
TERMO DE COOPERAC~O QUE ENT~E SI 
CELEBRAM O Sr. RUDOLF PASSIAN7 
LINDENGASSE 1~ CH - ó3i4 UNTERAEGERI 
- SUICA~ PASSAPORTE NQ 

~ DE NACIONALIDADE SUICAY 
ATRAUi5 DO SEU PROCURADOR Sr. 
ARNALDO ANTÔNIO COTERF PASSAPORTE NQ 
52482i. CPF 652532480-72 E A 
COMUNIDADE INDÍGENA DO KAPôT~ COM 
INTERVENIÊNCIA DA ADR/XINGU DA FUNAI 
- FUNDACÃO NACIONAL DO iNDIOY 
VISANDO A CONSTRUÇ~O E IMPLANTAÇÃO 
DE UM POSTO DE SAúDE. 

Aos dias do m€s de 
de i992 o Senhor RUOOLF PASSIAN7 Lindengasse iv CH-63i4 
Unteraegeri (004142/724554) - Sui~a~ neste ato representado pelo 
seu procurador Senhor ARNALDO ANT6NIO COTERF passa~orte 5248217 
CPF. 652532480-72 e a Comunidade Indigena do Kapôt7 neste ato 
representada Por MOIKARA TXUCARRAMaE Lideran~a Metyktire 
portador da CI nQ 14292370~ CPF 066155828217 com a 
interveniincia da Admlnistra~ão Regional do Xingu/FUNAI neste ato 
representada por MEGARON TXUCARRAMaE~ portador da CI nQ 18543839 
- SSP/MT~ CPF 0i30i5708-67 acordam em celebrar o presente Termo 
que se regerá Pelas Cláusulas e condi~Ões seguintes: 

CL.USULA PRIMEIRA: Do Objeto 

Constitui objeto do presente Termo a 
constru~io de um Posto de Sadde com toda. infra-estrutura7 casa 
residencial para midico e dentista7 equipamentos para en~ermaria 
e consultdrio odontoldgico7 ~orneclmento de medicamentos e 
assistência médica e odontolõgica para a Comunidade Indígena do 
KAP6T~ respeitando os interesses e as peculiaridades do grupo 
étnico~ 



lYn N~rfir, 
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CL4USULA SEGUNDA: 

O Srª RUDOLF PASSIAN compromete-se a 
colaborar com recursos financeiros e humanos especializados nas 
~reas de abrangicia do termo e a execu~io dos trabalhos? objeto 
do presente? obedecerá as especi~ica~ôes técnicas ~ixadas ~ela 
ADR XINGU/FUNAI e os mitodos a serem utilizados ser~o 
estabelecidos de comum acordo entre os cooperantes. 

CL4USULA TERCEIRA: Das Obriga.ões 

As obri~a~ões dos cooperantes são aquelas 
definidas nos ítens seguintes: 

I - Pela Comunidade Indígena Kap8t: 

a) Fornecer nâo-cte-obra para a constru~ão 
como Çuncionírios para o transporte do de en~ermaria7 bem 

material necess,rio; 

b) Realizar a terraplanagem no local onde 
seri construída a enfermaria~ 

c) Aplicar as verbas recebidas estritamente 
no objeto do presente termo. 

II - Pelo Senhor RUDOLF PASSIAN: 

a) Repassar à Comunidade Indígena do Kap6tT 
através cio seu procurador~ Sr. ARNALDO ANT6NIO COTER? os recursos 
necessirios à execu~ão das obras. remunera~io de um mestre de 
obras. compra de combustível para transporte e terraplanagemr 
equipamentos para o Posto de Saúde: En~ermaria e Consultório 
Odontoldgicop medicamentos e materiais de consumo. gerador de 
energia e todos os materiais necessirios para o bom funcionamento 
do Posto de Satlde; 



b) Colocar a disposiçâo da Comuniqade 
Indígena do Kap3t um médico e um odontólogo para prestar-lhes 
assistincia por um período de 02 (dois) anos; garantindo as 
despesas dos mesmos neste Período 

III - Da ADR XINGU/FUNAI 

a) Realizar a presta~ão cie contas ao ·Sr. 
ARNALDO ANT6NIO COTER? procurador do Sr. RUDOLF PASSIAN; 

material 
motorista. 

b) Realizar a compra e transporte do 
e equipamentos necess~rtos. ~ornecendo viatura e 

e) Conceder autoriza~oes ao Sr. RUDOLF 
PASSIAN~ para ingressar no PI Kap8t/ADR Xingu? mediante privia 
comunica~io; 

d) Autorizar e comunicar ao Dentista e à 
Drª SILVIA GOMES LAURENTINO? Av. Marcos Freire nQ i857 CEP 53120 
- Olinda/PE/Brasil~ midica contratada pelos cooperandos para 
prestar assistência médica à comunidade quando da conclusão da 
enfermaria. 

e> Zelar pelo ~iel compromisso do presente 
Termo de Coopera~~º e para que os recursos repassados sejam 
aplicados estritamente no objeto do presente Termo; 

f) Providenciar o deslocamento da Drª 
SILVIA LAURENTINO e do odontdlo~o ~ de Brasília ao KaP&t e ,seu 
respectivo retorno quando do inicio e do término dos trabalhos; 

g) Conceder autoriza~io ao Sr. ARNALDO 
ANT8NIO COTER~ procurador do Sr. RUDOLF PASSIAN. para acompanhar 
e ~iscalizar todas as etapas de compra de materiais~ constru~io 
do Posto de Saúde e a ingressar na Área Indígena quando 
necessário. 
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CL~USULA QUARTA: 

O Sr. RUOOLF PASSIAN. repassará as ver:bas 
necessârias ao seu Procurador Sr~ ARNALDO ANTÔNIO COTER7 e este à 
comunidade indígena. atravis do seu Administrador MEG~RON 
TXUCARRAMaE. con~orme o cronograma de despesas que ~erá 
encaminhado ao mesmoa 

O prazo de vlgincia do presente i de: 24 
meses~ contados a partir da data de assinatura deste Termo •. coro 
exce~~o da remunera~~º do midico e do odonidlogo~ que ser, d~ 24 
meses a partir do t~rmino da constru~ão dos alojamentos. do 
Posto de Sadde e de sua equipa~em. 

Poderá o presente ser alterado. prorrogado~ 
rescindido~ ad.itado ou reti~icado. atravis de Termo Adit~vo. 
Termo de Reti~ica~ão e Rati~ica~ão7 mediante entendimento entre 
as partes desde que necessário ao pre~eito desempenho deste. 

CL~USULA StTIMA 

Os Cooperadores poderio? a qualquer tempo~ 
ocorrendo inadimplemento de quaisquer das cliusulas ou condi~ies 
estabelecidas~ rescindir unilateralmente o presente? independ~nte 
de interpela~~º Judicial ou extrajudicial. · 



CLAUSULA OITAVA 

Os casos omissos no presente serão resolvidos 
de comum acordo entre as partes consignat6rias. 

CLAUSULA NONA 

Fica e1eito o ~oro da Cidade de Brasília/DFF 
com ren<lncia a qualquer outror por mais privilegiado que 
para dirimir toda e qualquer questão oriunda de execu~ão 
Termo7 nio resolvida admin~strativamente. 

E para constar e como prova de haverem 
pact~ado. assinam o presente Termo de Coopera~io em 03 
vias de igual teor e ~orma7 diante d~s testemunhas 
identi~icadas7 que tambim assinam. 

assim 
(t~ês) 
abaixo 

Bras í1 i a/DF. de de 1'992 

ARNALDO ANT6NIO COTER 
Procurador do Sr. RUDOLF PASSIAN 

HOIKARA TXUCARRAH~E , 
Lideran~a e Che~e PI KAPÕT 

! 

HEGARON TXUCARRAM~E 
Adminístrador Regional do Xingu 

TESTEMUNHAS: 

ROBERTO MOTA CÂMARA------------------------- 

GILBERTO AZANHA------------------------------ 
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Brasília, 04 de junho de 1992. 

IlmQ Sr. 

FRANCISCO GORRES 

Caixa Postal, 55 

50001 - Recife - PE 

Prezado Sr. Francisco GBrres, 

Conforme sua solicitação, feita através de carta (cópia anexa), encaminho a V. S~, 

relação de materiais, equipamentos, medicamentos e recursos humanos necessários 

à implantação do Posto de Saúde no PI Kapôt, que deverá atender o povo Metyktire. 

Incluímos também nesta relação, a contratação de um odontólogo e os equipamentos 

necessários ao funcionamento de seu· consultório. O motivo é ser muito g1;ave a 

situação de saúde do povo Metyktire, nesta área, com muitas infecções e crianças 

perdendo dentes de leite e definitivos. 

Cordiais Saudações, 



MEDICAMENTOS 

20 ex. aminofilina comprimidos 

- 100 fr. buscopan gotas 

50 ex. buscopan comprimidos 

20 ex. buscopan injetável 

50 ex. clorarifenicol pomada oftalmica 

50 ex. eloranfenieol comprimidos 500 mg 

05 ex. cloranfunicol 500 mg injetável 

50 ex. eloranfenicol suspensão 

50 ex. Dexametasona pomada 

20 ex. dexelofeniramina comprimidos 

20 ex. dexclofeniramina suspensão 

02 ex. diazepan injetável 

100 ex. dipirona gotas 

- 100 ex. dipiróna comprimidos 500 mg 

10 ex. dipirona injetável 

20 ex. Eritromicina comprimidos 500 mg 

20 ex. Eritromicina suspensão 

- 200 tubos Gelol 

10 ex. fenobarbital 100mg 

10 ex. fenitoina 100mg 

10 ex, furosemida injetável 

10 ex. furosemida comprimidos 

40 ex. gentamieina 40 mg injetável 

20 ex. gentamicina 10 mg injetável 

10 lts. glicerina 

10 ex. glicose 25% injetável 

40 ex. glicose 5% frasco 500 ml 

50 ex. hidróxido de alumínio comprimidos 

- 50 ex. hidróxido de alumínio suspensão 

50 ex. hióscfna comprimidos 

50 ex. hiosci'na injetável 

10 lts iodo puro 

10 ex. lidocaina p/ vaso constritor 

- 100 ex. mucosolvan expectorante 

- 200 ex. Mebendazol comprimidos 

200 ex. mebendazol suspensão 

10 ex. metilergometrina compimidos 

05 ex, metilergometrina injetável 

- 2 - 
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MEDICAMENTOS 

20 ex. metronidazol suspensao 

50 ex. monossulfican suspensão 

100 ex. metronidazol comprimidos 

50 ex. neomicina + bacitracina 
50 ex. nistatina p/ cavidade oral 

50 ex. nistatina creme vaginal 

100 ex. penicilina benzatina injetável 600.000,00 

100 ex. penicilina benzatina injetável 1.200.000,00 

- 200 ex. penicilina procaina injetável 400.000,00 

50 ex. penicilina cristalina injetável 5.000,00 

20 ex permanganato de potássio 

50 ex. polivitaminas suspensão 

50 ex. prometazina comprimidos 

50 ex. prometazina injetável 

50 ex. sais p/ reidratação oral 

20 ex. ringer lactato 500 ml 

- 100 ex. 

- 100 ex. 

- 100 ex. 

- 100 ex. 

