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'Xok: Á gente não -vai :m:8o1ver na.da, a gente que=isa.ber - se ·voCeii vão ~:pã.gar - 
J - - -·.:.,....:- ••••• ~.Jl'a. 

:, l'iiio p:neci3a e~ic~-imais nada. •• ~ . .. • _ ...•..•... :: ~ ... 
} :P .. F. Voces .::tem _que~ ~ci·~~- llJ1ll: ·~e~ _ _po:r{todaB. A p:rm:pri~ lei ~;;_;;~ ~~~~- . 

l gnz-a., Be. :não_ bc:m:ve;- entenàim.entos.6 ._o t"(_gQY'l!!~º-ª-ecn:eta.. a desapro_priação_ . .Ai 
·l--J)iãr ~~-~~;;- ~-rs_:~~~;s ~--~~~t;-- ~~ âep~~~ ta··~~- di~~:i to.~ -~~~:i~ ~~;;~si 

~ taao. no -bano o é pn:eju.izG _JJno :lndio. ':Eu vi:m aqui ·lioje...:prá o..eciàir, _J>ara. be- 
~ . - .. -- - ~--, - ...• 

:nefício -de -voce3. Não adianta colsca.r na.cabeça o_que o antropo1ogo ae SP - ~ -- . - . 
àiz. Nos i;e:mos que J)en.f!a...-no xea1. Se não J>ensa.rmos .em -te:mno!!' rea.isy - o.,_go- - - .• -- . 
v ezmo cle.sa.yno:pri& :porum :preço tal. A eletronorte vai dizer aos 1Srs. - o:-que .• . _._ - 
ele pagou ~os desapropriados ~qui e ali, sem nen'hu:ma 1n.entira.Jsu sou o_~re- ... .. - . 

• ,( 
j 
i :;, 

si dente d.E :funai, v oc e s tem que acrefii ta.mo presidente a.a :funai, se ~s -- 
.•.. ._ - - .. -- .•. . •. , ..•.•. -- 

ou t:mrn men+í ram, eu não lllinto. Se voces não entenaem., é J1robleTI1.:1 à.e voceis • . . 
~esolveTeste proble~a. 'En.·levei o . lTiv~os UlIU! z-eun'í.ão com 2· ministIIDs ::prá . ., 

[p::--oblem.a de voe e s , Iato eu queno g_ue voo es en+enüam, Os m'S..nistnns disseram: 
, O gov ez-no qu er-ac ezrtaz-, :E pneciso ace:rrtar com os inaios. Os indios tem.que 
a c e í, ta.r. Se os inàios não .. g_uize~em acietar, o governo vai aesapro:pr:iãi- • 
ralei: Nós estamos indo lá pr~ de~ender.pessoalme~te o.índio. -Veja bem. . - .• .•. ..... •. . - .. '-- 
Rol:: }fui ta gente, até gente JJequena··:rala :isto. 
P .?: Não .. Pe-ra aí, gente :pequena não. :Eu não vim aqui :prli -~enti;- Jião:Jo .ID?-e J ·- - -- .•. ·-·~-· - ~ .. ~~---·- .,:-:,.·::;..- ) 

o p:::esidente. tá 'f'a.lanà.o prá voces é verd.aãe.. · · _. ._ . .. . . J~ - .. -1-- .. --· ·- .. 
::P .:El..: Jã g_ue não -temos ziennuma de:fi.nição nesta his-tônia, vamos "Iala:r na 
indeniza~ão. -0._que o govetnÕ-àéh~-:pa.ra _:pa~;~_(e1e- semp:ne _dirigiu a· c·~nversa 

.. - .. - ~ . ' 

.Ai 

/

P.F.: O ?roble~a· é o se_guin±e: o governo chegou ao 1uaxi.mo de 30milhoes de 
~~zei:::ms. Isto tá se~ao- J)~go, nós ··não podemos ãiz~~ que é indenização. Se , . -- .. - ! àise::nnos q ~ inãenizaç.ão, os ô::-~ncos que :f~:m indenizados li ao ou-to -lado , 
( o :r da maq , tá pif'ando!) vã-o JJedi pá elei;onote -pagar. Então vai se. o se-; 
guiniie: nos Ya~os paga as axvo es ao p rec o qu :foi :p~ go aos -o:--ancos *-11- cento ( 
fie · · · · · 1 200 n~ l - - ' · ·. ) I _ -r;an.~~ cas1;c!l.!1eir~s, • 'v(.i' p~ a~ nvo:,es,_ que "". sa~ ~a~1;anne1ras, q:ue ··/ 
yvac 11cc1 e ora v oc e s , que voces pocte::n:a.o r-ev enoe e o t-es1;ant~a2p ser como au: 
\xili0 social, ~G não tem~s pe~ante a lei, co~dições de indeniz~r. l 

