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De Rio de Janeiro/RJ para Sinop/MT, 27 de setembro de 2017. 

 

Ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE ITAPERUNA/RJ  

Ilmo. Procurador da República Malê Aragão Frazão 

 

 

 

ASSUNTO: Resposta ao Ofício 696/2017/PRM-Sinop (“Ofício”) 

REF.: IC nº 1.30.004.000010/2009-67 

 

     

  COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES (“CHTP”), já qualificada nos autos do 

Inquérito Civil em referência, vem, em resposta ao Ofício, prestar os seguintes esclarecimentos 

julgados pertinentes para o momento.  

 

 De acordo com o Ofício e o Despacho n° /2017 (“Despacho”), afirma-se que o 

representante da CHTP teria expressamente aceitado, em reunião de negociações ocorrida em 

19.07.17, o compromisso de comparecer à reunião dos dias 28 a 30 de setembro de 2017 na aldeia 

Missão Cururu para pedido de desculpas à comunidade indígena Munduruku pelos impactos 

causados pelas usinas hidrelétricas. Para corroborar tal assertiva, anexa-se ao Ofício a pauta de 

reivindicações do povo Munduruku com a assinatura do representante da CHTP atestando que 

cumprirá os compromissos firmados na reunião. 

 

 De fato, o analista ambiental da CHTP assinou o termo de reinvindicações apresentado 

na reunião – realizada no contexto da invasão ao canteiro de obras da usina São Manoel, ressalte-se. 

Obviamente, no entanto, a concordância da Cia. diz respeito exclusivamente aos itens que lhe são 

pertinentes. A assinatura do termo ao final da reunião não significa, contudo, que a Cia. tenha 

assumido obrigações por reinvindicações relacionadas a terceiros e àquelas que não tenham relação 

com as suas atividades, ou que já tenham sido satisfeitas.   
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 Nesse contexto, e como já manifestado a essa Procuradoria, não há motivos que 

justifiquem a participação da CHTP na reunião convocada para a Aldeia Missão Cururu.  

 

 Primeiramente, importante esclarecer que, d.m.v., os fatos narrados no Despacho estão 

fora de contexto. Antes que o representante da CHTP assinasse a carta de reivindicações, houve 

manifestação oral sobre a reunião na aldeia Missão Cururu. Esclareceu-se a posição da empresa no 

sentido de não ver justificativa para participação na reunião. Questionado, o representante da empresa 

apenas confirmou que a Cia. poderia analisar a possibilidade de sua participação, em caso de 

comunicação formal a ser examinada pela área jurídica e diretoria da empresa. Acaso a ata de reunião 

tivesse sido disponibilizada aos integrantes da empresa, certamente estes fatos teriam sido narrados e 

relatados.   

 

 Esclarecida a questão da suposta concordância do analista da empresa, cabe reiterar a 

inexistência de fundamento fático ou jurídico para o objeto da referida reunião, qual seja: “pedido 

formal de desculpas” pelo deslocamento das urnas funerárias, uma vez que a CHTP vem seguindo 

estritamente os procedimentos previstos na legislação vigente e em absoluta transparência em relação 

às Comunidades, a esse MPF, a Funai e ao Iphan, como reiteradamente registrado pela empresa. 

 

 Como se sabe, a identificação das urnas em questão ocorreu na área do canteiro de 

obras da CHTP no âmbito do processo de diagnóstico arqueológico realizado em estrita observância 

à legislação aplicável. Uma vez identificado, o referido material foi resgatado pelos arqueólogos e 

manteve-se armazenado no próprio local em estrutura provisória implantada pela empresa (com todos 

os cuidados necessários, incluindo refrigeração e monitoramento constante).  

 

 Durante todo o período de armazenamento temporário do material a CHTP formulou 

diversas solicitações de posicionamento definitivo quanto à destinação final dos itens tanto às 

Comunidades quanto ao Iphan e à Funai. Todas as iniciativas foram prontamente comunicadas a esse 

MPF, inclusive com solicitação de apoio para definição da questão (vide Carta CHTP n° 174/2017, 

Carta CHTP n° 135/2017, Carta CHTP n° 363/2016, e Manifestação enviada por e-mail em 17.11.16). 

 

 Com a proximidade da data de desativação do canteiro de obras da CHTP, em função 

da entrada em operação do empreendimento, a Cia. reforçou os contatos com os interessados a fim 

de obter uma definição final sobre a destinação do material. Como não houve posicionamento 

definitivo sobre o tema, a Cia. entrou em contato com instituição capacitada para a guarda provisória 
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do material a fim de transferir os itens e garantir sua manutenção até solução definitiva por parte das 

comunidades e autoridades competentes. Nesse momento comunicou-se a todos a intenção de 

celebração de Termo de Compromisso com o Museu de História Natural de Alta Floresta/MT, que 

passaria a guardar os materiais diante da desmobilização do canteiro de obras (vide Carta CHTP n° 

174/2017, Carta CHTP n° 135/2017, e Carta CHTP n° 154/2017). 

 

 Em 19.07.17, a CHTP participou de reunião com as comunidades, a Funai e o MPF, 

na qual discutiu-se a questão das urnas e definiu-se a realização de uma visita dos indígenas ao local 

de guarda provisória dos materiais, em Alta Floresta. Tal visita ocorreu em 20.07.17, ocasião em que 

as comunidades puderam realizar inclusive uma cerimônia tradicional no local.  

 

 Desde então, a CHTP aguarda a definição pelas Comunidades e autoridades 

competentes a respeito da conclusão do processo de destinação das urnas. Segundo consta da ata de 

reunião da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF de 11 de julho de 2017, acostada às fls. 

209/212 deste procedimento, a decisão final sobre a destinação das urnas seria tomada pelos 

envolvidos após a realização da reunião do Conselho dos Caciques, prevista para o período de 15 a 

17 de agosto de 2017.  

 

  Aliás, é importante destacar que a Associação Indígena Pusuru (“AIP”) encaminhou à 

CHTP uma manifestação formalizando diversas deliberações da comunidade indígena a respeito do 

destino das urnas funerárias, alcançadas no I Encontro dos Caciques do Povo Munduruku na Aldeia 

Sai-Cinza (doc. 01). Dentre elas, destaca-se: (i) garantir a continuidade de visitas às urnas funerárias 

de dois em dois meses e assegurar o apoio financeiro para deslocamentos (transportes, hospedagem, 

alimentação e despesas eventuais) dos pajés, caciques, guerreiros e demais convidados que farão parte 

do grupo; (ii) garantir a construção do museu nas proximidades do local de origem para devolução 

das urnas funerárias, assegurando o funcionamento e conservação contínua do mesmo; e (iii) exigir 

a indenização por danos causados aos artefatos arqueológicos e às urnas funerárias, equivalente a R$ 

300.000.000,00, parcelado em três vezes de R$ 100.000.000,00, sendo o primeiro pagamento na 

primeira quinzena de outubro de 2017, sujeito a multa diária de 2% do valor de indenização no caso 

de atraso (doc. 02). As referidas solicitações encontram-se em análise pela CHTP, mas destaca-se, de 

pronto, a absoluta falta de fundamento e até mesmo de razoabilidade e proporcionalidade, por 

exemplo, do pleito indenizatório – lembre-se, as referidas urnas foram identificadas, resgatadas e 

mantidas protegidas no âmbito de regular processo de licenciamento ambiental acompanhado pelo 

Iphan, não havendo que se cogitar de qualquer ato ilícito.  
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 Nesse contexto, resta claro que (i) a identificação, resgate e guarda temporária das 

urnas ocorreu em absoluto respeito à legislação aplicável ao tema; (ii) a empresa em momento algum 

se omitiu em relação à solução definitiva de guarda do material, tendo adotado todas as providências 

de sua responsabilidade e provocado reiteradamente as comunidades e os órgãos de controle para que 

se posicionassem sobre o tema; (iii) somente em 12/09/2017 a CHTP foi notificada a respeito das 

deliberações adotadas no encontro de caciques realizado entre os dias 15 e 17 de agosto na aldeia Sai-

Cinza, não tendo havido ainda tempo hábil para análise e decisão interna na empresa; e, por fim, (iv) 

a empresa segue mantendo comunicação com as comunidades em relação a este tema e à 

implementação do PBA-I nos fóruns existentes (via internet, rádio e, por exemplo, reuniões do 

Comitê Gestor do PBA-I). 