50 ex. 

salbutamol suspensão 

salbutamol comprimidos 

solução fisiológica nasal 

solução fisiológica 0,9% frasco 500 ml 

Tiabendazol suspensão 

- 100 ex tiabendazol comprimidos 

- 100 ex telbon expectorante 

50 ex sulfato ferroso comprimidos 

50 ex tetraciclina comprimidos 500 mg 

50 ex sulfato ferroso gotas 

20 litros violeta genciana 

50 ex. vitaminas e sais minerais 

20 ex. vitamina B12 injetável 

20 ex. vitamina C gotas 

20 ex. vitamina C comprimidos 

20 ex. vitamina Kl injetável 

20 ex. vitaminas do complexo B gotas 

20 ex. vitaminas do complexo B comprimidos 

8 



- 4 - 

MATERIAL DE CURATIVO 

- 50 pacotes de gaze hidrófila 

20 litros de marcodine tópico 

- 10 galões de glutaradeiedo 

20 caixas de formalina pastilhas 

05 galões de germekii 

- 10 bombas para retirar o leite (manual) 

- 100 tubos de esparadrapo tamanho grande 

- 100 tubos pomada fibrase com cloranfenicol 

- 10 potes 500 gr. pomada furacin 

- 100 tubos pomada oncilon M 

10 caixas fio sutura algodão 3-0 

- 200 pares luvas descartáveis nQ 7,5 

- 02 caixas máS'Cara descartável 

- 02 caixas gôrro descartável 

- 02 quilos talco para luvas 

10 pacotes espátula descartável 

MATERIAL DESCARTÁVEL 

- 50 ex. escalp nQ 19 

- 50 ex. escalp nQ 23 

- 50 ex. escalp nQ 25 

50 ex. escaip nQ 27 

500 equipo p/ soro simples 

500 equipo micro-gotas (microfix) 

50 ex. seringa descartável 5 ml com agulha 

30 ex. seringas descartáveis 10 ml com agulha 

20 ex. seringas descártáveis 20 ml com agulha 

- 50 ex. agulha descartável tamanho 25x8 

50 ex. agulha descartável tamanho 25x7 

- 50 ex. atadura crepe tam. 20x10 cm 



MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA //..Mo1 - 5 - 

\_ 01 carro para curativo com 4 rodas em aço inox 

\ - q;i., bacia inox com 35 cm diâmetro 

~- • balde inox com 25 ~m comp/22 cm diâmetro 

\
- 02 aparelhos de pressao completos 

' !).~- - - 01 balança autopometrica 

~- 02 tambores inox tamanho médio 
~ 
, - 02 bandejas inox retangulares tamanho médio 

- 02 caixas inox com tampa tamanho 15x8 cm 

03 tesouras retas com 15 cm inox 

~ 

- 03 tesouras curvas com 15 cm inox 

- 03 porta-agulhas com 15 cm inox 
~ 

10 frascos para solução 

03 pinças dente de rato inox com 
o o '\ Q >"'l(ll /e l"YI ,· CQ-7 -- 

- 20 termômetros clínicos 

- o!, camas hospitalares ( o r .,,J. .) 

o3 colchões revestidos e e r Q,,J.} 
- 10 lençois coloridos 

- 05 peças de tecido para mosquiteiro .,, 

- 150 tubos de linha para costurar os mosquiteiros. 

10 cobertores 

- 10 redes de adulto ~ O .5 
- 20 metros de corda para amarrar rede 

- 20 suportes para adaptar rede 

- 02 ex. de zinco marca Levefort c/ tampa p/ guardar material 

- 01 fogão à gás c/ 4 bocas 9 

- 02 botijões de gás p,/ reserva 
(1. ~w-, 

- 01 geladeira c/ pl~ca solar p/ conservar soro antiofÍdico e vacinas 

- 02 baterias grandes 

\. - 02 estetoscópios de Pinard _.,.,.. 

- 05 fitas métricas p/ medir gestantes .,,,.,,. 

\._ 01 braçadeira p/ injeção _,.., 

- 02 suportes p/ adaptar.soro ,,/ 

- 02 baldes p/ lixo e/ tampa.,,/" 

' - 01 mesa de aço inox para atendimento na farmácia. 
'- 0 f '\ • oC-e... . LX O 9) t-Y e!} .l ,n thO- eµ V., C/12,Í lo' ,e,j ::> ol-, - 02 cadeiras g í.r at.o r í.as • 

- 04 bancos de madeira com recursos da área f 
01 armário inox c/ 2 portas tamanho grande p/ guardar medicamento e 

administrativo 

~ - 02 cómadres inox 
~ 

- 02 papagaios inox 

material 

to 02 filtros de cerâmica tamanho grande c/ 4 velas 
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MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAR UM CONSVLTÕRIO ODONTOLÓGICO 

- 04 alicates p/ extração n2 29 

02 alicates p/ extração nQ 30 

- 02 alicates p/ extração nQ 31 

- 02 alicates p/ extração nQ 32 

10 ex. agulhas gengival 30 g 

- 05 ex. fio de sutura algodão 00 

- 10 fr angenol 

- 10 fr alvogil 

- 20 fr puepo-san 

- 20 fr Óxido de zinco 

- 20 ex guta percha 

- 10 rolos matriz 

- 100 ex citanest 3% 

10 pcts tiras aço para amálgma 6 x 140 mm 

- 10 pcts tiras aço p/ amálgma 4 x 140 mm 

- 10 pcts tiras matriz poliester 120x9 0,38 mm 

- 10 frascos zinc cement 

10 frascos limalha tecno-it 

- 10 frascos cimento de zinco 

- 05 pacotes diamanglo D92 

- 10 pacotes diamanglo D715 

- 10 pacotes diamanglo D33 

- 10 pacotes diamanglo D740 

- 10 pacotes diamanglo D61 

- 10 espelhos Deuco e/ cabo 

- 20 unidades frascos alvogel 

- 500 unidades moldeiras descartáveis 

20 unidades tubos xilocaína geléia 

- 200 pares luvas descartáveis nQ 7,5 

05 caixas máscaras descartáveis 

02 caixas gôrros descartáveis 

- 400 unid. escova dental infantil 

- 300 unid. escova dental adulto 

10 ex. creme dental 

'l 



RELAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ENFERMARIA E GABINETE ODONTOLÓGICO 

Material 

- Telhas 

- Madeira 30x700 

- Caibro 15x15x6.00 

Ripas 

- Cimento 

- Pigmento xadrez (Piso) 

Portas com portal 100x210 

- Porta com portal 80x210 

- Porta com portal 60x210 

- Caixa d'água 1.000 litros 

- Pias grandes 

- Vaso sanitário 

Lavatório 

- Torneiras 

Caibro 

Quantidade 

2.500 unid. 

1.800 Ml (metro linear) 

65 unidades 

3.000 Ml (metro linear) 

24 sacos 

20 pacotes 

7 portas 

1 porta 

1 unid. 

1 unid. 

3 unid. 

3 unid. 

3 unid. 

8 unid. 

RECURSOS HUMANOS 

Médico com especialização em clínica geral 

- Enfermeira com especialização em saúde pública 

- Odontólogo 

MEDICAMENTOS 

100 ex. aspirina 100 mg infantil 

- 100 ex aspirina 509 mg adulto 

10 1. água oxigenada litro 

50 1. álcool puro litro 

10 ex. ampicilina 500 mg comprimidos 

05 ex ampicilina 500 mg injetável 

20 ex ampicilina suspensão 

10 pct algodão hidrófilo (pct 500 g) 

100 fr am:inofílina gotas 

IJJ 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA ENFERMARIA E GÃBINETE ODONTOLÕGICO 

Material Quantidade 

caibro 10 x 10 

2.500 unid. 

1.800 Ml (metro linear) 

65 unidades 

3.000 Ml (metro linear) 

24 sacos 

20 pacotes 

7 portas 

1 porta 

1 unid. 

1 unid. 

3 unid. 

3 unid. 

3 unid. 

8 unid. 
40 Ml 

- telhas 

- Madeira 30x700 

Caibro 15 x 15 x 6.00 

- ripas 

cimento 

- pigmento xadrez (Piso) 

- portas com portal 100x210 

- porta com portal 80 x 210 
- porta com portal 60 x 210 

- caixa d' água 1000 litros 

- pias grandes 

- vaso sanitário 

lavatório 

torneiras 

RECURSOS HUMANOS 

- médico com especialização em clínica geral 

- enfermeira com especialização em saúde pública 

- odontólogo 



f<._u~od6 P assian. 
Srnriftsteller 

CH .. 6314 UNTERAEGERI 
Líndenqosse 1 

25.11.1992 

R. Passian CH-6314 Unteraegeri Lindengasse 1 

Lieber Freund Sr. Megaron, 

ich danke für Ihren Brief vom 12.Novembro, mit dem Bauplan und 
den Zahlungsbelegen. Die Zusammenarbeit mit der FUNAI ist sehr schlecht, 
und die Informationen von den Herren Horst und Coter sind voller Wider 
sprüche. Zudem verlasst Herr Coter Brasilien und bleibt in der Schweiz, 
und Herr Birrer von der Schweizer Botschaft will das Geld nicht mehr 
verwalten. Nachsten Monat treffe ich mich mit den beiden Herren hier 
Ln der Schwei:z. - - Es tut mir·- Le Ld, folgendes- aagen zu müssen: 
l) Vom Vertrag mit der FUNAI habe ich immer noch keine Original-Ausfer= 

tigung; lediglich eine Fotokopie, ohne Datum, und ohne Unterschrift 
von Sr. Moikara. Der Vertrag ist also praktisch noch gar nicht gültig. 

2) Fehlt der Nachweis über die Verwendung der 2.000,- US-Dollar, die ich 
in bar aro 3o.7.92 an Sra. Angela übergeben hatte. 

3) Hat mir Sr. Romero auf meine Fragen vom ·14.lo.92 n i eh t 
geantwortet. Wenn die FUNAI kein Interesse an der Erfüllung des 
Ver~rages hat, konnen wir zu einem anderen Indianervolk gehen, in 
einem Gebiet, wo keine FUNAI-Genehmigung erforderlich ist. 

4) Auch die Fundaçao Mata Virgem hat auf mein Schreiben vom 24.0ktober 
nicht geantwortet. 

5) Sie schreiben mir, Sr. José Francisco Freire von der Fundaçao 
Mata Virgem muss von uns bezahlt werden. Sie schreiben mir aber 
nicht, welche Funktion Sr. Freire hat. Bitte versprechen Sie in Zu 
kunft keine Zahlungen, wenn Sie von uns keine Bestatigung haben.In 
formieren Sie uns v o r h e r über Ihre Massnahrnen. 

6) Welcher Betrag und wofür ist betr. Sr. Freire zu zahlen? 

7) Hier in der Schweiz existiert jetzt ein Verein für das Kap8to-Projekt. 
Ich kann jetzt nicht mehr allein über das Geld verfügen. Ueber die 
Vergabe beschliesst der Vorstand des Vereins. Bitte bedenken Sie,dass 
die gespendeten Gelder von Menschen stammen, die das Geld durch Arbeit 
verdienen mtissen! Diesen Menschen gegeniiber sind wir Rechenschaft 
schuldig. · 

8) Ausnahmsweise habe ich die Finanzierung der Reparatur des Bulldozers 
bewilligt, obwohl das nicht meine/fulsere Aufgabe ist. Ich war über 
haupt erstaunt, dass einem kleinen Indianervolk ein Traktor sowie ein 
teufrer Bulldozer geschenkt wird,mit dem die Indianer nichts anfangen 
konnen. Beide Maschinen standen kaputt herum. In Zukunft werden wir 
hierflir k e i n Geld ausgeben, denn der Bulldozer wird von den jun 
gen Leuten, die daran herumspielen, bald wieder kaputtgemacht werden. 

