l ina se> 1 ib€wavc\ Q combu s t i v e I
perante a ordem de pagamento. Desta forma entrei em contato com a Fundacao Mata
Virgem solicitando a liberacao de recursos do projete Fronteiras para este fim,
Ja
que o material que a lancha transportava seria para construcao
dos PIUS
BATOVI,
KURIZEVU,
STEINE
e ARRAIA.
Assim que sai do posto de gasolina
encontrei-me
com KOKOTI chefe PI PAVURU que estava com a familia em Canarana~
falei
pra ele qu€ precisava de agilizar a aquisicao de combutivel e que para
isto ser feito
eu iria solicitar que os recursos ~ossem
depositado
na sua
conta,
para nos mesmos podermos movimenta-los. Em seguida fui ate prefeitura
conversar com o prefeito sobre um terreno que o municlpio
teria doado a FUNAI.
O prefeito
confirmou
a doacao, mas nao soube me dizer quem da funai
teria
recebido.
Disse-me que a Sanbra, da Fundacao Kuarup, ~alou que construiria
um
hospital no terreno. Em seguida solicitei ao prefeito para passar um FAX a FMV
solicitando o recurso para adquirir combustivel e materiais de construcao. Apom
sair da prefeitura encontrei-me com o chefe do PIV KULUENE, Luiz Fernandoy e o
mesmo
queria conversar comigo, eu lhe disse que naquele momento nao poderia
e
era para ele passar onde eu estava hospedado. Encontrei-me
novamente
com o
KOKOTI
e lhe disse que seria depositado mas dinheiro
em sua conta7
para
podermos
continuarmos
trabalhando. Apas resolvido estes assuntos
liberei
a
,r->Yt')ta
para
levar o pe-ssoal
<~ os ge1H~r·os al iment i c l o s de Canarana
para l=>IV
KULUENE. Fretei uma caminhonete para levar o combustivel para o PIV KUt~t~E~
Ante!;;

de

i1r

embor a

conversei
com o Luiz Fernando e lhe disse que iria tira-lo da che~ia
do PIV
KULUENE.
pois ele nao me in~ormava o que acontecia naquele PIV, e havia muitas
pessoas entrando sem o meu conhecimento.
Ele disse
que tudo bem, que
realmente
nao passava
radio
e que eu poderia ~azer o que achasse
melhor.
Em seguida
chegou
a caminhonete
e nos embarcamos para seguirmos
ate o PIV KULUENE,
chegando la por volta de 1a=00 hrs. Na PIV KULUENE existem duas casa de tabuas
e uma de palha. Uma funciona o radio e serve tambem como dormitorio,
a outra
~ica
o che~e
do posto, e na de palha mera e Ronaldo
Kalapalo.
No KULUENE

-....•
encontravam-se varia pessoas das comunldades Xinguanas, esperando a lancha para
retornaram
a suªs aldeias. Na mesma noíte nos seguimos viagem na lanchar
o
barco a motor que nos iamas utilizar foi rebocado pela lancha.
VlaJamos
toda
noite, na manha seguinte quando estavamas passando pela boca do TUATUARI soltef
o nosso
barco e segui para o PI Leonardo com o pessoal
Waura.
A lancha
continuou para o PI PAVURU, levando o pessoal, assim que a lanch• chegou no PI
PAVURU. Cesar, Kakoti, Yakuma e o pessoal fizeram a distribuicao dos materiais
e carregaram a lancha para levar os rnateri~s ate seu local de origem.
Cheguei
no

PI Leonardo

dia 02/05/92

posto Pirakurnan~
PI.

