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1 ª RELA TÓRIO DA (!PERAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA 
INDIGENA MENKRAGNOTI 

Desde 9 dia 08/08 o Project Developer da FMV - Hélcio de Souza durante 
sua 1~ viagem de contato com os Projetos da Fundação e povos xinquenos, dedicou-se aos 
prepereíivos para o início da Demarcação do Território Menkragnoti, cuidando da reforma da 
lancha Kaytuká , recebendo peças, materiais e combustíveis que começaram a chegar no 
PIV da Br-080. A atuação do Hélcio nesta fase, que contou com a inestimável colaboração 
dos KB.yabi, Bedjai Txucarramãe e Toninho (Chefe do PIV Br-080) foi importante para a 
organização dos inícios dos trabalhos. 

Na semana de 17/08 a 22/08 foi efetuado o planejamento da fase inicial da 
operação a partir das informações fornecidas de campo pelo Hélcio. A aldeia do Kapot foi 
escolhida como base inicial dos trabalhos para onde seriam encaminhados todos os 
materiais, combustíveis e equipamentos recebidos no PIV Br-080. Para tanto, planejou-se 
para. o dia 20/08 o transporte dos materiais ecima citados até a aldeia da Cachoeira com a 
balsa de travessia da BR-080. A partir daí estes materiais seriam transportados pela. estrada 
Cechoeire-Kepot com o trator Ford da FMV e uma carreta nova especialmente adquirida pare. 
este rim. O funcionário José Francisco Freire deslocou-se anteriormente para realizar 
serviços mecânicos no trator Ford; bem como efetuar desobstrução da estrada e receber os 
materiais na. aldeia Cachoeira , iniciando o transporte para o Kapot previsto para ser 
concluído em oito viagens. 

A balsa de travessia BR-080 acabou se deslocando no sábado, dia 22/08, 
para o Kapot devido a firma fornecedora não ter entregue no PIV a carreta na data acertada e 
os caminhões da Geonex com seus equipamentos só terem chegado no PIV na sexta-feira 
dia 21/08, à noite. Como paliativo obtivemos uma carreta emprestada com a fazendeira 
vizinha ao Xingu, Sra Rosena. 

A desobstrução da estrada se deu de forma precária e lenta devido a falta de 
ajuda da comunidade. Freire saiu do Kapot com o trator e apenas dnis ajudantes (Karinhoti e 
Kudjore) na segunda-feira, dia 17 /08, para chegar na aldeia. da Cachoeira somente na noite 
do dia 21/08, sendo que nesse período não se ünha informações de seu paradeiro. Se 
conforme o previsto tivessem saído duas frentes de írabelho de desobstrução, uma da 
Cachoeira e outra do Kapot no dia 21/08 Freire já deveria estar de volta no Kapot com o 
primeiro carregamento de querosene de av1 ação entregue pela Kaytuká no dia anterior na 
aldeia da Cachoeira. 

No dia. 22/08 o Coordenador da Demarcação - Fernando Bittencourt deslocou 
se, juntamente com o Diretor Técnico da Geonex do Bresil- Dr. Paulo Franco, e o Dr. Renato 
Spíndel da EPM. enviado em caráter emergenciaL pera o PIV Br-080 nos helicópteros Bel! 
206 e Bell 212 da Líder T é.xi Aéreo, os quais estão prestando serviços de transporte aéreo de 
pessoal , material, gêneros alimentícos e equipamentos para as clareiras e picadas. 

Na tarde elo dia 23/08, quando ela chegada dos helicópteros com o 
Coordenador da Demarcação e equipe de técnicos da Geonex.. ainda não havia chegado ao 
Kapot o primeiro carregamento de combustíveis e gêneros alimentícios. A partir daí, sob 
pressão da comunidade e do Sr. Paulo Franco, iniciou-se uma ponte aérea Cachoeira -Kapot 
de helicóptero para transporte dos materiais supra. citados, com vistas a. não atrasar e. 
operação já no seu início. Mais tarde, conclu1mos que a pressão do Sr. Paulo Franco se deu 
muito mais devido ao temor de extravio e danos aos seus equipamentos e gêneros 
alimentícios, do que propriamente pelo zelo na manutenção do cronograme. de. operação de 
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demarcação. Neste momento. iniciou-se o estouro das horas de vôo de helicóptero previstas 
inicialmente. 

Com a precariedade da estrada Cachoeira-Kapot , a falta de apoio da 
comunidade e as más condições da carreta da Sra, Rosana , Freire acabou realizando 
apenas uma viagem de transporte de combustível. No dia 25/08, chegou o bandeirante da 
Penna Táxi Aéreo trazendo de Santarém (PA) os técnicos e aparelhos sensíveis da Geonex. 
Neste mesmo dia iniciou uma ponte aérea Kapot-PI\I-São José do Xingu(Bang) para. 
transporte dos trabalhadores braçais e restante de combustíveis e equipamentos. A esta 
altura. verificou-se a. grande dificuldade de ter-se bases em eldeies e cancelou-se as bases 
de Kubenkokre e Pukenu, elegendo-se definitivamente a. cidade de Matupá. como base dos 
trabalhos. A lancha Kaytuká retornou ao PI\/ Br-080 transportando os combustíveis e materiais 
previstos para serem usados em Kubenkokre e Pukenu , os quais foram deslocados para 
Matupá nos caminhões da Geonex. 

No dia 26/08. chega ao Kapot o outro bandeirante da Penna Táxi Aéreo 
oriundo de Brasília. transportando as placas de identificação , alguns materiais , a equipe de 
filmagem da DIA (Documentação lndigenista e Ambiental), André_ João. Marcelo e Rodrigo, 
bem como toda a família e carga do chefe do Pl-Kepot , Moicara Txucarramãe. Na sequência 
deste vôo pera Matupá. retornou o Dr. Renato Spíndel para São Paulo conforme cronograma 
já previsto. Desta forma. a um custo. não previsto inicialmente no orçamento da demarcação, 
de aproximadamente USt 3,600.00. referente a passagens aéreas e medicamentos. a 
operação na fase do Kapot contou com apenas 4 dias de assistência médica. 