9) Sie hatten mir versprochen, dass der Bau bis~um Beginn der Regenzeit 
mm Oktober steht. Geschehen ist nichts~ Wann ist die Regenzeit zu 
Ende, und wann wird mit dem Bau endlich begonnen? 

14 
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l<..u~odó P a.;~ia.n 
Schriftsteller 

Sr.Megaron / 25.11.92 / II 

10) Sr. Horstf)sagte miram Telefon, der Baumeister würde von der FUNAI 
bezahlt. W e r ist der Baumeister, und woher kornmt er? 

11) Mir war gesagt worden, die Krankens~ation würde auch anderen India 
nerstammen zur Verftigung stehen; ich gewinne aber immer mehr den 
Eindruck, ~ass dieser Posto de Saude lediglich flir das kleine Volk 
der Metyktire-Txukarramae bestimmt zu sein scheint. Wenn das der 
Fall ist, so ware es Unsinn, eine Aerztin zwei Jahre lang dorthin 
zu schicken. Denn 600 Menschen brauchen nicht standig einen Arzt! 
Auch hier bitte ich um Klarung. 

12) Wir beabsichtigen, Wolldecken für die Freunde in Kapôto zu kaufen; 
ich bitte um genaue Angabe der Adresse, wohin die Deekien geschickt 
werden sollen, und ob Sie die Garantie übernehmen, dass die Decken 

- - -------wírluícn-iià.ch·-Kapêft··g·eõraõfft ·-werderi? -·· - - ·-- - 

13) 1993 werde ich wieder nach Brasília kornmen, um - sofern es über= 
haupt weitérgeht - die Station zu kontrollieren. Da Sie selbst je 
doch oft in Brasília sind und gewiss nicht für den Flug bezahlen 
müasen , bi tte ich um die Zusicherung, dass auch für meine Beglei ter 
und mich der Hin- und Rückflug kostenlos erfolgt. Es fliegen ja 
FUNAI-Flugzeuge. Die Kosten für Luft-Taxis (teco-teco) sind sehr 
hoch. Ausserdem hat uns der Pilot am 23.Juli um mehr als 400,- US-:'::,'...· . .tL: 
lar betrogen. 

14) Lieber Freund Megaron, wir sind Freunde der Indianer und wollen den 
Indianern helfen. Wir erwarten aber, dass das Geld in verantwortungs 
voller Weise verwendet wird. Wenn wir den Eindruck gewinnen, dass 
dies nicht der Fall ist, so bieten wir unsere Hilfe einem anderen 
Indianervolk an. Das würde mir leid tun, denn es hat mir in Kapôto 
gut gefallen. Bitte grüssen Sie alle Freunde dort.- 

.. --~ 

Um abllr~fr~ 

--· 
Diesen Brief übersetzt unser Freund 
Francisco G o erres und schickt 
ihn an unseren Freund Sr.Basílio Se h mi t t, 
der Ihnen diesen Brief aushandigen wird. 
Eine Copie geht an Sr. Célio H o r s t. 

15 
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1! 
Rudolf Passian 
Escrit-or 
f 

CBT-6314 UNTER.AIDERI 25-11-92 
Linr!engasse 1 

Co.ro a.migo sr. Megaron: 
Venho agraitecer-Lhe aqui Sua carta r!e 12-11_ ..• 92, que capeava a pla.n- t 

ta para o Fusto, bem como es recibos r!e pagamento ria compras. A colaboragÓ 
por parte i,a FUNAI estÁ muito ruim- e as informações, que prestam os Sra. ' .. . ,.; ~- Horst e Cotar sne cheias ~e co ntra(!iç0es. AlBJ11 õo ma.is acontece, que o sr. 
Coter deixar, o Brasil, fixanr!ó-se novamente na Sui9a, sen~o que o Sr. ' 
Birrar da. l!lnbáixa~a Suiça :pQtr sua vez não quer mais saber ria. guarr!a e ar!nd 
nist~ação ~o õinheire. No próxim0 m@s terei com estes r'lois senhores um en 
efntro aqui ja Suiça. - Sinto muit•, ter õe Lhe fazer aqui as seguintes ~e 
olaraç;°es: 
l) •.• Do oontráte com a FUNAI a esta altura nem sequer recebi ainda @) origi 
nal-~ O que recebi foi apenas uma f'ot0-clpia., sem rtatá. e t~ém sem ossinatu. 
ra.-r!o sr. M'(!)ikara. F<,r conseguinte cU to Contráto ainr!a mem tem valer •• e va 
lidaõe. 
2) - Falta-na tamb;a, a oomprovaç;o rio uso ~os US$ 2.000, que em rtata ~e ' 

~ . - 30...07-92 passei em especie corrente as maos r'ta Sra. Angelao 
3) - Sr. Romero per sua vez não responrteu ainr'ta minhas perguntas. Caso a t 
FUNAI não t·enha mesmo inter@sse na exe·cuçâo ~o Cont.ráto, poderemlils ir a ou 
t~o povo in~igena-em um territ~rie ainrta não controlar!o pela FtJNAI. ' 
4) - Trunb~m a Funôação Mata V'irgem não responrteu minha carta 1e 24 •• 10~9:2. t 

5) - O amigo :M:ega.:nen me es areve, que o sr. JoseS F r e i r e ,fa Funaa.ç~o t 
Mata Virgem ter:!a r'te ser remunera,,o per nls aquí., Entretan te V .s. não me ' 
oomwiioou, que função o sr. Freire te~. Peço-Lhe, pois, que no ruture ' 
nio prometa pagamento algum enquonto não tiver rebebi~o õe nas autorizaçM 
Queira ant.es inf'ormnr-nes sempre acerca .,e. suas proviõ~noias. t 

6) - Qual importância e para que fim tert! õe se pagar ao sr. Freire? 1 

7) - Aqui na Suiça existe agora uma ass&ciação paro. o Frojet@ Krq:,ote. E as 
sim senr!c, nâ'.o portarei mais eu me sme sozinho determinar siSbre apliga.Ões el'as 
verbas existentes. Por faver lembre-se tamblm, ~e que as-~oaçÕes financei 
ras procedem ne pessêa.s, qte t~m "ª suar com o seu ,,wro·trabalhe, para pci,-.. 
õer ,!ar seu rlinheirol Temos, p0is, mui.ta responsahili,,arle junto a estas ' 
criaturas. t 

8) - Exoepcie1almente autorizei o fingiciamento "º Oons3rto ~o Bull~ozer, 
se bem que ias• mó fesse - ri.e minha/nossa. alçaria. Ali~s - atef ar!mirei-I))e ão 
bt'ema:neira, como pôde aer r!arlo rle presente a uma tão pequena população rle1 

:t'nrti•s um trator, liam como um bul.Lto zer caríssimo, maquinas estas, com as' 
quais os ín~ios não e ntenr!em nem lir!ar. Aribi as as m~quinas encontrei eneea 
tadas e quebrarias. Parn o futu:iro não mais gastaremes rlinheiro para tal coi 
sa., pois, o bullrto z er breve s eri mais uma vez quebrarfe pelos jevens, que' 
som ele brincam.. ' 
9) •• V. s.-, 0utr0ssim, me promet~ra, que a construçã'.0 est or:!a e oncluir!a. at~ 
o começe no inverno. Mas narla aeonteceul Ali'8 quanrlo seri, que o temp~ t 
rias chuvas imr,erno.is te:nmi.nart! e quan-to então começará efetivament.e a cen 
struçãe? t 

10) -.. sr. Herst. rlisse-m pelo telefone, que o mestre-constJtute>r seria :rremu 
nerar,o pela FUNAI. Quem tf este mesrtre-cons trut()r e rfe on~e vem ele? ' 
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11) - Foi-me 1"i to, que 0 P8sto ne Sai1fle f.icaría à rfisposição tamb&m ite 
0utras tribos in~Ígenas; t0Anvia cai!.a vez mnis quer me parecer, que es 
te Pfsto vir, a $ervir exolusivamente ao pequeno pevo nos Metyktire-' 
Txucar~amae. E oaso prooeõa isso, seria oontra-sens0, de se enviar uma 
m~rticn pazn ri.ois a.nos tte serviço profiasicnal paru a!.º Pois apenas 600 
pesa~as- não necessitam constantemente de um m,dico! Tamb~m quanta a es 
te particular nesejaría eu receber um esclareoimen:to. t 

12) .• Pretend.emes comp raz=para os mn.ig0s· de Kap0.t.e cobertores. Peçe , ' 
pois, que me for.meça o ·endereço exata ('lo local, para. onrte t;ais--coberte 
res terão ~e ser envianos e se o amigo nsswnirl a responsnbilina~e, ae 
~em estes ooberteres tamb~m ne fato remeti~os a Kapotoo 1 

13) • Emt 1993 virei eu outra vez ao Blra.sil, a fim r\e corrtxe Lar o Peste 
de sn:die, a manes que tur{e ]a:t"é por 1~ de vez. E consirlerani=to enoontr~ 
se V. s. f:11equentemente em 1f rasilia e certamente nã0 pagar~ rio Seu b81 
so a pa.ss,geaí ~rea para lá, peço vresse acêr~o no rs eni.il'lo, que tamblmt 
para as pess6a.ã, que llB acompanharão, nesae v8o ina.-e volta àeja g:rair:ks 
para nls. 1 saõd,00 que c:lLrculaJil aviões r1à propriedaAe da FUNAI. As r!~s 
p&sas -eom titxis a.,rees (teco-tec&) si:io mui eleva.nas-o .Ali'8, álem õo ' 
mais fez-nos o piloto em 23 •.• 07 •• 92 entrar pelo .cano com mais ~e Us$ 400. 
14) - Chro amigo Megaron. Somes amigos i1 os !nflies e queremos aj;u;tnr at 
eies. Contu.no, esperamos muito, que o nosso ~inheiro seja aplioa~e com 
mui.to c::rritério e senso r1e responsabilirl alie. Pois, caso ehegaaaemes ?. t 
impres~:e, que isso não seja o case, iremos ofereoer n nessa aju~a a ou 
tra l!llaçâo in1!gena. Eu mesmo sentiría muito isãe vez que a~orei Kapeto. 
Por ~©l' queira tra:nsnitir a t0~os os llllligos ~e l~ nossas lembranças •• 

1Jln _ ab~!).;ç_e. 

ass. Ru~olf Passian 

N]3 
Quem trn~uziri esta carta ser~·noss@ 
amige Francisco Glrres, sen~o que t 
ele a enviar, ao nosso-·amigó sr. :Sasilio Schmitt 
que far,.Lbe-ã entrega ~n mesma. Uma c~pia segui 
rá ao sr~ C&lio Horst. 

