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AO 

PRKSIDENTB DA FUNAI 

E AO 

MINISTRO DA JUSTIÇA 

6 - • , MATIN - Agora vou falar da de••rcaçao da area Bau, recado para 

o Hini•tro. para.ver se de•arca minha lrea, •uitaa Yeze• venho 
~ . 

pedindo para d~~arcaçao de •inha area, vou falar de novo para o 

Presidente falar co• Ministro ver ser de•area ainda e•te ano,g.!. 

rimpeiro eeta •etragando área Ba~. não; eu que estou pedindo 
~ • • A 

para eetra«ar,•e foase ao eu nao estraga, Megaron ja foi tre• 

v•zes ver o e•tr,go que os gar•mpeiros ••tá €azendo, !agora vou pe 
# pedir de novo para que o Prea~dente demarque minha Area. 

PONIM - gu e •eu sobrinho terra Baú, vou talar de novo para e•cr~ 
. d , " 

ver para Ministro ver ee demaTCa mih~a erea, na area Bau tem mui- , 
tas coi•a•, frutos, tudo, outra area e pob~e, agora como pe••oal 

reuniu aqui de novo caciques doa Mekranoti, vou falar de novo da 
•• ti • ~ o • • 

demarcaçao da area, •o area Bau que nao esta demarcada, vou pedir 

para vocêa escreverem e levar para Presidente demarcar noaaa 

" area. 

KROMARI - M~us •obrinhoa, a FUNAl te• que demarcar nos•a ,rea ' 
te• muitas coisa• que nós go•ta, te- castanha. babaçú, arara, tem 

• • muita• coiaas, por isso tem que de•a~car ooa•a area no• vamos tr!,. . " .. .. " " balhar •o la dentro, quero que voce• eacreve, nao e ao branco que 

eatâ aumentando, n~• também P08$0 filhos creacem, por iseo tem , 
que demarcar no••a are•, por isao que eatou talando para ver •e 
Preaidente da Republica, Ministro libera logo noeso dinheiro para 

de•arcar no•ea área, pa~a e•crever no••a palavra 1e•ar para Mini!. 

troe Presidente, liberar dinheiro para de•arcar nossa ~rea, ai 



,,. . 

branco trabalha direito e n~a trabalha ·direito. 

• o • - KOKOR&TI - La no Bau, morreu meu pai, minha •ae, meus irmao• e 

meua filho•, 11 ~ çemit,rio •inha familia, quando meua pais mor ...•. 
reram tut para Mekranotire, por causa de minha ir•ã, eu quero • 

que faça demarcação em volta do cemit~rio doa meu• pai•, fazer• 

carta urgente para Presidente demarcar terra esse ano, porque se 

demorar demais e entrar branco vai dar problema entre lndio e 
• • branco e tambem para FUMAI, antes fizera• uma propoata para area 

Mekranotiré e eu raguei mapa, foi aumentada e hoje est& demarca- 

da, assim que queró que raça com Baú, para,,não acontecer de bra.!!. 
• coa in~adi area, antea de acontecer isso tem que demarcar, por 

.r--. que •e acontecer isso nós va•os brigar, ai fica ruim para nós e 

para o branco, primeiro só tio que vem brigando hoje todo• eatão 

brigando para sair demarcação, •e não branco vai entarl·ai vai 

brigar ai vai dar problema para governo, se tiver limite branco 
vai re•peitaro 

. - RAONI - Falar para Ministro demarcar area Bau, apre8sar demarca- 

ção para joder tirar gariapeiro e madeireiro da terra, para fi 

car e~ os !ndio•, pra ver ae Ministro repa•aa recurso para FUNAI 
• • demarcar terras do bau, nos tem terra maa o• fazendeiro• que e•- 

tragam nossa terra, eles fazem derrubada grande, hoje quando 

vinha viajando para e: vi muita derrubada perto da reaerva, 
eu 
• nos 

- . nao •omoa Yanomamy, nos mata, estamos aguardando primeiro o ban- 
• . co matar um de nos para noa co•eçar matar e quei•ar, por is•o 

queremos demarcar nossa terra, tem muito •ato mas parece que fa 

zendeiro sempre quer brigar, porque ae•pre vai chegando, falar 

para Ministro e•cutar a palaYra no papel, porque•• não escutar 
• vou la com ele dizer porque tenho ciume• dos anifflais e do meu p~ 