Com a ponte aérea de bandeirante e helicópteros normalizou-se o 
cronograma da operação. embora com custos não previstos no orçamento inicial. Na 
semana que se seguiu, a questão de demarcação da AI. Baú passou a ocupar o centro das 
atenções, com a comunidade pressionando o Coordenador Fernando Bittencourt por uma 
definição para o assunto. Aliada a pressão que vinha sofrendo da comunidade devido ao 
início da demarcação somente no mês de agosto, e ao atraso inicial descrito anteriormente, 
a impossibilidade do coordenador de dar uma posição a respeito da demarcação do Baú. 
dificultou enormemente, a partir deí, o seu relacionamento com a Geonex e. 
consequentemente, manter o controle desejável da operação. 

Neste momento, o Sr. Paulo Franco, sentindo-se dono da situação, passa a 
transmitir aos índios a perigosa e errônea idéia de que a demarcação da AI. Baú poderia ser 
realizada na sequência da demarcação da AI. Menkragnoti. bastando apenas um pouco 
mais de empenho da FMV/RFFI para tanto. Numa postura totalmente anti-ética e reprovável o 
Sr. Paulo Franco passa a dirigir todas as reuniões com a comunidade • comemorações e 
demais atividades que estariam a cargo do nosso coordenador. A partir deste instente, a 
equipe da Geonex começa a atuar como senhora absoluta da operação, tratando a FMV / 
RFFI como receptoras de doação, e não como clientes que pagaram por serviços a serem 
prestados. 

No dia 29/08, houve uma grande reunião na clareira mais próxima do Kapot a 
cerca de 25 minutos de helicóptero. com a presença das principais lideranças Kayapó, 
inclusive Raoni e o grande chefe Bepgogoti. Foram necessárias duas viagens de 
helicóptero Bell 212, não previstas no orçamento inicial. porque o número de passageiros 
índios multiplicou-se. Nesta reunião, Raoni falou que a demarcação da AI. Baú deveria ser 
feita imediatamente. O Sr. Paulo Franco renovou o discurso. falando que o orçamento poderia 
ficar em US$ 250 míl. Em Brasília. ele havia dito ao diretor Luiz Carlos Pinaqé que a 
demarcação da AI. Baú deveria ficar em torno de US$ 180 mil. Tanto Pinagé. quanto 
Fernando. estranharam quando o Sr. Paulo Franco apresentou oficialmente essas duas 
propostas para demarcar Baú. já que a FMV havia solicitado a Geonex apenas uma previsão 
de custos para estudos. Após alimentar a discórdia. Franco voltou para o Kapot na única 
viagem que foi possível ao helicoptero fazer naquele final de tarde. Fernando Bittencourt 
Megaron, Hélcio, equipe da DIA e alguns índios. dormiram na clereire, sem rede. mosquiteiro 
ou comida. O helicóptero só foi buscá-los no dia seguinte de manhã. 
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No dia 31/08. Fernando Bittencourt chegou a Matupá - para onde já vinha 
sendo transferida a base da operação - na última viagem da desmobilização do Kapot. Teve, 
então, uma dura conversa com Paulo Franco, avisando-lhe que ele estava eíropelendo as 
funções da FMV/RFFI ao falar diretamente com os índios. Paulo Franco chegou a mostrar a 
Fernando uma proposta para AI. Baú, rascunhada cujo valor total era US$ 260 mil ou 1120 
quilos de ouro". Megaron resolveu, então, fazer outra reunião em Matupá com as lideranças 
Baú, Geonex e FMV. O clima desta reunião prenunciava-se de extrema. tensão. Comunicado 
na tarde do dia anterior, o diretor executivo Luiz Carlos Pinagé. decidiu tomar um vôo noturno 
às pressas, na tentativa de chegar a. Ma.tupã. em tempo de peniciper da reunião, no sentido de 
colocar um ponto final na questão do Baú, ajustando-a ao posicionamento da FMV/RFFI 
sobre o assunto. Infelizmente, devido às más condições metereológicas, o avião da Vasp 
não conseguiu pousar em Cuiabé, naquele dia retemendo a Brasília na madrugada do dia da 
reunião, 03/09. Nela Fernando Bittencourt colocou muito bem a posição da FMV/RFFl de 
que, este ano, definitivamente, não havia recursos para AI. Baú. No dia seguinte, Megaron 
solicitou ao Fernando que desviasse um dos helicópteros para socorrer a esposa de RaonL 
na aldeia da Cachoeira.. que corria risco de vida. Foram mais três horas extras de vôo. 

Começaram, então, os preparativos para a mudança da base da. operação da 
demarcação para Castelo de Sonhos, devido B. meior proximidade desta localidade com as 
clareiras e picadas do limite oeste da AI. Menkragnoti. Decidiu-se que a base seria instalada 
na fazenda do 11Rambo11, um dos mais poderosos e violentos donos de garimpo da região, 
recentemente morto pela Polícia Militar do Estado do Pará a qual transformou a ex-fazenda 
do Rambo em sua base de operação na região. 

O pessoal da Geonex seguiu para Castelo no dia 03/09, nos helicópteros e no 
caminhão contratado pela FMV/RFFI para transportar o combustível. Insistiram para que 
Fernando permanecesse em Ma.tupã.. pois a fase de Castelo não duraria mais do que três 
dias - acabou durando uma semana. Assim, Fernando, juntamente com a equipe da DIA 
seguiu para Castelo de Sonhos, no dia 04/09, percorrendo 270 km em 13 horas de viagem 
por uma precaríssima estrada de terra 

À esta altura 16 clareiras já estavam abertas. Quando as atividades de rapei 
iniciavam de manhã cedo, era possível abrir 1 clareira por dia. Em Castelo, surgiu um 
problema sério: ao realizar um vôo de inspeção, de três horas, sobre seis clareiras, 
acompanhado pelo técnico da Funai, Sr. Sebastião, o coordenador da Demarcação 
constatou que havia pelo menos uma placa virada para o lado contrário e que, pior. as 
clareiras não estavam obedecendo os critérios técnicos estabelecidos pela Funai, de 80m x 
80m, fundamental para permitir o funcionamento do programa de fiscalização e 
monitoramento por satélite, a ser irnplantadn pela FMV/RFFI na AI. Menkragnoti a.pós a 
demarcação. As clareiras tinham cerca de 40m x 40m. Nesta ocasião, o Sr. Sebastião 
garantiu a Fernando que, comparado a Yenornemi. o que a Geonex estava fazendo ªera 
razoável". Só que, na semana passada. aAsserplan, firma que fez a demmcação YanomamL 
foi obriqada a retomar a área para refazer todo o trabalho. O presidente da Geonex do Brasil, 
Fong Chang Ri. em reunião ontem, com Luiz Carlos Pinagé, ficou estarrecido com a 
informação e prometeu tomar providências. 