. ··~ '' .. ;',"' 
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Reci:fe, Pernambuco, 02-12-92 

Ex:mo. Sr. 
Megal!on Metyktire 
Aldeia Kapoto/Jarina 
Brasil Oeste Cen t:ral 

Mui estimaria sr. Megaron: 
Aqui uma cartinha ben particu.la;r-pessoal minha a v. s., g_ue El!l 

funçãe da lembrança ainôa bem vivinha nos contá.ot•s que tivêm0s aan 
a Stt:i p'ess& em K.a.poto e an s.Felix do .Araguaia apreh~i consi r!erar w 
grande amigo trunblm meu. Mmirei-Lhe a Sua extraordin~ia calma et 
seg~ança., com que ~m enfrentanno sua, certamente por mui.t@s inve .• 
ja.da, posição õe Direter Geral do Parque rio Jingú, uma miss·â'.o com t> 
da cert,eza ma.:lai que nif:!cil e eansairiva. In.f·elizmente a riemora do ' 
n@sso uhefe Sr. Rudolf Paesian m. aldeia no projeta~o Pâsto de sat 
d:e foi tão curt.a e-escassa., que muitas perguntas, que eu preten(lia. 
fazer-Lhe, qm ndo ,:te noss:a. vi!gem õe barco a motor pelo r:lio Xingitt 
abaixo por-w1s esperada. e nô'.o reali zarla -, lamentavelmente não ti"Vie' 
oondi90es rie fnzer.Tratava•se,nigamos, ~e perguntas no t0oante \st 
origens de Sua. tribo Metykt.ire, aos seus oo süumes , M suas ar:e:nça.s 
e motiva9Ões--religiGsa.s1, ao seu linguajar e ao seu ir!i@ma e tud0 ' 
ma.is. O que de b! sei aeo 'apenas as histcSrias pi toresoa.s, que Orln 
do Villã.s :B$as e o .. innão de Le souberám no tempo rio Serviç0 r.ie Pr•• 
tenç:e dos Indios (lo General Rondom da. bôca ~o VJelho Caia., qu.e Or 
Lando por s :inal n@s e errta em seu livro "Xingá," mas que narl a t~m a' 
ver ··oom· -a; tribo- c't ·o~·-Me-tyktire--·e · mais 1' os -Jurunh.!:r. Ma;s- -quem aabe JÍ! - ·· · 
que, caão l)eus qü.izer, em uma outra. oportunido.r1 e f'utu:ra tenha eu o 
cnsiãe de ouvir ~e Sua b9oa. aquilo tudo que me interessaría muita' 
saber. 

"' Meu e ale~ e amigo J°<Dao Basilio Scbmi tt, quando i:la. entrega ,ii·Ell 
ta. ininhi. peqüe:na carta ao amigo, passará· ta)ll.bf11 li.s Suãs mãos a cnr 
ta do sr. Rurtolf' Passi~, que iam cnpean~o uma. s&rie ije-~perguntast 
importantissimas, que ele est:{ ansioso por var respondidas com a t 
b:revidade poss!vel. 

Vou f'iean~o par aqui e subscrevo-me com 00rr1iais saudações t31 
btm 11 Sun. ~istinta fam:!lia., que tivemos a feliz oportunidarle r,e vi 
sitar em Sua casa, bem 00m~ so e tr@s caciques ria tribo, que ms c'Us 
tinguiram com a smfala, a Acarí, a Takac!j8, a Bep~ir:iiti õos c:igar •. 
X$S1., a Mrukatyk e áo s .. outros toc'les, que com arrlor amamos em comp en 
sa.çao-peles 500 a ns s lie opressne portugü.êsa/espanhola pelos inr!ies 
aafridas e ultimt.llilente att por cima ainda peles nerteani\-ioanes, ja 
ponêses e inclusive brasileires,apresentan~o·a.o amiga e à SUa fami 
lia··e a todos os ~em.ais meus sin cáros votos de um Feliz Natal e r,_e 
um ventu:reso Ano Novo de 93, 

-. 
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is~rxes 
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Recife, 21-05-92 

Srs. Megaron e PuilÍ: 

.Antecipando j' as conversações, que em julho próximo serão• 

man:ti~as com Vs.ss. a resp.eito ~a implantação lie um pequeno Pôs 
to rle Sa11r!e am territ.ôrio ,:io-a. Metyktire m Baixo Xingú,. rleseja;r:i.a 
eu saber ain~a, que iAé~a os amigos por Sua vez se~fazem no to-' 
cante....~s instalaçÕe~, equipamento e n~tu~o~ma.is in~ispens~vel, 1 =----.~~ ..____,. - ~ 
além fie mêrlico (a) e enfermeiro (a),_-_..:re me,U~.entos e algumas ca 

_.mas -e . - 

Tal~ini;ormaçâo 90.oreu-m~ pe~ir-Lbes prigcipalmente também' 

em virtune ~o fato, ~e as al.1eias ai~~a não ~ispôrem ~e energía• 
elétrica e nem tampcmco 1e lavanAeríd~ 
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Receben~o Vossos infgrmes a respeito, os traBsmitirei ~e irre 

niato no meu amigo sr. Ru~olf Passian na Suiça.. 

Sem outro particular para o momento. ~ 

fi1'lll.o~me com to~o apreço e mui 

.. 
Càíxa Postal 55 ~ 
50001 - Recife-Perngnbuco \ 

-· -· 



brasília, 19 de janeiro de 1993. 

IlmO Senhor 

RUDOLF PASSIAN 

Schriftsteller - CH-6314 
UNTERAEGERI - Lindengasse 1/Suiça 

Recebi sua carta dia 07/12/92, gostaria de esclare 

cer alguns pontos sobre meu trabalho em relação ao Posto de 

saúde do Kapõt e o seu representante, Sr. Arnaldo Antônio Co 

ter e também sobre o sennhor Célio Horst. 

Infelizmente não pude acompanhar o Sr. até 

lia para assinar ocontrato com a FUNAI e combinar os 

lhes da construção. 

Quando retornei a Brasília e, 11/08/92, fui infor 

Brasí 

deta 

mado que o senhor havia deixado o Sr. Arnaldo Coter como 

seu procurador ,Moikara como represntante da COMUNIDADE K~ 

PÔT METYKTIRE, o Sr. Coter não apareceu aqui para falar comi 

go, apesar de termos procurado por ele, não conseguimos e~ 

contrá-lo. Ele não deixou telefone e endereço, então procura 

mos no CIMI, com as freiras,aonde estavam alojados e até na 

embaixada da Suíça. 

O Célia Horst nos disse que não tinhanotíciasdoSr. 

e Sr. Coter. Fiquei por 17 dias em Brasília. Sem notícisas 

de Sr. ou de seu representante, que nao apareceu, nem 

assinar o contrato. Tive que voltar para o Kapôt para 

para 

parti 

cipar do inicio da demarcação da área Mekragnotire. Antes 

de sair de Brasília, Angela funcionária da ADR/XINGU, infoE 

mou que o Sr. havia deixado U$ 2,000 ( Dois mil dolares) pa 

ra manutenção da viagem do caminhão para transportar mat~ 

rial de construção do Posto de Saúde, caso fossem comprados 

aqui em Brasília. Como eu não tinha notícias suas, resolvi 

usar os dois mil dolares, para comprar tijolos, telhas e 

frete de um caminhão para transportar material de Matupá 
para o PIV BR-080 no Xingu, de onde seguiria de lancha para 

Cachoeira e de lá de trator até o Kapôt. A única alternati- 

J,o 



va para o transporte de material seria de avião, o 

que seria mais dispendioso. O Sr. pode conferir datas de 

notas fiscais dos tijolos, telhas e fretes de caminhão. Fiz 

compras de material no mês de setembro/92 e no mesmo mês foi 

transportado de lancha do PIV para aldeia cachoeira de onde 

irá para o Kapôt. SÓ que aconteceu um problema na aldeia Ca 

choeira. Um índio matou outro e algumas famílias da aldeia 

Cachoeira, mudaram para o Kapôt. E o Moikara usou o trator e 
a carreta para transportar estas famílias. 

Então faltou combustível, e também começou o perí2 

do de chuvas, logo alguns riozinhos que tem no caminho do K~ 

pôt encheu não permitindo passagem do trator com o material 

de construção para o posto de saúde. 

Por este motivo, paramos o trabalho para sõ come 

çar transportar material de construção mês de maio de 1993 . 

Como já é do conhecimento do Senhor. Está em seu poder os re 

cibos de tijolos e telhas. Faltam recibos dos fretes que pa 

guei de Matupá ao PIV BR-080 e PIV/São Felix/PIV para trans 

portar material que o senhor mesmo comprou no mês de julho 

de 1992. Vai junto com esta carta os comprovantes dos fre 

tes. 

Bom, agora vou responder algumas perguntas que o 

senhor fez para mim. 

Quanto a FUNAI, não sei o que está pensando com re 

lação a construção do Posto de Saúde no Kapôt. Mas quem vai 

ser beneficiado vai ser meu povo que está no Kapôt, do jeito 

que o senhor viu no mês de julho/92. Agora quem atrasou mui 

to a assinatura do contrato com a FUNAI é o Sr. Arnaldo,por 

que depois que o Sr. viajou ele.desapareceu e não dava notí 

cias do senhor para nós. 

o Sr. Célio tinha contato com o senhor, mas ta~ 

bêm não informava. Quando o senhor encontrar com estes d~ 

is converse com eles.Eu só encontrei com o Sr. Arnaldo no 

mês de outubro/92 na Fundação Mata Virgem. Para repassar di 

nheiro para pagamento de combustível e peças do trator. De 

pois eu não vi mais ele. Vê se o senhor arrume outra pessoa 

aqui no Brasil para ajudar o seQhor e a comunidade.de K~ 

pôt . Já que o Sr. Arnaldo e outros não querem mais ficar 

aqui. 

Quando cheguei em Brasília, Cláudio Romero medis 

se que o senhor já estava pensandó em levar projeto para ou 

"'. .; 1 



tro grupo de Índios. Disse a ele que o senhor tinh~ 

tido a construção da Casa de Saiide para a comu11idad0 

Kapôt e que ficaria muito ruim se o senhor levar projeto 

prnnH ~ 
do 

pa 

ra outro lugar, as lideranças ficariam tristes com o senhor. 

O Sr. Célio falou que ficaria em Brasília para aju 

dar o senhor e ele telefonou para o senhor na minha frente, 

foi que fiquei sabendo que o senhor ainda tem interesse de 

ajudar a comunidade da Kapôt. Foi ai que ele e Cláudio assi 

naram o contrato, não sei porque o Sr. Célio não mandou o 

original do contrato para o senhor. Moikara não assinou o 

contrato, pois não tinha transporte para mandar o 

para Moikara assinar. 

Q~anto ao dois mil dólares, eu mesmo usei para co~ 

prar tijolos, telhas e pagamento de fretes de caminhão para 

contrato 

transportar os materiais. 

O senhor já recebeu notas fiscais dos tijols e t~ 

lhas, faltam os recibos dos fretes que estou mandando para o 

senhor. 

Como eu já disse, não é Romero que vai ser benefi 
ciado pelo posto de saúde. Vai ser o povo que está no Kapôt. 

Não sei porque Fundação não respondeu sua carta 

vou procurar saber se eles receberam. 

Aqui no Brasil quem viaja, precisa de dinhero para 

a viagem, e foi assim que aconteceu com o SR. Freire, ele e 

da Fundação Mata Virgem, é mecânico e tratorista que podia 

ir no Kapôt para trocar peças do trator e ele precisava de 

dinheiro para sua despesa no caminho, até chegar no PIV e de 

pisKapôt.Por este motivo, paguei adiantado para ele. Pensan 

do em apressar o serviço de limpeza para construção da Casa 

de Saúde e limpeza do lugar da aldeia. Porque se eu for 

contratar mecânico particular, ele cobraria muito 

para trocar as peças do trator no Kapôt. 

Como já disse Freire precisa de dinheiro para sua 

despesa daqui de Brasília até PIV. Adiantei ao Freire dois 

dinheiro 

mihões de cruzeiros, paguei com meu dinheiro. 