Yo, no•eo povo tem costume de fazer testa, por isso quero demar 

car para continuar. desde lá do Rio tinha 1ndio e vinhe~am empu~ 

rando nós, agora esta•o• aquio Bom, Minietro estou falando para 
- • q • - • voce demarcar logo area Bau, por que se voce nao liberar logo o 

dinheiro, eu vou ai Calar para você, n~• vamoa juntar aqui eva- 
* • mos abrir picada para de•arcar, e ao i•ao que tenho a falar para 

voce Minietroo 

1) 
c0 



PUKATIRE - Min~atro e Presidente, apressar demarcaçio da &rea Ba~ 

ainda este ano, se vocês não liberar dinheiro, nts vamos pedir p~ 
o ~ ra arrumar dinheiro e~ outro lugar para demarcar area Bau, se de- 

morar demarcar, até maio vai progra•ar uma viagem ao Estados Uni 

do• para pedir dinheiro para demarcar, tamb~m Raoni vai para ou 

tros lugares pedir também dinheiro para deaarcar. 

~ o • • RAlOL - A areado m~u irmao que nao esta demarcada, para o Presi- 

dente da FUNAI e Miniatro apressar demarcação da àrea dele, levar 

essa minha carta para Ministro e Presidente, para eles verem e 
. ~ o ~ 

apresar demarcaçao, nos nao estamos brincando, e9tamos falando de 
~ - verdade sobre a demarcaçao, para Pre•idente escutar• apressar a 

~ ~ à - demarcaçao, todoa nos estamos falando da demarcaçao da area para 
~ . ~ r-. noa nao ter maia preocupaçao esperando, o branco Yem de muito lo~ 

ge e fala que aquela terra e dele, fica derrubando, vem para estr~ 

gar a terra, para meus filhoa, meus netos, por eles que esta•o• 

querendo A área para eles caçarem dentro da área,por isso que de- 

fendemos, é o que tenho para dizer. 

PATOIT - A ,rea e do meu irmão, quando Presidente chegou no Kapoto 
• • pedimo• para ele demarcar este ano, ma• Ja esta terminando, Minia- 

tro e Presidente, Megaron vai levar esta carta para vocês verem e 
o - • demarcar ~sta area ainda este· ano, se vocea demarcar esta araa vai 

0 A - • - ficar tranquilo nos e voces, a demarcaçao da areado Matino, que 
o • nos tamoa pedindo para sair este ano ou ano que vem, todos no• li- 

deranças estamos pedindo para não ter mai• preocupação. 

UTE-I - A terra ê do meu 

!ando, toda liderança Já 
• • area porque toda reuniao 

cunhado e do meu irmão que 
• fal~u, nos eetamoa pedindo 

eu acompanho e Jâ ajudou a 

n~11 estamo• fa 
para demarcar 

demarcar ou 
• • •• • tra• areaa, agora nos estamos ajudando a sair a demarca,ao dele,so 

que tenho a falar. 

BEPKUM - Nossa área do Mekranotire, agora tá faltando a área do meu . - pai, nos todos vamos ajudar a pedir a demarcaçao, escreve para Pr~ 
eidente e Ministro ver palavra, dar reaposta vai demarcar ou rasgar . - . faz tempo nos vem fazendo reuniao e encontro para area Mekranotire 

~ - . . ' agora nos vem íazendo encontro para demarçaçao area Bau, n • e•ta- 

mos fazendo reunião para falar da Admini•tração da FUNAI e da dema~ . . ,, 
caçao da area Bau. 



NIKAITJ - N&a esta•os ~eunidos para discutir,hoje estou fraco ve 

lho defendendo nossa área, agora tô fàeando fraco porque estou 
~ - vendo invasao, faz tempo meu pai andava aqui com nos, •a• hoje meu 

" - " pai ta velho, nos que •omos re•ponaavel pelo noss~ povo, no• que 
" .. . e•ta•o• defendendo nosaa area, voce escreve e leva para la, por - . .. . . . que •e nao demarcar ja estao invadindo area Bau, e nos vamos matar 

e eles vão ficar com dor de cabeça, para evitar is•o eles tem que - . . . fazer de•arcaçao, ol·ba para oa nossos chefes e deles a area ,: ve se 

apre••• a de~arcação porque J~ eatão invadindo, e ni• fica coa r•l 
va, demarcar logo essa área pra que branco respeita, é i••o que 

tenho a falar. 