t
-- a •- · - ~ · · - "T'\ a = · ~-;-- - · .:..-.. - ,1 .i'.>..Ok.: Que esse peito eu. na o ª.§e11;0 nac. .ro ~ .r a c at , J.tE.O aru.an uc:. s egu.a:::- ria o ; 
Hã:J oue -:ia~t:' então não vaga. - - - - 
P.Y: Não, nos Y~~os pacar, ~~ eei. O ~~yj~o que o Gave::mo poae pngar é 30 
::ül~oes. 
:Ko1:. 1Jas crao v o c e diz que nã o "te::::. ói ..-.n einn ••• 
?~r. l~ão, os 3f !J.iThoes ele te:n., ele paga • Jiós ace-~ar aqui, s emana que 



~.):-;1. Não tem os 63 :milhões ••• 
:P .'F. 83 :miTooes o..; gove~o não -~ga ? 

• - - - -- • • • . - - •• • - •••. ,.._,. ,J.,~ ~ ~ 
Xok. o ~overno~-'tá J}aganao· -tono .JII-.mdõ:. :- · · ·- -:· -:---- • · · · .._~ · ·· ~.::- --·:·~~.:.. o . . . , - .•.•..•• -~.,..__·-~~= 
•••.•• J •• ~· - ,,.. ••• .-- ~-- ,,..-~~ ••••• -·!I"--~--,.---~ ~ lf~~-1;.., -- • •# ~~~.Jl';~f"~ 
:F:F •• -01ha aqui9 .se-voces·não~a.cne<li,:;am"'.n.o :9. ~--es-tau d.izenao •• .;,.:.:- ~ . ·· 

- •....•• __...,... •. .,,... • • ~ •..••. -- -- :."' --- .••••.•••. ~- ""'- •. z .•. __.._ -..-. ,,. ~-~ff., •••.. 
"I:" "\~ 1'1\.l' - a -..,_ -:i---- a --"'-:.:-··--·- · ._ .....•. .__ ..... -·----- · .... - - '!.~~ .~ • 
.n..O.r... ...;.i.o J'!:.gan O &10 u.u ::n:run O• ,. • • , . ~ •• · • _- • ', "'' 
-· .• -·- •.. -- ,,,. .,..~ ··~-.......-:._..- ••. ~-~# .•••.•.•. - •..•.•... ~~"!-- - ~.,.,. 1 .••• ,,.... r:. ,,..,,,.... •. ~ •. ~~. 
-o • - -..i...:~ • -· a -~-t· ·'::! -· ··..!. a -·-- .rn:r-· • •• ····:a·-.::.... a·-~· a · ,,..- ... -~"'#t-.$ -- 
.i: :Jl'. 'Jiao "°'--:psgan O OuO nmn O •.•• .:i.c:1. pagan O ·1.,0 O :mun O :I- - -.-·•.--:~ - 

• • .•••• • - -- • 111. • ~ •• = •• • - ç --. - ,t -, ,. - k' •. A' _ __.. -~ •..•• _I', ~ •• -- ., ,:.1. - .• ~- - J.-..: - - .• - - ' l - ~ ..._ ----· ·-- -· --- _,- ••. ~ -- •. - - #'> --- - •••••••• ~ 

J - • X, • .z.,ao utLe - - - ·- -- - ·- ""--...,.. .-..... .. ..... .,.. -... :, ';-..... ~ -" .. ...r..- t,.L "!-"':-. ~..._ •...... ;_t1r 
·:-J? ."F. Jliz, ve;je. "bem o que e"le -yagou aos out:rms·a.esa_:pro1>riadoa:~~-: · • ... '"":. .. 
;:_ -~~.:..-;!~ 
·;_: Xok. ~ ~gando. • • - - ;- .. -~ - ,, - -- - . ~-=-- - . .. '• - : :: « 

.P.~. Nao pera ai.. - . - -·- 
--Kok: Qui; não ·vai esyerar aí coisa ne~. -:Eu não api::r;o não. 