Estou ciente da associação, pode deixar que daqui 

em diante, vamos tomar muito cuidadoao gastar o dinheiro que 

o senhor tem para o projeto de saúde. t até bom que mais 

gente está envolvido no projeto e pode acompanhar e conferir 

o dinheiro que será gasto com a construção da Casa de Saú 

de. 



Como já disse, estava pensando no tempo, na eh~ 

va e enchente dos rios que tem no caminho do Kapôt que 

nessa época não tem condições de trânsito. Foi muito bom ou 

melhor vai ser bom o trator está funcionando para ajudar na 

limpeza do lugar da'. construação da Casa de Saúde e também o 

lugar da aldeia. 

Estes tratores ajudam bastante no transporte de m~ 

deira para construação de casas. Ternos três tratores, um de 

esteira e dois tratores de pneus. O trator de esteira foi to 

mado'do fazendeiro e os outros tratores foram doados pela F.Q. 
NAI e Fundação Mata Virgem. O trator de esteira é quem abriu 

estrada da Cachoeira até Kapôt e os tratores de pneus sao pa 

ra transporte de material. Sabemos que estas máquinas são c~ 

raspara manutenção, o combustível e tudo que diz respeito 

as máquinas são realmente caras. 

Quando falei que casa seria construída antes da 

chuva, eu pensava que ocontrato seria assinado logo co FUNAI 

e o senhor deixaria dinheiro para a compra de material, mas 

nao foi feito do jeito que eu queria, Seu representante demo 

rou muito para assinar o contrato com a FUNAI. 

Senhor Rudolf, a chuva acaba no mês de maio, e nos 

queríamos começar a fazer as compras de material no mês de 

abril. Maio começaremos a transportar para Kapôt. 

O mestre de obra que vai construir a Casa de Saúde 

é da FUNAI, quando ele for construir, ele vai receber di~ 

rias da FUNAI. A alimentação também vai ser por conta do 

construtor. Quanto a informação que deram ao senhor sobre o 

posto de saúde para atender outras tribos, esta pessoa que 

informou não está querendo o financiamento da cosntrução do 

posto de saúde para aquela comunidade. Achi que estas pe~ 

soas querem levar o projeto para outro lugar. 

Vou tentar esclarecer alguns pontos: o senhor mes 

mo visitou meu povo, a distância que eles moram. Se o se 

nhor não conhecesse o meu povo, esta gente que está falan 

do para levar projeto para outra tribo, o senhor podia ~ 

creditar nessas pessoas. Mas o senhor foi até a aldeia do 

meu povo, conheceu,só tem monitor de saúde, trabalhando com 
aquela comunidade. 

A médica ou médico que for para Kapôt pode atender 



outras aldeias,se eles precisarem de médico. A médica pode 

atender mais 3 aldeias Kayapó no Pará. Agora se alguém está 

dizendo que 600 pessos não precisam de médico, então ver se 

osenhor pode consegui uma enfermeira padrão para ficar dois 

anos no Kapôt. O posto de Saúde atenderá exclusivamente o 

pessoal do Kapõt. Já o médico poderá atender outras aldeias; 

Estamos mandando endereço da FUNAI, onde o senhor 

deverá mandar os cobertores para serem enviados ao pessoal 

do Kapôt. O senhor pode confiar e, mim, se eu estiver em Bra 

sília, receberei os cobertores e enviarei ao Kapôt. 

O endereço é : Fundação Nacional do 1ndio / Parque 

Indígena do Xingu. 

SEPS Q.702 Sul 

Edifício LEX/Térreo 

Posto Indígena Kapôt. 

Se quiserem mandar em nome da comunidade, pode 

mandar dizendo o seguinte: Comunidade Indígena do Kapôt. 

Caro Rudolf, quanto a sua vinda em 1993, será mui 

to bom,ppi~ você poderá ver o que foi feito, com relação a 

aquisição e transporte de material para o Kapôt. O senhor ve 

rá que estamos trabalhando duro em função da execução do nos 

so projeto de saúde • 

Quªnto·i ao;-:r,seu desejo de ir ao Kapôt em aéronave da 

FUNAI, ficará na dependência de haver aéronave desta funda 

çao baseada em Brasília, quando sua vinda. 

Sr. Rudolf, afirmo que utilizamos o seu dinheiro 

com critério e responsabilidade. Utilizamo-o em benefício da 

comunidade Kapôt Metyktire que o senhor mesmo diz que adora. 

Aguardo sua vinda, para podermos conversar de per 

to sobre o nosso projeto. 

Atenciosamente, 
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Ass-ociaçio Prd'-rn,uo· 
Circulo "ª 1JI1igo s RW,olf Pa.ssian 

-Associação sem fins lucrntivoa- 
RuAolf Pa.seian CH-6314 Unt.eraagari 03.02.93 

Lini, eng asse l 
042/ 72 45 54 
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Hoje recebi sua carta bem explícita, ~ata~a ela ~e 19-01-9, e agrade 
ço-Lhe mui sensibili z â~o a Sua respos to. à.a minhas perguntas.- ' 
O amigo "18.-·que tu~o ~emQra nutito, vez que as inf'ormaçÕea a..inr!a tftm 4'e se 
rem trn~uzi~aa. Por.isso mesmo valem meus agradecimentos tamb&m aos nossos 
bons.-amigea, srs .• 'Bo.silio sohmitt e Francisc0 GHrres. ' 
Quanto eu parti 1e Brasilia existía o seguinte acêrto: Segun~o contr~to ce 
lebrado com a FUNAI (Tê:rmo ~e C~peração), clausula terceira e clausula ' 
qua.rta, sr. Célio Horst examinaría·as contas, que tra20m a ele e pAssarÍa' 
então tais contas .,;or ele controladas no sr. A.rnali:fe Cotar. Este per sua ' 
v:e2: retiràr!ã anta.o-; na Embaixa,,a. Suíça, -las mãos rle um amigo meu ( que as• 
t-.& cuirl@1'o ~n. guarr,a rio r,inhei.ro em carltter particular) o respeetive nume 
rfÚ°io e o leva.ria ao sr. c,lio ou então ~iretamente a-V.s.. ' 
'Oe minha. parte est-ava, portanto• em mnt~ria de ergo.niza.9âo, tu~o bem. cla.re 
E assim sen~o, não havia mais nem sequer necessi~a~e alguma. parn n@vae in• 
struçÕes minhas. • 
En(lereço e número ·rte telefone ~o sr. Arnalrto -())ter, sr. o&lio Herst co~e 
cia. Na hi.p&tese, de ele-ter porventura. per~iito suas respectivas o.notaçies 

:;=-----C, ·~-------- - --- &as--t-&va--eu.-i..r_.~ .»n baixat!.a.. Suíça:;- .pani. -..ele. __ po.r __ lJ-n.ne...bax_ -0.s _ __int: ocme.s.. __ __i, ' 
me simplesmente imposs!vel entenAer, como isso tu~o po~!a acontecer. t 

Outrossim, aiUanto-Lhe, que o sr. Arna.l~o Coter calculou ns seguintes ~es 
p8sas: 
12 itlns \ FIDTAI (em s.e, 2 vezes em 4.a, em s.s, 12.8 e 20.8; 10.9, 19.10 
20.10, 22-10 e 23-10. 
5 idas~ Mata-Virgem: em 26.10, 27.10. 28.10 29.10 e 30.10. Queixou-se ele 
ter-isso si~o sempre em vão. 
l i~n à CIMI TUl3o pelos USS 270,00 que ele recebeu. ' 

Portanto não po~e estar certo, quanrto se me ~iz, Ae ele não ter poAi~o ser 
encontra,,o. lias isse agora passou e nâ'.o interessa ma.is. Ali'8·, Coter ~eixou 
,,e figurar o.gora coao sen.,o scScio no acêrto contratual, pois eJeixou o :Bra 
sil, fieanAo provnvelmmte na s~_ç.a. - ---·:- ·-·- t 

Irei agora ped"ir ao nosso amigo 
1Basilio 

Schm~ ~e ele representar a mim' 
e a nossa Associação Prl-tw!io • .E -jt que o amigo m. l!mbaixa.Aa. Suiça, qur ' 
gua.ril!~va o rtinheiro em caráter particular _(n Emboixnsa nar'!a tinha a ver C<ll 
isso) veio trt'l."z3-lo Ae volta à Suiça., s erl. agora preciso antes rte ma.is na 
-'n r-ecambiá-lo ~e--novo no Brasil. t --· - -··-··-------- •• ~-) ' 

Por ~eterminação rte :iloss:a associação caber! a.o ~. -Robert scbUJta.c~er fa.~ê 
lo, senr,o que para isso mesmo ele em breve e em compã.iib!'a".Aõ-·svs·so o.migo- 1 

Franci soo G6rres estar~ ele- em Brasilio.. ' 
Peço então a v.s. o favor,--~e fa7,er com. que estes r,ois anvalheiros sejrun t 

\
,:- recebi~os pelo !'rasirlente ria FUNAI, ainAa miais que sr. Clau,Uo Romero at~' 

. aqui não respon~eu minha carta ,1fe 14-10-921 Ali'3, o sr. Luís Chrles Pina 
/\. g~ ~e 11ma., ~a Mata-virgem, tnmb&m ~eixou m.inhns perguntas ~e 24-10-92 sem 
; 1\ respos tal Continuanr!o ~este jeito, isto & que o. gente recebe resposta. a.lgu 
; ma-a perguntas urgentes, não mais me será possível assumir a responsnbili- 
1 ;,Me, rle passar a1'iante o ~inheiro, que omigos ~e !nAios, aqui na. Suiça., r 

Preza~o omigo Megaron! 



,,. 

coloctl-am ti. "'isposigão. Enten~e, caro sr. Mega.ron? f 

Explique o sr. pois, aos caciques e aos -,emais amigos ~e KapOt, porque na 
reali<taié a cooperação a.ti aqui tem si~o tão ('feficiente. 
No m~s--r'e junho próximo vi.si tarei, com o amigo Fro.n:·oiseo GHrres, v. s. ou 
tra. vez. Gosta.r!amoat alí&á, nesta ocasião ir conhecer tamblm Cachoeire. t 

e voltar via fluvial a.ti PIV BR oao. ' 
Pela. sua carta vejo, que oompreen~eu tu~o corretamente: Eu tinha ~eixwto• 
o ~inheiro no Brasil, a fim ~e sue V.s. po~esse inicia:r sem mais ~emora t 

as provi~êneias para a construçao. ' 

Certo Ilia· V .s. contactou-me talefonicamen te na. Suiça e "izia:, ter estMo' 
~oente (ou eoisaãssim; não pu~e enten~er bem a sua tnla) e ~e não terem' 
si~o ain~s iniein~os os trabalhos ~a construgão. ' 

Eem, espero, que ap&s terem cess~o as chu~as invernais possa o projeto• 
ser levado com a:finco para frente, para que no pr&i:imo--ds ~e junho possa 
mos ~iscutir os problemas com as instalações internas d~-pOsto. ' 

Caro aJBígo Megaro:n, na qua.li<1aAe ~e escritor ~ispóhho de um bem grande ' 
círculo de amiges. E tõdos 3sses homens hon.ra~os querem com muito prazer' 
eju(ta.r a T4s :!nr!i•s e ~e um, mo~o particular aos amigos eDJ. Ka,pat e em Cã•• 
choeira, para que V-ossos !ilhes tenham um futuro m.elber, sem l'!eixarem ~et 
po~er permanecer !nt,ies. E caso a colab.oraçto m.elhorar e o assunto :Põsto• 
~e Sa~~e ~er certo mesmo, po~eremos então conversar poasivelmente tomblm• 
s8bre ma.is outras merti~as; por sinal j& tenho a raspei to ~etermina.rHis _t 
id&i~s, que então ~iscutirei com v.s., bem como com os meus amigos ~a asso 
ciaçâo pro .•. :fnAio. t ! 