 

 Portanto, seria desarrazoado exigir da empresa tal pedido de desculpas presencial 

quando seguiu fielmente os procedimentos previstos na legislação vigente. Mais uma vez, parece-nos 

que o descontentamento da comunidade está direcionado ao modelo previsto na legislação, ponto em 

relação ao qual não cabe posicionamento da empresa e sim do Poder Público. 

  

 Além disso, vale lembrar, como bem enfatizado na manifestação anterior apresentada 

a esse MPF, que o evento acontecerá na aldeia Missão Cururu, localizada no Alto Tapajós, distante a 

mais de 200 km em linha reta da UHE Teles Pires, ou seja, absolutamente fora da área de influência 

da CHTP. 

 

 Por fim, não se pode desprezar os riscos à integridade física dos eventuais 

participantes, os quais não foram endereçados no Ofício ora respondido. Basta lembrar dos episódios 

de retenção forçada de representantes da CHTP nas áreas indígenas e a recente invasão da UHE São 

Manoel que contou com a participação de indígenas portando armas e com pinturas de guerra, 

causando um temor social de grandes proporções a todos os envolvidos. Não nos parece razoável, 

nesse contexto, exigir a presença de representantes da empresa para participar da discussão ou de 

pontos de responsabilidade do Estado ou de questões já devidamente encaminhadas nos fóruns 

adequados. Não há qualquer garantia por parte dos órgãos públicos envolvidos, notadamente a Funai 

e o Ibama, de segurança aos participantes.   

 

 Por todo o exposto, considerando (i) ter o representante da companhia condicionado a 

participação da CHTP na reunião à aprovação da diretoria e do setor jurídico, (ii) estar endereçada 
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por parte da empresa a questão da destinação das urnas, (iii) não haver fundamento fático ou jurídico 

para a exigência de “pedido de desculpas”, e (iv) estar a reunião agendada para área absolutamente 

fora da área de influência do empreendimento e sem qualquer garantia de segurança aos participantes, 

a empresa reserva-se ao direito de não participar da reunião agendada pela comunidade para setembro 

do presente ano. 

   

 A CHTP está certa de v. compreensão e reitera o absoluto interesse e disponibilidade 

para dialogar nos fóruns adequados com os indígenas, a Funai e o Iphan acerca das questões 

regularmente tratadas no licenciamento ambiental do empreendimento.  Além disso, afirma a intenção 

de reunir-se presencialmente com V.Sa., oportunidade em que poderá esclarecer todas as 

providências que vem sendo adotadas no presente caso, razão pela qual solicita informação sobre 

datas possíveis para agendamento.  

 

 Certa de v. compreensão, a CHTP reitera votos de elevada consideração.  

 

 

 

Atenciosamente, 

    

  

ANTONIO AUGUSTO REBELLO REIS 

OAB/RJ 118.816 

  

IGOR LYRA  

OAB/RJ 171.196 

 



 

 
 

Doc. 1 



ATA DO I ENCONTRO DOS CACIQUES DO POVO MUNDURUKU NA ALDEIA SAI-

CINZA REALIZADA NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DO ANO DE 2017- 

No dia quinze de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se na aldeia Sai-Cinza no município de 
Jacareacanga-Pa, no Barracão da referida aldeia,  povo Munduruku do Alto Tapajós, os caciques e 
lideranças munduruku, para tratar das seguintes pautas: sobre as Urnas Funerárias de sete queda, 
Apresentação e avaliação do estatuto da Associação Indígena Pusuru reformulado, fortalecimento dos 
caciques, incentivar e promover a organização dos caciques. No ato da abertura o cacique geral 
Arnaldo Amâncio Caetano Kaba Munduruku, explanou sobre a importância da participação de todos 
de forma pacífica, pois segundo ele, esta é de suma importância, na qual todos podem opinar e sugerir, 
também pediu que todos participasse nesta de forma assídua. Logo em seguida houve a composição 
da mesa, tendo a reunião conduzido pelo senhor: Cândido Waro Munduruku e João Akay Kaba e 
Honesio Dace como secretário. Por seguinte, Cândido se apresentou, falando sobre o objetivo do I-
encontro dos caciques na oportunidade o mesmo, convidou os representantes de cada região maior 
como: cacique Ediberto Poxo Munduruku- aldeia Rio das Tropas, cacique Vicente Saw Munduruku- 
aldeia Sai-Cinza, Dionízio Kiriri Munduruku- aldeia Biriba, aldeia Restinga- cacique Lamberto 
Painhu, aldeia Posto Munduruku-cacique Ambrósio Poxo Munduruku, aldeia Missão Cururu-cacique 
Vivaldo Kirixi Munduruku, aldeia Teles Pires- Cacique Disma Muo Munduruku, aldeia Santa Maria-
José Oyoy Munduruku, aldeia Papagaio- cacique José Emiliano Kirixi Munduruku, aldeia Katõ- 
Arnaldo Amâncio Caetano Kaba Munduruku, aldeia Karapanatuba-cacique Abrão Akay Munduruku. 
Em seguida também convidou os pajés presentes: Paulo Karo Munduruku, Bonifácio Waro 
Munduruku, Floriano Muo Munduruku e Gerônimo Karo Munduruku, logo após dessa composição, 
o senhor Honório Dace Munduruku, representante da Igreja Batista fez a citação bíblica e oração para 
dar seguimento aos trabalhos. Na sequência fez a apresentação das aldeias juriscionados da região 
Katõ: cacique Antônio Saw Munduruku- aldeia Parawadupti , aldeia Kaburuá-cacique Bruno Akay 
Munduruku, cacique Claudio Saw Munduruku-aldeia Kabitutu, Aldeia Porto- cacique Edimilson Saw 
Munduruku, aldeia Nova Cabitutu-cacique Raimundo Kerepo Munduruku, aldeia Biriba- 
representante do cacique Hamilton Waro Munduruku, aldeia Tapereba-cacique Francisco Yoto 
Munduruku, aldeia Açaizal-cacique Valdeci Waro Munduruku, Aldeia Pedrão....., aldeia Katõ- 
representante Lucimar Korap Munduruku, Aldeia Fazendinha-cacique Atanazio Waro Munduruku, 
aldeia Cachoeirinha-cacique Leonardo Kaba Munduruku, Aldeia Quintiliano- cacique Osmundo 
Akay Munduruku, aldeia Kaba cacique Bibito kaba Munduruku, aldeia Maloquinha-cacique Gaudino 
Poxo Munduruku; Polo Santa Maria - cacique José Oyoy Munduruku: aldeia Bananal- cacique 
Lucivaldo Paygo Munduruku, aldeia Muiuçu- cacique Enrique Manhuary, aldeia Aiperep- cacique 
Floriano Muo Munduruku; Pólo Sai-Cinza- cacique Nerzinho Saw Munduruku, aldeia Traira-cacique 
Edilson Akay Munduruku, aldeia Pombal-representante Deuziano kirixi Munduruku, Boca das 
Piranhas- cacique Reginaldo Akay Munduruku, aldeia Jardim Kaburua- cacique Albino Karo 
Munduruku, Aldeia Saw Biorebu- cacica Aldineia Akay Munduruku, aldeia Monte Alegre- cacique 
Erivaldo Poxo Munduruku, aldeia Karo Bixik- cacique Julião Karo; aldeia Caroçal Rio das Tropas- 
cacique Edberto Poxo Munduruku, Aldeia Vila Nova-cacique/assessor José Kirixi Munduruku, aldeia 
Jenipapo- representante Ivo Muo Munduruku, aldeia boca do Caroçal- cacique  Nestor Saw 
Munduruku, aldeia Maloquinha –cacique Francisco Saw Munduruku, aldeia Lajinha- Hairton 
Sacarias Manhuary, aldeia Mangal- representante Dionízio Korap Munduruku, aldeia Karo Muyatpu- 
cacique Gilvandro Muo Munduruku, Akotek- cacique Cornélio Poxo Munduruku-aldeia Karo Exebu- 
representante Mario Kirixi Munduruku aldeia são João- cacique Claudio witõ Munduruku, aldeia 
Kana’a- cacique João Poxo Munduruku,aldeia Bõrõ Bimuybu- Bernardinho Bõrõ Munduruku,aldeia 
Apuí- cacique Pedro Cosme, aldeia Estrela da Manhã- cacique Anastacio Akay Munduruku, aldeia 
karapanatuba- cacique Abrão Akay Munduruku, aldeia Missão São Francisco- cacique Vivaldo Kirixi 
Munduruku, aldeia Ariramba-caique Braz Kaba Munduruku, aldeia Anipiri-cacique Agenor Kirixi 
Munduruku, aldeia Wareri- cacique Bruno Manhuary,Pratati –cacique José Maria Akay Munduruku, 
aldeia Wareri- cacique Marcos Dace munduruku, aldeia Missão Velha- representante Valdir Poxo 
Munduruku,aldeia Restinga-cacique Rosimar Dace Munduruku, aldeia Patuazal- cacique Osmar 
Koro Munduruku, aldeia Primavera- cacique Sebastião Saw Munduruku, aldeia Vista Alegre- cacique 