:P .-:F • .Não, :pera, J>eraí, o ·q eu estou àizendõ-.::fprá. -voces-ê-veraa.ã.e·. · ....• 
• - •. ...- .,. • ..--:o _._ .• ,t - - r:"' -- ~- & ~~..... • .•• ,.,.~ 

J'onW.P Não aêli.ant, nós ta.mõém. esi;amos :I'aJ..anã.o- â verô.ade -tam.bé:m :prã"'~1D.ã.êm.~ 
'1' .J?. -Vai indenizar, mas' o Jnâ~o gue o· g~overno. JJÕa:-pagRr é 30 ~lii.""o"e'r;,~ ess 
mesmo ·não :p;de sej/i,.,aeniz~ção, e?,-e -vai~ filze _ó ·:.e-guinte: a.ssistêncie ~-oeia1. 
ãse fü.sse indenizbção oa _ brancos vão 113:ocessa:=· ~- eletrono=te que não pagou. 

\.isto a ele • 
.P. :El. ..A ninguém. 
-?.F. Isto, ninguem. ~ isto; gu.-ero mostrar ~.voces a -"!re~1~~ae. 

_Kok. :En:tão eu não digo nna~. voces não -aiz na.ô.a. Fica ca'La'âo ,: 
l'.F. Não, ·não:- eu não que:::ro i~ ~TIJ.°oo::-~ SBE ~-âecisãotle --voces. veja -oe.::.-.: . - ~ 
se nós não chegarmo s a Ulli entenà.i::u.en~o, o g ov.e no vüi ã.esapnnp:riaz- e a:í 
üe~osita o âinJJ.circ, que .:muito ::-uim. Quanto1é que fuiria aí a àesaprop~açã~ 

P.~l. Senao isto, se:rroa os·36 :milhoes. 
?.F. Não, o v~lorful indenizaç~D que se pagou oo õranco. 

~.E1. O que se ~agou ao branco? 
~.F. E, ao branco. 
·p. El-:_ Se~àa --:i.;35~ó':-S po:r "h~~t~re. 
P.F. l.350 cruzeiros. 
P.El. L terra mais a cobe:rrtura vegetal, 1icando o governo de pro~rieãaãe 

-- - " 

---··· • 

aa te ~a. Aqui 2 esta térra conT-inu2 sencto ne voces. Então voces vão iazel . 
-p2.an'tio ·aeba5:x.o ae-ibha.s, criação aebaixo ã.a-linha, enquanto q_ue o branco 
lá não vei -te~ isto. ,.J.. te::-J.JI! vai s e r-ô.o gov ezmo e o gov. joga água (?) e=i 
ci.i-na: 0 governo ã.esaprop i:.. ..• Is-to t.. i:;;e::.· •. ~ :pocie J)TOVa:·pelos 2~eciiJos ieitos 

..!..,.. 
~ "-. • 

260 nil nectan~s, a~ui 285 ~~c~~~s, noz va~os p~ge.T lOO milhoes comp~een- . 
é enão l'.:. --terxa e -toda ma de:ira fie lei Q.-.ie o 5overno vai g_u~::-e:-- expl~:~a::-. .:- •. q'i:.J 
nos rião v~ülOS cow.n!:!Z.:.r 2 ter-'ª. Irns vazro s u::-'<:3.::- -o~le lic en ca ou.e os S'.!.'S. vii 

J...· - - - - - 

a.-.,, .•• '-'-- ge!l te po üe::- e cns t~-.J.Í::' ,... lin'12.. 11 con~inua se~ão ãos srs. p~i 

cnça::-, ~l3~ta::- ~ilbo, :pl3nt~:-- e ~~e lOT ••• 
-r }..- --:-; d"an~yD"ºc- ·fal..,.,.. .,.,;-"' t nrr.., í.êa ô e Il:::: .,"I"'\ ;:,.;-'- s-~. tP--'· .h.O •• , J1:;..0 a 1 -""'" --.., - =~ i....;...u~·~ -- C--·-"11.- - :..O ""~:r:crV--'-va e 1, ••.• -~- ••• 

}P.3l. Cos~ s~nho? · 
; K0l:. t. e o:u.;::ri a=i âe não a-p::::::::ovei -ta ~e:::1 um ;ic ô ça çc , 
_P.F. Lqui poãe aproveita::-. 