No dia 11/09. o helicóptero Bell 212 deu pane em Castelo, mas o mecânico da 
Líder estava em Me.tupã. Ele apenas foi tentar consertar o helicóptero no dia seguinte, graças 
à intervenção de Luiz Carlos Pinagé, que havia acabado de chegar na região e fretou um 
avião para o deslocamento de Ma.tupã a Castelo de Sonhos. O mecânico, porém, e.penas 
conseguiu colocar o helicóptero em funcionamento por um dia para retirada de emergência 
de duas equipes de dareires. que já estavam há dois dias sem água e comida na floresta. 
Desde o dia 13/09, o helicóptero se encontrava em pane , o que provocou o uso super 
intensivo do Bell 206. A Líder chegou a enviar o chefe geral da Manutenção de Helicópteros. 
Queiroz. para sanar o problema que não conseguiam identificar. Somente ontem, depois de 
trocar uma das turbinas e da outre ter pifado também, é que a Líder descobriu que a pane 
devia-se a entupimento no sistema de alimentação do motor. Ou seja. o combustível 
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armazenado nos tambores inadequados adquiridos pela Geonex. estava contaminado. 
Ontem, finalmente. o Bell 212 voltou a voar. 

Vale rasselíar que a Líder contribuiu também para atrasar outras etapas do 
planejamento. Nos primeiros dias de operação, quebrou a única bomba automática de 
abastecimento que a equipe da empresa havia levado. Até ontem. não ha.via sido substituída 
e todo o abastecimento vinha sendo feito com a bomba manual. Na reunião de ontem com os 
diretores da Líder. Wanderley Gandra e Gilberto Oliveira Luiz Carlos Pinagé obteve a 
garantia de que outra bomba automática seria enviada a Matupá. A Líder não pediu 
autorização ao Ministério da Aeronáutica para voar na região da Base Aérea de Cachimbo, 
próxima a Matupá. onde estavam sendo realizadas operações militares. Por causa disso, 
uma das aeronaves da líder acabou sendo ínterceptada pelo radar da Base de Cachimbo e 
seu piloto foi obrigado a pernoitar ali. 

No dia 12/09, o diretor executivo Luiz Ca.rlos Pinagé, ecompenhado pela 
assessora de imprensa Manica Maia desembarcou em Castelo de Sonhos, a tempo ainda 
de conversar rapidamente com Rodrigo, João. André e os "embeixedores" Ka.yapó, Katongri 
e Kiambieti. que estavam de partida na aeronave Sêneca 'Bepremire" da comunidade de 
Pukanu. Naquele momento, após um semana de trabalho puxado, 24 clareiras estavam 
abertas. Continua faltando apenas uma última clareira a ser aberta no extremo norte da 
reserva Menkragnoti. Em Castelo de Sonhos, Fernando atualizou o Pinagé quanto aos 
detalhes ocorridos desde o início da operação de demercaçãn. 

No dia 13/09. a aeronave Beprãntire retomou a Castelo de Sonhos para fazer 
uma segunda viagem com o pessoal da FMV. Pinagé, Fernando. Mônica. Ma.rcelo que havia 
sido escolhido pela comunidade Kayapó para acompanhar a operação, chegaram em 
Pukanu quando os helicópteros acebevem de retomar da operação de resgate das equipes 
de clareiras. Na eldeie, também se encontrava o Carajás da Pen na T éxi Aéreo, chamado 
para substituir o Bell 212 em pane no transporte de cargas e passageiros até Matupá Na 
ocasião. Pinagé teve o primeiro contato com Martini, coordenador de campo da Geonex.. 
quando demonstrou todo o seu descontentamento em relação a. ética profissional da Geonex 
e ao tratamento dispensado por seu pessoal à equipe da FMV/R.FFI. 

Após a reunião com as lideranças de Pukanu, para explicar os procedimentos 
e andamentos da Operação Demarcação. o pessoal da FMV e DIA puderam conhecer 
melhor a aldeia e sua região, aprofundar o diálogo com a comunidade e registrar o seu 
cotidiano. Nesta oportunidade, confirmamos a intensidade das explorações madeireira e 
garimpeira na área de influência da aldeia. Também conheceram o projeto de extração de 

r óleo de castanha do Pará desenvolvida naquela aldeia sob o patrocínio da empresa inglesa 
BodyShop. 

No dia 16/08. partiram numa rústica canoa indígena movida a motor rabudo, 
rio lriri acima rumo a aldeia de Kubenkokre, Pinagé, Fernando. André, Kiambieti e Manica. 

Na aldeia de Kubenkokre, onde mora o líder Bepgogoti, realizou-se outra 
reunião explicBtiva da Operação de Demarcação. Entretanto perduravam os problemas já 
mencionados, o que obrigou, infelizmente, a equipe a interromper a visita à aldeia. Pinagé e 
Fernando seguiram para Matupâ. no die 17/09. no Sêneca da comunidade Kubenkokre. 
Manica e André seguiram para Redenção, onde obtiveram mais informações sobre a. 
convivência dos índios com madeireiros e garimpeiros e sobre o caso Paulinho Pa.yakan. 

