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Brasília-DF, 30 de setembro de 1991

RELATóRIO DE VIAGEM

Dando continuidade à reunião em Braeilia
das lideranças Kaiapó que reinvindicaram. à criação de um posto de atendi
mento de saúde em uma das cidades de Peixoto de Azevedo, Matupá ou

Gua

rantã do Norte em Mato Grosso, exponho a seguir as providências tomadas'
em 10 (dez) dias deviagem juntamente com as lideranças Kaiapó das áreasindigenas do Baú, Puk:anu, Kubenkokre e Kapoto, para a fixação deste posto.

No dia 18/9/91, embarcaram em Braeilia •
com destino á são Jélix do Araguaia-Mi, o Sr. Megaron, acompanhado

das

lideranças Kaiapó, oe indios Kokoroti~ Rikaiti, Montino, Bekuiti, AiÓ

,

Kuterê, Tevé, Tuaitira, Tikatô, Kaidurê, Horácio e Pangrá. Em São Félixforam fretados 2 (duas) aeronaves para.levar 8 indios ao Kapoio.
Neste mesmo dia, saiu de Brasilia, o ser
vidor Antonio Carlos de ~liveira, que embarcou ás 10:30 ha em aeronave•
da PUNAI acompanhado dos indios Tesséia Krenhakore, Drt Regina, médica'
da Escola .Paulista de Medicina, Íuk:riti Xrenhakore e Koka.n Krenhakore.
Chegamos ás 12:30 hs em são ~élix do Ar!
guaia e nos encontramos com o Sr. Ke&aron que nos &&11a:rdava. Após o reabastecimento da aeronave, seguimos direto para o PIB Diauarum, para deixar a Dr• Regina da E:011. Saindo do Diauarum, sei'U,imos para o PIV,

onde

pernoitsnoe, sendo que a aeronave se4'Uiu para são Félix do Araguaia para
reabastecimento.
No dia 19/9/91, a aeronave da IPunai retornou ao PIV, e levou 3 (três) tambores de éleo para o Kapoio, retor nando ao PIV de onde nos levou para Guarantã do Korie em llato Grosso.
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Embarcaram no PIV com destino à Guarantã
do Nor~e, as se&Uintes pessoas:

Ke&aron, Xokóroti Xaiapó, fiika1i1 ~iapó

Puiú Txukabamâe, Tesséia X.renbakore e o eerYidor J.ntonio Carlos de Olivei
Após 45 minutos de vôo, descemos na cida
de de Matupá, onde o comandante da aeronaTe, tez uma consulta sôbre o
abastecimento do ayião e de como chegávamos a Guarantã do Norte. Após

de

colannoe de Matupá, leTamos 5 minutos até a aterrieagem em Guarantã do
Norte. Ra sequência a a eronaTe seguiu sua previsão de TÔo, enqUAD.to fo mos deslocados até o Hotel Flor da Maia no centro da cidade.
No dia 20/9/91 pela manhã, fomos apre feitura municipal, onde fomos recebidos pelo sub-prefeito Sr. Lutero, que
após ouTir a exposição feita pelo Sr. Me&aron e ~e lideranças presentes ,
nos aconselhou a Toltarmos no dia 23/9 se&UDd& feira, para falarmos com o
prefeito da cidade que estaT& Tiajando.
Saindo da prefeitura, fomos dar um.a volta pela cidade, para fazermos um primeiro reconhecimento da mesma. Se~imos até o Hospital Guarantã que é particu1ar, e conversamos por maia de l
hora com o Dr~ Edvar Kinoru Haida que é um dos sócioe do Hospital. Bos
foi mostrado toda a infra-estrutura, o funcionamento, os leitoa, e os