P.El. Yoae. O branco ap::roveita. Plen-ta. 



/ .•.. 
.• l..::: 
• 

l' .F. Qual a die'tância de uma torre prá outra ? 
~.El. 450 metros-por 12:50 de al-tuxa. - ..•. ..,, .,. •. -~e 

~ ~"\, ·' ~ .-~il~h ·..:t-1?!~: '!!., • .. . . ..;.:;;,."' 
l? .F. En-tão, aq~ em baixo .-voces -podem .i:azer -o que .. ·q1:u1zem3lllirp1sn:ü~.r.~l.ho 

, ~r ·~~- J)aSto, a te .ra é de VOCes. • ·.., • ~~<'1- ••••. "3 ,,.~- ,. r 

:P .El •. Não :pode botar arvo~ que vai ba:ter nos :ti.os. Não -po~e. ~1=~ ~- ·· 
l?.]'. A unica coisa que Tllo"i;er pnejui~o são .ae castanheiras 1! a'·madeira 
de lei. •.. 
Xok. Deste geito 

" E .m.~lhor ~e.zer. 

• eu gostaria, a Eletronorte ca~ar o feito prá desvisr. 

1?. El. Fazer como ? • ])esvia.r por cima • ..Não dá maã.e , Voces deviam ter i'a.18- 
do isto antes, em 1976, 1977.co .s:JJrx&X&Kã 
P.F. São 41 K:m.. : . 
P.El. Não ruí mais. J,.gora não.dá.Jnais tempo. Em 1977 ••• 
P.F. Resta epoca eu não es-tava ~qui.~. 

f
' l' .E. A substaçã~ está aqui. Ela nã :pode ir :prá 1á11 prá vim aqui., âepois 
voltar. Esta estrada é pra. darapoio à 1inhri.. A ·1inha· é :feita ao lado da 
e s ta-a ôa ••• 
P.F. Porque de vez emquando tem que·pintar. as ~orres • .As chuvas, de re 
nen"te um :f'io cai. Um z-aã,o , :Eu vãm de:fende::-n funai e :fiz uma :rmunião com - . 
os minis1iros po~·que não quero ve::- a desap~optiação. 
:Eu: Nas se houver a desapn:opria ção , 2 :fu.nai quer ver o indio dermunar o 
seu sangue. 
}?.?. Hão, aí a i'u.nai não entra mais. Voce precisa conhecer a-1ei. Estou 
mostrando com toda sinceridade. O Governo tem direitoº E -direito d~ go 
verno. Olha aqui. (mostrando o estatudo do indio):oo{d ) ... ;~~~i.;;ção! de 
obras pu.blicas que inte.!??lasam ao desenvo1vi:nento nac í.ona'L, Prá quem. 
aabe ler, vejo bem, senão chegarmos diz aqui., se. não chegara um enten- _ ·~ . 
dimento, :podera intervir, se não nfiouv~r solução alternativa, ·em area 
indigena por decreto do President. Não é a :funai, a ~unaitã éntrando 
nisso prtl de:fende~1os. Estou aqui pra de~ende-1oe. O go~enno não quer 
pagar os 83 milhoes. O governo quer pagar o que pagou aos brancos,, Aí 
e~ fui-1ae-Ià1.-:i.: não ! nós temos que dar ao indío. um ponco mai;: o indio 
é carente e a funai não dá ao inclio um que p.:::recisa dá. E'stou 6 meses na. 
f'unai e aei disso. Fui$ visi:tar um poãto inâigena aqui no Parakanã, uma 
vergonha] A serraria, uma vergonha.. lilão tem no.da/ 
I.iui to bem, a f'unai não teI!l. da do mas vai pnocuz-az- dar. · Então ~ui procura4 

• 

os :ministros pranão desaproprian:- 
Kru.a: Não é a la. vez aue falam isto. Nuita vez já zn1aram. 