as 7:30 hrs, na Leonardo

Otavio auxilia~

de enfermagem

encontrei

com o chefe

que foi prestar service

do

naquele

Encontrei tambem um branco
Xingu sem autorizacaa
da FUNAI
e sem conhecimento
da
administracao
do Xingu. Perguntei como ele havia entrado no Xingu, ou se ele
tinha autorizacao Para entrar no Xingu. O mesmo me falou que veio Junto com o
pessoal
que foram construir as duas casas Xinguanas no Rio de Jan~trg.
Ele me
disse que ja conhecia o pessoal do Xingu na epoca da filmagem Rui Guerra.
PiraKuma
chefe do
posto
Leonardo
tinha convidado ele para vir ao Xingu. Perguntei para o Pira se
<~ l (~,,
tinha autorizacao da FUNAI, mesmo me disse que nao pediu autorizacao
a FUNAl
por causa do tempo. Como o cara naa tinha autorizacaor pedi para ele sair
da
area na PFimeira oportunidade, Para Canarana.
Por volta
de 10:00
hrs7
Aritana
chegou no posto, me ~alou que o pessoal da aldeia YAWALAPITI
estava
):.riste por
c au s a da morte de um n,p.,\z.
-f' ilho
de-: MAPUl<AlAl<A
YAWALAPITI.
,mecamos a conversar, sxpliquei as dificuldades que eu estava en~rentando
na
administracao
do Parque,
por falta de recursos.
Falamos
tamberu
sobre
o
destacamento da FAB, qu~ esta sendo entregu~ para a FUNAI. Falei para o Aritana
que por enquanto nao estou sabendo o que vai ser daquele destacamento.
Se a
FUNAI
vai criar alguma coisa ou nao. P~di para Aritana. para ele falar
com o
pessoal para nao tirar ~s telhas das cas~s. Falei por exem~lo~ do que foj feito
com a fazenda Agropexin, onde tinha 300 ou 400 cabecas de gado, 04 cavalos,
06
casas
construidas
de telhas~ tabuas, 01 serraria montada e que o pessoal
destruiu, na epoca do Chico. por isso tinhamas que cuidar do Xingu, para ver se
a FUNAI
pode aJudar a fazer
alguma coisa naqule destacamento. Ja que a FAB
deixou
para
a FUNAI. Falei ainda para o Arita~a que eu ia botar la no Xingu
B0 cabecas de gado. mas como nao tinha capim estou levando so 55 cabecas
para
que

entrou

no

la .•

Falei das mudancas
dentro
da FUNAir e as mudancas que estou fazendo dentro do Xingu. Falei dos chefes de
posto que nao estavam trabalhando direito. como Patoiti, Bedjai,
Fernando,
e
Jawariu. Falei para Aritana que eu estava sabendo do service do Fernandov e que
eu tinha chamado ele e Bedjai em Brasil ia para ccnv€rsar com eles. Queria falar
p1m eles sobre a en t rad a e- a r.,;,,\ ida das pesso.:\s~ Mas; e l e s n ao estavam
cumpri nd o
, coisas que nos tinhamos combinado. lambem sabiam que as l iderancas
estavam
pedindo a permanencia do Fernando. Mas a ~alha dele era nao comunicar as coisas
para adminlstracac
do parque? om indios saem, ele nao comunica,
os brancos
entram no parqu€ sem autorizacao e ele nao comunica e isto nao e bom para
ele.
e para a admini~tracao do parque, porque se alguma coisa acontecer a ~unai vai
culpar a administracao do parque. Por nao estar vendo o que esta acontecendo no
PIV KULUENE. Por estes motives estou pedindo a saida do Fernanda"
Fernanda

quanto
aquele

Aritana
me
diss•.
se aJuda ele, mas tamb~m todas a~ outras liderancas.
Falei

qus

que
a isto eu nao tinha nenhuma duvida. que ele ajuda todos que vao para
PIV~ Mas ele ta la e pra lsso mesmo. atender qualquer um qum chegar no
nao

~I

PIV
KULUENE.
Depois
de muita explicacao7
Aritana entendeu e pediu
para
eu
voltar
em
outra epaca para explicar
as mudancas
para as
liderancas
no
alto
Xingu.
Eu
pedi
para
ele
marcar
uma
data
para
fazermos
reuniao
com
a
l iderancasy depois que eu passar essa trlste2a que eles estao passando.
.
·
A~itana
despediu
dizendo

