
~Tll.lJlú siiKW.1BENTAl 

} : _lo(/ D ri> a/1> ;_)-~ • -~--------' Entrevista com a Liderança Kaxinawá do Rio Breu 
Felipe Cerqueira Sereno 

Aldeia Jacobina - 16 de Janeiro de 1999 

Txai Terri: Então, Felipe, gostaria que você falasse sobre a 
demarcação da Reserva Extrativista do Alto Juruá, como é que foi, 
quais os problemas que aconteceram, as providências que vocês 

" tomaram quando a firma Pórtico estava demarcando aquela reserva, 
incluindo parte significativa da terra indígena de vocês. Pra você falar 
sobre este assunto. Estamos aqui' reunidos com a sua comunidade pra 
conversar sobre esta questão da demarcação da reserva extrativista. 
Este aqui é o Pepe que trabalha no CNPT/IBAMA de Rio Branco . 

.. Aquele é o Figueiredo, que você já conhece, pois ele é o chefe do 
, Posto do IBAMA de Cruzeiro do Sul. E esta aqui é a Sueleide, 

representante da diretoria da Associação dos Seringueiros e 
Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá, ou ASAREAJ. 
Justamente nós viemos aqui pra ouvir a opinião de vocês sobre os 
problemas que aconteceram com a terra de vocês por ocasião da 
demarcação e sinalização da Reserva Extrativista. Parece que a 
demarcação desta reserva não saiu correta nesta parte do rio Breu. 

. . .. . . . - - Por isso queremos saber qual é mesmo a opinião de vocês sobre este 
assunto. Penso que este assunto pode ser corrigido, depende apenas 
de um bom entendimento entre o CNPT/IBAMA e a FUNAI. 

Felipe Sereno: Na verdade, antes de criar a Reserva, foi criado a área 
indígena daqui do rio Breu, do igarapé Coxiri pra cima, onde faz muito 
tempo que tem uma placa da FUNAI. Então, aqui todo mundo sabe 
disso, até os moradores da reserva, os brancos sabe disso. Bom, aí 

. depois é que criaram a reserva. Como foi que nós pensamos também? 
Nós pensamos assim: nós somos índios, mas aqueles brancos, 
moradores da reserva, eles não são índios, mas de qualquer maneira 
eles .são sofredor também como nós, que vivem aqui nessas matas. 
Nós não pode tomar tudinho, eles também querem e nós também quer 
o nosso. Nós tem que dividir com eles, né? Olhe, do Coxiri pra baixo 
ainda vive os brancos e pra não prejudicar eles também, que são 
nossos amigos, aí nós pensemos que de Coxiri pra cima não tem 
nenhum branco, é só os índios. Então, vamos fazer isso, vamos 
colocar a placa da FUNAI na boca do igarapé Coxiri pra não prejudicar 
os moradores da reserva extrativista. Daí pra baixo vai ser- a terra 
de'.~s e daí pra ~ima, quando for demarcada, vai ser a área indígena. 



Assim que a gente pensou quando colocamos a placa da FUNAI na 
boca do Coxiri, conforme mapa da Funai e portaria do Ministro da 
Justiça. Foi assim que a gente pensou pra não prejudicar nossos 
amigos também, os brancos. Bom, aí depois sempre, sempre, nós 
queria que a FUNAI demarcasse a nossa área. Bom, em 1996, 
quando o Marcelo lglesias (antropólogo da CPI-ACRE). passou por 
aqui, ele falou que o pessoal do IBAMA ia demarcar a reserva 

• extrativista. E com a demarcação desta reserva nossa área já estaria 
também demarcada. Quando chegasse esse tempo, ele ia avisar pra 
nós acompanhar a demarcação da Reserva no pedaço que faz limite 
com a nossa terra. Aí ficamos certo, tudo bem. Nós ficamos esperando 
que o IBAMA mandasse demarcar a reserva. Aí nada. Demorou ainda 