J: P.F. Eu pergundo: se eu quizesse desaprop:n:i.ar eu teria vindo aqui ?Fani.a 
a reunião com os :ministros?. Eu estou inte:::re3sado em resolver o problema 
dos srs. Tera de acreditar nisto. vu ~.J.:J!-,'ª' .J • r~~ .•. ·-- 

l Kok. Eu es tava esperando voces c onv ez-sa r. caJ.mo., _explicando-; ·-mas que não-· 
l ~oces falam a mesma coisa. Eu n~o entenà~. 

~ l. 
, J onkorrenums Eu . . - ( b b ) queria, queria o governo !>assar aqui. ~ o 



P .:F •. Eu. -v~ -i!qni trazer ~ o:miem. do •• º- . . _ _ __ _ . 
IXon. Voces ea~o :fa.~endo com.o· este ·mo1equeA-1ue es~o ~~~~~~ ~ 
n ro da.gell'J,g -v o. voo e está ..1'a1mu1.o --mesminbo •. "'!'~~" .• - •. - ~ .1. ~""-:~~,...-~~ ·:..· ;~ ~ 

.., -1 ~ _, ,,.. .••. ,. ••• 'W,, - 

P .F. Voces tem que entender, não estou :não, eu- estou ·'fa1anfio~··coisa 
eéma com -voce~, eu .não estou interessado em. que o governó-::aesáprÕprie. 
Não estou.; Se.estivesse'interessado não viria. aqui. Quem> que o gove!l!lO 
pague. Quero que ele pague 1USis que pagou ao branco. Yocea vão 1;er pm,va. 

=:. no documento.~ J 

Eu. Mesmo que ·J)B.go.e , o governo pagando os 30 mi1b.oes não 6 ·pagar u~is ••. 
P~E1: En~ão não sei o que ~azer l 
P.F.· Se pagasse &gtl.2.1 ao branco, ·voces 
Eu.: lãas voces estão ~alando do 1ado do 

""' ..::"-·· •. 
receberiam só~ Jlli1iioêi: · 
Knpe, do branco, aqui não -é lfupê1 

não é branco. 

lf
~ :P .F. Mas meu :f.'iliho, a. terra é a mesma. Voe e -tem que entender que a té:tra · 
' . ., 
do .ind.io é igu.a1 a terra do branco. , 
Kok. Aqui é di:ferente ! 
:P.F. Eu vim aqui porque é ài:ferente ••• 
P .E1. Por isso que se quer pagar :ma.ia que ao branco.- 
~.:F. Voces, veja, voces começaram com 3 mi1hoes, 3 milhoes. 
Kro.a. Quando começou né, .mas nunca que a e1etlln.or-te quez indenizar, aí 
cada ano sobe o mercado ne , 

, J? .:F 4 Eu. quezro dar a voo ea o maxãmo que o govezmo :fixou. 

1
Kok. Pois é. Se quizer acabar 1ogo com índio, pode passar. 
Jonkorenum • Yqees tem que voltar agora. Vão embora. Tem que 
Vamos ver. Voces ~em que sair. · 

sair agora. 

:P .• F •. Veja bem ••• 
~onk. Não,; não, nós não vamos mais reso1ver mais nada não, f~e voces estão dando. Deixa que nós vamos reso1ver. · 
P.F. Não, eu não quem> chegar, a este, este ••• impa~se. Não 
somos homens inteligentes. Voces são homens inteligentes. Voces 
não-~ poseível.. Nos nãom podemos sarr daqui com este impasse. 
Jonk. Não qucreamo entender não, vamos, pode irembora.·P?de. 
P.F. Voces não Íaçam este desafio ao governo (qse imp1orando)-Po:oque isto 

po:nque já está prese 

é possível isto. NJ 
vão· me· desculpJ 

nã 
pode ser :feito. 
J onk, Eu quero ~r o governo chegar aqui. 
P.F. voces vão ter prejuízo, não pode ser :feito ••• 
Kok. Deixa rapaz, deixa. 
P.F. Eu não acredito que voces •• º. 
·Jonk • .! :funai não·-:quer indenizar mesmo, deixa nós resolver prá cá, s6zinho. 
P.F. Não tem cabimento! Não tem sen'iido uma coisa dessa ••• 
-~~Ó~<l/!S'*:tt~~••• 
~J:=:q·2;1e;:a ~rur 36-milhs~ 

· Pois é giba, a coisa ~á feia, vamos vera reunião de amanbã, tom.ara que 
eles paguem os 83 milhoes, senão,não aei não. 