que ia voltar outro dia para converar. Mas ele t-inha que voltar para a aldelay
por que o pessoal de outra aldeia estao chegando toda para chorar.
Eu
tambem achei
melhor
voltar em outra oportunidade para conversara com as liderancas. No dia 03/05/92
fui para o PIV BR-080, passando pelo destacamento para ver as coisas que a FAB
deixou
para a FUNAI e tarnbem para conversar A~viavi e o Sr. Isael. Cheguei
as
12:00 hrs no de$tacamento7
Arviavi e o Sr. Isael me mostrarao as casas e as
coisas
que a FAB deixou7 tirei 05 fotografiai das casas e das tanques.
Sr.
Isael e Arviavi
rue ~alaram que o pessoal da FAB iriam voltar
para tirar o
tanque
de combustivel.
Depois do almoco eu segui viagemt
parei na aldeia
Morena7 onde o pessoal daquela aldeia pediram lonas e sacarias para armazenar e
colher
arrDZt. e feljao. Pediram tambern apoio para vender em Canarana
ou Sao
Jose do Xingup vi naquela aldeia varios pes de laranja carregadas~
e eles
querem vender laranjas. Eu pedi para eles avisarem a epoca que eles vao vender
laranjas,
para
que possamos ajudar no transporte. De la fui para aldeia do
Pionim,
aldeia esperanca~ la eu vi alguns pes de laranja todom carregados.
As
mudas que fornecemos as aldeias desde o comeco da minha administracao que hoje
estao dando
resultado.
Cheguei na T~rra Preta para pernoite.
dia 04/05/92
passei
no PI PAVURU no mesmo dia fui para o ~I DIAUARUM, foram comtgo
Kokati
chefe do PI PAVURU. WAMPI TXICAO e Cesar que foi comigo desde Brasil ia. No
r~;mínho
passei
peh\s
aldei<:\S do Ch l eru i t o Ka i ab l 7 do chuo e Kaibi
onde os
Ka i b i
estao fazendo
um picada ate o Rio Arraia~ passamos
a seguir pela aldeí~
Tuiarare,
vi que todas as liderancas Ja haviam descido para reuniao
no PI
DIAUARUM. Cheguei a tarde no D_iauarum, conversei com Mairawe e combinamos faze~
a reuniao
no outro dia pela manha. Naquela noite fiquei conv€rsando
com o
pessoal Suia na frente da casa onde eu ia dormir
Comecamos
a reuniao.
com
lideranca
participacao
dos lideres Kaiabi, Suia7 Juruna e Panara. Algumas
nas
falaram
que estavam querendo que fosm~m construidas as pequenas farmacias
de
aldeiasy
Cururu7
Capivaray
Tuiararer e Suia~ para dar melhor condicao
trabalho para os monitores.
Mairawe
pediu
para
consertar a balsa do Pqxin, e os recursos poderiam ser proviniente da venda de
gado da fazenda comunitaria Xingu, eu lhe disse que veriamós
como poderiamas
fazer
isto. Lo90
depois eu falei sobre a implantacao de uma cantina
no PI
DIAUARUM para que, podes$e~os ao maximo evitar a saida do pessoal para cidade,
fornecendo no proprio parq~e os materiais qu~ eles iram procurar na cidade.
Deixei com as liderancas
fa-...Sle assuntc> sobre a c an t i n a , par·a <?1es pensarem <f: 1H,s P<:>dermos ·Fa;;:er
alg•J.tu<":\
,isa para eles. Falei na reuniao que tiraria o meu pessoal
da balsa de
travessia
e que escolheria 04 pessoas das comunidades Kaiabi, Suia,
e
Panara
para ~icarem cuidando da balsa, e que duas iraiam para cidade para ~azer curso
de operador e mecanico da balsa.
Apos
o
encerramento
da
reuniao continuei o rio Xingu com destino ao PIV BR-080, onde Junto com Cesar e
Kokoti, estuclariamos umas maneira de ~azermos um curral na balsa para podermos
transportar
o gado da fazenda comunitaria ate a posto Jacare na antiga FAB.
Resolvemos
levar para la o gado fim aproveitar a infraestrutura
existente
ou
sejam o curral e os pastos que na momento precisam de serem re~ormados.
Descendo do Diauarum passei

~-

s

,·

••

pela aldeia capivara, pela aldeia do pai do Paie e pela aldeia de Nunin onde
dormimos.
Chegamos no outro dia no PIV, na beira do rio olhamos a balsa~ e eu
falei pro Kokotiv Cesar e e Wompi para irem tirar madeira para construcao
do
curral.

