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.A,p·resentação :
· Em· outubro/92 ·a· FMV·contluiu a demarcação da área Indígena Menkragnoti

... ,. com s:µp~ifiç1~ 4ç·. 4.~_0o.Qo6 hâ ,. io~~izaçia..no· sul do. Pará

e-

do

norte
-Mato: Grosso • com
'recursos-obtidos . da- soíidariedade internacional e canalizados· pela - Rainforest Foundation:
hiteína:tfc?nà.1 / Fundação Mata Virgem . : ' .

Esta á.rei :é · território ímemoríâl dos Menkragnoti , tratando-se . .de imensa
reserva ..de floresta.'tropicai'.i~nida.inci~ive.;
parte dela abrangidà pela "faixa do mogno'v
região localizada rio· sul dá - Pará , 'rica . em· recursos naturais ; conhecida pela grande
. -ocorrência. dê:. Mogno--,.: cuja' madeira'' alcança expressivo
comercial nos mercados
-consumidores.

valor.

, visando a exploração do potencial madeireiro e mineral :

· Entretanto

.empresas -~e,íi"~ii,as_ ~'.-~.'garijnp~ei)l)le "qii(q exercem .11IÍ1 gfande e· contínuo assédio que,
-aliado a-total desassistência por parte· dos órgãos governamentais , tem aberto caminho para

a cooptação _de algumas lideràn,çij no sentido de permitirem o início de tais atividades
econômicas , de forma predatória .
.

''

'

-

.

..

.

Alerta .a este. fato-, -e . tendo- um compromisso maior com aquela população e a
preservação do seu território , · à· FMV·· e· '.RFFI têm a opormriídade de fazer' álgo · de efetivo
sentido de'resgátar â]d~tidáde-só~io.:.Cultural é econômica das comunidades' 'para tanto'
empenham se na elaboração .de um: Plano 'Integrado pós demarcatório sustentado .em três
componentes. básicos: .a) ··.1~r.Ôgrama ..''âe' .àssistência médico-odontológica nos moldes do já
·existente--no ·Parque Indígena: do· Xingu. -: b) · Programa educacional ·para 'crianças e adultos

"no

. co~i'.formaç~Q· .4~ ieciu:sósJ1~o~··pijguwj,Qs

.da próprlá .êómuiúdacie;: e)) Plano de manejo

- -eexpleração- em regime auto sustentado do patrimônio florestal. ,,
,
' ,,,
,,,,
•'.
.
'

/,

· Logo -ap'6s· -a -dcmarca~ão .. a·-FMV realizou viagem de visita à área com o
intuito
de
·
dar
iníciõ·"ã
ó
. .. .
,, . , .. .. . . ,. hn.P·;teinenur
. ., ..i .. ,. ,..do
. .. reférído
.
_ .. PIanó;'
_ Lo'·g__ô . em seglll;· ida", iõiciou.:se
.
.
ãô

.:.período de chuvas e somado :a.alguns ·problemas internos, interrompeu-se-os contatos por

- "quase um ano. 'Com a .contratação do novo técnico em projetos Paulo César· que. poderá
dedica~e mais. .para.aqueia:área' e: devido-·à urgência., o conselheiro Prof. Olympio Serra
articulou · entre ··FMV · e · as comunidades metas · a · retornada dos trabalhos antes iniciados.
.--Ênt&> 't,. foi planejada e ~xecuta'da'..o.~tra.· e~p.édiçãê' t\uj~'J~tíficação e objetivos vêm a
1

·se~'.·

1

i
-

r

,

1

LOCALIZAÇA;O DA AREA INDIGENt 1v1ENKRAGNOTI.
1
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- Justificação :

Dada a importância de um Plano integrado pós demarcatório , cujas diretrizes
propostas foram aprovadas pelo conselho administrativo desta fundação ' tomou-se
necessário que uma equipe , composta por técnicos de formação multidisciplinar, visitasse a
área indígena com o intuito de realizar um diagnóstico que sirva de subsídio a implantação
do referido Plano Integrado , o estreitamento das relações entre a FMV e as comunidades

indígenas do Menkragnoti e Baú e , continuar o contato com as comunidades , no sentido de
motivá-las e mobilizá-las para o engajamento no projeto de preservar o tenitório e garantir a
vigilância de suas fronteiras .
·

