-.~

;

··,tiva

1

oJ-

11

ivrú

Belé111, _

1

J ->~- ' -

,..1 •• -~·__,

J_C::; ... ,\ o G' . " _; ..i . ?. ...-

cmJFE DA DIVISÃO .DO PATRTiiill.fIO INJJIGENA/ 4nsm.'RjFUUAI

AOs

r. srnorss.
Eate documento

to

Projeto10.PERA.ÇÃO

t10

da Reserva Kaiapó,

ref~re-sa

ao relato

INVERNO, preeentemen,te,

no PIN' KIKREI'U11t!,I

desenvolvido

admin~trativa

sob a. coordenação

de supervisão jll:!!,.

de atividades

e técnica.

desta

EX:ECUI1IVA REGIONAL - 4• SUEU - a.través de sua DIVIBlO

INTENDEN'Cll

41 SUPER-

DO PAT.RIMÔ-

líIO INDÍGENA - DPI.
II.

DESENVOLVJKENTO •
.Partindo

de Be~~,

mou-se oom destino

1

ao distrito

Em Tuoumã,

Kikretum.

vo, tais

junt.amento~ cote :ioia engenheiros

for11111

ru-

aldeia. indigena

de oúnho administrat.!_

tomada.a algumas providências

diversos para uso ou aplio9.9ãonos traba-

de campoJ genero':l alimentÍoioa;

lhos

à.

de Tucumã e, posteriormente,

como, oomprasde materiais

florestais,

oombustfval

o Sr. Angelin Orio, propriet~o-aÓcio

r-i também, entendimentos

do. Fi:rma Madeireira

com'

colaboradora,

no '

r
sentido de obter-se do mesmo o apoio logisticot
no tooante a disposi9a.o
da

de obra operá.ria

111ão

da equipe de Tuoumã.pnra. o looal

e ao tranaI)orte

de ser-

viços e vioe veraa.. E assim, tudo foi arrumado, a:pesa:r do espanto do Sr. An~

l
1
f

que nio nos esper ava f'a.oe eo feriad.ão

lin,

tivesse

mu:J:to er:i.boi·a., ele"

da :3em1.U1a santa,

sido al.ez-t ado , um d.ia antes via. ra.diog-..:-amo. emitido

da 41sUER, sÔbro a.

15j'o4, chegamos na. aldeia

a noaaa

ohog8rla.. O cor to ~ cr.:.t:t no e.ir:. ;,:ogi:;.:t.n,;c,

~tum

e, em ali chegando, entre outrns medidas, estivo junto coDl o chefe-'

~
.•
I~ ,....; 0
proll':1.::1.
1.~~·-

+

:1, ('_

,,; 1.>fhO

r.,-,·'
J'
<'.•'"
_, . ..i~gena,
~·-·,

Carlos NÓbroe;a e JoãI) Freitas,
,

indigene,
relações

r

- ~ .•~ ,u
-(
,~'...~ r-.,:

até

::>.

'f'c
·:>
,.· ..· ~ 1:10~"".~
•. l,,B

•OP.! ~

pr~~t3.nç-ri.do cac.íque daquela

•

conninidade •

• "

de res:peito

entre

a J.il.lNAI e

O!'.!

fNDT~, ent;o?

e as rosul tantas

d.aaae ~rabru.ho para

J ovar

os objetivos

o bom estar

o problema dele não é mndeira,

já

.falta

tinha perdido

dJninistrS9ão
MOO. ISI

de anaietênoi

um neto

regional

e

pois qu01 pfll.•a ele,

geral

madeira

U.J 11,.1-: o l'\r•,'\J 6.e1e"e;·:t~ doente,

das

no oonheo ímerrto"
do nosso'

da comunidade

ao que o grande ohef'e noe res_por.id.$\.1; ,'.):::·m f:d~z.,a. e d.esdám, dizendo,

abandono,

h -i.. ••; o.,,
r." I
engen-e

o 11.dor Tu-to Pombo Kaia}.,o, para., como j a. e de praxe e faz parte

daquele chefe indÍgenn, o porq:ue de nosso.a preaençao,
trabalho

1avos, e

JT

f

11

que o

tem demaia,

é sim'

com malá.."'.'ia; quê

uma paz-errtaj que não eatá nada. aa:tiafei to com a a-

da FUNAlJque esteve

em BraaÍlia

falando

com o preside~

,..
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'Ili da. .FUNAI sÔbre essa. sua. insatisfação
ao p1,esidente

para compra de um avião,

douJ que na verdade,

.