• 1 

_ w------~-~Jl.Q~,._<;i-J;,JSll,iO __ tr~j.r- lembranças. _n~--~- -a.m~--Jtap~ ,-=-fjp--:t·-~---··· 1 

sr. Moikara t.amb&m e a.cei te em especial V. s. mesma cer~iais sa.udaçees l 

<11e- Seu amigo 
e "ºª amigos ~e nesse ass(leiac;âo. 

ass. Ru~ol! Pnssian 

1 

. 1 
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t-·~el~oi ... d~itinµ~~~. J:lQm .~ 'nq~sii:iutri ~~--:t~sisí'~*~~~' 
qüe já süst~ritümo's· liá ·500' D,ll<iis;· Aigó co.ntinuormos·.·com 
ela, a fim Ae que nossos filhos possam. coiitinuar a 
existir, a viver e a sorrir como seuno ínõios. · · 

Cacique Vitorino Krunom:ri da tribo ~os Xerentes. 
Re d.te, 06"'42-9J 

A• 
Ex:me. sr. 
lleca:ren Bxukarrsmãe 
C~ 040 - Al)R Xíncd-92 
DD. Aclministra,,•r Recional ao ·nnc« - 
a/ e a"a F l1 li A I - Parque rnc,í,;ena tto Xi:np 
SEPS -~ 702.. •• $Ul 
Bat. Lu1~3rre• 
Ptat• ])lafcena. rs.,et 
B.RASILIA 
DF 

Mui Ustinto sr. Kecann, 
:,resa.ao aJliCo• · 

·Jf E1111 b-~1.a mesa•, n• Centre Cul tu~al "issi•n&rio an CDU, on!e 
est&va:mes hespet!ad•.s, :,reten~ia eu, antes «e :,art:i11Hs rmu a Manaus, e 
1or sinal sem ser isso :,rlria-e-expressa11ente e•màinod• cem o sr. R.ut!•lf 
Passian ve_z que ele ia comuicar-s~. CQm Y.s. ainda di:retemente nal-,u.a. se 
~aa. vinla a Brasilia ~nee!e•te 10··.Amazonas, pretEm~fa eu, come SI t 
iisse, fa.9er-Lhe waa carta. 11'er!a si1'• uma carta estn.tamente ·Pessoal e 
:,articular Jli~a s4\r.e outros aspeQ"Jos não relaeionados ~.em • 1ro2,eto ' 
Ka:p8t • .,,Pois, n.aco quer!a. e nem :,o~e~:Ca eu ?te·ct:,ar-me a !elilterâf•!s ou. 
sugest.oes ·ae sr. Rwtelt, ·chefe e ilealizat!•r,1Ugo,Chete da. Bqe,,ic;• e• 
:Uen.lis~er ao. projeto, por 1er isso ae aua exclusiva capet3ncia. )[eva 
assuntes girart:,a mais em ~ll'll~ !! outra.s facetas !a queatãe-in~!cena.' 
A lld.flha ttr~tens~ era esta, - JIO.S nao eh.acuei mais a te minar minha carta 

- · e- -a ~espaclll--la. Paço·-.--eirtãa-- agora :iaeem.-.·-·- · · - · · · ·· ·· ------· ' 
Noesa adia fei a3ea, :,nelics, por ter· sid• int.ei:ramente inespera 

la e teita~ae um memento p~ eut~. Estou reteld.nde~ae lquela nosaa ' 
ites:,elido. ae Sse. :Pelix ão .&.raguaia ao Senhor e ~e seu prime, ·que ttei:x:ou 
4!e 0cer.rer. ! q_ue ~ acente do. serviço alre• nes àav:!a inf'emdo, que ' 
nãe dispunha mais de lucar :,ara nls. E assim sendC1> havía tempo mais que 
suficiente, :para tranquilamente desenrelani•e juntes e negéeie· !as _eom 
pras pa.ni, prese:nt.es, previstas pelo sr. Rui!elf para •s tutelados «e ' 
v.s. em·K.a.:,lt-Jarina. Toda~in a.centeceu,. que repentiDaJ1e11te surcisse ma' 
pilot• ae entra oompalth!a.·~e navegação drea, que acaÃell aterziaaod•. ' 
Winha t1e Brasilia e percuntou ao nss• c0mpanheiro sr. tJrs,/ se :por aca• 
so q•eríam•s ir. E como erap:anae a nossa pressa em chegar tf capital, e 
sr. liud•lt não P•dia,l,reacinl!ir ~esta epõ,l'tWlicladet ·a.tnaa. 1ue <!este -,ao* 
não vissemos sais·· o amico naquele. ci!de pare. uma. fes:,e~it1a eo!Teto.. ?Je 
q'U8lquer foma Rutolf Paseian tra:nquilizou-nost lem.e:rani!o-nos ae Lhe t 
·ter dade,ji:s.nteoi:,ada11ente; VSS }00 para o•:,ras per õonta.. E 300 US ' 
aelares, conv.erti~•s em valuta. nacional, mormente quau~o no merca(!o :pa 
ralelo, jâ á&vaJ11 para com eles ir caapran~o um. Ttatelrula de presentes • 
para os Setts patr:!cies ea Kap$t e eles ~sim não ficarem tristes. Ali&, 
naquele mesmt, t1 i.e. o sr. Jltiaolf jl reaol,,.:fa, voltar ~e •e.Jlaus via SalTa. 
~•r a ~rasilia·expresse.mente com o·fim, de ferçar e ~e 8'ilizar-ain!a' 
llaiS O in!ei• ~as oltras (!e. eonstruçoo dCD resto de Sá.fae :p:Laneja.d0, cuja 
planta, per sinal:; }tretendia ele retirar \. tarfe ttat1uele · dia na. FUHJ.I. t 
OU.vi.,. per sinal dizende, que queda., qu..e o nivalamE!l te éfo terreno e as 
~:i!l8md.as pa.:ra a f"ei t.ura de 'Wl.e. levEv.la a :partir C,aquela f'G:nte ~o mr 
re, que Urs e U'rsula. havíam il.te_ ver. flssem tam•I• sem maia ~emQra. iniàt. 
-n~óSt j& que e e omlt~st:Cvel, o 11.eo e a. graxa para e tra.t~r J! ha'V!fa~' 
sido per nós cem:pra.t!es. Passei ae sr. Ru.delf tanl~lm ainda n$le ,,ia ae 
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n•saa 1artiaa ~e Sáo F~~ix ~o A.ragu.ã.ia o recado de TBkakdson, de Bepdi~ 
ri.ti (~e>s cigarros) e t!e Mruka.tyk (t!o cinto para. calça). ' 

E :,are. mudar c!e pau pare. :,ellra, Aqui ac•ra. três su,:est.Ões minh-ns, 1 
que repute importantes: Veja per fa:v•r, se o ami«o::-c•n.segue fn.~er em t 
Brasilia, jlQ)to) PtntAr, a~&• i~ssível no sentido, de~ nessa espo~ 
tbea e al'kru!stiea iniciativa ,re eetranceires que so:m.es-!a. implt#J.taçae 
em Jre.pot ~ara sua·tri•• Ulll,diC$,de 1111 P•sto ae jaú!a, po~er servir~ FV 
l.UI ~e., est!aulo para ela co:ita.eguir~·per sua. vez ao Govêrno It8JD.8.X' ft.ancu 

a) qu.e·volte a ser gars.ntil!a, pará !'ins de aeeist&lleia aos !nai 
•s, a Ter•a federal a:n:teri•rmente i!estinw!a of'ioialilente. _.Peie, ~omenta 
se, que o E:lt •• Presiden.te Fer:nanao Ooll•i tería cortd• •.. a em mia de n,g. 

·· 11) aue se:ia. ren9vaa, a POrmisaM :,1ª~a vinda a• lSn.ail tte v••' luti&ries -atts't.riãc:,os \0EDJ e:-,:1:talianos \f!.VvJ cem o ObJeti.T~_-aa pro••• 
çee..,integral (!as populaçies ina:fgen.as s~'b orieij.~a,L i,ireta ~a OPJ.l'(Qpe 
:raqae .Anehieta). Em fevereiro de 1970, t!epois E!e u intensivo curso aet 
tnin&llEIH, -havia. parU.ae ile exterier a primeira leva-t!e seis 'fflun-dJi. 
es: quat.ro deles· ficm1'• em Jlate Gress~· e-)!ois :11 Rendtnia, p~e. tra.bal 
hare11 junt• a. !ncU•s-e a ~sa:eires. E des~e ente.e a.ttl a• áJl.l.•. !e 1981 • 
atuaram :erca. ~e 90 ~eles em aiveraos lugares tlo pâ.!a. Teaav!a •• 0a l!e-• 
~el."llin&9ae de 'WI Govême anterior a.e atual cassou ~ita per.missa.e, esta. 
d• atualmente em atividade ainda Wl sal~o ·de apenas 40 dOsses hemens, • 
peuce em vista ~e tantos pnjetes de trabalhe epg- em a1utea.ento9 1'iga-• 
mes os prejeto.s Kulina e Qmanaar!, o de Katwd.na, ~e Xa.wahib, .U to Soli 
mies, .Allaa'ba!, Ebawene-lfawe, Pauini e outns tantos, deis no Ma.to tJ:res• 
so ao ·Slll,tres em JIT, três no Aore, quatro no AK, 1 em Bsplrit• San~' 
e l em &>raima. ·· - , 

e) que aetel'llina.d.o s··ú.iifios,· escolhi~•s a·. !e~o, ca,pazes c1e assu• 
Jl!i.:rem 1'n.t.urement.e :P•siçÕes ae lide:ranc;a., conhecedores eles '1a. pro'ble.& 
_t~õ,~ ~~s _s~~é_:v~ __ JL,-~~.y~ua!;at-~ sejãm ·enviad•-s ·..-1Uli-ver 
sil!ades europ'l'as, para "6' ·· a olt'lr""•JJ:hitruic!•e e dis:,lstos a to 
m!rea & Jeit,• os assuntos iDA!genas eu a ej tu -- . -~ t 

(te ensinar àOe !ndios a ass~irem pleneJ11.ente a sualUe:m:tid~de 
ltnica e e ~estino ~e seu.e plv•s frent.e l nessa civiliaa.çaoJ 
âe })Nm$Verem e pelãrizarem un:aa. efetiva, ·erit.eri4sa, planeja 
aa e crescente autedeieD1inação das oeauai!a~es indfgenas t 
imrmente ~as do ífe-rt.e; 
ae ensinar-lhes t.lcnica.s m.edernas ~'e plant:Ce e de ext:raties• 
t!o su'bsól•J ' 
de ensinar •• lhes a oonfec9ão de a.rtefates easeir.s ·parafeeaer• 

'
\! "'iali.zagâ'e .e 1.ecelacea, O.i':ld& que primiii'ã. a meao rfes descen 

dentes_ "ºª Inca.~ BO Pen por e:x:e11ple eu ~8 Aztecas AG. )(f:xi 
. co · e ~oa Vaias !!e '!'U.ca~e.n. Pois, S9aente a,$1.m nossos !ndi•s 