Na demarcação

a

cfa, . . -~êa ·.· N'.lenkragrioti a _FMV introduziu uma. nova
demarcação tisica de .grandes áreas . Nas linhas secas. foram. abertas ,.

metodologia para
numa distância média de 15km , clareiras de 80x80m , cuja· 'função é· a de facilitar · o
monitoramento das fronteiras por meio de imagens de satélite e sobrevoo ,, como também
servir de fontes de matéria prima (alimentos, flechas, remédios; atração · de caças. )
motivando os .in4i.9s ~.f.~~.t:<:;W:. ~X:P.~4i.ç~$. Pe.QQdi~as. (rondas) :p~41$-.UDAAs 4e.mar~_atq~ . .de
fronteira . · A-intenção-é-de-que·\ . ebservando-estas-daas premissas básicas . .fossem-plantadas -

. .....
fuis· clareiras
-'esP écie~i.·····9uê fórmâsseni ,um, micro ·ecóssisteiria· ,..resistissêrú'
""·
. .. à ..Pressão da
. .
vegetação envolvente ,. que tende ,a crescer e alcançar uma si~ão de clímax estável ,ou seja . ·

, a floresta. em vo~tá cresce ·~và~do -~~ clareíra , formando novamente 'a vegetação que ali
, evitando assim· ,
. expedições custosas para aviventar as linhas . demarcatórias ; as· quais ficariam apenas para
existia . Portanto , · ·.a idéia -é . perenizar .os pontos de monitoramento

vigiÍâneia:i monitoramento.

.

..

.

,,

.

'

..

Aintençãede.se realizar-filmagens da expedição de plantio, teve o intuito de
elaborar-documento que pudesse reportar para outros , comunidades científicas ·, doadores
fínancíadcres ~ ONGs .as experiências neste tipo· de ação, que dado o· aspecto inovador , vem
despertand~ bastante_~teresse·por parte de tais entidades.
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Objetivos:

3.

A expedição foi estruturada em duas etapas:

1• Etapa:
1 -Mobilizar as comunidades da área Menkragnoti para discutir e articular o
início da implementação do Plano Integrado pós-demarcatório; a) Elaborar dµgnóstico· para
a proposição de um programa de· assistência médico-odontológica. b) Expor a· necessidade
plano de iruµiejq emregime auto sustentado dos recursos naturais. .

de se elaborar

um

..••t.,

•...... ,

z:.Mobilização _· das

COD:):uaj~ades · para a ~-e~da etapa. , o~ sej~ -? para a
expedição. de plantio das· clareiras e-reconhecimento das linhas-demarcatórias. . · ,.:,.--~ ·•· ....~;

2ª Etapa:

.. 1-:-.P.lantic;tdas;c.lareiras-existentesao longo da picada demarcatória nos. trechos
de linha seca, limite·Ieapôt·-·M~agt1_9ti.··, comvistas-a ·sua·perenit.ação··e·com·~Hntuito-·de:·-···a) Permítir. o .monitoi~~tp,J~ii#ijici:{iriiâgeµs_·d~ ..saiélíte .~ qúánto:ppi, _ soQ1:çy9p~;Jfj ·.s~iyi(,~.'.:··.
como base- de apoio -âs expedições -periódicas-de vigilância---a-'·serem,·reàlizadas-.-,pelas

comunidades.. e) ~~ili:~~

~)!;~i,cJçiQ .:;4ff~f9@~Çjni~~t<, à(ãt~.r*_mijtjr #i~grª-çãÇ>'_ ç,:jfye'

as comunidades- (Kap?t:-,:Kubenkokre ,·_-Pukanu),--- ·. ·.. .
- 2-Docwnentar . em . fiJmagens a expedição do plantio visando a elaboração -de

documento· yisual q"4·e·'p9ssa· atetider~:11e~~ssidades"·(la··~
caráter inovador da metodologia. empregada.

e demandas futuras, dado 'o

, ~ed\ção
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4.