Francisco Bõrõ Munduruku, aldeia Vista Alegre-cacique Bonifacio Saw Munduruku, aldeia 
Pesqueirão- Sebastão Poxo Munduruku, aldeia Santo Antônio- cacique Antônio Cosme, aldeia Nova 
Tapajós- cacique Fernando Kirixi Munduruku, aldeia Sawre Muyatpu-cacique João Saw Munduruku, 
aldeia prainha- cacique Creto Waro Munduruku, aldeia Lajinha- cacique Valdemar Korap 
Munduruku, aldeia Muiçuzão-cacique Alfredo Paigo, aldeia Teles Pires- cacique Disma Muo 
Munduruku, aldeia Papagaio- cacique José Emiliano Kirixi Munduruku, aldeia karapanatuba- cacique 
Abraão Akay Munduruku,aldeia Piquiá-cacique Teodorico Akay Munduruku, Lago do Junco-cacique 
José Leonidas, aldeia Jacarezinho-cacique Osmarino Manhuary, aldeia Buritituba- cacique Lucio 
Akay Munduruku, aldeia Barro Branco-I representante Marcelo Saw Munduruku, aldeia Barro 
Branco-II representante Auriciana Dace Munduruku, aldeia Prainha do Jacaré- represente Genesio 
witõ Munduruku, aldeia Polo Posto Munduruku-cacique Ambrosio Poxo Munduruku, aldeia Caroçal 
Cururu- cacique Caetano Bõrõ Munduruku, aldeia Morro do Korap- cacique Fernando Kirixi 
Munduruku, aldeia Boca da Estrada- cacique José Saw Munduruku, aldeia Pombal- cacique  Brigorio 
Poxo Munduruku, aldeia Mangueira- cacica Helena Ikõ Munduruku. Em seguida teve apresentação 
do procurado da República da Cidade do Sinop-Mato Grosso- Dr: Malê de Aragão Frazão, o mesmo 
destaca que veio participar da reunião os destinos das urnas funerárias e agradeceu a todos os cacique 
por se fazer presentes no encontro, acompanhado pelo Antropólogo- Leonardo Leocardio da Silva, 
em seguida teve apresentação do frei João Messias Sousa da Missão Cururu/Jacareacanga e sua 
equipe. Logo em seguida marcou a presença dos parentes Kayabi- Raimundo Kayabi e sua esposa, 
da aldeia Pontal e do povo Apiaka. Na sequência, houve a composição do cacique geral do povo 
Munduruku e seus representantes: Arnaldo Amancio Caetano Kaba Munduruku, cacique Martinho 
Burum Munduruku, Lamberto Painhu, Zenildo Saw Munduruku, guerreiro- Sebastião Karo 
Munduruku, AIS- Zildomar Saw Munduruku, mulheres- Jacirema Waro Munduruku, Pajés- Paulo 
Karo Munduruku, saúde Indigena CONDISI- Mariza Kaba Munduruku/DSEI- Tapajóa- Cleidiane 
Carvalho Ribeiro dos Santos, COIABI- Elinaldo Kirixi Munduruku, FEPIPA- Marcelo akay 
Munduruku,ssociações Locais: Wuyxaxima, Aro, Waro Biorebu, Dace, Pusuru, Pariri, 
Ipereg’ayu,Kerepo, igreja católica- João Messias Sousa, Assembleia de Deus- Joselino Saw 
Munduruku, igreja Batista- Honorio Dace Munduruku, FUNAI-Ademir Macedo, ICMBIO- Adriano 
Jose Brarbosa Sousa, Serviço Florestal- Marcelo Santo Melo, representantes dos Acadêmicos da 
UEPA- Bonifacio Kirixi Munduruku, Conselhos de caciques- Dionisio Kirixi Munduruku, Da’uk- 
Antonio Saw Munduruku, Ipereg’ayu- Cleudimar Kirixi Munduruku, Após a apresentação dos 
participantes, o coordenador falou das pautas que serão discutidas durante a sequência do trabalho, 
problemas relacionadas as diversas temáticas, assim sugeriu que todos os assuntos fossem debatidos 
visando buscar solução, às 12:30  teve intervalo para almoço. Às quatorze horas iniciou-se a 
continuidade dos trabalhos, com chamada dos caciques, lideranças, pajés e representantes de 
organizações Indígenas e órgãos públicos. O tema discutido foi sobre a urna arqueológica de acordo 
com ele, Também se apresentou, João Akay Kaba, na ocasião apresentou ao procurador, os caciques 
lideranças, pajés e os professores essas pessoas que fundaram a Associação Indígena Pusuru, o 
cacique José Leonidas Kirixi Munduruku, se apresentou que foi o pioneiro entre as lutas do povo 
munduruku, na época em que não havia lideranças, somente nas aldeias maiores haviam caciques, 
para ele há pessoas que podem fazer situações boas e coisas ruins no presente e no futuro, finaliza-se 
pedindo desculpas por ter usado esses termos. Em seguida o cacique Antônio Cosme, mencionou que  
quando se criou as primeiros caciques foi fundamental, isso foi devido a sugestão de outras etnias que 
já haviam organizados sistematizados, antes não sabiam como resolver as questões, nessa época, 
havia invasão por parte dos garimpeiros, na mesma época havia poucas pessoas que já lutavam 
estavam contra invasores e garimpeiros, foi a união da maioria e opiniões diferentes foi decisivo para 
resolver este problemática, segundo ele, tudo ocorreu bem, assim o mesmo espera que tudo seja 
resolvido de forma pacífica, precisa-se que todos sejam unidos, sendo que ultimamente o povo 
munduruku está desunido,  o mesmo sugere que o dever dos caciques é proteger  território e não de 
forma alguma negociar com os não indígenas, que os ancestrais viviam de forma unificada como eles 
viviam, o mesmo se emociona, sugeriu que todos pudessem tratar de forma unificado, uma vez que 
foi difícil na demarcação da terra indígena, durante (12) doze anos que saiu a demarcação da TI, 