Ãbraços, Tiuré 



• 

con t1nu&9ão 
( Kok-: Este dinheiro não dá prá nada ••• 

P.E. (interrompendo) Tomara eu com ;6 m1lhÕes,,. 

'

Kok-: eu pensei que vocaa vieram aqui prá resolver, mas que nada, ~poia é 
vocea vieram contar diferente ••• ( desistindo da conversa) 

P.F. Sr. Presidente (ao P.E), vejam bem, olh& aqui, eu vim aq~1-com espíri 
to, com peito aberto, com coração aberto, porque eu gosto de vooes, eu 
não vim aqui prá fazer uma proposta prá vooes ••• , se o governo não po 
de dar mais isto minha gente! (batendo em cima da meaa) 

JKok-: Parece que voces vem com ordem de ningwaem ••• 
[ P .F. O. quê ? 

\ Kok-: Voces vieram à tóa ••• ,. , 
P.F. Mas olha oa,mas voce acna que eu viria do Rio de Janeirn, aqui, por 

que não gosto de voces? Põe na cabeça isto. Voce acha que eu viria do 
Rio de Janeiro? Nunca veio um Presidente aqui(batenlo na. mesa)prá fa 
zer reunião com voces, nunca! (batendo na mesa)E voce diz que eu não 

gosto de indio ••• voce háde convir que não está c~rto, vooe não está dizen- 
~ , - - do certo. voce nao esta dizendo aquilo que seu coraçaodiz, eu nao vim 

1 
aqui, .:razer da eletronorte, ·trazer um assu~to.~ue eu não ~osto de in 

i, dio (Ja nervoso, trocando as palavras, inquieto), fui conversar com 2 
- ,ministros durante 2 horas, fui dizer a eles que não fizessem a desapro 
priação,ainda voce diz que eu não gosto de indio, vooe há de convir que - , - nao esta sendo justo comigo. Voce tem que falar do seu cora9ao, voce ~ 

, , * - tem que sentir que nos estamos aqui fazendo o maximo pra voaes,que aao 
36\milhoea de cruzeiros, nós pagaría:nos, assinaríamos o convêncio e vooe re• 

.\cebia • Fazia do dinheiro o que qi izasse, no bando prá fazer o que quize1. 
/Utilizar isto. Agora a terra,vai ser de voces, as árvores vai ser devo 
ices. Não sai uma árvore de dentro da reserva. Aa arvore6 vai ficar aqui 
~ , - , 'pra voces venderem novamente. Vao apurar novamente 1.200 por arvore. Vo- 
ces 3abem quanto custa uma arvore. Custa 6.000 o m3 de ~adeira. T9.Illos ti 

rando isto lá em Tucuru{. Voces entendam. Se eu não gostasse de voces, •~ 
não viria aqui, ficava no Rio de Janeiro. Prá que vim aqui conversar com 
NOces,? não gosto de voces,. Eu vim aqui, veuho conversar com seriedade, 
;porque nunca n{nguem vilio aqui, nunca: Nenhum Presidente, eu vim aqui po1 
ique gosto de voces. Quero resolver o problema da melhor forma pras os erE 

íEu duvido, o cnefe do posto ta!, se quizerem -verficar a indenização que s 
eletronorte pagou aos brancos, podem verificar, vamos, 2, ;, 4, , não poó 
ir a aldeia toda. ••• 

P.E. Vamos ao regist5o de imóveis ••• 
P.F. va~os ao registro, os cheques que pagarãm voces vão ver, ~uatno recebe 

ram. Isto é verdade. Fica.!D certos disso ••• 

Kok-1 É ••• 



(
P.F Se voces tem deaoonfi&L.9a ••• quem é que aaberler e escrever bem? 

Voce sabe {pro Krua). Vooea, vamos. Se tiver alguma coisa eu aaaino 

1 
aqui, agora, se tiver alguma indenização superior nóa pagamos igual. 