em vez de nós,

"

,-,.

dente ôal.omao11;

praticamente,

à ouvir

nós nos limitamos

a realização

deste

-

para externar

a ocasião,

algu-'

a minha

a Comunidade Indígena

mor-al.Ldade e de pol!tioa..

divorciados

fiz

'

desejado e permitiram, pelo menos até agora
eu aproveit0

Áliaa,

ccncor=".

pesaoal, e da equipe,

do aangado o acãque , ao final,

não acata. mais a administração

~otão inteiramente

o presidente

eoporando mesmo era. o superinten-'

com o ESTADO CRÍTICOem que se encontra

·Pombo não reconhece,

ele,

poz- uma queat ao do aeguran9a

tum, em te:rmos de disoiplina,

dela

no que, dizendo

as reolamaçõea

trabalho.

com a 411nUER; que :pediu autorização

ele estava

mas ponderações que surtiram o efeito

preooupaçãp

geral

Kikre-1

A bem da verdade o Sr.

d.a 4•stJER/FUNAIJ

doa da.' FUU.!LI. E desaa

jeito,

os objetivos

na minha intor-1

!)rete.çio, não pode continuar.
Outro ~onto que subtraiu e marcou eote pioneiro
recimento

ao local

FUNAI, lotados

previsto

para

a execução do projeto,

nas ADR'S de Altamira

e CARLOS SOMPRf.. Essa cont ra-marchn
e operacional

e Itaituba,
forçou-nos

ao ;projeto.
~

dos técnicos

CARLOS VI..ANEI '

rospoctivamente,
a reprogramar

agrÍCol as da

a porte

ro1:c1todolÓgicn

que ao invés de operar com duaa equipe6 está

do projeto,

com apenas uma, eern, cont.udo , a1torar
teiam

trabalho, foi o não compa-'

E asailD, pe:rnoi-tamos

Â

de manha. cedo, subdmoa o Rtozinho

o s objetivos

ou desviar

no dia 15/04,

#

principais

1

que nor-

e, no dia aegui.Jllte

na aldeia

·~

operando

-

a-t~ a area de ezp'l oraçao cedida

•.

'

a Inda.stria

de'

.LâminasN• Sr• Apare cida.
III.

SITUAÇÃO OPERACIONAL DO PROJErO.

1. Looalii.5açã.oda Á:rea de Expl~ração z
leito

do Riozinho,

essa

desembooaduxa desse

p.

área. fica

situada

Tomarnlo-ae como ponto de referência
a partir

curso d1 água no Rio Fresco,

de aproxâmadament e

até um igarapé

WlO

tributá.rio

o

7Km da •
pela

1111:!,

esquerda( dosoendo), chama.dode grot a do Tampore.
O lenvantamento

tez do Riozinb.o.
pore,

depois

a. do Piazza,

dii-eita.,
deira,

vem eendo execut ado , no sent ãdo rlo igarapé

No momento, a. equ:i..J?e es·t;i trabtllhando

passari

para outras

e assim por diante,

frentes,
na altura

ria f'runte

da servi90

te.io como, a do la.joiro,
do tributário

rrom11ore para. a '

da

Segundo inf'ormaçõeo :orelimina.r'3s, tem al guna quantidade
,
•
!'teMi!J·ru,-o
yrem, ainda e eobremod.o~aaaegu:,-r..r ismo como :realidude,
#

JllállgU.aira,

a

Rio Vermelho, pala margem

existe uma :frente de eervi.90 que trunbém será ccintom:plada neste
_d

do te.!!!.

estudo.

significativa
de ma
"
e roais seguro •••••
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agita.rdw.inoa oa resultados

a. áre:?. de explorl:l-ç~..o do Stº.

2. Com re:ferância.
em virtude

da. novidade

rea de exploração,

do Levaní.areerrbo ,

,

que

1110

~

ainda tem madeira abatido.(deo,ritalizada.)

evidentemente,

~ Firma. Azzaip

.tomemos oonhecimento ria Aldein KI<T, de que neaaa a.-'

f'renta de serviço será investigada
•ase,

Antonino concedida

pelo projeto,

pela tal

ae possivel

dependendo da disponibilidnde

firma, esta '

ainda nesta

primeira'

de tempo, senão trabalharemos

'

nessa f'rente sÔ~ente numa segunda fe.se do projete, a sor negociada com a Diretoria
da DPI/4•sUER,IFUNAI.

