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Waimiri Atrori x Paranapanema 

OS FATOS POR TRÁS DA NOTÍCIA 

Com base em documentação reunida de 1988 a 1993 (RROAL/DIA) 

PARANAP ANEMA x OS W AIMIRI ATROAR! 
1 - No final dos anos setenta, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, 
detectou fortes indícios da existência de uma grande jazida de cassiterita, o 
mineral de onde é extraído o estanho, no interior da área indígena Waimiri Atroari. 
Imediatamente, militares, empresários e políticos passaram a exaltar tal achado. 

2 - Em mil novecentos e setenta e oito, a Paranapanema S.A, uma empresa 
concordatária, então dirigida pelo senhor Otávio Lacornbe, invadiu a área Waimiri 
Atroari, iniciando clandestinamente seus próprios trabalhos de prospecção mineral 
sob o comando do geólogo Nestor José Scalabrine. 

3 - Ariovaldo Paulino Dantas (antigo funcionário da FUNAI na área indígena Waimiri 
Atroari): Começou um fluxo muito grande no baixo Abonari e Alalau com pesquisas e 
numa dessas equipes tinha o geólogo Nestor José Scalabrine que tava montando um 
campo clandestino lá na beira do Uatumã e eu tive de fazer contato com ele duas 
vezes falando bem seguro para ele que se alguém estivesse que estar na área 
indígena, eram os funcionários da Funai e os índios. Como ele não estava autorizado 
ele teve que sair e muitas vezes eu tive que levar a policia e outras forças 
militares para evacuar toda a equipe dele que tinha cerca de 30 pessoas. Um 
funcionário da Funai falou que todo dia ele entrava aqui na área. Eu comuniquei a 
Manaus e começou as informações sempre que aparecia pessoas aqui era informado em 
Manaus e Manaus tomava todos os conhecimentos de todas as pessoas estranhas aqui 
dentro que não estavam autorizadas, porque se estivessem autorizadas logicamente que 
nós iamos saber através do rádio. Eu trouxe ele aqui para a base, fiz as anotações 
dele e liberei ele. Ele me deu um abraço um pouco falso né, deu para perceber que 
ele não estava muito pacífico. Eu avistei uma lona cobrindo um grande suprimento de 
gêneros alimentícios e um bilhete que o senhor Scalabrine tinha deixado. O bilhete 
dizia o seguinte: Xavier, falei com o Paulino, sertanista chefe. Pode prosseguir, 
não tem problema. 

4 - José Porfírio Fontenele de Carvalho (indigenista que desde a década de 60 atua 
na área Wairniri Atroari): Eu fiz uma denúncia pública também quando a Paranapanema 
estava tirando minério de dentro da área indígena e a minha denúncia foi apurada 
pessoalmente pelo General Figueiredo que foi até a sede da Paranapanema e que voltou 
deu a notícia , me deu a resposta pública que eu estava enganado, que a Paranapanema 
estava só tirando uns, uns caminhõezinhos de terra lá da estrada, mas aquilo era 
minério sem muito valor real e que eu estava enganado. A Paranapanema que tinha 
participado da construção de parte da perimetral norte e tentou, e tentou entrar na 
área indígena né, utilizando-se do acesso que ela criou através da perimetral norte. 
Corno a legislação proibia e até hoje proíbe mineração em área indígena, ela procurou 
a Funai e naquele tempo presidia a Funai um coronel um coronel chamado coronel João 
Carlos Nobre da Veiga e até esse coronel procurou viabilizar a presença da 
Paranapanerna dentro da área indígena Waimiri Atroari. Com a Funai o presidente da 
Funai nomeou, nomeou antropólogos e indigenistas para fazer um levantamento para 
diminuir a área indígena sem digamos, sem nenhum motivo aparente. As pessoas que 
eram nomeadas para diminuir a área e que voltavam com o relatório dizerndo que não 
devia diminuir a área eram demitidos. O que aconteceu, apareceu uma pessoa, é uma 
antropóloga de nome Hildegart Rick junto com um coronel que trabalhava na Funai e 
esses dois fizeram um sobrevoo rápido pela área e deram um parecer em duas folhas 
dizendo que a área não era ocupada mais por índios e que poderia ser diminuida. 
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5 - No dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e um, um decreto do 
presidente João Figueiredo, num fato inédito na história legislativa do Brasil, 
extinguiu a área indígena Waimiri Atroari, transformando-a em área temporariamente 
interditada para fins de atração e pacificação. Em verdade, havia mais de seis anos 
que os Wairniri Atroari já haviam sido atraídos e conviviam pacificamente com os 
brancos. 