muitos jovens e adultos sofreram carregando o marco nas costas, inclusive ficaram com traumas de 
estar carregando esses materiais concretos. Para ele, é interessante que os jovens de hoje utilizasse o 
tratamento às pessoas como na antiguidade, para ele não é assim que está acontece segundo a sua 
visão. Na sequência, o cacique José Kirixi Munduruku, argumentou que, esta é uma reunião dos 
caciques na qual o que se procura, no ano de (1975) um mil e novecentos e setenta e cinco, ocorreu a 
primeira assembleia geral do povo munduruku na aldeia Missão São Cururu, na qual participou várias 
etnias, nessa época segundo ele, era muito jovens. Antes neste período não acontecia reunião, os 
próprios caciques tradicionais organizavam para realizar o referido encontro e só convocavam 
indígenas obedientes, que tenha compromissado com a sua própria aldeia, por isso tudo ocorreria de 
forma positiva, as principais pautas era a criação na Associação Indígena Pusuru, que era uma 
organização maior que atualmente, representava o povo munduruku do Tapajós, após de algum tempo 
foi fundada CIMAT- Conselho Indígena Munduruku do Alto Tapajós, nessa época eram os próprios 
membros que conduziam a reunião, cada aldeia se organizavam para levar os produtos como: coleta 
de frutas, alimentação, transporte e os participantes nunca param fome. Essa organização formal tinha 
suas atribuições de assegurar os direitos a educação Indígena,  na demarcação da terra Indígena, e os 
demais interesses do povo munduruku, a maior conquista que ambas entidade executou foi quando 
foram legalizados de forma jurídica, inclusive a primeira eleição ocorreu em(1993) um mil e 
novecentos e noventa e três em Jacareacanga. Nesse encontro foi escolhido pelo plenária o senhor 
Hans Amâncio Caetano Kaba Munduruku representasse no poder legislativo da região do Rio cabitutu 
e Isaias Kirixi Munduruku da região do rio cururu. O primeiro movimento que Associação Indígena 
executou foi na aldeia Sai-Cinza, devido a FUNAI está desrespeitando a decisão do povo munduruku 
sobre a demarcação da terra Indígena, na época participou mas de 200(duzentos) guerreiros, uma vez 
que eles reterão os servidores deste órgão, segundo ele foi a maior conquista da demarcação da TI 
Munduruku, eles eram muito organizado na época e os próprios faziam os processos de luta. Por isso, 
de maneira nenhuma Associação Indígena e CIMAT, não podem ser extinta pelas pessoas que não 
tem a história de luta, até porque a mesma nos representa nacionalmente e internacionalmente. Na 
época os guerreiros viajavam para Brasília-DF, e não como muitos refletem, eles andavam de forma 
transparente e traziam o resultado da reunião. Segundo José Kirixi Munduruku, o senhor Biboy,  foi 
o maior cacique geral do povo Munduruku, porque trabalhava de forma conjunta, e assim que deve 
ser com atual cacique geral também, sendo que unidos somos fortes. Na ocasião, sugeriu que todas 
as manifestações fossem feitas de forma unificada. O cacique Martinho Borum Munduruku, de acordo 
com ele, os jovens devem ser corajosos assim como Jeremias da bíblia, prosseguiu e não recuar 
perante as lutas. A primeira assembleia ocorreu da aldeia Missão São Francisco,  nessa época não 
havia movimentos, só os caciques faziam manifestação quando era necessário e atualmente as novas 
gerações não tem mas considerações com os caciques, segundo ele quem organizava eram cinco 
caciques, e  participavam parentes de outros povos como: Kayabi, Tangará, Cinta-Larga, órgão 
governamentais e não governamentais como: CIMI e FUNAI, assim originou-se a assembleia, por 
isso  todos os jovens e adultos devem ter muita consideração pelos caciques tradicionais,  nessa época 
os indígenas não andavam de transporte aquático, e sim de transporte tradicional, não havia alimentos 
comercializados trazido da cidade, nessa época todo alimento era natural como: peixe, caça e frutas. 
A demarcação da Terra Indígena, foi feita por nós, caciques, lideranças e guerreiros que andavam em 
união para fazer o etnomapeamento no território, foi imenso as  dificuldades para executar,  mas já 
mas desistiram do planejamento que tinha surgido, segundo ele destaca que para alcançar as 
conquistas foram feitas vários encontro, e quando acontecia não demorava para acontecer. Para ele, 
na atualidade está tudo mudando, parece que ao passar do tempo as forças dos caciques estão ficando 
extintas, por isso sugere que não se faça mais reuniões de forma desorganizada e isolada, é preciso 
que sejamos unidos para nos fortalecer, e que só os membros da organização Indígena podem fazer 
reuniões extraordinária. O cacique Vicente Saw Munduruku, ressalta que eles são os pioneiros, e por 
isso compete a fortalecimento da geração presente, na época a vida foi muito difícil, devido não ter 
nada e sem condições. Portanto, nesse tempo os indígenas não possuíam vestimenta, o mesmo foi 
criado dessa forma, ele comenta que não foram os pais que criaram, a maioria dos indígenas 
confeccionava tecidos de algodão para fabricação de redes tradicionais. A partir do momento, que 



comecei a trabalhar no seringal, meus pais se preocuparam pela minha educação e comportamento. 
Quando os não indígenas começaram a ter contato, foi difícil porque não havia ninguém que falasse, 
a não ser o cacique Nezinho Saw Munduruku, que fazia intercâmbio no ato de comercializar a 
borracha produzido pelos indígenas. Para finaliza destaca sobre a educação que teve dificuldade 
devido não haver escolaridade na época, assim fui cedo em busca de estudo na pequena vila de Jacaré. 
Nessa época não havia indígenas fluentes falando em português. O objetivo dos brancos era que a 
terra para o povo é cem metros por cinquenta (100 x50). Antigamente, era difícil conversar com eles, 
porque não havia indígenas que falavam em português, atualmente há muitas indígenas que já 
aprenderam a falar em português. Segundo ele, foi difícil, durante a sua criação, que logo seus pais 
lhe aconselhavam para fazer coisas boas para o povo e não fazer situações erradas, e hoje não é mais 
assim, tudo ocorre de forma desorganizado. Na chegada da FUNAI, os representantes ressaltaram 
que era para proteger a nossa terra, zelar, educar e ceder a melhor saúde para os povos. O cacique 
Lamberto Painhu-aldeia Restinga, relata que antigamente havia poucas reuniões, e eram bem 
compartilhadas entre demais parentes, não havia muito lugares para fazer movimentos, apenas na 
capital do Pará e Brasília-DF, mas eram bem proveitosas, sendo que não haviam reuniões isolada, 
tudo era de forma unificada e todas as aldeias eram comunicadas e repassadas as informações desses 
eventos. Assim, se todo o povo munduruku é desunido, ficaremos fracos diante das pessoas 
envolventes, assim, sugeriu que todas as lideranças, caciques e pajés tenham cuidados para o 
desdobramento das armadilhas dos não indígenas.  A associação Indígena também precisa ser 
respeitada, sendo que esta é reconhecida em todo lugar, se há qualquer irregularidade é preciso que 
seja feita a correção. Se há divisão entre nossas organizações, é preciso que seja corrigido, que a partir 
de hoje faremos somente uma reunião, liderada pela por esta entidade, esta deve ser feita de forma 
organizada porque nem sempre os caciques tem a oportunidade de participar e são excluídos.  Para 
ele, quando há divisão de organizações, causam dúvidas entre a majoritária, os caciques também 
tenham cuidados para não serem mais usadas pelos representantes de ONGs e órgãos públicos. O 
cacique José Emiliano Kirixi Munduruku, de acordo com ele, faz parte do CIMAT, até nos dias atuais, 
foram os caciques que criaram essa entidade, que procuraram como organizar a representação 
jurídica, uma vez que, não havia demarcação de terra, com isso muitos parentes estavam isolados, de 
acordo com ele, nessa época, os caciques haviam autonomia para decidir sobre as lutas. Segundo ele, 
antes da demarcação da TI, só havia um grupo dos munduruku, por isso atualmente não é a FUNAI 
que tomar as decisões no que tange nos direitos. Porém, no dia de hoje está acontecendo de forma 
contrária, as coisas estão acontecendo de forma inversa. Quando esse órgão foi entregar o título de 
terra, o próprio representante deste órgão esteve na aldeia Missão São Francisco, na ocasião pediu 
que todos zelasse e protegesse. Por isso, segundo ele, é preciso que todos cuidassem de forma 
carinhosa, porque é difícil fazer qualquer tipo de projeto sem organização jurídica. Quanto a criação 
da CIMAT, em prol das reuniões, e hoje é preciso que seja ativada porque não deve ser 
desconsiderada. Em relação a urna arqueológica, segundo ele, é preciso que seja tomada decisão como 
seja feita para proteger, pedir indenização pelos danos causados pelas empresas da hidrelétricas. É 
preciso que seja discutido de forma minuciosa, uma vez que, há necessidade como saúde e educação, 
não simplesmente bens materiais, é necessário que seja feita as discussões e definidas neste encontro. 
O cacique Antônio Cosme- aldeia Santo Antônio, ressalta que com a vinda de antropóloga de Brasília-
DF, que começou a luta em prol da demarcação da terra. A princípio, foi guerreiros, por isso desde 
cedo fundou sua aldeia. De acordo com ele, a demarcação foi difícil, mas mesmo assim, muitos não 
estão valorizando essa mãe terra, sendo que muitos estão fazendo suas aldeias em locais próximas as 
cidades como no município de Itaituba e Jacareacanga, e assim fica vago a extensão do TI, não é certo 
que os indígenas moram na cidade, até porque tem essa terra que esta descoberta principalmente nos 
limites. O cacique Bruno Manhuary, aldeia Muiuçu, mencionou que a primeira reunião aconteceu na 
aldeia Missão São Francisco, na época era criança, seus pais não queriam que ficasse nesta aldeia, 
pois imaginavam que era ruim, nessa reunião foram indicados vários caciques por aldeias, 
principalmente os indígenas mas antigos. Segundo ele, afirma esta será última oportunidade que 
estará participando do encontro dos caciques. Para ele, é bom que seja revitalizada a associação 
Indígena.  Alfredo Paygõ- aldeia Muyuçuzão, relata que ele foi o primeiro secretário da associação 