~· a sair a demarcação desta reserva. Aí num dia do ano de 1998, 
quando eu ia baixando pra Cruzeiro do Sul, eu vi dois rapazes lá nos 
Ashaninka que eu não ·conhecia. Fiquei pensando, de onde são esses 
rapazes? Passei ligeiro, baixando pra Cruzeiro, porque vinha no 
motor. Só vim saber na foz do Tejo, na sede da ASAREAJ, que uma 
equipe da firma Pórtico tinha subido pra demarcar a reserva. Aí, como 
tava de viagem, eu baixei. Como tava em Cruzeiro, só depois é que 
vim saber que o pessoal da firma que veio demarcar essa parte da 
reserva do rio Breu, que limita com a nossa área, tinha entrado na 

---·-mata·-pra fazer a demarcação sem conversar com ninguém, com 
nenhum índio nem liderança indígena daqui do Breu. Chegaram ali, 
não conversaram nada, entraram na mata e já foram trabalhando. Aí 
chegaram perto das cabeceiras do igarapé Tavares, não foram nem 
nas cabeceiras, porque daqui .do Jacobina meus parentes escutaram a 
pancada do motoserra trabalhando, fazendo as picadas de 
demarcação da reserva. Aí os meninos daqui foram ver o que tava 
acontecendo. Foi o meu filho Edgar Sereno, o meu irmão Gilberto, o 
Leal e outro que não me lembro agora. Foram 4 índios Kaxinawá 
daqui, todos meus parentes. Pois bem, aí eles foram lá e viram a 
picada e disseram: - Rapaz, o que é que tão fazendo aqui, cortando 
assim a nossa área? Vamos olhar de perto pra contar de certo. Aí, 
quando chegaram no acampamento da firma é que vieram saber que 
eram uns caras que tinham vindo fazer o serviço de demarcação da 
reserva extrativista. Aí eles acharam que o serviço não tava certo, pois 
daqui de casa o máximo que dava era uns 15 minutos por onde eles 
estavam fazendo a picada. Aí voltaram e foram avisar a todos os 
nossos parentes o que tava acontecendo, pois a demarcação da 
reserva tava tirando um pedaço inté grande da nossa área. Foram lá 



em cima, na aldeia Japinim, avisar o Laureano mais o Raimundo 
Paulo, 'que são também liderança importante daqui da nossa área. 
Todos eles vieram e entraram na mata pra falar com esse pessoal da 
firma Pórtico. Viram logo que o serviço tava errado. Quando chegaram 
lá, meus parentes falaram com o chefe do trabalho que o serviço de 
demarcação da reserva não tava certo, pois tava tirando uma parte 
grande da nossa terra. Aí o chefe disse assim: - Bom rapaz, a gente 

• só pode parar esse trabalho de demarcação da reserva depois que a 
gente receber ordem do chefe da nossa 'firma. Vocês falem primeiro 
com o Márcio lá na foz do Tejo, ou em Cruzeiro do Sul, que nós só 
pode parar o serviço com ordem dele. Enquanto não receber ordem da 
firma, nós não vamos parar não. Então, pra não criar confusão, meus 

., parentes voltaram. Aí com três dias, eu cheguei de Cruzeiro também . 
. , Eles já iam muito dentro da mata, fazendo o trabalho. Parece que lá 

adiante eles viram que o trabalho que eles tavam fazendo não tava 
certo mesmo, aí eles pararam essa picada e voltaram novamente. Aí 
foram começar bem nas cabeceiras do igarapé Tavares, na divisão 
mesmo. Nós baixemos pra Cruzeiro e conversemos esse assunto com 

· o chefe de posto da Funai, que é o Hudson, com o Figueiredo do 
IBAMA, com o seu Antonio de Paula, que é o presidente da ASAREAJ 

.. e com o seu Márcio, representante da firma Pórtico que tava 
· demarcando a reserva. Essa conversa foi em fins de março do ano 
passado. Pois bem, aí se juntemos e sentamos lá na sede da 
ASAREAJ. Aí nós reunimos com o Figueiredo do IBAMA, com o seu 
Antonio de Paula, presidente da ASAREAJ, e com o chefe da firma 
Pórtico, o seu Márcio. Não ~ra só eu, acho que era mais ou menos 
umas seis, sete pessoas só daqui das nossas comunidades. 
Representante da UNI e do CIMI de Cruzeiro do Sul também 
participaram dessa reunião. Pois bem, nós conversamos todos juntos . 