6 - No mesmo decreto, a terra dos Waimiri Atroari foi reduzida em quinhentos e vinte 
seis mil hectares, Exatamente neste local, a Paranapanema implantou a maior mina de 
cassiterita do mundo, o chamado Projeto Pitinga dirigido pela sua subsidiária 
Mineração Taboca. 

7 - O milionário Projeto Pitinga produz mais dez por cento de todo o estanho 
consumido no planeta. Cerca de oitenta e cinco por cento desta produção se destina 
ao mercado exterior. Junto com a cassiterita, a Paranapanema explora a zirconita, um 
mineral produtor de isótopos radiotivos que valeu ao seu presidente, Otávio Lacornbe, 
falecido em um acidente automobilístico em noventa e dois, um processo na quinta 
Vara de Justiça de São Paulo. Neste processo a empresa foi acusada de exportação 
ilegal de mais de mil toneladas deste minério, sendo defendida pelo ex-ministro e 
advogado Saulo Ramos. 

8 - De concordatária, a Paranapanerna se transformou no vigésimo quinto maior grupo 
privado do Brasil. Hoje, a empresa detém o monopólio da exploração e produção de 
estanho no país. Em mil novecentos e noventa e três, ela extraiu treze mil toneladas 
de cassiterita, teve um lucro líquido de vinte e sete milhões de dólares e suas 
ações negociadas nas bolsas de valores do Rio de janeiro e São Paulo, são 
consideradas blue ships. 

9 - Não satisfeita com a apropriação de meio milhão de hectares das terras dos 
Waimiri Atroari, a Paranapanerna desejou espandir ainda mais seus domínios. Com o 
apoio de funcionários da própria Funai, a Paranapanema repetidamente convocou as 
lideranças Waimiri Atroari para reuniões em suas dependências. Nestas ocasiões, 
demonstrou seu poder oferecendo banquetes aos indios e aos funcionários da Funai. 

10 - Sobre o véu destas mordomias, os altos executivos do Projeto Pitinga negociavam 
com algumas lideranças Waimiri Atroaria assinatura de contratos onde em troca de 
pequenos projetos de suposto interesse social, corno a construção de casas de 
alvenaria em duas aldeias, os Wairniri Atroari cediam o direito exclusivo à 
Paranapanema para a exploração mineral de todo o território indígena. 

11 - A estrutura da Funai, com vários postos para serem administrados, sofria de 
deficiência crônica de recursos e os maiores prejudicados eram os próprios índios 
que ficavam sem a assistência de saúde de que tanto precisavam. Com essa 
justificativa, muitos dirigentes da Funai e seus prepostos induziam os índios a 
assinarem tais contratos ilegais, sobre a argumentação de que só assim teriam os 
recursos de que a área necessitava. 

12 - Raimundo Nonato (sertanista da FUNAI): No momento em que foram feitas estas 
negociações a Funai atravessava uma situação muito difícil né e a visão de alguns 
indigenistas companheiros nossos né viam corno eu também que naquele momento a única 
saída seria um acordo com os, com a mineração dentro, bem dentro da área indígena. 

13 - O que havia sobrado da área Waimiri Atroari estava sendo entregue ao poderio da 
Paranapanerna de forma escusa. Em mil novecentos e oitenta e dois, novamente 
contrariando o estatuto do índio, o coronel Paulo Leal, então presidente da Funai, 
outorizou a construção ilegal de urna estrada de trinta e oito quilômetros dentro da 
área indígena para o uso privado da Paranapanerna, para escoar a produção da mina do 
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Pitinga até a rodovia BR cento e setenta e quatro e de lá até Manaus. Em troca, a 
empresa se comprometeu a pagar mensalmente à Funai, a quantia irrisória de mil 
dólares. 

14 - Apesar de vários pareceres contrários à construção desta estrada vicinal e 
posteriormente ao uso que a Paranapanema vinha fazendo dela, em mil novecentos e 
oitenta e seis , o novo presidente da Funai, Romero Jucá Filho, renovou o contrato 
com a empresa, dando prosseguimento àquela ilegalidade. 

