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Senhora l'rocuradora, 

Cumprimentand0-a respeitosamente, vimos através do presente 
instrumento. explanar alguns fatos existentes no Território Munduruku que tem causado 
muita preocupação ao nosso povo. Nossa solicitação está fundamentada no At ligo nº 232 da 
Constituição Federal. O povo Munduruku constituído de aproximadamente 8.000 (oito mil) 
pessoas, habita as Terras Indígenas Praia do Man1:,1Ue e Praia do Índio no Município de Itaituba, 
e Terra Indígena Sai - Cinza e Munduruku no Município de Jacareacanga, vive em contato 
intermitente e está distribuído em 89 aldeias. sua base alimentar está na caça. pesca, coleta de 
frutos silvestres e culturas tradicionais como cará, banana, mandioca, abacaxi etc. Possui duas 
Organizações de apoio a coletividade Munduruku denominadas Associação Indígena Pusuru, 
CIMAT (Conselho Indígena Munduruku do Alto Tapaiós), e Associação Indígena Pahihi'p 
que, juntamente com a M J N AI, Procuradoria da República e outras Instituições de apoio aos 
Indios que estão contribuindo para reverter-se o estado de penúria a que nós estamos 
submetidos. 

TERRA • A questão fundiária da Terra Indígena Munduruku, 
tem avançado de forma considerável nos últimos anos, a demarcação tisica está prestes a ser 
iniciada, mais uma questão em especial tem nos deixado intranqüilos, trata-se da Sobreposição 
da Terra Indígena Munduruku com o C. P. B. V. (Campo de Provas Brigadeiro Velloso) na 
Serra do Cachirnbo. Em Setembro de l.999 o Administrador Regional da FUNAI de Itaituba 
senhor Walter Azevedo Tertulino, o Coordenador da Associação Indígena Pusuru Haroklo Saw 
Munduruku e o Presidente do ClMAT (Conselho Indígena Munduruku do Alto Tapajós) José 
Manhuari Crixi Munduruku estiveram em Brasília reunidos com Vossa Excelência na 
qualidade de titular da 6" Câmara do MPF, o Coronel Bíasus representante do C.P.B.V atém de 
outras autoridades para discutir uma proposta de iniciativa do Dr. Procurador da República em 
Santarém Felicio Pontes Junior.denominada Termo de Ajusbune1ilo de Conduta que tem 
como objeto principal a proteção dos cursos d'água formadores do rio Cururu, e até o presente 
momento não tivemos nenhuma definição para a questão. Não estamos preocupados em 
utitizarmos a terra para suprir nossas necessidades, e sim com a proteção da área. que 
consideramos vulneráveis à presença de pessoas estranhas. 

HIOROVIA - Tivemos a algum tempo problemas criados pelo 
projeto de implantação da Rodo - Hitlrovia Tapajós - Teles Pires que apesar de estar 
embargada pela Justiça Federal, existe fortes rumores da implementação do Projeto, Inclusive 
com ·a construção de estruturas de acampamentos para alojamentos de pessoal no trecho 
encachoeírado das vilas de São Luis do Tapajós e Pimental, onde será. construído uma Eclusa. 
Nas audiências públicas ocorridas anteriormente os índios foram contrários ao EIA/RIMA por 
deliberadamente ignorarem duas Terras Indígenas na área urbana de Itaituba, bem como 
ignorarem a presença de uma. população estimada em 1.000 (mil) índios estabelecidos às 
margens. do Tapajós no trecho compreendido entre Jacareacanga e ltaituba. 

SAÚDE - Quanto à saúde dos Munduruku, após a transferência 
das responsabilidades da saúde dos índios da FUNAl para a FUNASA, O:$ índios de todo o 



brasil tem sentido sobremaneira as dificuldades criadas pelo agravamento ua situação de saúde. 
Especialmente na Terra Indígena Munduruku, o convênio estabelecido entre a FUNASA e a 
Prefeitura Municipal de Jacareacanga, não contempla várias necessidades das comunidades. 
entre as quais uma das principais que é o Saneamento n~~ico, vez que não existem nas aldeias 
abastecimento de água potável, e os índios fazem uso diretamente das águas dos rios. Tapajós 
e seus afluentes já poluídos pela ação das atividades garimpeiras, ocasionando em 
consequência crescentes casos de doenças intestinais que provocam alarmante quadro de 
morbi mortalidade. Outro ponto a considerar é o alto índice de DST no interior da Terra 
Indígena, vez que os índios que transitam constantemente em Jacarcacanga estão sendo vitimas 
dessa morbidade que se alastra entre o nosso povo. 

É importante registrar Excelência que só na Casa do Índio de 
Jacareacanga existem aproximadamente 20 (vinte) casos de Tuberculose, vitimando índios 
procedentes das aldeias, devido graves casos de desnutrição proporcionados por uma dieta 
alimentar inadequada, em virtude de não haver um programa de auto - sustentação que 
propicie melhores condições nutricionais para nosso povo. 

O alcoolismo hoje é definido como doença pela OMS 
(Organização Mundial de saúde), e tem se caracterizado como o maior flagelo do povo 
Munduruku, pois tem sua dissiminação facilitada de forma criminosa pelos comerciantes de 
jacareacanga, sendo tal atitude ainda uma forma de explorar os índios. A situação do 
alcoolismo é tão grave que os índios cm Terra indígena na ausência da cachaça estão 
ingerindo álcool iodado, perfumes e aspirando gasolina. 

Isto posto. solicitamos que Vossa Excelência promova meios 
para a solução desses problemas, os quais se constituem em terríveis motivos de preocupação 
para todo o Povo Munduruku. 

Renovando votos de elevado respeito e consideração, ficamos no 
aguardo de resposta e soluções para os problemas acima mencionados. 
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