/

equipam.entoa modernos em uso. A direção do hospital se colocou à disposição para conversar sôbre os termos do conTênio que possa beneficiar ambas
as partes. Em ae&U,ida fomoa ao rádio da aviação do Sr. Márcio (Garimpeiro
amigo dos indioe), onde o 3r.Megaron manteTe contatos com as aldeias Xu benkokre, Xapoto e PIV no Xi.ngÚ.
No sábado dia 21/9, embarcar.m de Guarantã com destino a fazenda do Sr. 14ároio, Ke&aron, Kikai~i Kaiapó e Pu.iú
Txuk:a.hamãe que foram obserTar as condições de infra-estrutu.t-a da cidade '
de Castelo doe Sonhos, sôbre saúde, educação, sendo o fator principal saú
de.
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O Grupo pernoitou

na fazenda do Márcio,

retornado à Guarantã no domingo. De acordo .com o Kegaron, a cidade

não

oferece condições de atendimento aos Índios.
No dom~o

pela manhã enquanto ainda e~

taTa na fazenda, o Sr.Megaron solicitou via rádio para Guarantã
Antonio Carlos, que tentasse entrar em contaio em Brasilia
dente da Fu.nai ou o Su.perintendente,

para conseguir

ao

Sr.

com o Presi-

uma aeronave para•

ir até o PIN Diauarum pegar uma criança que estava muito mal. Não !oi possível entrar em contato com Brasilia Tia telefone, porque o PS da ci
dade neste dia não estaTa fazendo li~ção

num raio maior que 30 Km.

De

pois ficamos sabendo que a criança veio a falecer.
Na 21 feira dia 23/9, retorn&moa aprefeitura, sendo recebidos desta ~ez pelo prefeito Sr. José Humberto

de '

Macedo, que nos recebeu muito bem, ouTiu atencioeámente

todos os pontos

colocados pelo Sr. Kegaron

Xaiapó presen

junta.mente com as lideranças

tes, e colocou a cidade em nome de sua pessoa, inteiramente a dispoai -

ção dos indios para montarem o posto por eles reinvindicado. Boa apre sentou a secretária de educação e de saúde do municipio, e após conversarmos por mais de l (uma) hora, o prefeito nos levou para conhecer
cidade, as escolas do municipio

e os lugares importantes

a

onde existe

atuação do executivo local. O prefeito se mostrou uma pessoa muito sensível ao problema do indio, e disse claramente perante os lideres
presentes,

ali

que teria o maior prazer em doar 2 (dois) terrenos para futu

ramente serem construidos a casa do índio e a adminietração.

O Sr, Ke&~

ron &iradeceu em nome dos lideres, e disse ao prefeito que também &ost~
ria de se deslocar

até Katupá

e Peixoto de Azevedo para Ter as condiçõea

daqueles municipios. Então o prefeito colocou a nossa disposição

um

carro da prefeitura

que nos levou até à Matupá. Che&ando à cidade, fomos

direto a prefeitura

municipal, onde ficamos s~bendo que o prefeito

•a viajando para cuiabá.

esta
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Pomos recebidos pelo secretário
cação, que após ouvir o Sr. Megaron, disse que o problema

de edu-

só poderia

ser

resolvido pelo prefeito quando o mesmo re&reesasse à cidade. Nos deepedt
mos e ficamos de retornar

a cidade para conversarmos com o prefeito.Saia

do da prefeitura, fomos até o posto teleronico local, onde o Sr. Ke&aron
fez 2 (duas} ligações para Brasilia, sendo uma para a Funai, e outra para a l'undação Mata Virgem. Do posto telefônico,

fomos até a repetidora'

do SBT, onde fica.mos conhecendo todas as dependências,
Megaron

e em seguida o Sr

gravou uma entrevista eôbre a visita ao municipio

de Matupá.

De Matupá para aproveitarmos
fomos até o municipio

o carro,

de Peixoto de Azevedo, onde té!mbém não encontramos

o prefeito que estava viajando. Conversamos dur~nte alguns minutos
chefe de gabinete e retornamos a Guarantã. Durante o retorno,
sível a vontade

'

com o

já era vi-

dos indios em montar o posto no municir,io de Guar~tã.
Na 31 feira dia 24/9, cheaara.m a Guaran

tã as lideranças do Baú, e Pukanu,que se juntaram a nós, e a eles foram'
dadas todas as informações e os contatos mantidos
os logo se manifestaram

no municipio. Os indi-

em favor da cidade de Guaruiiã para montar

o po~

to.