Chegando em Matupâ. Fernando e Pinagé começarem a tomar providências 
para sanar os problemas em curso. Acionada a Líder, esta finalmente, resolveu trazer experts 
do Rio para normalizar os vôos dos helicópteros. Em relação à. Geonex. tentou-se obter 
relatórios de atividades, principalmente sobre as horas de vôo dos helicópteros e da 
aernnave Carejás, do andamento dos trabalhos nas clareiras e picadas. bem como tentou-se 
normalizar o diálogo com seus técnicos, de forma que a FMV/RFFI tivessem maior controle 
das atividades e problemas da Operação. Essas tenteíives foram praticamente infrutíferas. 
Devido à resistência do pessoal de campo de. Geonex. Pinagé solicitou uma reunião com o 
presidente da Geonex no Brasil, para. o dia 29, em Brasília Neste dia também foi convocada 
outra reunião com a diretoria. do. Líder. Após uma horo. e meia de reunião com o Sr. Fong 



Chang RL Presidente da Geonex do Brasil juntou-se ao grupo a diretoria da Líder para a 
reunião entre a FMV e as duas empresas. : 

Nestas reuniões, Pinagé expôs todos os problemes que vira na área. Sob o 
impacto das notícias, o presidente da Geonex decidiu, ali, ir pe·ssoalmente a Matupé. a fim de 
verificar e sanar as deficiências apontadas por Pinagé. 110: pessoal de campo tem que 
assumir a postura de contratado. A FMV é o cliente", disse Fong Ri, várias vezes, ao longo da 
reunião. Por sua vez, a. Líder Táxi Aéreo comprometeu-se, como compensação ao longo 
período de pane do helicóptero Bell 212 a: , 

- envio imediato de um helicóptero Long Ranger, com 
capa.cida.de de 600 quilos de carga para auxiliar os outros dois helicópteros, sem despesas 
de mobilização e desmobilização: 

- adiar o prazo de 50 dias de contrato pelo mesmo 
período em que o Bell 212 esteve inativo: ' 

- transformar todas as horas excedentes do Bell 206 
(três horas de vôo equivalerão a uma hora somente). 

No dia 01/1 O, seguindo nossa. orientação, Geonex e Líder reuniram-se no Rio 
de Janeiro, para levantar o estouro das horas de vôo do helicóptero, avaliar a capacidade da 
operação montada pela Geonex de absorver os serviços d~ três helicópteros e, ainda a 
projeção das horas de helicóptero necessárias para conclusão dos trabalhos de campo. 

Após todos estes percalços. temos a. convicção de que estamos realiza.ndo 
uma gigantesca tarefa com um orçamento inferior a outros de: operações do mesmo gênero 
rea.lizada.s na Amazônia. "Contingência de 1 O mil dólares não dá. Dez mil dólares é o filme. 
Nesta região, nada dá certo com orçamento fechado. Ou v.ocê não segura o orçamento 
previsto. ou você não faz a operação". afirma hoje, convido~ o ooordenador da Operação 
Demarcação, Fernando Bittencourt 

Brasília DF, I! de outubro de 1992. 
segundo dia pós-1mpeachment. 

("' Fernando Bittencourt 
Hélcio Souza 
Manica Me.ia 
Rosa. Maria Ferreira 

Luiz Carlos Pinagé . 
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2° RELATÓRIO DA OPERAÇÃO DE DEMARCAÇÃO 
DA ÁREA INDÍGENA MENKRAGNOTI 

Em reunião ontem, dia 14 de outubro, com o chefe do Departamento 
de Fotogrametria da Geonex do Brasil Serviços Técnicos Ltda., Bruno Olavo 
Pungartnik, o Diretor Executivo, Luiz Carlos Pinagé, finalmente obteve um 
relatório, ainda que parcial ,sobre o andamento dos trabalhos de demarcação, 
requisitado na reunião de 29 de setembro, com o presidente da Geonex, Fong 
Chong Ri, e novamente cobrado no dia 8· de outubro, por carta. Segungo Bruno 
Pungartnik, são os seguintes os dados quantitativos da Operação Demarcação, 
desde o seu início até hoje: 

TOTAL EXECUTADO FALTA (em Km) 
Abertura de Clareiras 26 25 1 
Interligação de Clareiras 83,6 60 23,6 
Abertura de Picadas 83,6 44 39,6 
GPS 26 23 3 
Azimutes 26 22 4 

Pungartinik observou que a abertura de picadas estará sendo 
executada ao mesmo tempo que a interligação das clareiras - a diferença de 16 Km 
estará a cargo de 3 equipes com 2 motoserreiros agindo separadamente. Entende 
se por interligação de clareiras a abertura de pequena trilha apenas para 
passagem dos aparelhos de medição, e por abertura de picadas o alargamento até 
4m, que ocorre logo em seguida. Os pontos GPS e Azimutes que faltam, estão 
localizados na parte norte da AI. Menkragnoti, próximo aos rios Catete e Iriri. 

Informada na reunião do dia 29 de setembro, que as clareiras 
estavam com dimensões abaixo de 80m x 80m, fora dos limites técnicos 
estabelecidos pela Funai, a Geonex providenciou urna vistoria do engenheiro 
cartógrafo da Funai, Sebastião Baptista. De acordo com Pungartinik, Baptista 
visitou as clareiras nºs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 - foram 
abertas 24 clareiras ao todo, faltando apenas uma no Kandoca (PA), no norte de 
Menkragnoti, Na ocasião, o técnico da Funai solicitou que fosse refeita a 
colocação das placas da Funai nas clareiras 10 e 15; e que a clareira 9 fosse 
complementada. A interligação de clareira visitada foi a do trecho 6 para 5 e, 
segundo Baptista, está dentro do estabelecido em contrato. 
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Bruno Pungartnik: garantiu que a Geonex já mandou corrigir o 
tamanho da clareira 9, adiantando, também, que a colocação das placas será feita 
de forma correta pelas equipes de topografia que passarão por elas. 

O chefe do Departamento de Fotogrametria da Geonex trouxe 
também de Matupá o relatório sobre o nº de horas de vôo de helicóptero 
computadas até o último dia 11. O Bell 206 já voou 50: 17 horas, estando dentro 
da previsão de 70 horas totais. O Bell 212, por sua vez,já voou 77:15 horas. Como 
o total de horas previstas para este aparelho era de 80 horas, calcula-se que, até o 
final da Operação, haverá um estouro de 40 horas ou US$ 65,805.00. A aeronave 
Carajás, da Pena Táxi Aéreo, necessitará de uma acréscimo de US$ 6,150.00 em 
seu orçamento original, para continuar prestando apoio à operação até o seu 
final 

A apresentação destes relatórios e a presença do Sr. Pungartnik: em 
Matupá agilizou os trabalhos e reintegrou o coordenador da FMV na operação, 
Fernando Bittencourt, ao dia-a-dia dos serviços executados pela Geonex - o que 
não vinha ocorrendo desde o início da Operação, em função das atitudes anti 
éticas do diretor técnico da Geonex, Paulo Franco, e de sua equipe de campo. 
Foram resultados de uma série de reuniões e correspondências de tom duro entre 
a FMV e as empresas contratadas, Geonex do Brasil e Líder Táxi Aéreo. A FMV 
recuperou suas prerrogativas de contratante, e agora tem maior controle das 
ações e atividades de suas contratadas. 