indígena Pusuru, nesta época não havia computadores e máquinas, mas mesmo assim eram 
encaminhados documentos final das reuniões escritos para serem divulgados na editora mensageiros 
indígenas e todas as aldeias recebiam essa informação através de pequenos jornais, segundo ele 
destaca que atualmente não está acontecendo a divulgação dos registros das reuniões. Para ele, 
precisamos proteger nosso território, assim como os caciques ancestrais que sempre defenderam o 
território, no entanto foram corajosos pois havia grandes mineradoras que ameaçava a vida da 
população indígena na época, e sugeriu que todos descessem naquela época com maior número de 
guerreiros, lideranças, e caciques e agradece a todos os presentes. O cacique Henrique Manhuary, 
segundo ele, faz parte da geração antiga, na concepção é necessário que seja feita a revitalização da 
Associação Indígena, porque teve o papel muito importante na demarcação da terra indígena, 
inclusive o mesmo foi um dos pioneiros na luta do povo munduuku. O cacique Nicolau Karo, para 
ele, é realmente deve ser fortalecida a organização do povo munduruku, pois é importante que todos 
os indígenas tenha o maior respeito por esta casa que foi herdado pelos caciques antigos, portanto é 
necessário que o povo seja organizado, o mesmo foi o pioneiro na luta na demarcação da terra, por 
isso não aceita que esta entidade não seja extinta por influência dos povos envolventes. O cacique 
geral Arnaldo Amâncio Caetano Kaba Munduruku-aldeia Kato, ressalta que esse encontro servira 
para corrigir os erramos se possível, se não é necessário deixar as situações de lado, segundo ele, 
gostaria de visualizar o que foi realizado durante as reuniões anteriores, porém documento final não 
teve resultado positivo, até no momento o que foi aprovado pela plenária não foi compromissado por 
essa organização. Para ele, estamos prestes a passar por uma dificuldade, informar que o mesmo 
compreendeu durante a participação do seminário em Nova York, que na ocasião perguntaram se o 
povo munduruku estão realizando o que para sobrevivência é preciso que devemos ter atenção às 
plantações e as florestas naturais. De acordo, com ele, enquanto estiver vivo, não há de parar de lutar 
pelo povo munduruku, a não ser que ocorra algum imprevisto para não poder de participar dos 
encontros porque está vendo problemas, que logo estará atingindo a população indígena. O exemplo 
disso, viu no local que está a construção da barragem da hidrelétrica do Teles Pires, é triste porque 
há mortalidade de animais e peixes no referido rio, quando cumprirmos o que prometemos seria 
interessante, por isso, é importante que aqueles que compreende o português de forma fluente para 
compreender melhor os discursos dos não indígenas. O mesmo profere que viaja em lugares onde é 
chamado, para busca solução dos problemas que o cerca. Segundo ele, o pajé que acompanhou até a 
barragem, alertou que todas as urnas são sagrados e deve ser tratado com cautela, que na ocasião, 
alertou que também não deve ser levado a nenhuma aldeia, porque poderia ser perigoso 
principalmente para os indígenas, e que fosse feito um museu dentro de uma cidade pela própria 
empresa que destruiu os locais sagrados. Portanto, é necessário que sempre seja feito visita 
constantemente nos locais sagrados (Karo Bixexe e Dekoka’a) e no entanto finaliza que está pronto 
para defender as decisões da maioria do caciques. O cacique Dionizio Kirixi Munduruku- aldeia 
Biriba, relata que sempre acompanhou as lutas do CIMAT, inclusive foi o primeiro tesoureiro deste 
conselho, porém, a maioria deles não estão mais presentes materialmente, logo após foi fundada a 
Associação Indígena Pusuru. Segundo ele sempre está presente junto na luta com esta entidade, e não 
foi fácil alcançar a luta depois de muito tempo, muitos deles não conseguem decidir o qual o destino 
de cada um deles. No entanto com surgimento de várias lideranças começaram a confundir as 
ideologias dos caciques, para organizar novamente e unificar foi realizado a criação deste conselho, 
onde este tem as atribuições de reunir todos os caciques, lideranças, professores e demais envolvidos. 
Porque somente assim, é conquistado os objetivo,  através das lutas que conseguimos o direito na 
saúde, na educação e por isso é interessante unificar as forças dos jovens universitários, dos caciques 
e dos professores, e ainda é necessário que seja vista também sobre a fundação do conselho dos 
caciques, para não criar intrigar mais tarde, assim como a respeito desta entidade, que alguns dizem 
para extinguir, mas, como seria sem associação, para ele, é importante que seja considerada a 
associação, porque esta representa nossa força, dos caciques, lideranças e professores  precisamos  
unidos forças, assim como nossos ancestrais lutavam em favor do povo.  Dr. Malé de Aragão Frasão- 
procurador Federal do estado do Mato Grosso, ressalta que é responsável pelo trabalho que 
acompanha sobre o TIs indígenas, como munduruku, kayabis, apiakas, e além dos impactos 



ambientais das barragens, seu trabalho que é inquérito é em prol do direitos civis do povo munduruku, 
quanto ao tema debatido no referido dia, é temática referentes aos problemas relacionados a barragem 
que atinge o povo munduruku e as pessoas que moram nas margens do rio tapajó, também outro fato 
como as urna arqueológica que foram retiradas dos locais de origem, segundo ele destaca que o 
documento que havia urna descoberta pela empresa durante a construção da usinas, é necessário a 
discussão porque é obrigação da empresa custear as reuniões que o povo munduruku realizar nas 
definições do material sagrado. Segundo ele destaca que as urnas, foram guardadas no museu da 
cidade de Alta Floresta-Mato Grosso, contudo isso profere que os seguintes matérias citado 
anteriormente estão sob responsabilidade da empresa. Portanto, é o papel desta reunião acatar o que 
for decidido pelos caciques, e acompanhar para garantir os direitos perante o estado e a empresa a 
decisão sobre o destino dos materiais sagrados, ele reforça que o MPF estará presente para garantir a 
decisão do povo munduruku na forma que tem que ser. Logo em seguida a Cleidiane Carvalho Ribeiro 
Santos-coordenadora do DSEI tapajós, se apresentou e a equipe de saúde,  a coordenadora da CASAI 
de Jacareacanga, e Haroldo Saw Munduruku. Também se apresentou, o Ademir Macêdo Silva- 
Coordenador CRT- FUNAI, ressaltou da importância da reunião dos caciques do alto Tapajós, e 
proferiu da falta de ausência dos caciques do Médio tapajós, isso pode gerar enfraquecimento da luta 
do povo munduruku, que os mesmos devem se organizar e unir forças para enfrentar todos os desafios, 
se todos tiver desorganizado isso poderá enfraquece a luta do povo munduruku. As 18:40 foi 
encerrado para realizar o jantar. As 8:10 foi feito o retorno para dar o prosseguimento das atividades, 
a reunião é conduzido pelo Cândido Waro munduruku, explicou que a reunião será discutir sobre a 
questão da urna, na qual será tratada a decisão dos destino. Segundo o mesmo, esteve morando três 
anos da aldeia Teles Pires e isso ajudou muito a entender sobre os processos desse material sagrado, 
em que na maioria das vezes tem que haver participação do munduruku. Na audiência que  teve 
participação massiva dos advogados e procuradores, que de certa forma fez com que entendesse e 
que na ocasião foi contra, a própria empresa da barragem estava fazendo esse processo. Relatou sobre 
a intermediação, em que possibilitou o presente encontro por meio de procurador, que deu parecer a 
seu favor, assim fez com que todos tivessem o conhecimento sobre o caso, segundo ele, o procurador 
deu o prazo muito curto, mas o mesmo se manifestou contrário, uma vez que, falou que tem muitos 
parentes e não tem recurso para reunir a maioria no curto prazo. Segundo Cândido, o procurador de 
Santarém-Pará não veio devido a agenda marcada nesta data, por isso não pode está presente. O 
Haroldo Saw Munduruku,  se apresentou como apoio técnico da SESAI, no ato explanou sobre a sua 
participação em um mil e novecentos e noventa e dois(1992) na aldeia Missão Cururu, por isso, 
segundo ele, sempre se manifestou contra a extinção da Associação Indigena Pusuru, as atribuições 
dessa entidade não foi feita somente para demarcar terra, mas sim para diversas questões, uma vez 
que, essa entidade é feita através das leis de brancos, mas já nas urnas, não depende necessariamente 
das leis vigentes, e sim da própria lei do povo munduruku, porém, as criações das associações quando 
surgiu só desorganizou o povo mundurucu. Por isso, o mesmo diz que está triste  muito por essa 
situação, sendo que a maioria não estão de acordo com que todo mundo pensam. Para ele, a escola 
dos jesuítas procurou nos entregar aos estado, a escola educacional também, busca a mesma política. 
Muitos indígenas estudaram, mas acredita que, ficou muito subentendido, porque há muita divisão, 
de acordo com ele, quanto a decisão é preciso que todos sejam cientes quando for tratado perante o 
procurador, sendo que nem todos tem o mesmo pensamento, isso é o defeito do povo munduruku, 
como será o destino das urnas. O cacique geral Arnaldo Amâncio Caetano Kaba Munduruku, ressalta 
que isso não deve ser removido para outro recinto, sendo que é sagrado, de acordo com o seu 
pensamento, é que as urnas fossem guardada no mesmo local, ou no povoado que fica próximo 
daquele local, não seria viável deixá-los, sendo que no período da noite as urnas ficam encantadas, 
por isso, as pessoas que moram na região ficaram com receio e assim pedem aos munduruku tomarem 
a decisão de forma urgente. O Haroldo Saw Munduruku, mencionou que foi danificado pela empresa 
e que deveria decidir a indenização pelos danos, sendo que todos os objetos sagrados foram extraído 
de suas casas, e que ficarem intactos, com esses recurso seriam investidos no interesse do povo 
munduruku, ou na criação do Fundo Munduruku. Segundo cacique geral, na ocasião citou umas 
propostas: um ônibus com capacidade de 40 passageiros, um caminhão grande, e uma barracão grande 