. Aí mostraram o mapa e viram no mapa que as coordenadas 
geográficas tava indicando o Coxiri no lugar do igarapé Tavares. Aí eu 
falei .o segujnte: • Olhem aqui, nós que mora aqui dentro do rio Breu, 
nós conhece bem, nós sabe o nome de todos os seus igarapés, tanto 
os que nascem no Brasil como aqueles que nascem no Peru. Pois 
bem, mostraram o mapa da firma que tava indicando o Coxiri no lugar 
do igarapé Tavares. Mas nós não concordemos, porque o Coxiri que a 
gente conhece é lá embaixo, onde tem até uma placa da Funai. Aí 
conversemos que não tava certo, pois confundiram o igarapé Coxiri 
com o igarapé Tavares. Aí o pessoal do CIMI puxou outro mapa, o 
m2;1a da Fun=', que tava provando que o Coxiri tava mesmo lá 



embaixo e o Tavares aqui encima. Aí o Márcio concordou e disse que 
o trabalho que eles fizeram o culpado não era eles, mas o mapa que 
eles tinham recebido do IBAMA. No mapa do IBAMA indicava o nome 
Coxiri onde tá o igarapé Tavares. Aí até eu concordei com ele, pois o 
mapa que eles tinham recebido do IBAMA tava errado mesmo e eles 
tavam fazendo o serviço conforme esse mapa, que indicava o Coxiri 

• no lugar do Tavares. Aí tudo deu certo, tudo de acordo. Eu ainda disse 
que queria que a nossa área, pra demarcação, começasse mesmo no 
igarapé Coxiri. E sabe por que? Porque· nosso parente Ashaninka 
mora lá pertinho, .um pouco acima da boca do igarapé Coxiri, onde 
começa mesmo a área indígena. Se começasse pelo igarapé Tavares, 
como eles tavam fazendo e fizeram, uma aldeia Ashaninka e duas 

,. · comunidades Kaxinawá iam ficar fora da nossa área, como acabou 
acontecendo com a demarcação da reserva feita pela firma Pórtico, 
contratada pelo IBAMA. 

Txai: Me diga uma coisa Felipe, quantas aldeias mesmas, quantas 
comunidades indígenas, como vocês dizem, ficaram fora da área 
indígena com a demarcação da reserva extrativista? Quais os nomes 
das aldeias Ashaninka e Kaxinawá, situadas entre o igarapé Coxiri e o 
igarapé Tavares, que ficaram fora da terra indígena do Breu com a 
demarcação da reserva extrativista, feita no ano passado (1998) pela 
empresa Pórtico? 

Felipe: Primeiro é a aldeia Ashaninka de Morada Nova, onde mora o 
cacique Pepe, que fica logo acima da foz do igarapé Coxiri. Acima do 
Coxiri tem um estirão e uma volta, onde fica a comunidade do Pepe. 
Acima da aldeia Morada Nova tem mais uma casa Ashaninka no lugar 
chamado Patoá, onde antigamente morava o cacique Lopes Davi, e 
agora mora o Arigó Ashaninka. Mas essa casa, embora esteja mais 
acima, pertence a aldeia Morada Nova também. Só essa aldeia 
Morada Nova tem mais de 50 Ashaninka. Passando essa aldeia 
Morada Nova vem a comunidade Vida Nova do nosso parente Zeca 
Mourão, com mais ou menos sessenta índios Kaxinawá. Também 
ficou de fora de nossa área a comunidada do Buriti, onde moram 
outras famílias Kaxinawá, com quase 40 pessoas. Pois bem, Txai, 
ficaram fora da nossa área essas 3 comunidades indígenas, uma 
Ashaninka e duas Kaxinawá. E só ficaram de fora da nossa terra por 
cauca da demarcacão da reserva, um serviço mal feito que a firma 
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Pórtico fez aqui neste rio Breu. Por que nós não concordemos com a 
demarcação da reserva extrativista? Justamente por causa dessas 
três comunidades que ficaram de fora de nossa área indígena. Então, 
por isso que nós não aceltarnos esse serviço mal feito da demarcação 
da reserva, que deixou todos esses nossos parentes e amigos de fora 
da nossa área, dentro da reserva extrativista. Como você sabe, não é 
todas as vezes, mas um dia pode dar problema. Eu não quero que • aconteça problema com meus parentes. Eu quero mesmo que a gente 
viva todos dentro 'da nossa terra, tudo unido, sem nenhum problema, 
sem confusão. Pois bem, logo acima da boca do igarapé Tavares é 
onde tá a casa do meu irmão Maurício Sereno, que quase morre com 
essa doença estranha que tá dando por aqui neste rio Breu. Essa 

