1

•.

,1

'

'! •
·

•"

MINISTéfllO C>A JUSTIÇA
F'UNDAÇÃO NACIONAL DO (NOIO-FUNAI
AER ICOLIDER
Protocolo n•

En,
ST~RIO l>A JUSTIÇA

.

9299

Oj

-

FUND~O NACIONAL DO (NDIO _ .•• .,.
ADMINISTRAÇÃO E~l!CUTIVA REGIONAL DE COLlDER ~ MT
1

Memo nº 002/PIV IPIRANGA
Ao

a_

Em, 01 de Março de 2006.

i

'.· ADMINISTRADOR EXEcunito

REGIONAL
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Sr. Administrador,
1

Venho por meio deste, r'-'atar os últimos acontecimentos relativos aos
arrendamentos de pasto pelos indiJs Panara.
1

Como era do vosso conhecimento ~ que os índios Panara arrendaram vários pastos
dentro da Terra indtgene Panará~

fazendeiros da região, sendO o fazendeiro Oito,

José Passo, Zé Zumba, com os qubis nos desentendemos pelos motivos que passo a
1

relatar.

:

1

Com o fazendeiro Oito eu "9visei a ele que não deveria caçar e nem pescar
dentro da área indígena, pois é prJfbido,

o mesmo não

gostou e disse aos índias que

teria me dado de presente alguns J.zerros.
Com os fazendeiros José ~asso
e Zé Zumba foi em razão das constantes
1
queimadas q~ estava ocorrendo ,_ área, onde reclamei da situação, pois não deveria
ocorrer isso, haja vista que poderi~ acontecer incêndios sem controle podendo afetar a
1

floresta. Também com o Sr. José passo, a uns cinco meses atrás, encontrei bois de
minha propriedade marcados com ~ marca dete, sem o meu conhecimen1o. Se eu não
-chegasse a tempo teria ficado sem

los mesmos.
1

No mês de Fevereiro fui ca,,vidado pelo cacique PerenkO a participar de uma
reunião na casa dos Panará onctJ estava presente o Sr. José Passo, Zé Zumba e o
Oito, para explicar as lideranças Jorque tinha colocado gado dentro da área sem ter
avisado a eles. Esclareci que ~o

eu achava que os fazendeiros estavam pagando
1

para eles pelo uso dos pastos, n~ tinha ainda falado para eles, porém pedi desculpas
a eles e disse que iria falar primeih> com o Administrador da FUNAI em Colider, para

depoisdar mais algunsesclarecitos.
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Chegou ao meu conhecimJo que o Sr. José Passo, que aluga os pastos dos
Panará, eslava alugando esses paj.os para outros fazendeiros, segundo informação
teria recebido a quantia de R$ 62.~.00
r

por esses alugueis. Quanto ao Sr. Zé Zumba,

não tenho conhecimento da quanti~ que recebeu pelos alugueis dos pastos.
O Sr. José Passo e o Zé zfba

disse que quando eu comprasse algum gado

poderia deixar junto com os dela • no pasto que estavam alugando, ou seja, não
haveria necessidade de eu pagar s,J.sto para os animais.
1

Os gados que me pertencelforam adquiridos durante os seis anos que estou
trabalhando com aquela comunidade, foi recurso que sobrou da minha casa que vendi

pel4>

em Brasília. dinheiro recebido

meu genro, casado com minha filha Poliana, de

indenização do Exercito de Brasl~ia, por acidente ocorrido dentro das instalações
militares. Outros recursos peguei Jm,,restado de outras pessoas. as quais paguei aos

poucos de acordo com minha conJição. Até mesmo o Sr. José Passo me emprestou
1

dinheiro, onde paguei com a

devk,a

correção. Mais ou menos em Junho de 2005

1

negociei alguns animais em troce de 128 bezerros

com

o Sr. José Ramaro, onde

recebi esses animais em Novembrb1 do mesmo ano. levando os mesmos para o pasto
1

do Sr. José Passo.
Sr. Administrador, desta

'

tohna

qualquer esclarecimento que necedsite.
1

1
1

Atenciosamente,

!

estou a disposição de Vossa Senhoria para