Descrição das atividades:

4.1-

Estruturação das duas etapas, reportagem;

6

1ª Etapa: visitas às aldeias do KBK(Kubenkokre) e PKN(Pukanu) entre os
dias 29/09 e 02/10/93, equipe formada por Olympio Serra e Paulo César, respectivamente
membro do conselho e técnico em projetos da Fundação Mata Virgem, Marina .enfermeíra
da EPM( Escola Paulista de Medicina).
Foram realizadas reuniões nas duas aldeias , onde os assuntos discutidos
foram· basicamente os mencionados nos objetivos deste relatório. Prof. 01:ympio ressaltou a·
importância da criação de . mecanismos. ' por parte da comunidade '
garantam tanto a
integridade sócio cultural, quanto a preservação do patrimônio florestal da área em questão.
A comunidades levantaram a necessidade de se. implantar com a maior urgência possível ,
postos de vigilância em três áreas prioritárias/regiões de fronteiras com o extremo norte, com
a região das cidades .de. Castelo dos Sonhos e Guarantã do Norte), onde existem grandes
· · pressões de frentes de expansão de garímpos e fazendas.

que

Quanto a articulação para a expedição de plantio , ficou acertado que oito
guerreiros, inclusive o técnico Paulo César , acompanhariam o cacique Kokoretí em avião da
comunidade KBK , até a aldeia do Kapôt , ' de onde partiríamos
, com mais' .12 guerreiros
.
daquela comunidade. por terra em caminhada através da mata .. Uma outra parte ,- em tomo
de 16 guerreiros do Kubenkokre, subiriam com o caciqueNíkâítí de barco o rio Irírínovo,
para um encontro das duas equipes em uma clareira existente na confluência rio I linha de

fronteira.
Dia 03/1 O , retorno ·de parte da equipe(Prof Olyrnpio e Marina) ,· o técnico
Paulo César permaneceu
~KBK 'com o intuito de obter maior aceitação por.parte da .
comunidade, como também· .viabilizar o apoio logístico necessário à "esquadra naval"(duas
canoas grandes com capacidade p/ J,5 ton. com motor de popa tipo rabetão ), que partiria
com destino à clareira pré estabelecida p~a _o encon!º·

em

23etapa: expedição de plantio das clareiras:
Dias 9 a 11/1 O deslocamento do técnico para Guarantã afim de executar o
apoio logístico , compras de alimentos , vestimentas, munições,' ferramentas , combustível ,
etc. destinados âesquadra naval do cacique Nikfilti.
Dia 13/10 ida.para o Kapôt .do grupo do. cacique Kokoretí
· Prof- Olympio com (j grupo de cínegrafístas '(Zelito Viana). :

e também do

Devido a alguns contratempos, etambém ao atraso da aeronave que traria o
material .. <Jv. .. apofo.à.'"ici'µ.ipctçJÇ,Jerift~;·-·.-a'ex_ped:i,çãó. partiu. somente
dia_l7/10.-F{Quve
grande dificuldade para-se transportar todo o· equipamento, o qual foi feito nas costas de

no

cada um ~ acarretando excessivo cansaço em toda a equipe.

:i
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A equipe cinegrafista , tendo um de . seus · sofisticados aparelhos sofrido
possível queda e conseqüente danos, "Viu-se obrigada a ·retomar logo· no segundo dia, uma
vez que sua permanência não mais se justificava.
Um possível erro de comunicação entre nós e os índios, fez com que nos
desviássemos da primeira clareira , sem trabalhá-la portanto, e ficássemos caminhando ,
abrindo picada na mata .inelusive alguns- dias sem água para beber ate o dia 24/10. Foi
grande a emoção, quando dois guerreiros · da esquadra naval que preocupados com a nossa
demora , partiram em nossa busca e nos encontrou no meio da: mata.
Já restabelecidos , na clareira do encontro, que . por.. situar-se à margem do rio
bastante farto em peixe e caça , tornou-se um acampamento base. Passou-se então, a
trabalhar o plantio (houve derrubada' de algumas árvores
broca, ' pois não se encontrava
totahnente limpa). Optou-se por plantar espécies que ocorressem na região, no caso: Buriti e
Ingá

