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RELATÓRIO SOBRE D3RRU3ADA PRÓXIMO DO PI KRETIRE - P~XJ[N 

, 
Apos tomar conhecimento do rtd1ograma ng 073/PI Kretire de 02/ 

lo61Bo, do Chef'e do PÔsto de V!gllancia do Pql:IN, seguimos pe1ra O PI 
D1auarum, de onde descemos de barco até o PI Kretlre onde se jW1tou a 
nós o referido chefe mais oito Índios, inclusive o lÍder Raon1. Do 
rio Xingu tomamos a BR-8o a direita, em direção ao lugarejo den~min.a 
do São José do Xingu, mais conhecido como 0Bang - Bang" que é cort.a. 

A l do por esta rodovia mais ou menos a lfo quilometros do rio. Locali- 
A 

zamos a derrubada a uns cinco quilometras do rio, a esquerda da BR 
na direção norte do Xingu, próximo da fazenda Santa Fé. A extensão' 
da derrubada era de mais ou menos quatro alqueires, de wn total prog·r.a 
maclo de dez conforme apuramos posteriormente. Naquele momento não 
havia ninguém no local pois, dois dias antes, os Índios Txukahamãe , - . , tinha. parado a derrubada expulsando os peoes. Seguimos a pe par, , , ' 

"Bang-Bang" para contatar o responsavel pela derrubada. La chegando, , 
apuramos que o mandante seria Uili tal da Jose Barreto que se encon - 
trava ausente naquele dia. Falamos com um seu cunhado, expondo a 
necessidade de parar a derrubada para evitar atritos com os Índios, . ' esclarecendo que o assunto seria levado a alçada superior pa:ra estu- 
do e solução. Fica claro que a derrubada, apesar de multo pró 
xima do rio, está localizada ao norte da BR-SO, portanto fora das a- , ! , tuais linhas divisorias do Parque Ind gena do Xingu, porem em local 
pretendt:io há muito tempo pelos Índios Txukahamãe para ser incluid.o, 
~ , N 1:9\'Tl.T il a area. do Parque e prometido pelas gestoes a;eriores da & uJ.'4AI, "'.: o qu~·- ~d~ ºdón:d1ç-ões aos Índios de não permitirem nenhuma at!vi<iade na 

- área. _!.scl1rec!!os ainda que o total da área pretendida pelos Txu - ff 
~ue só a&W!!:dam ~ef'iniçio d.a Ft:NAr para demarca~~º' im~lu! a .... l / 
leste do rio, uma extensao de 15' quilometros em direçao ao °'Bang - ; 
;-::-- , ! 

- ~" , extendendo-se para o_ norte ate a !azenda A~1as vi- \ / 
zinhanças da corredeira Von Martius _. __ Os líderes TxukahamaE~ Raoni \ / 
~o, Krwnare e Megaron tem nos reiterado constantemente essa prg_ ; / 
f"o--- -------..__ M N N N 

tensão, ~eafirmando sempre que-?rao abrem mao·-da questao e 1mo aceI 
~_l~om!s~i~~-çi:>Jientr.o..Ji~-~~-~~~~s, Par1~e da ta. 
zenda Santa Fe, num total de mais ou menos tres quilometras, estaria - 
incluida dentro da área pretendida pelos Índi<E • Incluimos anexo 

, N 

improvisado cr-oquí : da area para . melhor compreensao e discernimen- 

to do problellJA. /J.~ 
FRANCISC01V"ÁSSIS- DA SILVA 

Em, 10/06/80. Administra'dor PQXIN 
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