15 - Como recompensa, a Paranapanerna distribuia refeições em quentinhas aos índios 
de algumas aldeias, o que os levou gradativamente a abandonarem as antigas práticas 
de cultivo de roças, caça, pesca e coleta de subsistência. Atendendo aos interesses 
expansionistas da empresa, os Waimiri Atroari foram se destituindo dos laços que os 
ligavam ao seu território ancestral. Algumas vezes o processo de cooptação dos 
funcionários da Funai foi tão flagrante, que alguns deles, por desviarem as 
oferendas aos índios, acabaram afastados da área por corrupção ativa. Os que 
tentavam se contrapor à Paranapanema e seus colaboradores, mais cedo ou mais tarde 
sofriam as represálias da empresa. 

16 - Egydio Shwarts (missionário do CIMI): Nos anos oitenta, quer dizer, quando nós 
nos estabelecemos eu e minha esposa no ano de mil novecentos e oitenta na região, 
inicialmente nós fomos proibidos de entrar na área Waimiri Atroari. Os próprios 
índios na presença do superintendente da Funai um dia pediram para que ele 
autorizasse a nossa presença, e é, visando basicamente que ele autorizasse o 
ativamente de urna escola no kilômetro duzentos e noventa e dois na BR cento e 
setenta e quatro, na aldeia Iawara. Mas é, corno antes, também ali fomos atingidos 
pela repressão da Funai e do governo né, submetidos mais aos programas e aos grandes 
interesses sejam mineralógicos, seja de produção energética do que a causa indígena, 
e esse foi o motivo de no final de mil novecentos e oitenta e seis, então depois de 
quase dois-anos de trabalho na área Waimiri Atroari, nós fomos novamente expulsos. 

17 - Em mil novecentos e noventa, a Procuradoria Geral da República teve acesso ao 
processo administrativo da Funai sobre as irregularidades da Paranapanema na área 
Waimiri Atroari, que durante anos esteve misteriosamente desaparecido. 

18 - Carlos Vitor Muzzi (sub-procurador da pProcuradoria Geral da República): Eu 
tomei conhecimento da construção de uma estrada em urna área indígena para atender a 
interesses privados de urna empresa de mineração, o que é uma situação inteiramente 
anormal, contrária a legislação de proteção aos índios. Esta estrada foi construída 
por decisão do então presidente da Funai, contra todos os pareceres técnicos. Eu 
entrei na justiça com uma ação visando impedir esta ilegalidade, para que esta 
irregularidade continuasse a surtir efeito. Consegui urna liminar. Posteriornente foi 
caçada e o processo está em andamento. A justiça brasileira não prima pela rapidez, 
pela seriedade. O processo está se arrastando vagarosamente. 

19 - A estrada continuou funcionando normalmente em desobediência à determinação 
judicial. Nove seguranças da Paranapanema, armados em plena área indígena, tentaram 
violentamente impedir que documentássemos esta desobediência. 

19 - O assessor da Paranapanema encarregado de aliciar os líderes Waimiri Atroari e 
os dirigentes da Funai para a assinatura dos contratos, coronel da reserva Nelson 
Dorneles, morreu em um acidente aéreo com o avião da Paranapanema, quando retornava 
do Projeto Pitinga com destino a Manaus. 

20 - No final de mil novecentos e noventa, cansados de não terem suas reinvendicaçõe 
atendidas pela Paranapanema e de esperarem pela decisão definitiva da justiça, um 
grupo de indígenas foi impedido pelos seguranças da Paranapanema de transitarem pela 
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estrada, em seu próprio território. 

21 - Indignados, as lideranças Waimiri Atroari se dirigiram a Manaus para cobrar 
providências da Funai e da própria Paranapanerna sobre o acontecido. Na ocasião, eles 
exigiam que os seguranças privados da empresa não mais permanecessem em seu 
território. Enquanto a justiça não fechasse definitivamente a estrada, também 
reinvidicaram que a empresa aumentasse em dez vezes a quantia paga pela mineradora 
pelo uso da rodovia. Mais uma vez tiveram seus pedidos negados. Ao retornarem para a 
área indígena, estes líderes comandaram um grupo de guerreiros que bloquearam a 
estrada. 