e

No dia 2,8/10, avançou-se na picada demarcatória com .destíno próxima
· clareira; ·decidindo-se que-uma ..par-te, (críanças, velhos):ficaria no -acampamento- base, devido
às grandes dificuldades que se·apfesep.~vãfti dia a dia .No día'anteríor, o acampamento havia
.â

recebido um reforço de mantimentos através de lançamentos feitos por aeronave.
Os caciques . optaram por maior agilidade .no deslocamento , e portanto não
foi . levad~. V~!ª ~<l~~~ . ' q,u,~··a··e,ss.~.. alturanão p~ss_ava · de ·um__t~_rç~ da 'quantidade' ínicial ,
vários .equipamentos .', como . lona .. de .. barraca, .. panelas .. ,etc .. Dormiu em "tapirís", .casas .
construídas com muita rapideze habilidades fantásticas, utilizando osrecursos da floresta ,

cobertas . com folhas

de .açaí.'.e' .hâr.ian~·a'bravà ..

.

.

.

..

Dia 29/JQ.chegoq.-se.na Ç,l,attjr"- de n~ 03 ,a qual se encontrava sem árvores e
com muitajuquira(mato). Iniciou-se·o~·.trabalhos de roçagem e queimada.
Dia 30/10 houve -deserção .. dos guerreiros · jovens remanescentes, com
.. _ale~ç~o de "falta. de. coiajqa~·:.JM~).~~~adp -~ôngrá(f~
de puba feito da mandioca,
que .se constitui:.. em alimento: .. básico),café , açúcar. Pi:of. .. Olympio .contraiu febre,
provavelmente 'decorrentedeinfecçõés provocadas por mordidas decarrapatos em imensa
quantidade . . . ·
... ... · · .' :··... . '. .' . ., '..' :. · .. · ... '. · ..... .. ·
·
· ·· · · ·
'

<

. . . .A equipe . encontrava .. se. cansada , e havia inquietude pela escassez de
· · alimentos;- outro· lançamento -de -aíimentes -foi: -solicitado t· através · de . rádio: , ao· cacique
.... Bep1aun·· ·;· Q. qual.
~té"pcir
v.ei respondeuque a 'F.MV deveria ..
providenciar· o· frete--da- aeronave ·por· .. ser .. -muito -dispendioso. ·Gerou-se· então muitas
· ... ~.C.~Q~.~ :~ó...AA~~éÃm .~ ·.Ç.: aF~~ . J~tpf_ç9.mO:· a .~P.fçr,ti)iAAd~ .4e:.·l@. integrante e as
dificuldades cada . vez-mais, eX:tqi~~es,-optou-se pelo -retomo. Portanto; a· clareira restante
ficaria
.
Pata. uma otitràex P edi,ç ãéi:Teitc
.,
, .. ,P· elo' rio Irirl.'. · · · -

se·:·~conii:aya·.u9_::l0:it:~

sua

'•l', • .'1. L

l)iâ··:ó2/11 jâ · em· retorno deu-se uma reunião no acampamento do rio Jriri
.. novo' da .qual,. a .~cipat'.d;liber~
. foi 'dé. se .co~truir, quatro ...postos de, vigilância a
saber: . . .

. ., . . '

a

.

. . . . -··,-:

·-1.:.PTIÀ TIÀ: localizado ·no extremo norte da área Menkragnoti
•••

._.

,,

1,

-

'''.