Reunião com a Geonex 
Na reunião com o Sr. Fong Chong Ri, presidente da Geonex do 

Brasil, o Diretor Executivo, Luiz Carlos Pinagé solicitou o afastamento do Sr. 
Paulo Franco, diretor técncio da Geonex, do comando das operações de campo e 
de qualquer outro tipo de contato com a FMV, pelos motivos expostos no 1° 
Relatório da Operação de Demarcação da AI. Menkragnoti, de 1° outubro. Esta 
mudança, porém, ressaltou Pinagé, não deveria afetar o andamento nem o prazo 
de conclusão dos trabalhos de demarcação , assim como reestabelecer a 
normalidade na relação entre FMV e Geonex, prejudicada logo no início dos 
trabalhos de demarcação pelas atitudes do Sr. Paulo Franco. Quando da sua visita 
a Matupá, Pinagé pôde constatar a desatenção da equipe da Geonex tanto com o 
coordenador da FMV na operação, Fernando Bittencourt, quanto com ele 
próprio. Esta desatenção traduziu-se no não fornecimento de informações 
solicitadas e na falta de comunicação e acordo das missões programadas, o que 
não permitiu um perfeito acompanhamento das atividades pelo Sr. Fernando 
Bittencour. Dessa forma, Pinagé exigiu ao Sr. Fong que todas as discussões e 
dicisões finais quanto ao andamento dos serviços de demarcação deveriam, dia-a 
dia, passar pelo crivo de Bittencourt. 
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O Diretor Executivo também disse ao Sr. F ong considerar 
"inadmissível" que, passados então cerca de 40 dias desde o início da Operação, a 
FMV não tivesse recebido até aquele momento um relatório de atividades 
circunstanciado, como seria de praxe. O Sr. Fong prometeu, naquele dia, enviar o 
relatório antes das reuniões do Conselho Administrativo, nos dias 7 e 8 de 
outubro. Mas não o fez. Aguarda-se que este relatório seja enviado até amanhã. 
Pinagé queria ter certeza, conforme lhe gamatia o Sr. Fong, de que o cronograma 
de trabalho não estava atrasado, já que as informações que obtivera em Matupá, 
dos próprios técnicos da Geonex, indicavam que os serviços de abertura de 
picadas não estavam caminhando dentro do prazo previsto. 

Durante a reunião, o Sr. Fong tomou conhecimento que os 
helicópteros estavam sendo usados improvisadamente pela equipe da Geonex, das 
seguintes maneiras: a) partida do helicóptero para as clareiras sem prévia 
comunicação radiofônica, pra checar a ocorrência de chuvas, que motivou o 
retorno da aeronave sem realizar a missão, representando um desperdício de três 
horas e dez minutos de vôo, a um custo de US$ 2,550.00; b) decolagem dos 
helicópteros somente depois das 14 horas, quando as condições atmosféricas são 
desfavoráveis, devido à elevada temperaturas e pesadas chuvas, e com menos 
possibilidade de sucesso da missão; e) decolagem dos helicópteros com carga 
bastante inferior à sua capacidade total; d) constante alteração nas parcas 
informações fornecidas pelo pessoal de campo a respeito do andamento da 
operação e necessidades futuras de apoio aéreo; e e) utilização excessiva da 
aeronave Carajás, inclusive com uma projeção de 15 horas-vôo de dsmobilização, 
quando o planejamento inicial previa 20 horas-vôo totais. Isto, mesmo levando em 
consideração os problemas ocorridos no início da operação, que obrigaram o uso 
mais intensivo da aeronave. Tais fatos, aliados à informação do coordenador da 
FMV na Operação, Fernando Bittencourt, de que após o conserto do Bell 212, 
ocorreram dois dias sem nenhuma missão, não dava a garantia necessária de que 
um (re)planejamento estivesse sendo seguido. Pinagé lembrou ao Sr. Fong que, 
com a prorrogação do prazo contratual de 50 dias para a utilização dos 
helicópteros da Líder Táxi Aéreo, a FMV estará pagando multa adicional a partir 
do dia 28 de outubro , solicitando medidas urgentes para otimizar o emprego das 
aeronaves. 

O Diretor Executivo ainda alertou o Sr. Fong que as dimensões de 
algumas clareiras estão inferiores às previstas no plano técnico e no contrato 
firmado entre FMV e Geonex - 80m x 80m. Esta informação foi colhida num vôo 
de verificação de 3,5 horas de helicóptero, por Fernando Bittencourt e o 
engenheiro cartógrafo Sebastião Baptista, da Funai, responsável pela fiscalização 
e aprovação dos trabalhos de campo. Ao visitar uma desta clareiras, Pinagé 
também constatou o exposto acima e a falta de cuidado em acondicionar 
devidamente o lixo resultante do acampamento. Pediu, assim, providências 
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urgentes tanto para que sejam sanadas e prevenidas tais situações, já que a FMV 
trata-se de uma fundação ambientalista, como para sanar as irregularidades 
técnicas constatadas na abertura das clareiras, sem que haja qualquer ônus para a 
FMV. Pinagé lembrou ao Sr. Fong que a Asserplan, empresa que fez a 
demarcação Yanomami (RR), encontra-se, agora, arcando com todo o ônus da 
revisão daquele serviço, por não ter cumprido as especificações técnicas 
determinadas pela Funai 

Ao final da reunião, o Sr. Fong comprometeu-se a ir, pessoalmente, 
até Matupá, num prazo de seis dias, para resolver todos este problemas. Só que 
até o dia 7 de outubro nem o Sr. Fong, nem qualquer outro substituto para esta 
visita corretiva e crucial havia sido designado. O Sr. Bruno Pungartnik só 
desembarcou em Matupá no dia 8 de outubro. Desde então, começaram a ser 
sanados os problemas de falta de comunicação ao Sr. Fernando Bittencourt, os 
quais vinham gerando um trabalho desarticulado entre a FMV, Geonex e Líder, 
prejudicando o controle pela FMV do andamento das operações; principalmente 
no que se refere ao uso ordenado dos helicópteros e da aeronave Carajás. 

