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PROP.OSTA DE COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA 

À Diretoria da Companhia Hidroelétrica do São Francisco-CHESF 

Prezados Senhores, 

Considerando que as linhas de transmissão Paulo Afonso - Bom Nome - Circuitos I, TI e III, 
implantadas em nossas terras respectivamente nos anos de 1962, 1974 e 1978, sem que 
tenhamos recebido a devida compensação indenizatória; 

Considerando que tais linhas de transmissão restringem o nosso direito ao usufruto 
exclusivo de nossos terras como estabelece o Art. 231 da Constituição Federal; 

Considerando que é do interesse do povo Pank:araru colaborar com o desenvolvimento 
econômico do país, especialmente autorizando a permanência daquelas redes em nossas 
terras, e com o objetivo de dar continuidade aos entendimentos iniciados entre a 
Comunidade Indígena Pank:araru, CHESF e FUNAI, no dia 13/04/99, conforme Ata anexa, 
propomos o seguinte: 

1. Que seja assegurado o fornecimento de energia elétrica dentro dos padrões de qualidade 
a todas as famílias indígenas residentes na T.I. Pank:araru; 

2. Que a CHESF assuma o pagamento total da energia elétrica a ser consumida pelas 
famílias Pank:araru durante todo o período em que esta Empresa venha manter aquelas 
redes em nossas terras (atualmente nossa terra é habitada por 1.000 famílias indígenas); 

3. Que para compensar nossas comunidades pelo uso de nossas terras referente ao período 
da implantação das linhas de transmissão até os dias atuais, a CHESF repasse R$ 
8.000,00 (oito milhões de reais) ao povo Pank:araru para procedermos a desintrusão de 
nossa terra e 

4. Que a CHESF canalize água potável para as comunidades Espinheiro, Macaco e 
Serrinha; 

5. E que o ingresso de servidores desta Empresa em nossas terras para realizar a 
manutenção das redes elétricas seja precedido de comunicação escrita a ser encaminhada 
à liderança Pank:araru informando quanto a sua realização. 

Diante do acima exposto, nós lideranças e índios Pankararu abaixo assinados, ficamos no 
aguardo do agendamento de uma reunião junto com esta Empresa para andamento dos 
entendimentos com brevidade. 

Atenciosamente, 

Jatobá, 22 de agosto de 1999 