--

·'

'

'
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2-KOROROTÍ NHOKABET. localizado no rio Iriri (próximo às cabeceiras)
3-PUKATYN. próximo à aldeia antiga Menkragnotí e à área militar de cachimbo.
4-PINHARIGMET. localizado no rio Iriri novo ) na clareira em que nos encontrávamos, e
que ficará sob a responsabilidade da a:iàêià do Kapôt.
Prof. Olympio comprometeu-se em ajudar, através da FMV, com assessoria
técnica , aquisição de imagens de satélite e com a compra de um rádio e uma placa de
energia solar para cada posto. Efetivamente , ficou acertado ; que terão de · ser comprados
dois rádios e placas para .KBK. .um rádio e. placa para o.Kapôt,« .. Para a. expedição foi
adquirido um rádio e/bateria, Marca Yáesu modelo 747 demultifrequência, ·o qualficou sob
a guarda do cacique Ntkâiti , -e :fiitüramente equipará um dos postos .de. vigilância. .
.

e

. Prof .. Olympio. ... .reafírmou .. a . importância .. de. se . desenvolver. um. .plano de
vigilância alertando ·para· os-vários-acampamentos de garimpeiros, -abandonados mas de uso
recente, encontradosduraméojérciírso. - ..
'
•
.: .-'
'
,•,

1

Cacique Iobal.; ~-.~dçia Kapôt , ratificou aintenção de , com seu povo,
·realizar picadas- emuma área,,fooalizada -ne-extremo oeste; ,.. adjacente- à-reserva . do Kapôt,
como forma de caracterizar ·q~upaçãcf ·e"J)osteliórtnehte "re·qüjsitá.:.J.á ~Ih processo 'judicial.
Esta área envolve as nascentes '.<1o.":rio. Iriri ..No~o ou Kororoti .,.: .pÕriânto ....de grande
importância para a conservação: e preservação de toda· a bacia hidrográfica 'dos rios Irirr novo ·

e Iriri e.

percorrem· io,fa à.ãreiMenkragnotl...

. .. . . . . . . . . . . . . . . . -

. .

./,1

.... ._ ...03/11 a esquadra naval.partiu . destino ao.KBK.e nós partimos em direção ao
Kapôt. Foram -dois-dias- e meio- de -eaminhada 'duríssima ·· com· -muito- sacrifício para .. toda
.equipe.
-~ >

1•

-

•

•" · • ••

I

, •

•

.,_,

I ••"

• ., ,

,

'

•

t

:

1

''I

, •

•

•<

1

,

•

•

•

,

•

,

•

05/11 chegada na aldeia Kapôt , da equipe "terrestre", e também da esquadra
naval-na aldeia-KBK.
·· .. · ·,
07/11 retomo. à Brasília, final da expedição.

•'

'

....

·"

t-

'

'
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Avaliação· e sugestões:

Em um rápido diagnóstico , na aldeia do PKN existe um programa
desenvolvido pela Bodyshop( empresa que atua na compra de óleo de castanha do Pará e
artesanatos) de assistência em saúde e educação. Na ocasião da visita, estava atuando como
professora, uma antropóloga de .nome. Eliane , esposa do agente intermediário entre a
Bodyshop e a comunidade. Na saúde estavam presentes dois enfermeiros: Eliana ,
contratada pela empresa e Raimundo Gaia funcionário da Funai, :
Na aldeia do KBK , a assistência à saúde estava sendo exercida por
enfermeira contratada por empresa .de. exploração de madeira (Mogno). O agente de saúde
da Funai não sé encontrava presente. A escola estava sendo equipada(bancos e mesasjpor
dois funcionários da empresa., e .não havia professora presente.· . ·
Diagnóstico mais completo na área de saúde , foi elaborado separadamente
pela enfermeira-da EPM que apresentará seu relatório. ·
A área indígena Menkragnotí experimenta uma situação bastante diferente do
Parque Indígena do )Ongu , no que
refere a assistência comunítáría. Enquanto o PIX é
tradicionalmente assistido pelo governo ; e ultimamente pela FMV, Menkragnoti vem
recebendo "as!~têrtcia" de empresas privadas com fins· lucrativos . Na aldeia do Pukanu ,
como foi mencionado anteriormente, a empresa Bodyshop ,-.de.origem inglesa montou uma
oficina de esmagamento e extração do óleo da castanha(Bertholetia excelsa) , viabilizou a
aquisição da aeronave da comurudadê ., e mantém' uma professora
um ..agente de saúde
atuando na aldeia.
· · ·· ·

