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MUNDURUKU ELEGEM VICE-PREFEITO ... 
É com grande satisfação que comunicamos aos amigos a eleição de Isaías Krixi para o cargo de vice-prefeito 
do Município de Jacareacanga a sudoeste do Pará. 
Isaías é índio Munduruku e uma das principais lideranças do grupo sendo o coordenador da Associação 
Pusuru que congrega as 86 aldeias distribuidas pela reserva Mundurucânia. 
O prefeito do Município será o empresário do setor de combustível Eduardo Azevedo que concorreu pelo 
Partido Socialista Cristão e que obteve apoio maciço das comunidades indígenas que, inclusive, indicaram 
Isaías Krixi como vice-prefeito. 
Jacareacanga foi emancipada politicamente em 1991 e teve suas primeiras eleições realizadas no ano 
seguinte sendo eleito o funcionário <la Funai Raulien Queiroz também apoiado pelas comunidades indígenas. 
Naquela ocasião foram eleitos dois vereadores Munduruku com significativa votação. 
Os eleitos terão muitos desafios pela frente uma vez que o Município passa por sérias dificuldades com 
relação às alternativas econômicas, geração de empregos, incentivo à agricultura, apoio à saúde e educação. 
Estas dificuldades são ocasionadas, principalmente, pela queda na produção de ouro, antiga fonte econômica 
e, hoje, em franca decadência. 
O prefeito e o vice eleitos terão maioria na câmara municipal, pois dos 9 vereadores que a compõe, 8 estão 
coligados com o partido do prefeito dando uma perspectiva otimista para os moradores do município . 

... E REELEGEM DOIS VEREADORES 
Já para as comunidades indígenas os próximos 4 anos podem ser de muitas conquistas políticas uma vez que, 
além do vice-prefeito, foram reeleitos os dois vereadores que já faziam parte da câmara Municipal. 
Roberto Krixi e Hans Amâncio Kabá tiveram uma discreta participação na Câmara - em sua primeira 
legislatura - para onde levaram a discussão dos problemas que os Munduruku enfrentavam. Com a eleição 
do vice-prefeito esta discussão será feita com mais vigor e colocará, certamente, o grupo Munduruku em 
maior destaque no cenário político local e com maior força na decisão dos rumos de Jacareacanga. 

CONFLITOS COM OS GARIMPEIROS DO IGARAPÉ MASSARANDUBA 
Os garimpeiros que invadiram, após o decreto 1775, o igarapé Massaranduba - sob o comando de Luiz 
Barbudo - continuam ameaçando a integridade tisica e cultural dos Munduruku. 
Alegam que o garimpo não está em território indígena e que não pretendem dele sair. Tem, inclusive, 
aumentado o número de homens na área com a clara intenção de provocar conflito com os Munduruku. 
Até o momento a Funai de Brasília não tomou qualquer providência no sentido de solucionar o conflito 
muito embora já tenha prometido inúmeras vezes fazê-lo. 
As comunidades Munduruku já se posicionaram diversas vezes contrárias à permanência de garimpeiros em 
território indígena mas foram rechaçados pelas ameças feitas pelo proprietário do garimpo Luiz Barbudo. 
Por outro lado, as comunidades aguardam uma posição definitiva por parte do orgão tutor mas não 
descartam a possibilidade de uma ofensiva mais drástica a fim de resolver o problema. 
Esperamos contar com o apoio das entidades amigas dos índios a fim de fazer pressão sobre o governo 
federal para que resolva uma vez por toda esta situação desconfortável para os Munduruku. 
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