
NDI 
Núcleo de Direitos Indígenas 
ses, a. os s1. A 
Ed. José Severo, Sala 303 
70300 BRASÍLIA DF 

Prelazia do Xingu 
Caixa Por.tal 051 

•. BR • 68370 Alta mira • Pará 
Fones (091) 51!';>·1~35, 515.1761 

r-::::.::·-·•+e - d 

~ tNSTITUTO SOCKWiASIENTi~---T ' r,r., l 
/ í)~ .. ! - I í 

!_:~:J.?~1?~_g~.?2G .:J 

FAX 061 224 0261 

Altamira, 5 de maio de 1993 

Caros amigos do NDI, 

Quero levar ao conhecimento de vocês que a situação da Área Indígena 
Apyterewa, no Estado do Pará, Município de São Félix do Xingu, é extremamente 
grave por encontrar-se Invadida por garimpeiros e donos de dragas de garimpo, 
concentrados principalmente no garimpo chamado de .,Liberdade". Os garim· 
peiros estão promovendo a total devastação da área, contaminando os rios com 
mercúrio, depredando irracionalmente os seus recursos minerais, disseminando 
ainda· o uso de bebidas 'alcoóilcas e a violência. Os índios Parakanã são as 
principais vítimas das ilegalidades praticadas. 

A garimpagem ilegal e clandestina dentro da Área Indígena Apyterewa tem sido 
apoiada por políticos locais. Interessados nos lucros obtidos com a devastação do 
patrimônio in~ígena. Eles não respeitam a portaria do Ministro da Justiça que 
demarcou a Area Indígena Apyterewa e proíbe o Ingresso de não-índios em seus 
limites. 

A decisão judicial que determinou a retirada dos invasores da área indigena 
afetou os madeireiros e garimpeiros, que exploram ilegalmente os seus recursos 
naturais, e que estão se utilizando de dados falsos sobre o município de São Félix 
do Xingu para distorcer os fatos. Dizem que em consequência da ação da FUNAI, 
IBAMA e Polícia Federal, em torno de 20 mil pessoas estariam impedidas de 
locomoção e de exercer suas profissões, causando um clima de tensão. 

Ora, conheço a região há muito tempo e visito-a regularmente. Não há, nem 
mesmo em toda a zona rura! de São Félix do Xingu, 20 mil pessoas. o que há 
dentro da área indígena, são acampamentos de madeireiras e garimpeiros. 
Portanto. é absurdo declarar que a decisão judicial esteja impedindo a locomoção 
de 20 rrut pessoas, que estartam l111J.Ju.)~;Lail.&da~ dei exoroor cuac pronssôas TniR 
ar lrmações simplesmente não correspondem à verdade. 



O que a interdição da área realmente ímpedíu foi a retirada ilegal de madeira e de 
minério de uma área indígena já dAmarrarta. nnrJA t;iis Mividaoos são proibida.s 
pela própria Constituição Federal. Igualmente não é verdade que existem 17 
escolas dentro da área indígena interditada. · 

O que causa preocupação e nos faz expressar nosso repúdio, é a atitude de 
políticos locais interessados em incentivar a invasão de áreas indígenas. Para 
conseguir este intento não hesitam em lançar mão de expedientes torpes e 
detestáveis como este de emitir declarações falsas. · 

Conto com o auxílio e a colaboração de vocês a bem dos Povos Indígenas no 
Xingu, já tão reduzidos pelos secuJares massacres, hoje novamente ameaçados 
em sua sobrevivência . 
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Unido a vocês na defesa intransigente de uma mesma causa, 
cordialmente. ' 

~ ~ "{,1.õ ..•... ~ -1-.., 
Erwin Krautter 
Bispo do Xingu 
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