A eletronorte, nóa nos compremetemoa pagar aoa sra. Se o branco reoe- 
1 , 
1.- beu mais dinheiro, nos pagamos igual ao que to1 pago ao branco. 
fKutia- Tem ~uita coisa que nóa não gostamos prá ouvir, este-negÓc1o da 

- , • - , # deaaprupriaçao do ~overno, unico que nos nao gosta.moe pra ouvir. Nos 

queremos tratar assunto da indenização, como é, como voces estão ••• 

P.F. Calma, ca1ma ••• 
, - Kok •. Porque este negocio de desapropriaçao ••• 

P.F. NÓs temos que mostaar a vooes (interrompendo Kokrenun) os ~atos. 

Jonk. Mas não pode, não pode dizer pro indio• porque quando fala isto in- 

dio já .quer ••• 
P.E. (interrompendo) fica zangado ••• 

P.F. Não ••• veja bem. 
~ , ~ - Kok. Nao e a la. vez que estao falando nao,,, ., - ,, - Kutia. Nao e pra tratar deste assunto de deaapropria9ao. 

P.E. Então desculpe, desculpe ••• 
Kok.- Se o governo desapropria, mas vooes ·Se arraoam também daqui. Não 

fala maia não t - - .. , -- , P.F. Nao, nao ••• o problema nao e este, veja bem. O problema nao e este. 
; .. - Kutia. Tem que tratar assunto, soa soluçao. Se voces vao indenizar. Se 

voces vão indenizar esta linha ••• 
O que vooes quizerem ••• ( sentindo que à.ava incomodando) 
, - Nos falamos nos 36 milhoes ••• 

Vooes decidem, se querem ao norte ou ao sul. 

, ; ~ 
zer... so,, deixa governo pra la, vocee mesmo resolver. Voces 

. I 
receberam a ordem pra resolver. Mas este negocio de encher o 

- - ! •• , nao ajeito. Eu nao gosto. Ja estou enjoado de falar. Quantas 

Eu não escuto. - ) ; , ·, P.E. Va . .:.os, vamos, entao ( t en t andc acal:.:iar Kok • Ta certo Capitaà, ta cer- 

to, vamo~ falar, va~os de novo ccnversar? ( Nesta hora kokrenum del 

as costaii) 

•. 

P.F. 
P.E. 

P.F. 
} 
l Krua. 
! 
t 
P.E. 
(Kok. 
j 

l 
! 

\ 
f 
1 
1 

! 
!... 

.• , . . - - O que nos quizemos e o que nos fizemos ne, e. este que nos queremos 

(referindo-se ao pedido de 83 milhoes) 
, - . Esta bem, ontao veJa, parece que a eletronorte ••• 

Vooes sabem, que nós fez ta{. (falando das 83 milhoes) 
, 

que esta ,lutando. Nada Fune.i. 

A comunidade - , Vou dizer. Nada Funai. Funai nao tare- 

solvendo mada prá comunidade. Então eu gostaria que um de voces (do 

governo) !Vem com presidente, vem resolver com calma,. assim vamos fa1 

vem. MaE 

se.co, et 
•.. 

vezes ••• 

~ P.F. Eu sou obrigado a falar a verdade. Porque amanhã voces vão dizer: o 
-presidente esteve aqui e não c!isse a verdade. Eu não posso. Não posse ., , 

1 t»: .~ . ..t • " - • .- .• 1.......,1 



•• 

1 
na mesa). Vooes tem que me entender. Falo a verdade. 

J..,ol}}c. O capitão quer resolver oa problemas de indenização, 
l.ar ••• 

P.E. Então vam~s resolver. Então vamos resolver capitão? 

Kok. Eu não gosto. Nem que vem conversar comigo. Não quero_ ·nem convaraar-, 

,, ... 
ao. Bao fa- 

nem com engenheiro, nem com_eletronorte, nem com cetenoo, nem com 
estes que estão trabalhando (pessoal do DERPA) 

P.E. Deixa ••• Ninguem aqui, se se falou de alguma coisa que não agradou 
vamos voltar atrás • . 