No dia 9 de outubro, quando da nova reunião entre a contratante e as 
contratadas, o Sr. Luiz Carlos Pinagé enviou correspondência ao Sr. Fong e ao Sr. 
Gandra, cobrando-lhes as providências prometidas na reunião do dia 29 de 
setembro. Para recebê-la, a Líder queria fazê-lo apenas na presença de 
advogado. Mas acabou aceitando os argumentos do diretor administrativo 
financeiro da FMV, Francisco Cardoso, que estava representando a FMV. 
Participaram desta reunião, pela Geonex, o Sr. Fong Chong Ri, e pela Líder, os 
Srs. Gilberto Miranda e Wanderley Gandra. Ficou acertado que a Geonex 
colocaria equipe de topografia adicional no campo, para concluir a Operação de 
Demarcação no prazo de 28 outubro, desde que não haja paralisação por culpa 
imputada à Geone:x. No contrato firmado com a Geonex, o prazo foi fixado em 75 
dias "úteis", excluindo domingos e feriados o que de fato estabelece o prazo 
limite para conclusão dos serviços para a 2ª quinzena de novembro. Também ficou 
acertado o envio, até o próximo dia 15 / 10, do relatório circunstanciado sobre os 
trabalhos desenvolvidoos no período de 10 de agosto a 30 de setembro. 

Reuniões com a Líder 
A reunião com os Srs. Gilberto Miranda e Wanderley Gandra, da 

Líder Táxi Aéreo, ocorreu no dia 29 de setembro, também com a presença do Sr. 
Fong, da Geonex. Alí ficou acertado a prorrogação automática, sem acréscimo 
financeiro ou sobretaxa, do prazo contratual de 50 dias de disponibilidade em 
Matupá (MT) de 2 helicópteros, um Bell 206 eoutro BEll 212, pelo mesmo 
período que ocorreu a pane do Bell 212 PT-HRK, ou seja, acréscimo de mais 19 
dias, o que estende o período de disponibilidade das duas aeronaves para 28 de 



outubro. Esta data limite foi comunicada ao Sr. F ong, pedindo-lhe providências 
para que sua equipe de campo se empenhasse na otimização das horas de vôo, 
observando a data limite. Cabe ressaltar que, embora a Geonex tenha 
programado a duração das atividades de campo em 75 dias úteis , programou 
apoio de helicópteros para somente 50 dias corridos, contados a partir do início 
das operações, dia 22 /08. 

Também foi acordada a conversão das horas excedentes voadas pelo 
Bell 206, em virtude da pane no PT-HRK, para horas de vôo do Bell 212, na 
proporção de três horas do Bell 206 para uma hora do Bell 212. A Líder prometeu 
ainda deslocar de Belém (PA) para Matupá um terceiro helicóptero Long J et, sem 
custos adicionais de mobilização/desmobilização, ao custo unitário de US$ 
1,250.00 por hora/vôo, com o objetivo de auxiliar as outras duas aeronaves na 
execução dos serviços dentro do prazo inicialmente previsto. 

O Sr. Gandra solicitou nova reunião para dia 05 / 10 em Brasília, para 
fechamento do total de horas voadas pelos helicópteros. Entretanto verificou-se 
que o Sr. Gandra não dispunha das informações (relatórios de vôos) necessários 
para tal cálculo, e que estava realmente interessado na liberação do 2° pagamento 
previsto no contrato entre a FMV e Líder. 

Quando informado do condicionamento da liberação do 2° 
pagamento ao fornecimento de informação concreta e final sobre as horas de 
vôos, incluindo o acerto de horas de vôo devido a pane do Bell 212, o Sr. Gandra 
ameaçou retirar os helicópteros de Matupá. Obviamente, foi alertado pelo Sr. 
Luiz Carlos Pinagé que havia um contrato entre FMV /Líder, e que a Líder estava 
na condição de inadimplente, e solicitou a racionalidade na condução das 
negociações como vantagem para as 3 empresas envolvidas na demarcação, e para 
a garantia de sua conclusão. 

Nesta reunião foi feita a colocação do ônus que foi imposto à FMV, 
pela pane do helicóptero PT-HRK, quando da realização de duas viagens para 
retirar pessoal e equipamento da aldeia Pukanu. O helicóptero realizou vôos 
emergenciais, a meia carga, das clareiras até aquela aldeia, e posteriormente 
voou vazio de volta a base de Matupá. Estes vôos não estavam programados no 
cronograma de serviço da demarcação, e foram realizados exclusivamente para o 
atendimento emergencial origjnado com a pane. 

Diante da impossibilidade de chegar-se ao cálculo final, agendou-se 
para o dia 09/10, nova e definitiva reunião entre a FMV, Líder e Geonex no Rio 
de Janeiro, quando as contratadas teriam, finalmente, as necessárias informações 
de campo para chegar-se a um número final de horas voadas e as horas ainda 
necessárias para a conclusão da demarcação. O Sr. Francisco Cardoso, Diretor 
Administrativo-financeiro da FMV ficou designado para representá-la. 

O helicóptero Bell 212 voltou a voar no dia 2 de outubro, e não foi 
preciso o deslocamento de outra aeronave para a área. Após uma série de 
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tentativas sem sucesso de consertá-lo, que levou até o Chefe de Departamento de 
Mecânica da Líder até Matupá, e obrigou o envio de uma turbina nova para o 
aparelho, os mecânicos desconfiaram que o combustível acondicinado nos 
tambores comprados pela Geonex estava contaminado, o que pode ter 
contribuído decisivamente para a pane. Após uma completa revisão do sistema de 
condução do combustível e alimentação do motor o helicóptero voltou a voar e o 
está fazendo desde o dia 2, sem nenhum problema 

Últimas noticias: desde ontem, o Diretor Executivo, Luiz Carlos 
Pinagé está tentando, junto a Funai, evitar que seja necessária a abertura de uma 
picada de 600m e outra de 1000m no norte do Menkragnoti, para interligação de 
quatro clareiras, uma vez que a eliminação destas picadas não causaria nenhum 
problema de ordem técnica. Segundo a Geonex, se esta missão for realizada, 

r, deslocará muitos homens e carga, e consumirá 18 horas a mais de helicóptero, ao 
custo de US$ 1,850.00 a hora. Pinagé vem conversando com a chefe do 
Departamento de Assuntos Fundiários da Funai, Dra. Isa Rogedo, que mostrou-se 
receptiva com a proposta. Só que hoje ela argumentou que os técnicos que estão 
analisando esta proposta, temem que aconteça, neste caso, o mesmo que 
aconteceu coma área Yanomami, aonde a Asserplan está agora refazendo o 
trabalho e arcando com todos os custos; e ainda gerando novos problemas 
políticos para a Funai. 