22 - Viana Oamé (um dos líderes Waimiri Atroari): Ele passou com ordem da Funai. 
Ordem da Funai passou isso aqui, agora nós tamos sabendo, a Mineração Taboca, a 
Mineração Taboca só espanta a nossa caça, nosso alimento. Por isso nós não tem nada 
aqui da mata. Sempre a mineração Taboca engana a gente. Ela pensa que é eu é 
cachorro, é bicho, um sapo. Eu não sou sapo. Eu não sou minhoca é mesmo gente, é 
mesmo sangue também, não é diferente. Nosso avô vivia lá mesmo. Quando nosso avô 
mudou mas para cá e depois que essa estrada passou para lá, tomaram o lugar de nós. 
Até hoje eles tão tirando nossas riquezas de graça. Muito tempo, tão tirando todo 
dia, todo dia nossa riqueza. Até ossos de nosso avô. Ninguém vai devolver. Eu tenho 
direito de ficar aqui. Eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito de 
fechar isso aqui. Ele é índio, só ele não sabe o que é isso, material é isso. Só que 
isso é que ele pensa. Ele veio atraz de rerra de índio, onde ele achou aí dentro da 
reserva, ele achou urna riqueza para encher barriga dele. Por isso eles estão aí. 
Todo dia tá comendo. Sempre carro passa aqui e a nós? Ele tem que sair daqui. 

23 - Cantídeo Guerreiro (Presidente da FUNAI): O convívio da comunidade indígena com 
o pessoal da mineração que hoje lá são aproximadamente sete mil e quinhentas 
famílias e que precisam de utilizar aquela estrada que foi muito bem autorizada 
pelas gestões passadas pela Funai. Eu não vejo inclusive mau nenhum com a 
proximidade do projeto da Minera9ão Taboca, porque é um projeto de alto interesse do 
país, onde com esse projeto nós deixamos de ser importadores de estanho e hoje somos 
um dos maiores produtores do mundo. E não vejo interesse na Paranapanema em aplicar 
ou entrar na terra indígena. 

24 - Carlos Vitor Muzzi: A influêrncia que a Paranapanerna dispõe sobre o estado 
brasileiro, sobre estamentos do governo brasileiro é realmente uma coisa 
impressionante. Eu fiquei estarrecido com o grau de influência que esta empresa 
tinha sobre o governo Sarney. Vários ministros interessados, o consultor geral da 
república. Realmente é um estado dentro do estado. 

26 - Carlos Augusto de Queiroz Rocha (professor bilíngue da área Waimiri Atroari): 
Aqui dentro a gente sente diariamente, diariaente, diariamente a pressão no sentido 
dos índios entregarem a terra né. No sentido de se apresentar a eles como se fosse 
urna perspectiva interessante eles pararem de pescar, pararem de caçar e mostrarem 
para eles que eles não precisam de terra e eles estão resistindo bastante a isso. Eu 
sinto uma certa tristeza porque eu vejo que a desinformação ainda é muito grande dos 
mecanismos da nossa sociedade e a violência, a corrupção, mesmo a propina, a 
influência, o jogo de influênc~as isto é permanente e constante e feito de uma forma 
que tende a enganar e a iludir, e é um momento muito grave porquê se estes índios 
perdem a terra as próximas gerações de índios vão enfrentar problemas muito sérios 
para sua sobrevivência. 

27 - Para fazer loby junto às autoridades do governo, a Paranapanema mantem uma 
mansão em um Bairro nobre de Brasília, que tem corno encarregado o Sr. Gastão Neves, 
irmão do ex-presidente Tancredo Neves e tio do Ex-secretário da receita federal, 
Francisco Dorneles. 
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28 - Serafim corrêia (político amazonense): A Paranapanerna nunca gostou de pagar 
imposto. Aliás, é um absurdo mas ela retira o minério lá de Pitinga e não paga 
imposto de renda porque a Sudam concedeu isenção de imposto de renda quando não era 
cabível, de vez que aquela não é urna atividade industrial e sim urna atividade de 
mera extração mineral. É um segredo de estado saber quanto a Paranapanema paga a 
título de ICMS. Ninguém revela este fato embora eu corno vereador tenha feito vários, 
diversos requerimentos à secretaria da fazenda do estado que sempre não são 
respondidos. Nada vence a Paranapanema, nada vence a Taboca. Ela domina os meios de 
comunicação, ela é muito forte, trafica influência a vontade. Os seus diretores são 
habitues do Palácio Rio Negro, da Suframa e da Secretaria da Fazenda. A extração de 
minério no Pitinga pela Mineração Taboca é um crime de lesa pátria, e porque isto? 
Porque ela está retirando de forma gananciosa, praticando aquilo que os geólogos 
chamam de lavra gananciosa. Está retirando mais cassiterita do que o mercado pode 
absorver e com isso ela força o preço do estanho para baixo. Pega este minério e 
exporta por um preço menor do que seria o normal. O resultado é que em termos 
práticos, eles estão transferindo uma mina que estava no Brasil para o exterior, por 
um preço bem abaixo do real. Um outro fator importante é que todas as vezes que 
qualquer pessoa , político, militantes partidários, professores universitários, 
estudante ergue sua voz contra a Paranapanema ela nos acusa, dizendo que nós 
pertencemos ao cartel do estanho, aqueles grupos internacionais e que não teriam 
interesse que o Brasil explorasse o seu minério. 