YABUTI - Boje estou ••cutando meu pai Calar da ,rea dele, eu fiwo 

triste, n~a não temos dinheiro para ajudar ele, •e fosse nosso tr!.. 
balho nós fazia para ele, •a• como é serviço da FUNAI, nós e•t••o• 

eaperando ela fazer, meu ir•ão tenta ajudar lá e• Brasilia, ••• el~s . ' . - nao eacuta•, boje nos todos estamos pedindo esaa de•arcaçao, para 

escrever para Ministro e Presidente da FUNAI para demarcar a área 

do meu pai, aÓ iaeo. 

Guarantã do Norte, 2J de outubro de 1994. 
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Brasília# 13 de dezemb'to de 1994 
DO; Megaron Txuca~ramãe/Adm.Reg.Xingu 

AO: Larry Cox 
AOS Cuidados Lau~a/AVA 

Em r~sposta a seu fax de 0~/ll/94, informo qu~ 

a Funa:i. e$tat fazendo J.icii:ação par#>o a demArcaçio ôa J1·f!o Baú, que então se·· 
.:-á toda demarc..::ac1a <.'.!01:i 1.·ecur::;os da Funa i • 

Ji que v~cis da Rainfo~est arr~cadaram US 

75.oon,oo ·para a demarcação daquela á~e~, estP recu~so pode ser aplicaõo 1 

em sa~de e educação na irea Baú. 
Quer e informar a veeês que a Funai, lbama, DNPM 

e Policia :b"'ederl'l 1, começaram a realizar uma operação de ret i:r:ada de todo:;' 
os. ga,..impeiros e ma.dereiros das iireas Kayapó, Mâkrognotire e, Baú, cump1:·in 
~ uma ordem judicial âa ?~ocu~adoria Geral da Republica. 

VocÉiis podem maridar este recurso parõ a Associa- 

çio Ipr~re1 com sede em GuAranti do Norte,,·que~toi cri~da pelo pov~ Mebengª 
kre para apoiar nosso povo. 
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OF. N202~ 
Fundação Nacional do Índio 
MINIST~RIO DA JUSTIÇA 

Brasilia, 19 de àezembro de i994 

DO: Aàministraàor Regionai do Xingu 

à: Laura/AVA 

Como havia falado pelo fax e depois na reunião 

do dia 16/12/94, onde tratamos de assuntos com relaçio da demarcaçio da área 

f--. Bau e 75.000 dolares que Larry Cox havia falado no fax. Sobre este dinheiro 

que tem para á~ea~Bau. Como havia falado que Presidenbe da Funai, informou/ 

que a Funai já está fazendo licitaçio para demarcar área Bau, talvez começo 

do ano/95. Por isso fiz pergunta para você se este dinheiro não poderia ser 

usado para aquisição de medicamentos e aquisição de material para construção 

da escola no Bau e no Kubenkokre. Como você sabe, já está construida escola 
no Py.kany, Kapôt e Cachoeira. Assim como posto de saude. 

Por este motivo, solicito verificar com Larry Cox 

se~ possivel liberar este dinheiro para atender as comunidades do Bau e Ku 

benkokre. Mando também para o vosso conhecimento relação de medicamentos Ti 

cato me mandou. Por isso é necessario que Larry Cox estude a possibilidade/ 
de liberar U$ 75.000, com urgência. Porque nesta época tem muitas doenças ras 

_ aldeias. 
A 

Atenciosamente, 
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RELA.ÇÂO DE MEDICAMENTOS 

- Ozonil adulto - 15 ampolas 

- Guarzone coliri'.o - 05 frascos 

- Xarope adulto - -·-10 vidros 

Redoxon gotas - 06 vidros 

Cobitase suspensão - 03 vidros 

- Soro glicose - 03 frascos ,-., 
03 Unidades 1 Scalpe n2 25 - 

- Infectri Balsa~ico - 02 vidros 

Seringa descartavel 5ml - varias 

- Agulha descartavel 25X7 - 20 unidades 

-· .. coristina "D IL - 10 envelopes 

- Gelnox suspensão - 02 vidros 

- Dipirona injetavel - 10 ampolas 

- Xilocaina 20% - 02 frascos 

Fansidar comprimido - 01 caixa 

- Cobitase suspensão - 03 vidros 