se·

e

Na aldeia do KBK , a situação é parecida: uma empresa madeireira que
expíoraMogno na_r~gijo~pf(>xµfüi,Jiõ.-:iio·){i:ngil,víabiliioµ também a comprade aeronave,
mantém uma enfermeira· eestá.providenciando a construção da escola. Pareceu-me que nas
duas situações , :a;s· relações de acerte de contas se dá anuàlmente na paridade débito-crédito ,
e que no final das contas as aldeias se encontram sempre em situação de débito.
Ao proporcionar .. o. acesso de alguns membros(elite) das comunidades aos
· bens•• • ·de . comumo
·.• <4·
nossa '. · socjedade(avião,
'bicicletas, refrigerantes) , cria-se falsas
" '
--, .•...• "
• '" 1 •.•
'
' '
. dependências , e com -a justificativa de se pagar a assistência em saúde, conseguem.cooptar
algumas lideranças, principalmente os· mais jovens. Houve um episódio em que o cacique
Bebkum do. KBK , mostrando~m.e...
.caixa .de remédios recém adquirida, disse-me ,
"Paulo olha aí , comoque ·cacique vai-conseguir cornprar·rem.édios .. , pagar conta de hospital
· sem vender a madejrà _ ". Nijp, · 9~~~te. ~ ··pü;ijej;ici~i outra ..ocasião , que se: .repete com
frequência, em que o Kukoi- ;·filho-deBepkum, -ordenouao piloto comandante da-aeronave
que fizesse um vôo ? G~ar'lll4. pai'.à Jr~zêr refrigerantes. Cenas· como estas ilustram
realidade em que , . o tema assistência em saúde serve também· para "justificar" outros gastos ·
que não 'são desfrutados por toda ·a. c·opiuajdade. Esta constatação ~ sugere como estratégia ,
uma· ação de forte penetração política. através de um programa de assistência médicoodontológica. , como exemplo o desenvolvido pela Escola Paulista· de Medicina no Parque
. Indígena do.Xingu. .. . .

uma

uma

'\

'
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Uma ação neste sentido .aumentaría a confiança por parte da comunidade, e
conseqüentemente estreitaria as relações comunidade e FMV, fortalecendo . as forças ·
-políticas contrárias à situação atual , e contribuiria para reverter este quadro de verdadeira
degradação social com índices .crescentes de doenças venéreas :, alcoclismo '. ~ .. '
comportamentos impertinentes dos jovens , não obstante , as aldeias- do Menkragnotí ainda·
preservarem bastante suas . jnt~&JiAAçlç:~ .· sócio culturais. continuando a tendência atual ,
certamente chegarão a-ntveis-alarmantes.
A princípio , dada a complexidade que envolve um programa de saúde,
poderia se articular com a EPM que periodicamente cedesse um de seus médicos e também
dentistas para prestar assistência nas aldeias do Menkragnotí . Acredito que a comunidade
não se oporia em ceder sua aeronave para o transporte dos profissionais
que normalmente
.
prestam serviços no Parque.
Creio também que a população verá com bastante agrado se o Projeto
Educacional para o Parque do Xingu for estendido até eles .. Para o primeiro curso previsto
para professores indígenas ~ ser realizado . em janeiro de 1994, é importante que sejam
chamados alunos do MKT(Menkragnoti). Sugiro que além de se formar monitores de saúde
educação, sejam · dispendidos e~füi:~os para a_ formqção ·. de- recursos humanos . em geral
como contadores, práticas de escritório ·, etc. -