. f poderao sc»\reviver · e neutra.li 28.r a longo p:ra a, o esnulho ou. 
melher o tra.ealhe ~es esbulh&dores estra.ngei~s e ~el!lllentir' 
a esõanàal&aa atirm~ão, proferida ~elo Qene~al B~ Diniz• 
quande êf e uma. ooute.rência que·-muve en-J.re a o-4:,ula. ao QtvAr 
ne e a da CNB:a·· e"" f!e' -seu"Prési,:reiité !)õm;.,1Erwín Kraeutler de·:il 
:tatÍirà: "])entro. de--~e~f anos e JUi.3 - Va.Tdu- nâe exiatirã.o mais 
:Cn-ii•''., 1'esde es albores ae 1Jeoréto G.Qv.ernamental n• $698)' . ~ 
Ae 10 ..• rr-ss, que regul•enta. a. ex:,lora.9a0 minerâl. em reser• 
vas int!!genas, inaugarou-se a tresloucW,a corriaa ls rique-,~ 
zas minera.is do subs&lo-in~!gena., que td est4 e que nes ã.ssGI 
bra. Per sinal ã çoinei<tlnoia quis, que em nessa v.iitgem ae t 
Sâ'.o ·jo-s.S Ao Xing,1 . 0.0-·PIV encoutraasemos ~entro do &nil:us 



um. raze&vel n?Ímero ~e jovens cearenses, 1,vidos r,'e oure, viajon~·o eles t 

oom ~estino ao ~arimP" Castelo do Sonho em PeixQte. t 

:t :not<Srio e :fato oonsuma(!o, que a.o saõctr ~aquele l)eorlto Oficial ' 
esf/1 temande dimens;o inaudito. o~srito "~•ezou·o c!cle ll1nerál", cha-• 
mado ele i:aescrupulea~nte a.ti <te ••A Religiao da racionali<tal!e mineral' 
oont.raàandeadas e n.egoo:!adas ta:l.s riquezas muitas r!as • 21&s Yilmente e' 
por lte'baixo ao - pano na Venezuela, na Eare:,a. e alhures sem provei t-. al•' 
«um pal"Q. s e\1,S ~ones l.eg!.timos, que ·são· os lnai•. :Pultia na Amaz4ld.a µi 
pwfeaente um im~f\ caterva de eap.reen(Ume n-t•a eoon6Dlioes tra.nc,a,Jaent~ ' 
pze~atlrios, na frente es jap~neses e nerte-americBll•s, inclusive na • 
sua esteira nacionais. Infestaa eles impunemente o mei• ãm)iente e pra• 
~e-~• t8<!a. sorte de vio.lên.cia.s, ~e a~_eacres e t!e «enoc!<!ie con:tra os t 
ln.dias, ,Tiollncias t8111.b&m c0n•ra. o swsllo lle sUa. terras. 1Jtrae eslmlhe • 
at(itlltatlrio \ solleran:Ca dos ~Tos nativos, que per sinal vieram muito t 
p.n-tes l!é nlst secularmen'#e f!onos c!e sUé.s ter.:ras·, ttm de acabar. Ião res 
ta f!llvic!a, de que a FmfAr faz o que pot!e, cont·udGr,··P&.ra o sê:rviço ~e ' 
assisth.cia. a.~. :Cn~io 1reviste .. pelo Instituto 1'0 l.ndio, inclus;Te··_tam-t 
ela a l"&pi<!a aemaroac;~• rle se11a· terri tlri•e ~ pa1'8. a aalvagUarêta ae se ••• 
us t!irei toa o ~ inheiro e a. mão de o era ilti sponlveis são insuf'ioieJl!tes, 111 
rn <!ar cOire ao esiulho, razão esta para. as minhas sugestões st'b as le 
tras i, e.o. ' 

Confino. outnssim~ · •s ~izeres tle minha carta., ~atada ae 02•12-92 
que·aqui passo a cempletnr com mais detalhes e, ali&s, óutra vez como t 
sen"~ uma inieia.tiYa estritamente p.esseal minha., que nada em a•e•lute ' 
taa a wr com os ~e:iaàis componentes ~a comissão SUiça e coa a aua mis-' 
sM es:p eo!ti e a em Ka:,0 t.. t 

.A.ntes !e mais n&1a re:,ite, que tenho sempre estado extreme.mente in 
.. te:r.e.aa:8'• -~~ _ t_ua..e_.q~uant.•- clia...r.es-pei to aos -!ad'ies. e - assim sen~, gesta• 
r.J._a eu muito, que o amip, esse possível, com )>r91Jl;i!al!e ott quando em me 
ades ~e ano chegarmos maia waa. vei aC> Xinp e à aldeia KapOt, se f'or.ne 
cesse é;I.em.entea, qúe a JÜJl e certOJD.ente tainltlm aos meus amipa sui9os, • 
engajados pelos !n.dies i!_e .SUa jlribo, mui to interessarlam. e onhecer. 111:n- 
has perguntas, :,oist ser!SJ11. estas: ' 
Reli«!â'e ~ 

Que tsm.Dém. es !ni,i-, lletyktire cr3em em Ull n·eus, cria.dor i!e téMas• 
as coisos e mo~ela!or de tud• quanto existe no l1l1iversc, isso se enten• 
de e nãe se dis cu.te, mas aemQ Ele se lhes afigura. ias• eu goste.na per 
t"Untar. E qnanto ~ almas, se elas depeis de sua merte passam oomo o ' 
vent• sop~ di«o com e vento que aepra e se na crença lCetyktire elas te 
rão o~t~ destine, isso tom'blm. pergunto. Uia '1•s seus - pa.reee-ae que • 
.foi • ifnd'.ie, a quem. dei a ainha. audsa-..falando comigo me ltisse assims t 
"varas 1a.:m..uaa mentanha. 11n cima dela uma. casa. Çal'1(1e., - i a casa r!os mor 
tos, que m& acolhe1".! apls a minha merte e a minha vida terrena.V' Sãgun• 
do ele tam'blm me a.fi:mou os.lifetyktire jtllDBis viram um missionttrlo tle ' 
nessa Igreja Catlliea., -que :I uma pena. Li as· Ooneti tuiçõe·s gerais da FU 
NAI e f.iq~i _cien.te-· , ~e que 'Wlla tribo- só pode ser visi 'tada e catequi ai 
dn ~r pa~res da tgreja .Catllica., quan~o·-não J& existe ralo. cn1tra. a,;re 
miatã.o religiesa a.orient:l•la: em mnt,lria d"e relig"ião. E :,areee-me que ês 
se il o caso de JCaptt, c!e1»-enC,end• e.inda a visita l!e .miseien&ries G\1 i!e- ' 
são J'elix if.o .lragttaia ou de ..U tamira ._ ignore a qu.e ·jurir,t!ição ecleshts 
tice. JCap&t pertence - de l1IIB licença ~a FUN.A.I. Gcstar!a que o t111igo me' 
confirmasse. se a si tua.ção .& exa.temen.te esta. Por sinal o Jfetyktire, a 
que t'alei, di:rmou-me ainda, que suviram falar t1e Jesús Criste so.nente' 
'Item d8 long-e. Certamente pelos seus irmãos, que iraàalham na. FlJ'N..U em ' 
11rasili a.__ ' 

E on~e em ICapôt enterram os mert•a. a& al:t um cemit&rio 
· A. tribo p:ratiéa. rites ou ceri118l2ias rle 

quen~a e qttem os p.:reside? 

ara eles?t 
? Quais et 

1 
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Questies e'costuaes seciais 
Como sãe éleites es cacique da tribo e os seus i,a,J4s e quais sã. 

as priacipais .(estas da tribo allm t!a. do milho? 
Como !~ciona o oo.samen to? Existem ri tos ~ e inictia.çãe para. os fu 

ture s nultentee? 
.As eurás.:..,prati·ead as .Pel•a paj.Ss curam mesrae? Desmaterializam 1 

eles na verdade um· dente c!eente, retiranrto- d a \8ea 10 ~oente sem a ' 
ajuda t!as mão e ou de instrmientos, ma.terializand~-o- a seg-uir nevamen 
tei Assisti.mos casualmente em Kapõt a uma ext~iío !le !ente e r1e um • 
estrepe !o 'b:r99e l'e um ÍJ.3,l!i.o •em idoso e gigante, qm n•s impress:io-1 
:neu ."tastante, sem contw!o ao.'ber o que :,ensar. ' 

Qnai:s as planta.e medi-oina:Ls usa~ns de preter0nc1a-pela. tribo?. ~ 
te por ali íii9dll ,ª ·planta •éáicinal .. çontra .. rier-l'es1t!at!e e ins&nia, a• 
planta justamente, que··s epn.do G~ral<l JCessadilt em seu livh "L•Hemme• 
qa, Jertnt Dieu" ··-· O homem que virou·'Deua - o '10mãndante do na.vie me;r 
cante remano llçaiana mastig,va., quaníf0 ele per erdea d0 imperMor Oe 
sa.r Augusto ia levan:de a Ascãl•n ··na. Pale.i,tina 'Wll leg&to roma.nQ para ' 
entregar ao rei Rereles a •rc!em de p:m ceder ele ao rece:nse81lentc,• em• 
que f'a.la a Bíllllia l!o 11'?•? Existe tom)lm nos ar:redores !!e l:'ap8t altar• 
ro•a parefracilitar a l!igest:e? &-_:!ndio trouxe-me pen- sinal tamD&liiiia. 
"pe.,UeJa raiz- esqueci-me de neae del51,-que segan~e ele ouriva CaJ!,.cer 1 

!a pele. · t 
V•ss•s Jajés são eseolhid.os Jceme'l Cll.ame.m-se eles na Voesa g!:ria' 

de xamâs? t 

histem na tribo ttinaa 11uito.s !ndies mlUJit!os de 'Da.teque ~e ma.àei 
ra no l•!bio interi•r? lTm t!eles, j!& idoso, se··nes apresentou. '!'lido in• 

- -~±O"s, que a-t~i·'b&- -jl lit'ltaniten.u este Mstuae t!es tempes passaifj·s. t'Jer- 
to? t 

J. tarefa. t!as ind.ias Jletykti:re, segundo vimes, I a t:!e c,tUar ll•s' 
filhes, ·ao plant!o nãs roças, da colhei ta_ e ae ir ln1a,ar no riãcho ' 
i&,ua pa~ o oonsl!lllo c.tflrie; a a0s homens de aerrultar ·&rveres, de eoa 
stru:i.r casas e de fabricar arcos e :flechas e artEBSan.a.tes, )em come ae 
cagar. Oerto? . 1 

As !naias l!a. tri'bet segundo nos Jtnrêoie. e\servar a vista. de suo." 
extrema. discrição - e& vili~~ .mesmo,flra. de oasa,algum.as poucas, quan<b 
eat.as n~ eu s emi-n&.s ,e 'banàlvam no riacho, timidas elas, nesnha-' 
das e mui.tõ pudorEntas. O resto s4 vimee mesmo, quan~o o a•i«o. um dia 
nes levou ~e casa em ee.sa.. -pelo caminhho ao ria.oh• as que paee'hain ' - ' .... :na.o respont!::Csm li, nesaa saud.s9ao, virend.o ela.e a sna calleça paX"B. o larlo 
1'udo indica, pois, que os· costuaes ~a tribo ai:adalaãe pa;tria:rõais, f'i• 
cande as aulheres exoluidas de quisquer dete:rminaçiee Jl8 ort!ea de • 
aia. a. llia, nã.o teMo elas vez ne• v•z. As nos,as impressões procedem? 
E qum·to aos cartie$ posta.is ae !!»d.ias ttas triàos do Al t• Xin«d, int.ã. 
:ramente despi(i'u elas, tais. eartõ'e.~ pest&i s,ta:rtamente vendidas em • 
nossas papelar:las, corre.sp@nde:ra a.inll!a li. reali(!&l!e lle hoje naquelas 1.ri 
b•a? E no mais sua vm.da. reverte :,:ealmente em \enef::Ccio t1es :!n(!i.,,,s~-. 
gund e previsto telas leis? - •·· 