Nos dias 14 e 15/10, a demarcação esteve paralisada devido a falta 
da aeronave Carajás para apoio aéreo, a ser enviada pela Penna Táxi Aéreo. Esta 
posição da empresa de táxi aéreo foi assumida pelo fato de termos uma 
acumulado um grande débito junto a mesma. Acionada a diretora financeira da 
RFFI, Sra Laurie Sonsini, logo recebemos uma ordem de pagamento de US$ 
9,500.00 para regularizar parcialmente a situação com a Penna Táxi Aéreo. Tão 
logo realizado o pagamento, a aeronave Carajás foi colocada a disposição e os 
trabalhos foram reiniciados na data de hoje, dia 16110. 

Agradecimentos: O corpo de funcionários da FMV faz questão de 
mencionar a garra, a resistência, a tenacidade e a coragem do pessoal da ONG 
Documentação Indigenista e Ambiental (DIA) de Brasllia/DF - Rodrigo Azevedo 
Lima, João Facõ, Marcelo Luniere e André Abrahão no trabalho de 
documentação da demarcação da AI. Menkragnoti. Estabeleceu-se um clima de 
verdadeira cordialidade e cooperação entre a FMV e a DIA Duas histórias são 

1 l 



exemplares da atuação do grupo. Marcelo pegou malária na aldeia Pukanu, há 
cerca de duas semanas. Começou a sentir os sintomas da doença assim que 
desembarcou em Kubenkokre, aldeia vizinha. Passou alguns dias lá, com febre 
alta, sendo medicado pelas enfermeiras da Funai, Só que não melhorava e insistia 
em permanecer na área e continuar o trabalho. Fernando Bittencourt foi obrigado 
a "mandar" o Marcelo ir para Matupá, onde há tratamento mais adequado. Em 
Matupá, feita a lâmina, descobriu-se que Marcelo estava com malária falciparum 
+++ (três cruzes), um dos piores tipos da doença E em Kubenkokre, estava 
sendo medicado contra malária vi.vax. 

Outra história é a de Rodrigo. Quando o Fernando enviou o Corisco 
para buscar a equipe da DIA em Kubenkokre, por causa da doença de Marcelo e 
também porque havia a ameaça de guerra entre os Metuktire e Panará, em função 
do episódio com o filho do Raoni, Rodrigo não pôde embarcar por falta de lugar 
no avião. Ficou cerca de 5 dias em Kubenkokre, sozinho, rodeado por um clima 

r=. péssimo. Os índios estavam na expectativa de guerra de seus parentes Metuktire 
com os Panará e muito insatisfeitos com a FMV, devido ao trabalho de 
"contrainformação" iniciado pelos agentes de madeireiros e donos de garimpos, 
que residem e ! ou transitam pelas aldeias, e ainda pelos fatos de termos 
esquecido os presentes de praxe para os "benajore" e termos realizado uma curta 
reunião para explicação do andamento e dos métodos utilizados para a Operação 
de Demarcação. Este fato deu-se em função da saída do avião de Kubenkokre 
para revisão na cidade de Goiãnia. Como a operação encontrava-se paralisada 
devido a pane do Bell 212, sem qualquer solução, achamos por bem aceitar a 
carona oferecida até Guarantã, evitando assim custos adicionais com frete de 
aeronave. 

LUIZ CARLOS PINAGÉ 
FERNANDO BITTENCOURT 
ROSA MARIA FERREIRA 
HELCIO SOUZA 
MÔNICAMAIA 

Brasília, 16 de outubro de 1992. 



TERCEIRO RELATÓRIO DA OPERAÇÃO 
DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA INDÍGENA MENKRAGNOTI. 

RELA TÓRIO FINAL . 

Conforme já comentado no segundo relatório da operação de demarcação , a ida 
a Matupá do chefe do departamento de Fotogrametria da Geonex do Brasil , Sr. Bruno Pungartnik, 
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mudou bastante+andamento das atividades na área. As reclamações feitas pela F.M.V. a Geonex J,,,,,.,. 
surtiram efeito e Puungartnik chegou em Matupá com o intuito de melhorar o relacionamento entre as .. - 
organizações envolvidas no projeto. 

Foram instituídas reuniões diárias para se relatar as atividades de campo do dia 
.esta .contando com a participação dos pilotos da Líder, coisa que devia ter sido feita desde o inicio 
pois e importante que se use a experiência dos pilotos na montagens das operações de helicóptero e 
para se evitar que a missão lhes seja entregue pouco antes da decolagem como vinha acontecendo. 

Conforme foi acordado em reuniões entre a F.M.V. e a Líder, esta prorrogou o 
contrato das aeronaves para o dia 28 de outubro compensando assim os dias em que o Bell 212 ficou 
parado por problemas mecânicos. Foi montado então um planejamento para que a operação de campo 
terminasse junto com o contrato dos helicópteros ,fazendo com que a Geonex contratasse mais uma 
equipe de topografia para juntar-se as 3 que já estavam em campo. Este planejamento era bastante 
arriscado pois naquela altura, já meados de outubro, nada poderia dar errado para que os trabalhos 
terminassem no dia 28. Ficou acordado também que seriam solicitados mais dois carregamentos de 
combustível e quais os dias em que o avião seria necessário. 

Já no dia 11 de outubro os problemas voltaram a aparecer com um atraso de 
dois dias do caminhão pipa trazendo o combustível que vinha de Goiânia ,fazendo com que os 
helicópteros ficassem parados pelo mesmo tempo. 