3. Dentro das metas estabelecidas r,elo
r-3sul.tados1
oom a

nrn.

- qusntidade

no ~ina.l obteremos os seguintes

projeto,

da madeira comprometida por força. de corrt raêo

e qualidade

DE LAMm.AS NO SRA APARECIDA•
...,
;

'
"
- :l.nformaçoes generioas, de caz-at e r visual,

9ão agressiva. no ecossistema. local,

e seus efeitos

""

sobre o impacto da e:rplor.!

para

a biologia

e cultura

indi-

gena.

4. Devido a.a

da tampo, de peesoa.l( pela auseôncia dos técnicos agr!c.2.,

limitações

las~ assim como, a de um mateiro habilitado), bem como• pala ausência de conhoci-'
mentos prévios da equipo téonica., no tocante

a área. em tela,

deparamos,
,,,,-.,

desta. feita.,

tornar-se imprática.vel

diante

a realização

t... ..•. agn.Óst ico proliro.ina.r) q1~0 pudesse

exploradas

dispersa.e

de exploração,

e nessa. condição, repito,

pesquisa de cunho estimativo,
iía.r.i.ani a realidade

de toda essa. realidade

e raleadas,

samtla estudar

as altemativns

5. Eu deverei

retornar

tor.na.-se liprá.tioavol

Lnd.Lcudoz-oa da produção

de revegetalizaçao

a área de sarvi9oa,

a at~ esta data• certamente,
oaao o prazo

devido

já

-

deste

.

t

não :::-etra-

E eu aprovei-

,: aoja executado

UUl

"
invanta.rio
'

ano, para. que po.2,.

deaaa are a,

.

até segunda. ordem, no dia 65 de maio'

teremos uma posição definitiva.

venha a. ser ultrape.ssai.lo,

aobre-

e :falsa qualquer

florestal.

logo ap~e o t~.nnino da. colheita

área,

'

as árvores
.•.
ao elevado gradiente

pois que, est~ti~ticomente,os resulta.los

doa parametros

nessa

em que noe!

pa.ralelo(inventirio

de um trabalho

te ci. opor-tunidaà.e. pare. su.g~rir que '' a :posteriori
eilvioultural,

-

área. aonde oat amoa trabalhando,

nessa

bastante

e metodolÓgi-

aval iaJ' o :po··c enoí.al. mad.E, ireciro da área,

tu.d.o em te:rmoa de mogno.· Ali~,.
em pé estão

operacional

.
o ja"' avençado estagio
de exploraçao no qual

ea da firma madeireira., considerando-se
se encontra

a realidrde

não heeitaroi

ooia a anuência. da Chefia. da DPI e do Superintendente

das atividades

em p:c-on'Oga-lo, lÓgicamente,'
ela 4ºSUEP/FUNAI.
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6. Durante

a. minha pe:rlllanânoia na região,

onde estávamos trabs.lhandoJ
Ógu.as1

tudo ieso,

.,,

e o Riozi.nl:to

aã.o ind~oioe
-

porem, as ccndãçóes

não choveu, principalmente,

já

mostra sina.is

da que o per.iodo

de drenagem do solo,

chuvoso

no local

de rebaixamento

já

a.das'

começa a f'inda.r,

'

na. are a de exploraçao aao preca.rias

e

#

-

-

"

aindá~ão favorecem o inioÍo da extração mecanizada.

7.

Pnra. finalizar,

gostaria

d~ alex·ta.r a. a,lmini.stragão

"'

.•

aobre as rea.ie possibilidades
reiras

qlle

penas

já

a. t!tulo

ele retorno

•

. r

a area Lndâgena, aquelas

atuaram e.xploriir.1.domad.eir,:~ nessas
de iluetraçã.o,

,m:perior da. 4osUERjFUNAI •

florea+.as

suas atividades

reserva indigena.

Preaentemento, era o eu tinha a i·elatar •

cJ. Mh, / trf i:

t:
;t,/c~ tt
1

n'

'lY

MOO. ISf

'

A

mad.ei

da área indigena.

A

a firma. mul'timã.d, segundo um de seus diretores,'

logo que oaeaem aa chuvaa, ela. roativari

.BELÍM-PA,24 de abril

.
:f1:rmas

de 1987.

Hicar-dó~tuk da ~. va
Engenheiro F !oroslat
PorL 1198/8@

,l1',.:·;

madeireiras

dentro

da