Na 41 feira dia 25/9, também chegaram à
Guarantã,

o líder Bekum, juntamente com o chefe de posto Kubenk:okre ~r.

Geraldo e o geólogo da Fu.nai de Belém Sr. Miguel. A,mbos se ofereceram
ra ajudar no que fôsse necessário, mas o Sr. Megaron
tudo providenciado. Neste mesmo dia, arranjamos
bem próxima
alugada

ao hospital

provisóriamente

uma carta da imobiliária

pa

disse que já estava

uma casa de imobiliária'

de Guaraniã que os índios acharam

ideal para ser

para o funcionamento do posto. Em anexo, segue '·
da proposta de aluguel.
Para o f'uncionamento inicial do posto,

será necessário

além do chefe do posto, 01 (um) motorista, 01 (um) moni

ttor de saúde ._· uma czinheira e uma auxiliar

- .. .
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Ainda com relação a proibição de bebidas alcoólicas aos indios, todas ae lideranças presentes, pediram

que

nao querem indio jogando sinuca na cidade por entenderem que por ai começa o vício. Querem que a :runai junta.mente com a prefeitura municipal,
~açam um traba~.ho de conscientização da população com relação ao indio.
,
e
Essas mesmas lideranças, acham que
essencial que haja uma aeronave fixa na cidade para o transporte de pacientes das aldeias para a cidade e vice versa. Se não for possível uma
.,---.

aeronaTe na área, elea querem que a 11\Ulai proTidencie uma verba rotatiTa para o caso de ter que fretar aTião. Ae lideranças acham que a l'unai
juntamente com a l'undação Mata Virgem, devem estudar uma solução para'
este problema, uma vez que serão atendidas 4 aldeias, perfazeDdo um total de 1.125 (Hum mil cento e vinte e cinco indios).
A seguir

Tamoe

mostrar as distâncias •

compreendidas entre as aldeias e a cidade de Guaraniã:
01 - BA11
GUARANTl

l

GUARANTl

BAO

A

TOTAL DE HORAS VOADAS

02-

03-

KU:BENKOKRE

~A

GUARANTÃ

A

GUARAJ{Tl

- l hora e 50 minutos
-

3 horas e 40 minutos

- 50 minutos

KUBENKOKHE - 50 minutos
- l hora e 40 minutos
TOTAL DE HOHAS VOADAS
GUARANTl
- l hora
PUKJ.NU
l
POKANU
- l hora
GUARANI'!
À
TOTAL DE HORAS VOADAS

04-

- l hora e 50 minutos

- 2 horas

KAPOTO

l

GUAR.~Tl

- 45 Minutos

GUARANTl

A

nroTo

- 45 Minutos

TOTALDE HORAS VOADAS

- l hora e )O minutos

De acordo com pesquisa feita na cidade '
de Guarantã. a hora de

TÔO

~retada, estaya 100,000.00 (Cem mil Cruzeiros)

até o dia 30 de setembro<. de 91.
- ··-
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Em um outro leTantamento !eito n~ cidade, constatamos que existe um número irande de farmácias, Cl posto da
SOCAM, 2 postos de gasolina, a&ência dos Correios e relé~rafos, um co mercio bem variado, e 2 aeências bancárias.

l noite

o Sr. Meearon fez uma reunião

com todos oe presentes, fazendo um balanço geral de tudo o que fei conversado na cidade, de como deve funcionar o posto, e a palavra final do
presidente da IPunai eôbre o assunto.
Como mais nada tínhamos a fazer ou

a

conversar, foi marcado o retorno do pessoal as suas áreas de origem para aguardarem o retorno do Sr. Kegaron à ~rasilia, para entreiar relat2
rio completo ao Presidente e discutir mais profundamente o assunto •

.

--

--------·-----------