na cidade de Jacareacanga. Segundo ele, a empresa afirmou que a Cleidiane Carvalho Santos, 
solicitou que construísse o hospitalzinho na aldeia Sai-Cinza, que na ocasião ficou duvidoso. O 
cacique José Kirixi, destaca que  urnas sagradas existe a muito tempos no território, assim como o 
Kerepoca, por isso, o mesmo também concorda que seja feito o museu no mesmo local, sem deslocar 
para outro lugar. Se houver associação que viesse o recurso, tenha transparência no que tange a 
entrada e saída de recurso para que não haja desavença, assim também, é preciso que seja revitalizada 
a associação, e também registrar as atas e relatório. Adaísio: muitos pensam que a associação está 
querendo trazer, mas segundo ele, isso não é objetivo e sim apenas discutir e buscar decisão. Porém, 
como já tem o documento a respeito já elaborado, o mesmo pediu que esse seja apresentado para o 
conhecimento de todos de forma conjunta, por isso, é importante que seja decidido nesta noite para 
logo entregar ao procurador, segundo ele, assim o objetivo era apenas discutir e entender sobre os 
impactos que governo fez, destruindo os patrimônios. Como a CIMAT, não esta ativa, a associação 
Pusuru pelo menos está ativa tudo legalizado e registrado, o problema é que a organização não tem 
estatuto, e ninguém sabe onde está, porém, o mesmo informou que já tem rascunho de estatuto, 
faltando apresentar e aprovar para se tornar legítimo e original, no rascunho ficou garantido a criação 
de fundo e demais  questões emergenciais, o que não ficou cancelado pelo advogado é questão de 
desconto dos salários dos funcionários mensalmente, sendo que, não é assegurado em leis vigentes. 
Quanto a questão da urna na responsabilidade da associação é apenas uma proposta, o que cabe a 
todos, no ato pediu que o cacique geral mostrasse aos presentes sobre o documento em que fora 
elaborado perante a empresa. Quanto a continuidade da associação, segundo é preciso que seja 
considerada, sendo que a maioria das lideranças não aceitam, porque é o órgão de representatividade 
do povo munduruku, como foi feito o documento pela comitiva do cacique-geral, é preciso que seja 
lida e entendido pela maioria, sendo que qualquer coisa antes de tomar decisão é preciso que seja 
consultados, o objetivo era de que, foi feito um documento relacionando os interesses da maioria, se 
caso não fosse feito dentro prazo estabelecido, seria ocupado o canteiro da obra, como estratégia, isso 
o mesmo deixou na disposição dos caciques. Pastor José saw: se apresentou como missionário 
evangélico, mas se diz que não veio para contrariar os interesses propostos, sugeriu que fosse feito 
de acordo em benefício de todos, e não dividir os interesses comuns, por isso, é preciso que tenhamos 
ciência de que fosse feito para causar disavência, uma vez que muitos estão interessados, como 
apiakás, kayabi e munduruku, pediu que todas a ações da associação fossem feitas de forma registrada 
para ter transparência em benefício comum, todos precisam ter consenso comum para não causar má 
impressão. Elinaldo Kirixi: apresentou o protocolo que deve ser respeitado, uma vez que trata dos 
patrimônios que devem ser respeitados. Convidou os estudantes a informar as lideranças que 
entendem pouco, para que todos seja compreendidos. Para ele, está de acordo com a coloca de que 
seja pedido o pagamento de indenização sobre os danos. De acordo com ele, há urnas na aldeia 
Kaburua e na Funai-Velha, mas ninguém se interessa por elas, agora sobre o que esta na usina há 
vários principalmente, os kayabis e apiacás. Portanto, é interessante que seja revitalizado a 
organização que representa o povo que a Pusuru e Cimat. Segundo Elinaldo Kirixi, o município de 
Jacareacanga recebe mensalmente no valor de hum milhão de reais. Martinho Borõ: sejamos em só 
pensamento, assim como Haroldo colocou, é por isso que seria viável que todos fosse decidido pela 
maioria, pois é melhor para todos, que seria a criação de fundo munduruku. Karo bixexe que 
passavam naquela região, por isso é sagrado,e lá que os pajés tomavam mingau. Abraão Akay: de 
acordo com ele, tem apenas o pouquinho de conhecimento sobre a historia, mas a divisão se deu desde 
o tempo de Karodaybi, que começa desde Waodadi, assim tivemos várias etnias, como conhecemos 
hoje, ainda recente houve o que o Biboy deixou que é o Kadoku, hoje não tem ninguém que cante 
como na antiguidade, até o mesmo não fala na língua original. Contudo, os nossos ancestrais, se 
sepultavam dessa forma, dentro das urnas, por isso, isso não é para os brancos e sim para os 
munduruku, quanto as urnas que estão expostas, elas não estão abandonadas, portanto tem valores. 
Para ele, o maior cacique foi o Biboy porque tinha orelha furada e bordona, e da mesma forma não 
deve extinguir a associação, uma vez que, já fez vários beneficio como educaçao , saúde e demais 
que nos beneficiou, além de como proteger o rio, a mata e o território, portanto não deve ser extinta. 
Quanto o que a empresa arruinou, vamos correr atraz, é necessário que tenhamos essa iniciativa. 



Assim, não abrimos a mão da nossa floresta e patrimônio aos brancos. Vicente Saw: segundo ele, a 
empresa havia disponibilizado dezesseis milhões, portanto, dez milhões seriam para os indígenas, e 
seis milhões para empresa, e o munduruku não receberia, porém, o representante munduruku 
requereu, explicando sobre as urnas, segundo ele, a empresa fez pesquisas perguntando aos outros se 
eram da cultura e não encontrou ninguém, portanto, somente os munduruku reconheceu e por isso, 
para ele, o munduruku é que vai receber, assim convidou os professores para terem coragem, a fim 
de beneficiar os interesses de todos. E o recurso seria para satisfazer a todos. Segundo ele, pessoas 
que receberem o recurso, não é privar somente a si, é necessário que seria para beneficiar a todos. 
Porque se não, continuaremos da mesma forma, sem nada que viesse nos satisfazer. José Maria, 
Paratakti: também se mostrou com a colocação do a Haroldo, segundo ele, passa pelas dificuldades, 
por isso, é interesse que seja acatada.  Kabare, Sobre o caso da urna, fica muito próximo a nossa 
aldeia, é sagrado por todos, assim também pelas crianças, tudo que estáo ali, são sagrados. A mesma 
diz que, não entende nada sobre o português e por isso afirma-se que éo verdadeiro indígena. Durante 
a vida os ancestrais, viviam sempre venerando, cuidando, no sentido de cântico, sempre cuidavam, 
inclusive um dia desses, era para gente nós mulheres, so que dizem que foi os homens que nos 
roubaram, porque éramos preguiçosas, assim para nós é sagrado. Quando o meu finado pai estava 
carregando a urna choveu forte, e logo para acalmar o mesmo virou para a chuva parar. Arnaldo, o 
que esta na aldeia Kaburua, é outro tipo de urna, quanto que é a urna no Teles pires, e de propriedades 
dos peixes. Liderança, Para ele, o necessário não é a escola, e sim criação de peixes que pudesse 
beneficiar a todos, sendo que na atualidade não há mais peixes, e também concorda com a colocação 
de Haroldo, o criação de fundo munduruku, seria aplicado no Rio das Tropas, porque não tem mais 
peixes. Osmarino Manhuary, também concorda com a colocação do Haroldo. Urnas referidas são 
fabricadas com pedras, que é de peixes, porque as urnas que os ancestrais utilizavam para enterrar era 
de porcos... 
Conclui às 22h55min 
 