·J doença dá caganeira sem parar, muito vômito e cãibra em todo corpo. 
'J Se não tratar logo com soro, mesmo soro caseiro, a pessoa morre em 

24 horas, como aconteceu no ano passado com 4 parentes Kaxinawá 
do rio Jordão, que morreram dessa doença estranha. 

Txai: Parece que abaixo da foz do igarapé Coxiri, na área da reserva 
extrativista, ainda tem outras duas pequenas aldeias Ashaninka, não é 
mesmo? 

Felipe: Tem. Tem uma aldeia Ashaninka ali abaixo um pouquinho da 
boca do Coxiri e tem outra lá perto da foz do Breu, justamente acima 
um pouquinho da boca do igarapé Pau Furado, que vem ali do Peru. 

Txai: O igarapé Coxiri é aquele igarapé que vem logo acima do 
igarapé Cara Preta? 

Felipe: O Coxiri é um igarapé pequeno muito acima do Cara Preta, 
que é um igarapé até grande. Acima do Coxíri tem o Patoá, depois tem 
o igarapé Passarinho e daí vem outro igarapé que não me lembro o 
nome, mas o Pepe sabe. Daí vem o igarapé Julião e depois é que vem 
o Tavares.' Com a demarcação da reserva, todos esses igarapés 
abaixo do Tavares ficaram fora da nossa área. 

Txai: O igarapé que passa logo abaixo da aldeia Morada Nova dos 
Ashaninka é o Coxiri ou é outro igarapé? 

Felipe: Olhe, abaixo da aldeia do Pepe é o igarapé Coxiri, onde 
justamente tem uma placa da Funai. Acima da aldeia do Pepe 

h ..... 



Ashaninka vem o Patoá, que é um igarapézinho onde morava o 
cacique.Lopes Davi. O maior é o igarapé Julião, que também ficou de 
fora da nossa área com a demarcação da reserva extrativista. 

Txai: No relatório do antropólogo Antonio Pereira Neto, que ele 
recentemente escreveu para a Diretoria de Assuntos Fundiários da 
Funai, ele diz que vocês solicitaram que a picada de demarcação da 

• terra de vocês fosse da largura de 6 metros. É isso mesmo? 

Felipe: Não, ninguém não falou · nisso. Eu não tenho esse costume 
com demarcação de área, de que largura a gente faz a picada. Eu não 
tenho experiência nisso. Só uma vez eu trabalhei uns 4 dias na 

. demarcação da terra indígena do rio Jordão, ajudando o Getúlio Sales, 
,, que justamente é meu cunhado. Mas foi uma demarcação feita pelos 
próprios parentes Kaxin.awá, sem ninguém de fora. Pois bem, isso eu 
não tenho costume. Agora, ele é que falou assim: - Rapaz, a 
demarcação da área que a gente vai abrindo tem que ser 6 metros. 
Foi isso que ele falou aqui pra gente. Eu disse: - Então, tudo bem, 
sendo verdade que a gente faz dessa largura mesmo, tem que fazer. 
Se .. não for, também tudo bem. Não sei de que largura se faz a picada 
de demarcação de uma terra indígena, né? Então, foi isso que a gente 
conversou. 

Txai: O Figueiredo e o Pepe, que são do IBAMA, tavam me dizendo 
que as picadas de demarcação da reserva extrativista foram feitas 
com apenas 2 metros de largura. Você não acha que a largura das 
picadas de demarcação da área indígena também deveriam ter esses 
mesmos dois metros? Pra que desmatar tanto assim a floresta 
fazendo essas picadas com seis metros de largura? E logo uma terra 
como a do Breu que faz limites com a reserva extrativista, que é uma 
unidade de conservação ambiental. E depois essas picadas, sejam de 
que largura for, viram uma capoeira braba, não é mesmo? 