Oumprillentrãva.os em XapOt .GOm o nosso :Bom Dia, Bôâ !arde, l3ôa t 
noite. Quais as :pnl,vras na Vossa. li:ngua.t que cer.regen.~em a estes ' 
cwnprimm.tes? E como se Jfi z em Vosso it1ioma sim e na.o? -t, 

Q'rilall~o na.soe UJi aleija~e ·& ele mo~o como f o oostWD9 em outras' 
tri'Ns? ' 

&t entre es Tossos !n~ies arengas e seJaraçies per causa ile mul• 
her? O aas.a.ssinãte r!e um :!ndio ·_por outre, que recen.tam.ente houve-em ' 
Cachoeira, q uands Kekuka entendeu de transterir em consequlmia deste 
acontecimente a.lpaas fam:!li.&e para Kapot, tal o.ssa.sS"iilat~a em tun- 
gâ.o. t!e 'brica por -causa i!e mulher? E quan!!o tma :!n<Un Kety n ri fia-' 
gra!n eJl1 infil!eliaade, que I que acontece então? ' ·• 
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A. tra:nst~IJleia da tribo ias margens do rio Xinp eJ1l Cachoeira p. 
ra Kapót f~i (letermina.(!a por - quem? Pela P'lJJlil? Eetranhei 'bastante esia 
prov.il!Ano.ia, porquanto GS !ndios em tida. parte se localiZaJll pre.feren. - - 
cialmente na. 9eizu ae ries, principalmente qua»t!o estes são pisoosos' 
e ass.im ofereeem. meio .farto para e. sua seõrev:iv@n-d.a. B o rie nng4 li 
um dlsses· ries. Po~er.la o pro•lema. ~a ~a.ntle i~eidl.ncia de mal.:lria, ' 
no 11eu mo<testo entender, ter sido resolvic!e~ambh te outra .torma sem' 
o clit ser transferi~• para ro.p&t. No mais para q ua.:nao estt& prevista a 
transterênoia ttetinitiva. do reste t!a tribo, que .ai.llaa pe:cmanece ü- 
baixo Jla-,hira do rio em Cachoeira? N-- jl que houve transfer&neia de' 
parte de :,ove (apenas cerca .d_e 60Q; indivídu•s) a tranferêneia. total t 
com 0 oonaequen.te awne:rato nwnlrico ~õs que jl, se enoontX"8111 em JCQP4t t 
.Y.:l.r!.a...ã.....üllp._~a.r m.elh~r s _trabalho-~ª .U! m~~ico, respectivSJ1ente- ,te' 
~ rnlldiSta no Pôsto pl onejado ~ Bst ou ce:rt• eu -eà°'tou e r.re.-d•? t 

Ouvi dizer-em Jrap6t, que o ne:iae "Txuksrramae 4 nome dep:reeiativ•' 
e que àiigniticar.Ca "HJ>mem-sezn -.Arco" eu melhe:r "BC>:m.em sem J.l'lecha". 'l'e 
r!a sido dadõ 1 Vesri. cent.e peles uo psasat!e \lem 'Delio&sos Jurunaf ' 
1'enh0, centudG, WIB d.Úvi&!. a respeito, pois, ~o contr&rio e e.migo não 
assinar/a '.r.xukarrama.e. - ' 

Hl entre vis oont•s, lendas, hiatlrias êle assom'br~âo tipo Curu• 
pira ou -.t;n~orã digmos, contados à.noite na.a ndas (!e êon'ffrsa, que· 
V•ases homalS certiaente faze111.? Con.fel'llê me consta-tais palest:ras ae 
riTam entre e·s Ín<!ios t11e um sentimento de !raternicl&le e rte iaeritii!• 
à"e social. Potter!s ser-me ai,iuta.dos algtll'JS elementos shre isa•? t 

-- Vimos e. Eoteg:ra.f aaos Wll alto marco pirami'1al I que sê encontra nas: 
imea"iaçies tf a. aldeia. lia.(tuela. pedra colessal vim.és nenhtimr':i :,laca. ou ' 
i»~oape_. __ Q•_s~-~- )~ni.i;.º_t}.e.._s.49EJb se se. tral3 {te .. Wlta- ]teclra- (le. <!ea~ -- -· 
catao·· ao teni tério (!e Sua .tribo. E qual 'I entao a. superf':tcie total <te 
maroad a em hect-sl'es? , 
Histlri& da tribe, lfetyktire 

TOf!a trib0 de ·índios brasilei:res tem sua le.np his"tlria. a8ltre se 
ua anc~s trais, s ôe:aii guerra:~ ~as e morte. 'Dizem •s utrop4leges, que 
nossos :!ruties 'f'U.,:,-Guaran{: ~a grande f'a!Úlia i!os ainsmb'8 ser!a pro 

, .• va.'i.',:el mate :remanesce11tes r!o eataclisma., q-u.e rfeu \ A:tla.ntida. · e h1 
Lti:lluria e que estes aõs poucõs rereia ilú"iltranr,é• o nosso eonti11en 
te salaaericane prooe~entes das Qa;rai'bas. Seja oome _ f&'!, q,.~·--ª .h!stl 
,r~a, que o.a .M.e.tyJç~ire !)Ontam a res:,eitc de suas mi«rat,O..!!L'-·proct.,dln 
cia se me~ a partir t!e era !!e Q>lombo? E·-ãgol'b: apenas ainr!a. alg'Wllê.1- 

Generali.chd es 
Pergunto a v.s., se a Flltf.A.I po~er!a. construir nc Vos~ cristaline 

, e límpido riacho, cujo nome eú. o.11'8 t!esconhe90, ua eailoie de t1ique, 
pt.Utt re:presar as &,uss, que alimentarãe a. adutora, pela qual, -segun~• 
po.reoe, -,.s. acaba de optar em lugar de uma, adutem a partir tlo mirro 
meio _aistan.te"? -- 1 

·1oeõo rte enviar a.os ;;Jornais t!a praça de .li.eci:fe 0 arligó inclus•' 
,.,e a,pllõ para. s'U)Dri.Jnento de JCapOt com c0bertores. Caso der certo, fa 
rei i.Jlle& a.talllente sua remessa oom o enaereçament• qm consta de Sta t 
carta 8IJ sr. Budol:f; oa.so contr:&rie Rudolf __ proYi<11ena:ta:rl na Suiça. ' 

· SUns düàS cartas destino.dãs ao sr. Rudol.f a esta a.l tura j·4 ~éfem . . . 
enconti"âr'•ae em seu pot!er devi<láJrlente por mim passadas PQ.l'n e a.lema.o. 
Aohei-as primorosamente ela.b&radas e sei que tranquilizar;o o sr. Ru 
i!elt'. si posso pensar, que ele oerte.m.91 te ~omarl quante a. (linheiro ma• 
!lidas apreprJ.das pa.~ pGaerem ser efetua.das as oom.pràs que aind.ã; :fol 
ta fazer, a fim !e que a comstruç~ possa ser inicia~a.e tendnãtla, ' 
se~o previste pelo amigo, em .fins do mês ae aãie p:rlrlJ',• __ Tedo res 
to RurJC)lf Passian reso~ver& , qmn~o em meados 1'0 ano e~se se en 
contra.nt nevtt.JIEn te em . %'1:l.silie. e em Kapat. r · • 

(' 
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a.creseiDi, complementar ao tipice letra e) ll. pa«i11S 2 da presente a:pesi• 
~s 

rle contrallalatiça.r o a legen "Int e«rac;~ d o 1nc.ti•". Com ele obvia• 
mente entenat1111 sua 4ilimina9:0 totBl. E para. que isso não aconteça, ter:! •.. 
ali!. Osses l!deres i:ni,!geas <ie prGmover, e.lá t!ã proiite9Ãs ssrti ttrie., 1111 ' 
trã'balho i.n.t.ensivo no sentiC,e, (!e ir descG"hr:i,.nt!o e (!esenvolveni,o atirl-• 
hdes de ca.r&ter i»r!Ustrial-com.er.e:i.al, para. as ce•uui<!ooes inít!,enas terj 
nh •• •se •ais_ e aais. in~e:pendentea da e:x:ploraç'i;o pelos branc•a. Os C:aia•i 
-,Is do Pai,& sQ.0 um exeaplo,. se \em que- infelizmente ãemente a l18.ta daq,-11 
lo. tribo parece eetar· ienef!ciah~···•iui ~a e:x:plor119ãc, ~a castanha., -da.s cett' 
tas para pulseiras e ~a madeira Kahagoni, o que tem <le ser evita.do a ted,, 
Ollste. .· -- :·. .. 

llaverts,· oumssi~, imperiosa neoesaic!ade ae· ser :,ar eles incen• 
ti vedo inte :r:cam'bio oul tu.r~•sec1al-pol!tico entre tc,~os • s :Cndios • espal. 
haàes pele Nort.e • .Ulils, ~ se encontra em andamento WI mortmE!nte eem~l .•• 
haate, encaabeqac!e :,ar t1JD. índio d e Roraima.,. c~Jo ••• no ilemeato n;o me • 
eat:& aia F esente .• · ~or.u.r .... se-ia isso uma. espiei e de s ~icat• · i~:(gena t 
pua neaualiza9:0 ªº tra\alhe destruider das sells inimigos e t!esa.tilt•s• 
lPY41 zanl!o, 

:Oescúl>e ter minha eart_a PSS•ado da ccmta. Sei que na qualidade-.te1 
Aitmin:tat.racl•r d"_o Parqu.e Xin-4.esta:i:1 q.tlase que constantemente viajan,io a 
oaminho das a.ll!eias · a assim. nao dispo~ ~e t.anpo pa.l'i oom cal.Jta. ler o q• 
aqui escrevi. Oentudo, durante Seus vOes terl tempo (!e s0bra para .tazO-' 
lo e prest.a:r-• as intarmaçles que solicitei em Braailia ou v.·er'balaen:te • 
em Sua resi~ênoia.. em Ira.põt, 1:.uan.-1e per ll! e.ative-mos ne"ftl.mente. ' 

_ _...Jaauo...s ..o..s.-.:Cnd.iefh--· -e .. .p.rincl..p&l.Jlente--os- -de---Suar -tribo e -reser't'Sm••l1:les 
s . .. . . •' - 

sempre um lu~ t!estacade e pri:v:llegiru!G nas ~0àras rto nesse coraçao, * 
aem·que ra!ae··a, em c0mpen.9a.9Ão pelas inj'tÚ-ias e i:nJusti9~, p tlm~_s •••• 
b.ide m. mae d°QS ··c1Viili:$des escravisafleres ae longo des slcúl• desi:te a 
Ira. a·e a-elõaoo, <11z1ma<Y•s sempre pela êteaenf'reada'0e,ststem!tica ex:,lol'a.ç; 
pela sec1ei,Me luso-brasileira. e pel0e demais-plvos·(!a terra. ' 

Lf1llllt1"8.ll9as ao Seu primo, aoa oaciquEur·e (temais ·Grar,ores, que nos ' 
hon~ naquele dia e a a sua. fala. e aos rtemais ::C11ates ~• seu. al-, em Xa 
p6i e em Cac.beeira e Jllui 

e 
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