e

Quanto aelaboração de .. um ..plano de manejo auto sustentado, por ser um
trabalho · bastante complexo· 'e djfitjl·. -, ... que. envolve ·, desde· 'percorrer quase toda a
área(4.800.000 ha) 'fuveniaiiando seus recursos , até a elaboração de um programa de
exploração auto sustentável. e seu ·controle , toma-se aceitável que seja discutido com a
comunidade a 'elaboração deste . plano somente em regiões prioritárias, ou seja, nas áreas
onde já existem-exploração de m.adeira(faixa do Mogno): Com a demanda crescente por
madeira OU· qualquer outro recurso d.e' outras regiões, proceder _s:e. ía a elaboração de outros
planos de manejo , e assim sucessivamente.
Deve-se

conscientizar -a comunidade em relação a este trabalho , como

importante ínvestimento 'para ª-~~t.e!'.lÇ~C? .de suas riquezas, portanto;' sugiro · que tente se
colocar uma. contrapartida .. da- comunidade no sentido de arcarem com uma parte dos custos
do projeto. Promover intercâmbios · com outras 'comunidades tanto as que já tiveram seus
recursos exauridos, quanto as que. estão desenvolvendo projetos semelhantes como é o caso
dos Xicrins do rio cateté. · ·
· - · .. . · · · · · ·
A expedição ~e plantio foi de grande importância para a conscientízação e
mobilização das comunidades no seiitido .de se engajarem na preservação de
fronteiras.
Passamos por alguns acampamentos, abandonados de garimpeiros que foram usados no
verão deste ano . -· _, ·.. . '

suas

.O grande desdobramento foi a decisão de se construir os quatro postos de
vigilância, dos quais ·, - o . posto mais . próximo ao Kapôt , . do . rio Pinharigmet, ficará sob
responsabilidade desta aldeia:
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'

,

Expedição
Primavera.Relatório de Viagem àÁrea.Indigena.Menkrl!Slloti
.
.
'.
.

!

Movembro-93

11

\

6.

Conclusão:

Apesar do atraso ocorrído na realização desta ·expedição, ainda ocorreu em
tempo bastante apropriado , importante para o momento conjuntural em que passa a FMV.
A necessidade de reaproximação da~.A:~ I. · Menkragnoti foi contemplada. . Entretanto, para se
atuar na região teremos que enfrentar uma certa resistência colocada principalmente pela
empresa madeireira que explora madeira na área. Lamentavelmente como já foi citado
anteriormente , utilizam de ·~eiqs. sedutores para conseguir _o _res_p_a\df! . de algumas lideranças.

Como forte ~~to

estratégico ; . ~- FM,V : ~everá concentrar esforços _no
sentido de., no menor tempo.possível..promover programas de assistência médico.dentária e.
educacional. Outra demanda'bàstante urgente, será a· elaboração de· umplano 'de "vigilância
de :fronteiras ' contemplando os
respectivas placas solares. _ ·:

.postos 'de vigilância

previstos, com rádio comunicadores

é

·

Trabalho de conscientização muito grande terá que ser desenvolvido , sobre a
necessidade da. elaboração ·4é·.JJ,tif .p~b ··ctf;:.· manejo apropriadó, · que péririiµ: .exploràção
racional· e sustentada· -dos recursos=florestais ... Acho que· após esta expedição ,·:-em·

consequência· de um..s;pntatg:,in~_'í:tj(~q

e· duros trabalhos

deseavolvidos em conjunto , a

. confiança na FMV aumentou .. bastante,.· Todavia -, -·é .fundamental que se cumpra os
compromissos fechados. _..

· · · · ·· ·

.. ·· -·· ··

FOTO 01. Vista aérea da Aldeia Indígena do Kubcnkokre.

FOTO 02. Rcuü.i?íü realizada na Aldeia Indígena do Pukanu.

FOTO 03. Momento da preparação da expedição de plantio.

FOTO 04. Momento da partida da equipe para a expedição

FOTO O~. Reunião noturna nn clareira do rio Jriri novo

FOTO 06. Aspecto da preparnção
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FOTOS 07 e 08. Momentos de inrezracão entre aldeias e oeracões.
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