Conto: 16-08-17 2º dia 
Abertura às oito horas da manhã com apresentação de canto tradicional de homens e mulheres. 
Presidida por João Kaba, com a chamada dos componentes da mesa: lideranças, caciques e pajés. No 
ato, o coordenador começou a explicar sobre as pautas do dia, assuntos referentes sobre o caso da 
urna, nas concernem em prol das melhorias para o povo muduruku, como para educação na 
universidade, transporte, ponto de apoio. No momento sugeriu que todos fizesses anotações a fim de 
decidir sobre a urna.  Na sequencia o coordenador da Pusuru retomou os trabalhos para direcionar o 
assunto do dia, como analise de propostas elaborados pro Movimento, levantamento de sugestões e 
discussão acerca do documento. Na sequência, foi lida o documento elaborado por Arnaldo sobre a 
urna.[...]. de acordo com o Ze Kirixi, o referido documento fez com que contrariasse a ideia do povo, 
temos protocolo e por isso deve ser respeitado, assim sugere que tal problemática deve ser corrigida 
nesta assembleia, a associação não deve ser extinta, porque sempre significou bastante para o povo 
da mesma forma que todos querem fundar associações. Associação tem historia, houve muitos 
movimentos devido a existência da associação, por isso é assim que tem ser o desejo de todos, por 
isso, deve ser corrigido nesta assembleia. Marcelo: a associação sempre esteve ativa, ainda mesmo 
nunca deixou de atuar, inclusive o mesmo participou, a partir do momento em que foi indicado por 
meio da assembleia. De acordo com ele, observou sobre diversas associações, segundo ele, há muito 
tempo já foi avisado sobre a problemática, de que traria problemas para o povo munduruku, das vezes 
muitas pessoas nem entendem sobre a política, das vezes estão entendendo apenas a ideologia da 
política partidária. No dia hoje a associação com CIMAT, deve ser reativada, no que tange a diretoria, 
regularizar os componentes e demais... somente se for assim tudo ocorrerá de maneira pacífica. 
Edilson  (Traira), segundo ele, veio participar devido a preocupação, uma vez que, a organização do 
povo munduruku esta caminhando sem rumo, desrespeitando as lideranças e as lutas histórica, agora, 
segundo a sua visão, somente o Movimento está andando em diversos lugares, assim deixando nossa 
politica tradicional. Por isso o mesmo chegou para tentar solucionar os problemas – será que os que 
elaboraram este documento lhe informaram ante de escrever- para ele, tal documento não foi feito 



com consenso do cacique, e sim apenas usaram o seu nome. Tomas Manhuary (Caroçal Rio das 
Tropas): estamos aqui para tratar da temática sobre a urna, então é preciso que todos sejam ouvidos 
para decidir o desejo comum. O mesmo afirma que apareceu no meio das lutas já adulto, porem o 
mesmo sabe quem foram guerreiros, inclusive, nessa época, não havia como temos no dia de hoje, se 
reuniram dentro dos espaços desfavoráveis. Por isso, não deve ser desrespeitado o que foi alcançado 
com  muita luta pela associação, então, essa associação não é de brincadeira, pelo a mesma representa 
o povo historicamente. Citou os nomes dos primeiros caciques de algumas aldeias (no papel). Por 
isso, o mesmo fica sentido porque houve muitos caciques já lutaram, esse é o motivo pelo que não 
deve ser desrespeitado. Hoje em dia, ninguém mais tem noção sobre a realização de reuniões, assim 
ficam desencontrados os documentos, o exemplo disso, foi o que aconteceu sobre o incidente, 
prejudicando o acordo da majoritário. Edilberto Poxo (Caroçal): pelo menos o mesmo não acredita 
que esse documento foi feito pelo Arnaldo, mas de qualquer forma, esse precisa ser corrigido. Para 
ele, o Movimento surgiu através da Associçao na época em que foram paraticiapr no movmetimo em 
Altamira, na época em que foram quebrados tudo, era forte, nessa época ainda não havia nome, e 
depois colocaram o nome de Ipereg Ayu, mais tarde foi unificado à política de Dauk, assim o 
problema se tornou em contraste para quem criou, que é Pusuru, em suma, Ipereg Ayu, se criou 
através da própria Pusuru. O mesmo fica sentido, uma vez o documento fere a todos, e isso fica deixa 
dividido o povo, para corrigir era necessário que todos aqueles que criaram tinham que estar aqui 
para justificar, e corrigir algumas contradições, para ele, o documento não foi feito pelo Arnaldo e 
sim apenas do pensamento de quem o formulou, assim não devemos falar de uma maneira 
equivocada. Elinaldo Kirixi, na sequencia apresentou o trabalho sobre (paisagem), para ele, o 
documento que foi feito não foi pela própria mão, e sim foi feito por alguém que o formulou, o mesmo 
com certeza, não sabia...Braz saw: se apresentou como estudante de Ibaorebu, segudo ele, não tem 
culpa no que tange as coisas que podem contrariar o povo munuduruku. Para ele, a comissão que se 
formou era para acompanhar todas ações do povo munduruku, de acordo com ele, fica triste saber 
que os próprios estudantes fazem coisas erradas, e não era para acontecer dessa forma. O mesmo, na 
ocasião apresentou o relatório que foi elaborado em nome de vários jovens de vvarios lugares, que 
neste solicitam uma universidade para os mesmos, inclusive, o mesmo tem relação de alunos que 
desejam muito, porque não tem como. Fica ruim, porque há muitos jovens que são funcionários 
mesmo sem formação e isso esta complicando a situação de vários jovens, alias, foi informado pelo 
Próprio Giovane, que na ocasião informou que realmente a situação é essa, porque náo há lei que 
possa assegurar o desejo dos indígenas. Também, colocou sobre a situação da urna, que o dever do 
povo munduruku ser unido de forma consensual, por isso tem que ser solicitado através de MPF, além 
do julgamento do parente que foi executado pela policia federal, que o procurador já mencionou 
previamente, então, é preciso procurar tal situação. Na ocasião, foi mostrado o executor do indígena, 
sugeriu que isso fosse feito junto ao procurador. João Kaba: (informou aos procurado sobre os 
assuntos tratados), na sequencia, foi apresentado o documento (proposta) da organização. Raimundo 
Kerepo (aldeia Cabitutu): sobre o caso da urna, é preciso que seja da responsabilidade da associação. 
Haroldo saw: é interessante que seja mais objetivo o assunto, para não perder o tempo... sintetizou 
sobre a proposta sobre a criação de fundo munduruku, que seria viável que associação criasse outra 
conta, sem ser a atual, e essa conta seria grampeada para não causar má impressão, e todas as ações 
fossem feitas de forma conjunta. Para ele, o professor branco, não está nos ensinando da forma com 
tem que ser, para eles, somos ainda selvagem, por isso não acreditam no munduruku. Para ele, as 
ongs so estao interessados nos valores, porque a amazonia legal sempre foi o interesse, uma vez que, 
o banco BNDS, investe milhões. Elisiário Kirixi (Tapereba), associação warorebu: se apresentou 
como professor, sugeriu que todos dessem suas sugestões a fim de dar em consenso os objetivos de 
todos, defendeu a ciraççao de fundo conforme a colocação do Haroldo, citou sobre a existência da 
companha munduruku, que o mesmo não sabe quem é responsável. Severino Kaba, Igarapé Preto: 
apresentou seu genro como representante de sua aldeia, porque o mesmo não tem condição de 
representar. Genildo Muo: na sua oportunidade se apresentou como representante de sua aldeia no 
lugar de seu sogro que era o cacique. Segundo ele, é novo mais acredita que vai dar a conta, uma vez 
que, a comunidade o apoia. José Emiliano: falou sobre o possível valor da urna (?)...sugeriu que todas 