Fiz
do

PIV~ e lhes disse que faria as modi~icacoes

reuntao com o

pessoal

no PIV~ Ja que o presidente

da

FUNAI extinguiu
o PIV BR-080. No outro dia ~omos ate o Ban~ onde entrei em
contato cem a mata virgem e a FUNAI. Sol icltei
que ~asse mandado um PTA pra mim
para o percurso SFA/BSB~ retornei ao PIV, e passando pela ~azenda ~alei com seu
Raimundo
pra prender o gado que na manha seguinte eu iria la pra apartarmos
o
gado que iria para a f~zerlda. o outr~ dia chegamos cedo na fazenda
comunitaria
apartamos 56 novilhas e 01 touro. todos da raca nelori·. Retornei ao PIV entrei
em contato com o nosso pessoal que se encontrava no destacamento flm
verificar
a candicac da lancha ~a FAB, e se dava para colocala-la em funcionamento
para
ajudar
a balsa de travessia no transporte do gado ate a FAB. Depois eu falei
para eles trazerem a lancha da FAB~ No dia seguinte viajei para Sao Felix do
Araguaiav
foram comigo Mairawe, Nikra, Tacap e Yakuma que traria o carro de
volta~
Quando cheguei em Brasil ia
RDG do Kokoti informando que, segundo as boiadeiros, a ccnstrucao
de
recebi
curral na balsa teria que ser feito ~em firme7 e que somente com prego, corda e arame ela nao resistiria, entao resolvemos que 02 caminhoes gaiola
iraiam na
balsa
levando o gado ate a FAB. no inicio da minha administracao
contava
e
Xingu com profissionais da area de saude em todos os PINS, tinhamas
na epaca
uma medica.
uma enfermeira padrao. e um dentista todos morando
no Pqxin,
e
. nda havia a presenca da EPM. que de tempos em tempos vai ao Xingu, como hoje
·~e a E~PM c on t f nu a la. Porem ag(:>f''é\ a sit:1.1a<:ao e diferente,
alem de n ao t er'mo s
mais estes profimsionais
atuando
no Xingu ~ata-nos
tambem. recurso
para
aquisicao
de medicamentos. Atuam hoje no Xingu uma enfermeira
padrao da EPM.
contratada
atraves do convenio com a FMV, e esporadicamente vao trabalhar
no
Pqxin
algumas atendentes de en~ermagem do_quadro da FUNAI. A presenca
marcante
na area de saud~ do Xingu~ sao os monitores das comunidades que vem fazendo
um
trabalho
de ralevante irnportancia ~ara as populacoes Xiguanas.
porem so os
mon i tores n ao r e s o I vem t 1:>dos o? PJ-:.ob 1 e-mas. q1Jando ha c:,:\filt')fü meio ur·gernt e
f'az-1,H":
nescessario
a presenca
de um medico para orienta-los.
Outras vezes ha a
nescessidade
de yemocao
de pacientes. o que as vezes demora a ocorrer
por
problemas
de recursos da FUNAI, acarretando com Isto obtos. Nestes ultimas
meses ocorreram sete obtos, alguns eram esperados, porem outros nao. pois foram
de pessoas
Jovens. Os obtos ocorreram nas comunidades
Yawalapiti.
Kamalura,
Metyktire,
Krenhacore,
Kaiabi.
logo este e um problema
que nescessita
de
soluc:ao
1Jrgente~
Por
outro lado
e
uma
satis~acao
que as mudas de laranja que 9oram plantadas no ano de 85/86,
Ja
~stao produzindo nas aldeias do Pale Kaiabi, Capivara Kalabi. Chiquito
Kaiabi,
,
Pavurur Terra Preta Trumai, Esperanca Kaiabi, Morena Kamaiura, PIV BR-080,
):-âzenda c omun i t ar La , Aind.-:\ neste ano ter·e.mos uma ·f,:\rt:•Jra c om felJ::H>, ja que eis
Metyktire
do Kapot e Cacho€ira plantaram. com tarnbern as aldeias
Tubatuba
Juruna,
Txicao.
aldeia Morena Kamaiura e aldeia
Waura, corno sabemos
essa
leguminosa
possui
altos teores proteicas. vindo a ser um complementa
a sua
d i et: a a 1 i m€n t: i:\r
fl