29 - Cícero Antônio José do Nascimento (dirigente sindical do sindnemp): Quantas 
vezes agente não presenciou mau trato e sessão de bico de botina da guarda 
truculenta da Mineração Taboca em pleno horário de almoço dentro do refeitório 
central da Pitinga. Como é que pode a segurança de uma empresa grudar na mão e no pé 
de um funcionário numa cerca. O cara caiu em cima do concreto e se estragou todo em 
cima do arame farpado. Ela tem medo que agente denuncie estas coisas. Isto é um 
desacato aos direitos humanos, é um desrespeito. Nós também temos prova, prova de 
trabalhador que foi torturado deles que chegou a loucura. Dentro da mina do Pitinga 
a gente não tem o direito sequer de conversar com o colega que já é indagado pelo 
segurança do que se trata. Todos são vistos como se fossem marginais. Todos ficaram 
marginalizados. Os salários são ridículos, não tem condição dos pais de família que 
trabalham no Pitinga sobreviver. Ainda por cima, quando eles cismam, levam os 
trabalhadores provenientes de Manaus as vezes a entrar é em quarto da área de 
segurança das guaritas. As vezes tiram até as roupas por suspeita de alguma coisa, 
quando ela deveria suspeitar de si mesmo ou da própria diretoria. O que o 
trabalhador participa é aquela palafita que é a realidade, que é o trabalhador de 
mão calejada ganhando uma miséria de salário e reprimido na sub-escravidão, o que 
eles não admitem e todos que falam do sindicato têm suas contas, sua demissão e é 
jogado num ônibus da catani e jogado aqui em Manaus. 

30 - Em mil novecentos e oitenta e oito, quando a área Waimiri Atroari foi 
finalmente demarcada, com recursos financiados pela Eletronorte, mais urna 
irregularidade foi praticada pela Paranapanema, com a conivência da FUNAI. 

31 - Carvalho: Na fase da demarcação da área indígena foi colocado um parecer do 
próprio grupão que definia a demarcação da área indígena, que definia os limites da 
área indígena, que os limites deveriam seguir o divisor de águas entre o rio Alalau 
e o Uaturnã, visando justamente proteger o Rio Alalaú da mina existente na área. Na 
hora da demarcação, a Funai fez um acordo com a Paranapanerna e deixou de fora ou 
seja, de fora da área indígena e dentro da área usada pela Paranapanerna as 
cabeceiras de vários rios, as cabeceiras de vários igarapés afluentes do Alalau. Até 
a sede do posto da Funai, chamado Posto Atroari, a Funai deixou de fora da área 
demarcada, ou seja, de uma forma irresponsável e claro que houve foi urna forma de 
beneficiar a Paranapanema. Isso foi tão assintoso que a Paranapanema por livre e 
expontanea vontade passou a pagar a Funai um pequeno roialte pele uso das terras. 
Desta terra do pátio do posto da Funai, onde embora a Funai renunciando até as 
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terras de frente do posto. 

32 - O rio Alalau é o mais importante da área Waimiri Atroari, e possui em sua área 
de influência sete aldeias. Entretanto, frequentemente, ocorrem lançamentos de lama 
e esgoto em suas águas, provenientes do Projeto Pitinga, o que vem sendo denunciado 
aos orgãos de meio ambiente desde mil novecentos e oitenta e cinco. 

33 - Antônio dos Santos (limnologista contratado pela Paranapanema): Até hoje não 
foram detectados nenhum problema de suma gravidade que viesse a provocar nem 
problemas de saúde, nem problemas para a fauna. Até hoje não foi detectado nenhum 
problema assim que pudesse vir a ferir ou provocar danos maiores nem para a 
comunidade indígena, nem para a fauna. 