O combustível chegou no dia 13 no final da tarde , o que nos levou a crer 
erroneamente que as coisas voltariam a se normalizar pois o avião Carajás da Pena Táxi Aéreo, 
solicitado diretamente por mim no dia 12, não apareceu , só fazendo no dia 14 na parte da tarde. O 
motivo alegado foi de problemas mecânicos com a aeronave mas em conversa com o piloto levantamos 
a suspeita de a P.T.A. não estar mais dando prioridade a nossa operação devido a um atraso no 
pagamento. 
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Sanados estes problemas , começou a derradeira corrida contra o tempo onde o 
fundamental eram o desempenho das equipes de topografia e as condições metereológicas. 

Para se tentar evitar um novo atraso no ultimo carregamento de combustível ,foi 
solicitado a Jacarezinho Transportes 12.5 mil litros de querosene quatro dias antes da data necessitada 
o que nos trouxe um novo problema pois o caminhão chegou a Matupá dois dias antes do previsto 
quando não haviam por lá esta altura tambores vazios suficientes para o tamboreamento. O problema 
foi sanado com a Geonex mandando um de seus caminhões buscar no P.I.V. BR-080 tambores que 
tinham sobrado do tempo em que Kapot serviu de base para a operacao. Devido as más condições da 
BR-080 ,o caminhao da Geonex levou quase dois dias para voltar a Matupá, fato este que nos levou a 
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ligar para Jacarezinho Transporte pedindo autorização para seu motorista aguardar a chegada dos 
tambores. 

No dia 22 de outubro recebemos em Matupá o Sr. Geoffrey O'Connor 
acompanhado do Sr. Tito Rosemberg que foram para a área com autorização da RFFI para fazerem 
uma matéria para a televisão americana. Acompanhamos estes senhores ao posto da Funai em Guarantã 
para verem as condições em que se encontram os estudantes, cerca de 15 crianças (12 Kayapó e 3 
Panará), que vivem em condições precárias de habitação e alimentação. Estas crianças estão em 
Guarantã devido a designação de seus pais para estudarem em escola de branco na cidade. 

No dia 24 seguimos para Pukanu em vôo fretado por O'Connor para 
ficarmos 2 dias. Lá foram colhidos depoimentos do cacique Pukatyre, como sempre muito acessível e 
cordial, da missionária Biribiri e da enfermeira Lesley, ambas do Summer Institute ofLinguistic. O fato 
que despertou muita curiosidade foi o de ver a aldeia sendo preparada para a chegada de Gordon 
Rodick, da empresa comercial inglesa Body Shop. O pátio foi todo varrido e a grama toda cortada. 

No dia 26 O'Connor e Rosemberg aproveitaram uma viagem do helicóptero e 
r" seguiram para passar 2 dias junto às equipes de topografia no meio do mato. 

Os jornalistas deixaram Matupá no dia 29 com muitas informações , e seguindo 
O'Connor , material para se fazer , pelo o menos, 4 histórias diferentes. 

A esta altura, as equipes de topografia vinham tendo um excelente desempenho e 
a previsão para o término dos trabalhos era para o dia 29 ou 30 de outubro, e para evitar imprevistos 
quanto à vinda do avião da Pena Táxi Aéreo, optamos por usar uma aeronave Sêneca da empresa Voe 
Já, pois mesmo sendo uma aeronave menor, estava sediada em Guarantã nos proporcionando maior 
segurança , sendo que os aviões da Pena vinham de Alta Floresta, e não existia mais confiança que estes 
fossem aparecer nas horas combinadas. Outra vantagem em se trabalhar com a Voe Já foi que tivemos 
a oportunidade de abrir uma nova linha de crédito, já que aquela altura havia um grande atraso no 
pagamento à Pena. 

O engenheiro agrimensor da Funai, Sr. Sebastião Batista, estava supervisionando 
os trabalhos, e vinha aceitando o que era executado pelos técnicos da Geonex. É bom frisar que a 

r>: fiscalização estava sendo feita por amostragem, pois devido ao nosso orçamento não era possível se 
fazer muitos sobrevôos de helicóptero exclusivo para fiscalização. O engenheiro da Funai usava o 
helicóptero dentro da prática de sua otimização, e informou que fiscalização por amostragem é o 
critério praticado pela Funai. 

O Sr. Sebastião nos útimos dias de trabalho, contraiu malária tipo falciparum 
++++ ( quatro cruzes) um dos mais altos graus desta doença. Sebastião foi internado no hospital de 
Matupá em estado grave , o que ensejou a FMV informar , imediatamente, o diretor-substituto da 
Superintendência de Assuntos Fundiários da Funai para as medidas cabíveis. 

Sebastião foi transferido para o hospital de Cuiabá , aonde se enontra na UTI até 
a data de hoje. 

Os serviços de campo terminaram no dia 30 de outubro, e os dois dias seguintes 
foram utilizados para a desmobilização, quando as equipes de topografia foram retiradas de helicóptero 
da picada até a aldeia Pukanu, e de lá seguiram de avião sêneca para Matupá. 



A atuação dos pilotos da Líder nesta fase final foi fundamental, pois a vontade de 
retornarem às suas casas fez com que eles voassem de 9 a 1 O horas por dia com vistas a adiantarem os 
trabalhos e otimizar a utilização das aeronaves. 

A "batalha" tinha terminado, mas a luta continua, pois existe uma divergência 
entre as posições da Geonex e da FMV /RFFI quanto ao estouro das horas de helicóptero. O 
planejamento inicial era de 150 horas de vôo divididas em 80 horas para a aeronave Bell 212 e 70 horas 
para o Bell 206. O total de horas utilizadas pelo Bell 212 foi de 132 horas e pelo Bell 206 80 horas. É 
importante ressaltar que o planejamento incial de 150 horas de vôo foi feita pela Geonex, e que no 
contrato assinado entre esta e a RFFI consta uma cláusula que versa sobre a responsabilidade da 
Geonex em arcar com todas as despesas de horas de vôo de helicóptero, caso estes ultrapassassem 20% 
acima das 150 horas previstas. 

O caso continua sem solução até presente momento . 

Brasília, 15 de novembro de 1992. 

FERNANDO BITTENOCURT 
HÉLCIO MARCELO SOUZA 
LUIZ CARLOS PINAGÉ DE LIMA 
ROSA MARIA FERREIRA 


