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Brasília, 25 de fevereiro de 1993. 

Ao 
Presidente do Conselho Internacional da Rainforest Foundation 
Presidente do Conselho Administrativo da Fundação Mata Virgem 
Sr. Sting 

Peço aos senhores Presidentes de Conselho que leiam este 
fax durante a reunião para que todos tomem conhecimento. Fico também 
esperando uma resposta deste documento. 

Quero primeiro agradecer ao Sting pela viagem que fizemos 
pelo mundo que permitiu a criação da Fundação Mata Virgem, à realização de 
vários projetos no Xingue a Demarcação da Área Menkragnoti concluída no final 
do ano passado, e que causou grande alegria e esperança ao meu povo. 

Para conhecimento de V.Sa. e dos conselheiros desta 
Fundação, informo que no dia 13 de fevereiro último, estive na aldeia Kapôt, 
onde as lideranças me falaram que querem fazer contrato com um madeireiro. 

Os filhos do meu tio Raoni já estão procurando um 
madeireiro para fazer um contrato de venda de madeira. 

A falta de recursos e principalmente de assistência à saúde é 
que está levando os Mentuktire das aldeias do Kapôt e da Cachoeira a esta 
decisão. O exemplo de outras aldeias Kayapó, todas com contratos com 
garimpeiros e madeireiras, também influi. Todas possuem um avião que as 
atendem nos casos de urgência de saúde. 

Não sei se vou conseguir convencer o meu pessoal a não 
fazer contrato com madeireiras. 

Há poucos dias lideres do Baú, Pukany, Kubenkokre, 
Kubenkrankrei, Aukre e Gorotire, estiveram aqui em Brasília, para pressionar a 
Funai à autorizar a entrada de madeireiras em suas áreas. As madeireiras por seu 
lado pressionam os lideres com todos tipos de argumentos para conseguirem 
autorização para tirar madeiras na área Kayapó. Os argumentos dos madeireiros 
são mais fortes que os nossos, eles têm dinheiro e contato diário com as 
lideranças, enquanto que nós da Fundação Mata Virgem estamos longe e não 
temos recursos nem mesmo para atender suas necessidades mais urgentes. 

Eu queria saber com os conselheiros, e principalmente com o 
Sting se eles podem continuar a ajudar a Fundação a ficar forte, para que eu e o 
meu tio Raoni possamos ajudar nosso povo das aldeias Kapôt e Cachoeira para 
que eles não façam contrato com madeireiras. 

Quando estávamos viajando pelo mundo para criar a Mata 
Virgem eu ouvia que íamos ter um avião para atender meu pessoal na área de 
saúde. Inclusive já tinham feito contacto com uma firma na Inglaterra para sua 



aquisição. Os próprios funcionários da Fundação Mata Virgem poderão aprender 
a pilotar e realizar a sua manutenção, para isso precisarão de treinamento. 
Consideramos o avião modelo Caravan o mais adequado para atender as nossas 
necessidades. 

Agora chegou a vez de pedir ao Sting e aos Conselheiros da 
Fundação para estudarem a situação do meu povo da Cachoeira e do Kapôt, para 
que eles não sigam o caminho dos outros Kayapó. Por isso acho .. -multo.. 
importante a Fundação comprar um avião para atender não só o meu pessoal 
como todos os 17 povos do Xingu, que até agora não estão pensando em vender 
madeira. Pelo contrário, estão apoiando nossos Projetos de Saúde e Fronteiras, 
e aguardando o Projeto de Educação. 

Quando nós pedimos ajuda para a mudança do Kapôt, vocês 
disseram que nós devíamos fazer a mudança como antigamente. As coisas agora 
não são mais como antigamente, antes do contato nós não precisávamos de nada 
dos brancos, agora nós precisamos da medicina, da escrita, e informações sobre o 
desenvolvimento autosustentável. Para isso precisamos de recursos. 

Em 19 de dezembro passado estive com uma equipe da FMV 
no Kapôt, e as lideranças pediram para se abrir três estradas, do Kapôt à BR-080, 
do Kapôt ao Iriri Novo, e do Kapôt até Riozinho, chamado Kentinhjur. Estas 
estradas servirão para ligar o Kapôt até à BR-080, o que resolveria o isolamento 
desta aldeia e também para melhorar as condições de caça e pesca que são muito 
difíceis. 

Sobre o Projeto Fronteiras, informo que foram implantados 3 
postos de vigilância, inclusive com famílias já morando no local. No PIV 
Kurizevo mora o índio Tamaluí Meinako, no PIV Steinen mora o Kaniko Suyá, e 
no PIV Arraia o Paiê Kayabi. O PIV Batovi não foi concluído porque este rio é 
muito estreito e a lancha Kaytuká da FMV não passa por ele. A Funai ajudou a 
implantar dois PIVs, Kuluene e Pachiku, sendo que este último deveria fiscalizar 
dezenas de quilômetros de limites com fazendas, por estradas, necessitando para 
isso uma viatura do tipo toyota. 

Falta construir mais quatro postos : Awaiá-Missu, Suiá 
Missu, Jarinã e Ribeirão. Para isso estamos aguardando a liberação do restante 
dos recursos do Projeto Fronteiras. 

Aguardamos também que seja feito o possível para que se 
faça a demarcação da Área Indígena Baú para este ano, e esperamos que vocês 
continuem apoiando o nosso povo para que o importante trabalho que 
começamos juntos continue por muito tempo. 

Atenciosamente, 
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