34 - Frederico Arruda (cientista da Universidade Federal do Amazonas): Os índios se 
queixaram muito que estavam apresentando muitos disturbios gastro intestinais e 
sentiam dores que nós podíamos imaginar que fossem dores de estômago e no trato 
gastro intestinal enfim. Se queixavam muito de prurido, coceira, algumas feridas que 
eles passaram a apresentar com uma certa frequência, particularmente crianças. 
Aquela quantidade enorme de material em suspensão com certeza afetou de maneira 
também significativa o equilíbrio ecológico naquele rio. O problema é crônico e no 
meu entender ele pode se agravar substancialmente, até porque parece que a 
Paranapanema está diversificando suas atividades de mineração na área e isso sem 
dúvida alguma pode trazer problemas adicionais graves. 

35 - Tomaz do Alalau. 

36 - No final de mil novecentos e noventa, a Paranapanema foi multada em um milhão 
de dólares pelo IBAMA, devido ao desmatamento ilegal de quatro mil hectares de 
floresta de presevação permanente. Entretanto, apesar das inúmeras denúncias, 
nenhuma multa foi expedida em razão da poluição do rio Alalaú. 

37 - Tânia Munhoz (Presidente do IBAMA): Não adianta nós estarmos saindo ao longo da 
Amazônia, multando um e outro ou todos. Mesmo que nós tivessemos a capacidade, todo 
o poderio necessário e infra estrutura para sair multando todos que estivessem na 
Amazônia, mesmo assim sempre haveria um setor que estaria infringindo a legisla9ão e 
com isto destruindo o meio ambiente. A multa não vai resolver o problema da poluição 
dos dejetos que ela lança com a mineração expulsa junto pelo rio. Nós poderíamos até 
numa segunda instância, fechar, embargar, se nós não tivessemas capacidade de 
polícia etc. Mas também não ia resolver porque as Paranapanemas da vida iriam abrir 
em outros locais e a Amazônia é muito grande. Nós não temos um país transparente. 
Nós vamos levar muito tempo pra ter um país transparente. Nós vamos levar muito 
tempo para termos uma constituição cumprida, eu não tenho dúvidas quanto a 
isso ... ele paga, multa, multa, multa, multa, não vai adiantar, ela não vai recuperar 
o rio e nem adianta dizer que eu pego aquele recurso que agente consegue com a 
Paranapanema e jogo só naquele rio. Não, porque entra num orçamento, entra numa 
despesa e o recurso não tem o carimbo, ela vai levar dois, três anos às vezes na 
justi9a pra nos pagar esta dívida. Nós não ternos todas as armas, nós estamos numa 
batalha com poucas armas e eles têm todo um poder econômico, todo um loby corno tu 
colocaste. 

38 - Carlos Vítor Muzzi (Sub procurador da Procuradoria Geral da República): Eu 
tenho sérias restrições ao que se passa nesta área ambiental do país. Se essa 
senhora disse isso, é o mesmo que os delegados de policia, os secretários de 
segurança pública poderiam dizer que não adianta processar um criminoso porque isso 
não vai evitar que outros pratiquem crimes. Então se ela fez esta afirmação, ela foi 
extremamente infeliz. O superior hierarquico dela deveria tomar uma providência 
porque isso é um absurdo, então ela que va cuidar de outros afazeres que não este 
né. 
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39 - Quando o biólogo e pesquizador Eduardo Martins sucedeu a Tânia Munhoz na 
direção do IBAMA, mais uma irregularidade da Paranapanema foi constatada. 

40 - Eduardo Martins (Presidente do IBAMA): Assim que assumimos o IBAMA, eu fiz uma 
solicitação sobre as atividades da Paranapanema e o que encontramos foi a licença 
para a elevação do nível de uma represa. Fizemos uma verificação em campo na época, 
eles estavam fechando a represa e fizeram de forma irregular. Nós estamos multando e 
processando um laudo técnico para criar um processo de luta contra a empresa. É uma 
situação já estabelecida e não estavam cumprindo nem com os entendimentos nem com as 
exigências feitas, eu tô revendo isto e além disso nós estamos multando pela forma 
como eles elevaram o nível da represa. Essas grandes empresas eu acho que a 
preocupação central que agente deve ter é não deixar implanta-las, sobretudo porque 
tão tirando minério, que normalmente inunda os mercados e joga o preço lá em baixo, 
o que fica para a sociedade brasileira é muito pouco, segundo é o que fica para a 
própria região também é muito pouco, a apropriação é muito restrita e é feita por 
poucos. O que agente tem que analizar é primeiro é quem deu essa licença ambiental 
para a Paranapanerna atuar. Naquilo que agente puder reverter para rever exigências e 
continuar multando agente vai fazer. 