Felipe (rindo): Tá certo. Agora, o que é que a gente pensou? O que a 
gente falou pro Toninho foi o seguinte: no tempo que a empresa 
Pórtico fez a demarcação da reserva, foi rolando todos os igarapés 
tanto do Breu como do Caipora. O Paulo, meu cunhado, me contou 
assim: eles começaram demarcar ali nas cabeceiras do Tavares e dali 
pegaram o divisor direto e aí desceram, do lado do Breu. Ali tem um 
igarapé que eles rolaram, igarapé daqui do Breu, o Jacobina. Está aí 



o Paulo Alfredo, meu cunhado, que pode falar o nome de todos os 
igarapés daqui do Breu, da nossa terra, que eles rolaram fazendo a 
picada de demarcação da reserva extrativista. 

Txai: Paulo senta aqui pra conversar com a gente. Teu nome é Paulo 
Alfredo Kaxinawá, né?. Você que acompanhou de perto 'a picada de 

•• demarcação da reserva extrativista pode dizer quais foram mesmos os 
igarapés, afluentes do rio Breu, situados dentro da área indígena, que 
foram cortados pela firma Pórtico, que demarcou essa reserva no ano 
passado? 

Paulo Alfredo: Foi só o igarapé Jacobina e o igarapé Busnã. Agora no 
: Jacoblna foi muito. Passaram o igarapé do Jacobina aí pegaram o 
igarapé Busnã. Cortaram dois afluentes grandes do Busnã, deixando 
de fora da área indígena o Sineral, que é um afluente grande do 
Busnã. Até a colocação Sineral ficou fora da nossa área por aquela 
picada de demarcação da reserva. 

Txai: É mesmo, Txai? 

Paulo Alfredo (mostrando no mapa): Porque, olhe, o divisor vai aqui, 
os igarapés vai assim, vai assim e vai assim, né? Agora chegaram 
aqui, desceram aqui e daqui rolaram esse igarapé. Aí subiram de 
novo, rolando esse igarapé aqui. Aí foram subindo aqui e rolaram esse 
outro aqui. Daí foram sair na picada de demarcação da área Kaxinawá 
do rio Jordão e daí foram descendo. Foi assim que fizeram 

Txai: Quer dizer que eles rolaram esses três igarapés: o Jacobina, o 
Busnã e o Síneral, que é afluente do Busnã. Então, eles não fizeram 
as picadas pelo divisor de águas, como deveria ter sido feito e era 
correto fazer, não é? 

Paulo Alfredo: Se tivesse feito pelo divisor de águas não rolava 
nenhum igarapé daqui do Breu. Quer dizer que assim também eles 
roubaram outros pedaços de nossa área, né? 

', 

Felipe: Isso a gente falou também pro Toninho da Funai, que eles 
roubaram pedaço desses igarapés da nossa área também. 

...., -r 
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Txai: Tá bom, Txai. Agora entendi tudo o que eles fizeram de errado 
com a terra de vocês. Qual a tua sugestão agora, que a Funai faça 
uma nova demarcação da terra indígena de vocês, ou aproveite o que 
já foi feito pela empresa Pórtico? 

Felipe: Olhe, o que a gente conversou com o Toninho foi o seguinte: 
• nós não concordamos com o trabalho que foi feito na demarcação da 

reserva que comeu parte de nossa área entre o igarapé Coxiri e o 
Tavares. E ainda comeu as cabeceiras desses igarapés que foi rolado 
e também ficou de fora da nossa· área. Agora o que a gente concorda 
é o seguinte: começar a demarcação da nossa área pelo igarapé 
Coxiri e não pelo Tavares, como foi feito com a demarcação da 

:~ reserva extrativista. Das cabeceiras do Coxirí seguir pela terra do 
divisor de águas do Breu com o Caipora e outros afluente do rio Tejo 
até chegar na picada de demarcação da área Kaxinawá do rio Jordão, 
que já tá demarcada. Não cortar nenhum igarapé! nem daqui nem de 
lá da reserva. Como tudo foi mal feito o jeito que tem é a Funai 
demarcar certo tudo de novo, né? É isso que nós queremos. 