P.F. Desculpe. Agora ••• sou obrigado ••• 

~.E. Escuta (pro P.F.) vamos voltar atrás. Vooes pediram que viesse 2 prJ 
sidentes aqui. Nunca eu recebi nem ele aviso nenhum. Estamos aqui pt'f. 

discut1r, com calma. De ooraçao, de cabeça trf\llquila. Primeiro: que 
pensando que os sra. desejassem mais fazer este traçado aqui (novoi 
(mostrando no mapa o traçado verde) e continuaria com estas castanht/ 
ras, sabemos que aqui tem castanha e tem arvores, vamos.indenizar 

castanheiras, as arvores daqui, e voces continuam trabalhando aqui, 

é o que dizem que gostam de trabalhar mate aqui. (traçado vermelho) 

são tido sacana, não tô sabendo nadinha ••• Esta noite quase que ar 

rancam este poste de luz (pessoal do DERPA). Esta jaquiera, sabe qu1 
~ - ~ esta carregada. Nao prooura nem a gente. Trabalha a noite, direto. , , 

Eu dissei para, para. Fala com chefe de voces vim aqui comigo. Voce: 
não tão vendo crianças não? ••• 

' .• .. 
P.F. Nos vamos conversar com o homem da estrada. Nao tem problema. Vou 

falar prá eles virem aqui conversar com Batista (chefe posto) antes 
de fazer qualquer coisa aqui dento. 

, - .Batista- Nos entregamos um documento, avaliando os bens, os barracooes 

e aa castanheiras que vão ficar rodeadas praticameute mortas. Árvo 
res fruti.feras ••• 

P.F. Qual é a firma que está trabalhando a{? 
Krua- Camareo Corrêa. 

~ , 
Batista- Entregamos os documentos ao Delegado de Delem, pra tomar as pr2 

vidências e encaminhamos uma cópia peo DERPA, qu~ empreitou a Cama~ 
# , - go pra fazer este trabalho. Ate agora nao vieram ••• 

P.E. Bem, isto aí e outro ••• Vamos conversar nosso caso, a gente tenta 

resolver este outro que pertence a outra coisa,,. este é naquela f~ 
xa dos 2R metros que deveria pertencer à estrada nos quais os sra. 

tem os b~rracos e algumae árvores, que acreaito que isto aí possa 
• ser resolvido tnmbem em termos de Derpa. 

P.F. Derpa 
, , 

P.E. E.x. ter~oa de indenizar alguma coisa aqui• botar o barraco pra ca, 

mas na verdade esta faixe é da estrada, quando a estrada~~~ 



@ 
passou por aqui, mas vamos deixar iato de lado• vamos aqui 11o··oaao ci, 
ta linha. Prá eletronorte a& foaae fazer isto aqui, eu mostro aos ars. 
também (mostrando linha vermelha), posso mostrar que é mais barato, é 

Ji tudo ratinho, já está traçado. Aquela diretriz, quando tizemo·• entendi t mentos primeiro, mE"~l pessoal em 77. Então isto tudo (linha) ·tá ·comprado, 
f o .. projeto estar pronto prá ae fazer. Na hora em que os are •. pediram pra 
i , . 
f fazer aqui (traçado verde). Boa temos que alterar isto, comprando umas 
' ~ coisas e vai sa±r mais caro prá nos fazer isto. Ma.a com nosso agrado, 
porque nos entendemos que com isto os srs. ficam com a area maia produti 
va ~e castanheira e esta aqui nos indenizarí'á.mos, mas vai dar uma produ 

ção menos aqui ••• 
Kok. Este problema da eRtrada ••• ( querendo uma definição). 

P.E. A estrada, a estrada nos aão vamos, a estrada não 
te, a eletronorte é oom a linha. Este problema da - , blema que nao resolvo. Xa certo? Agora vou dizer 
ces saberem: A lado da estrada tem esta faixa que 

, 
e com a eletronor- 
eatrada é~1um j»ro 
a verdade prá vo 
é do DERPA. i d.i'f.!. 

rente da faixa de trasmisaão, esta faixa de trasmissão, esta terra dt 
" dentro da faixa e sua ••• 

P.F. k de vooes ••• 
r.E. Os senhores pastam gados, planta, não pode plantar coisa alta quepe• 

1 - 11ga nos fios. Mas isto aqui e de vooes, cada vez que a eletronorte en- 
Y. trar na 1inha prá fazer trabalho na linha, ela tem que pedir permis- 

ft são da FUNAI prá trabalhar, ~.~__!!1:.._E~!-~.-g~ t~-~ -~~ate_!"_~~~- -~~ 
B 1:!.ª.' se a gente abater menos a gente paga a mesma coisa, se abatenio1 
fr mais arvores nós pagamos mais árvores. 