41 - Mais uma vez, nenhuma multa do IBAMA foi expedida em relação à poluição do rio 
Alalaú. A multa pelo desmatamento foi perdoada em troca de obrigações ambientais 
para a empresa, que novamente se beneficiou da imobilidade das autoridades e sua 
incapacidade em deter o poderio da Paranapanema. 

42 - Cantídeo Guerreiro: O que tinha de acontecer de impacto lá com os Waimiri 
Atroari já aconteceu e hoje o problema está perfeitamente controlado pela FUNAI, e a 
questão ambiental é controlada e fiscalizada pelo IB.AMA. 

43- Viana: Sujeira que ela passa aqui dentro do rio Alalau até hoje nunca vai parar 
isso aqui. Eu tô muito preocupado com isso aqui. Eu fico muito preocupado com isso, 
fosse problema dele ele também ficasse muito preocupado com isso, fosse problema do 
índio ai ele não fica muito preocupado. Ele fica ah tranquilo, rio Alalau tá sujo, 
mas não é meu é do índio, deixa prá lá isso que ele fala, porque ele fala isso, a 
gente respeita o branco. Olha, o branco passa aqui ele tá lá, ele tem que respeitar 
também, começar a respeitar o índio né. Vocês também tem casa bonita lá e quando 
você tem lá, quando eu chegasse, eu pisasse casa de você, você não gostava. Índio 
pisou casa, gente mesma coisa, branco foi lá cortou urna árvore pronto não gostei. 

44 - Enquanto a Paranapanema investia pesadamente em publicidade para convencer a 
opinião pública, o IMA, Instituto de Meio Ambiente do Estado do Amazonas continuou 
dando novas licenças para a empresa prosseguir sua exploração, apesar das 
irregularidades. 

46 - Frederico Arruda: Nós percebemos claramente uma omissão muito grande, quase 
trágica do IMA em relação a estas questões ambientais. Ele reflete o posicionamento 
político, ele reflete o posicionamento filosófico não apenas de quem dirige mas do 
próprio governador. Então eu não creio que se pudesse esperar da parte do IMA uma 
atuação mais eficaz. 

47 - A situação é cada vez mais preocupante. Recentemente a Paranapanema abriu um 
escritório de representação na Bélgica para duplicar suas vendas e consequentemente, 
sua produção. 

48 - Sidney Possuelo (Presidente das FUNAI): O que existe é urna pressão nacional que 
não é de hoje, em cima de todos os territórios onde há algum recurso mineral que 
possa ser aproveitado. Essa pressão que você vê onde há um pouco de minério há 
pessoas que não levam em consideração a própria presença, ocupação humana dos índios 
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ali dentro. Eu ainda não senti a diretamente a pressão em relação a ocupação e do 
mau uso e as interferências da Paranapanema lá dentro, mas com certeza, mais dia 
menos dia se eu sobreviver a tanto, elas irão acontecer. 

49 - Viana: Ninguém tá querendo deixar nossa terra. Chega de dividir nossa terra. 
Chega, ninguém tá querendo que entre nem vem branco, nem um dessas coisas ninguém tá 
querendo que entre não. Deixa prá lá, deixa serviço dele pra lá, se ele entrar 
agente vamos começar a brigar com ele. Nós vamos começar brigar com ele sabe por 
que? Só que lá pra frente não vai dar certo, já entrou não deu certo. 
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Os índios Waimiri Atroari fecharam ontem a estrada que dá acesso à mina de extra9ão 
de cassiterita do Pitinga, no município de Presidente Figueiredo a 200 Km de Manaus. 
A decisão da tribo foi tomada depois de uma frustrada tentativa de negocia9ão com os 
novos controladores da da mineradora Paranapanema ( fundo de pensões da Companhia 
Vale do Rio Doce, Petrobrás e do Banco do Brasil), com rela9ão ao valor pago pela 

empresa para escoar o minério através das terras indígenas. 

OS FATOS POR TRÁS DA NOTÍCIA 
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