Txai: Então, vocês tão propondo que a Funai faça uma nova 
demarcação da Terra Indígena Kaxinawá e Ashaninka do Rio Breu? 

Felipe: Isso! É isso mesmo! 

· Txai: Essa também é a conclusão que a gente ler no relatório do 
antropólogo Antonio Pereira: Neto, o Toninho da Funai. Então, vocês 
reivindicam que a Funai não considere a picada feita pela empresa 
Pórtico na demarcação da reserva extrativista e faça uma nova 
demarcação da terra indígena de vocês. É isso mesmo? 

Felipe: Isso é o que a gente pensou e conversou com ele. É isso que a 
gente tá querendo. Subindo do Coxiri, chegando no divisor da terra aí 
tira uma linha reta até as cabeceiras do Julião e daí da cabeceira do 
Julião pega outra linha reta até chegar na picada da demarcação do 
Jordão. Nesse caso é ótimo. É isso que a gente tá querendo. 

Txai: Aqui nesse mapa da terra indígena que o Edgar Sereno tá me 
mostrando agora dá pra gente ver o seguinte: da cabeceira do igarapé 
Coxiri, que ele chama de ponto 11 tira uma reta até as cabeceiras do 
.Julião1 no ponto 2. Aí desse ponto 2 tira uma reta até nas cabeceiras 



do igarapé Jardim, afluente do rio Jordão, no Marco 63 de demarcação 
da terra Kaxinawá do rio Jordão, que seria o ponto 3 da terra indígena 
do Breu. Daí segue a picada de demarcação do Jordão até as 
cabeceiras do Breu, que já tá feita, né? Daí segue descendo o rio 
Breu, limite internacional do Brasil com .o Peru, até a foz do igarapé 
Coxiri. Fazendo assim, como foi proposto no relatório do. Toninho, aí já 
vai ficar as cabeceiras do igarapé Caipora, que pertence à reserva 
extrativista, dentro da terra do Breu, não é? Como a reserva 

. extrativista é tão grande, mais de 545 mil hectares, a cabeceira do 
Caipora não vai fazer falta aos seringueiros, até mesmo porque não 
tem ninguém morando lá. De qualquer modo não sei se essa é a 
melhor maneira, né? O que é que vocês acham disso? 

Edgar Sereno: O Toninho falou assim mesmo. Porque fazer essa volta 
aqui pelas cabeceiras do Caipora dá muito trabalho e fazer linha reta é 
rápido. Foi isso que ele falou. 

Pepe {José Alberto Ribeiro Rodrigues - técnico do CNPT/IBAMA): Aí 
justamente foi isso que aconteceu. Por isso vocês falaram que rolou 
alguns igarapés da terra de vocês,, porque justamente pra não ficar de 
fora nem igarapés da reserva nem da terra indígena. 

Txai: Então, por esse mapa aqui da Terra Indígena Kaxinawá e 
Ashaninka do Rio Breu, a demarcação da reserva extrativista feita pela 
empresa Pórtico rolou o igarapé Jacobina, o Paracuru e o Sineral, que 
é afluente do Busnã. E mais _grave ainda confundiram o igarapé Coxiri 
com o igarapé Tavares, deixando de fora da terra indígena três aldeias 
ocupadas por mais de 100 índios Kaxinawá e Ashaninka. Esses são 
os problemas que de fato aconteceram na terra de vocês, né? 

Edgar Sereno: É isso mesmo. 

Txai: Você tem alguma coisa pra falar aí, Pepe? 

Pepe: O que eu podia colocar é basicamente a respeito do mapa aqui. 
É que, por exemplo, eu particularmente nãc posso culpar a Pórtico por 
este problema, porque eles receberam um programa pra trabalhar, ou 
seja, quando você vem fazer um determinado trabalho, ele diz: sai do 
grau fulano de tal e vai até o canto fulano de tal. Então, eles 
pr ~!icamente c~'3deceram tsso daí. 
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Txai: Pepe, só que aqui no mapa da Pórtico onde está escrito igarapé 
Coxiri é o igarapé Tavares. Esse é o maior erro, né? O Coxiri é uma 
igarapé pequeno abaixo desse igarapé Julião. Tá vendo aí no mapa o 
igarapé Cara Preta, o Coxiri é um igarapé que está acima desse Cara 
Preta. 

Pepe: Certo. Agora o pessoal geralmente em demarcação utiliza mais 
os graus (coordenadas geográficas), que são uma coisa mais certa. 
Porque geralmente nomes de igarapés há enganos em todos os 
locais. Eu, por exemplo, que trabalho em outras áreas e vejo engano 
em todos os locais. Então, por isso, a gente se baseia mais pelo grau. 

Txai: Se eu entendi, Pepe, é o seguinte: a Pórtico erroneamente plotou 
o Coxiri no lugar do· igarapé Tavares em função das coordenadas 
geográficas. As coordenadas das cabeceiras do Coxiri, que foram 
estimadas pela Funai em gabinete, estão mais próximas das 
cabeceiras do Tavares. Daí deu esse erro, né? Mas pelo consenso 
dos moradores da reserva extrativista e dos índios do Breu, que 
conhecem o nome de cada um dos igarapés, afluentes do rio Breu, a 
gente pode constatar que houve o erro da empresa Pórtico, que 
confundiu o igarapé Coxiri, início da terra indígena, com o igarapé 
Tavares, situado bem mais acima, né? 

Pepe: Exatamente, o Coxiri é bem mais abaixo, como a gente agora 
pode constatar, embora as coordenadas geográficas correspondentes 
ao decreto de criação da reserva seja aqui em cima, onde está plotada 
o igarapé Tavares. Mas o Coxiri realmente é este igarapé aqui mais 
embaixo. Agora, em relação a esta sugestão de nova demarcação da 
área indígena apresentada pelo Toninho da Funai, eu acrescentaria o 
seguinte: porque, hoje, nós que trabalhamos no governo, você sabe 
que.a dificuldade de recurso é muito grande. Se realmente pegasse só 
daqui da cabeceira do Tavares pra chegar na cabeceira do Coxiri, eu 
acredito que ficaria bem mais barato e bem mais fácil de fazer do que 
praticamente fazer uma outra demarcação, que iria arcar com recurso 
maior e até porque dificilmente a gente v~i reaver, por exemplo, se a 
gente for tentar fazer uma nova demarcação, dificilmente a gente vai 
reaver esse recurso que foi pago pra fazer este trabalho. Até porque 
foi feito o trabalho e quando você faz o trabalho a pessoa quer 
re-:eber, né? ~ também a gente gostaria de colocar aqui para a 
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comunidade, para tranqüilizá-los, que não é objetivo nosso tirar a ou b 
daqui, que há terra pra todo mundo e não tem motivo da gente fazer 
pressão nisso ou naquilo. Nós pelo menos que trabalhamos com 
populações tradicionais, acreditamos que tanto os nossos seringueiros 
e castanheiros como os índios são praticamente a mesma coisa. São 
populações tradicionais e não tem motivo pra gente fazer pressão e 
retirá-los de suas próprias terras. Não, de jeito nenhum. Queremos é 
cada vez mais aproximá-los e um dia desenvolvê-los pra eles terem 
uma vida melhor e mais _saudável. É basicamente isso que gostaria de 
falar. Por enquanto é só. Depois, se for necessário, posso falar mais. 

Txai: Felipe, você que é o cacique geral dos Kaxinawá do Breu, tem 
,, . ainda mais alguma coisa a acrescentar nessa nossa conversa? 

Felipe: Não, Txai, é só isso que a gente conversou no tempo que o 
Toninho da Funai veio aqui na nossa terra. Isso é que eu também 
queria falar pra vocês. 

Txai: Parece que o mais grave mesmo foi confundir o igarapé Coxiri 
com o igarapé Tavares, deixando fora da terra indígena do rio Breu 
três aldeias, onde vivem mais de 100 índios Kaxinawá e Ashaninka. 
Isso foi o que a nossa equipe viu de perto pra contar de certo, como 
vocês dizem por aqui. 