as aldeias desses proposta em forma de projeto visando que seja louvável para todos...falou sobre o 
ICMBio que das entram em tis sem autorização das organização e indígenas, por isso é interessante 
tratar perante o procurador,.. associação deve criar outros projetos, buscando parceria entre as ongs, 
a funai, icmbio, bem como padres... por isso é importante que seja criada  aconta da associação. Mas 
antes é preciso verificar de forma minuciosa para que não seja equivocada posteriormente... sugeriu 
que todos cuidassem da associação... por isso é importante que seja cuidado na hora de prestar conta, 
sobre respectivas ações financeiras. (Apresentação do Movimento Ipereg Ayu ?): Zé Kirixi: 
mencionou que o antes solicitaram que fosse criada o museu, o fundo e demais assuntos, para ele é 
interessante que seja objetivo, para dar caminhamento de forma amis objetiva. Também ver se tem 
como receber indenização. João de Deus Kaba: falou que precisamos ser claro sem prejudicar os 
demais, inclusive já foi apedrejado o cacique como criança. Pelo menos, o mesmo esta de acordo, 
para resolver questões. Sugeriu que não é bom decidir desse jeito, assim MPF, portanto precisamos 
ter mais o pouco de tempo, para que ocorra a participação da maioria. Para ele, a ideia é de que estão 
preocupado, porque temem que outros recebem, para ele, é associação que tem receber porque não 
existe outra organização. Para ele, o caso de indenização é outro assunto. Aldineia Akay: é 
interessante que resolvêssemos o caso de urna... para suprir nossas necessidades, quanto as lideranças 
deviam ser transparentes. 
Dr. Malê: mencionou sobre o julgamento do supremo, segundo a procuradoria geral da república que 
entoru em contato que deu informação, que o próprio Arnaldo Jabor deu sinal, e outros ministros que 
foram a causa indígena, entre o voto pro 8 x0, que deu favorável a causa, inclusive o Marco Temporal 
foi derrubado para resolver questões referente s ao sindigenas que no caso naço vale mais para 
resolver questões. O parecer indicou que o caso da Terra raposa do sol não deve ser mais utilizado 
como jurispidica, inclusive a funai não esta submisso, porque na verdade era apenas o caso isolado 
como e naõ para todas situações, (jurisdição ?). o marco temporal caiu, devido o laudo da antropologia 
que fez com que favorecesse a derrubado do marco temporal. Antropologia fez com que realmente 
existem historia das sociedades indígenas, assim subjugando a existência do marco temporal.  
Almoço às 12h24 
Retorno às 14h20min 
Na abertura, João explanou sobre a importância da decisão referente a urna [...]. já o Honésio colocou 
sobre a importância da participação do arqueólogo, no mínimo para dar sugestão no caso de 
indenização sobre as urnas danificadas. Na  ocasião joão apresentou as propostas elaboradas por 
Pusuru. (...) 
Malê: se diz se antecipar referente sobre o processo de decisão. Segundo, o que vai acontecer com as 
urnas é independente de qualquer posição dos interessados. Então a indenização pode ser pedido 
promeio de MPF, porque isso trata na diminuição do impacto uma vez que, o impacto já foi feito, por 
isso, deve ser feito conforme os indienas. Neste , mpf pode procurar parceira entre as ongs e afunai 
para acompanhar e tomar uma decisão permanente, porem o mesmo esta presente é apenas para 
condicionar a voz de forma jurídica, principalmente da usina são Manoel. Indenização pode ser 
apenas um item neste processo. Apresentação do povo munduruku do MT: Joaquim Kirixi, cacique 
na aldeia nova Munduurku, município de Juara; Jones Kirixi, professor, para ele esta reunião 
representa a revitalização do povo munduruku; Marcelo, professor, que também parte do grupo 
coordena a realização do projeto; Roberto, Kerepo diretor da escola; antonio; Josino saw Munduurku, 
estudante acadêmico; valdenildo Saw, coordenador da associação,tem o objetivo de trocar ideia 
através de apoio de parentes; robenildo Manhuary, primeira vez que esta vindo em sai-cinza; 
Sebastião, que trabalha no município de juara, entre munduruku, kayabi e apiacás; zé kirixi, apresenta 
seu pai, que o cacique da aldeia, se diz muito agradecido devido o encontro com a família; (Mãe de 
Zé Kirxi,se muito emocionada e alegre; Rosenilda, cacica, se diz estar muito contente, esta muito 
alegra pro etar no meio dos parente; deu boa tarde e se diz muito alegre, seu pari era do clã borõ, se 
diz que estar pela primeira vez na aldeia, a mesma diz que estar muito devido que encontrou seu 
parentes; Elinete Borõ, deu boa tarde ao parentes, se diz esta muito contente devido estar perto dos 
parentes, seus pais moram aqui; (x)deu boa tarde, a todos, se diz que veio ver os seus parentes; (x) 
deu boa tarde a todos, veio por aqui com muita dificuldade pois sua mãe está doente. Cacique Bruno 



Akay (ald. Caburua): segundo ele, tem que ser amarrado de forma objetiva para amarrar o assunto. 
Maria Leuza, (Ipereg Ayu): se diz estar feliz por estar presente no encontro, mas pediu desculpa pro 
estar doente. Se apresentou com pessoa comum, apesar de ser secretária, segundo ela, ficou 
preocupada temendo não informar os parentes. De acordo com ela, tudo o que ocorreu sobre nossas 
urnas, foi pro culpa de nós mesmos, porque está muito próximo. Quando andamos, não foi por causa 
de nós, mas sim, com demais, só tem oito urnas, e demais já foram retiradas, a mesma coisa esta 
acontecendo no dajekapap, estão tirando urnas lá, nós não estamos fazendo nada para impedir. 
Segundo ela, a urna que está em são Manoel, o finado Biboy é que está direcionando, sendo líder. Por 
isso, é preciso que seja visitado antes de decidir sobre o destino e não o contrário, segundo ela, o pajé 
afirmou que estão sofrendo, querem sair, mas, quanto nós não podemos tirá-los porque não podem se 
dar bem noutro lugar, caso contrário, seriamos castigado. Então foi acordo, a pedido dos encantados, 
uma visita, durante dois em dois mês, segundo ela, o pajé teme porque se considera jovem, porém 
afirmou que ninguém não se deve se preocupar, porque todos os pajés sabem o que pode acontecer 
ou não. Por isso, perguntou se estão fazendo ritual, porque coisas sagradas não deve ser tratada da 
maneira equivocada. Segundo ela, o direto da empresa estava desmerecendo o munduruku, afirmando 
que os munduruku não eram atingidos, mas, de acordo com ela, um jovem rebateu dizendo que 
karobixexe e deko’a, era da língua munduruku, portanto era da propriedade do munduruku, durante  
a visita, o professor Antonio saw foi o relator, que segundo ele ainda não esta pronto. A urna referida 
é considerada como deko’a, uma vez que tem a ver a mão de peixe, tanto que, estão cansados porque 
merecem ser cuidados, pois são vivos, o pajés tem noção. [...] 
João (leitura da proposta da Pusuru)... 
Dr. Malê, foi muito trabalhado durante a escritura da carta, sendo que foi considerado todos os itens 
importantes, inclusive segundo ele, tem áudio e vídeo, caso os munduruku tiverem interessado. 
Quanto ao processo de demarcação, sawre muybu está no processo de andamento, quanto jaybu e 
apompu, ainda na viabilização dos estudos antropológicos que ainda não foi entregue, inclusive 
acompanhado pelo Camões, mas, pretende dar seguimento. Quanto sawre Muybu, ainda está no 
processo de andamento, previsto ainda neste ano  com a possível data no mês de setembro. Já o O 
Ponta e isolados, mPF ajuizou em cuiaba, já que há oito esta em processo, assim fica como previsão 
de dar seguimento posteriormente, cabendo até a funai dar seguijmento para encaminhar ao MJ o 
processo finalizado, (Pontal), qunto ao Kayabi, já foi quase pronto, porém há um contestação que 
possibilitaria o cancelamento, no que dizia invaiável ao processo de homologação, tendo e 
consideração marco temporal, ainda que o marco temporal não seja aplicável neste caso. Além disso, 
há muitos sítios arqueológicos, com isso o ministro suspendeu o registro no cartório, o que significa 
que não esta necessariamente anulado. Com isso, fica a critério do IBAMA, em que acataria para o 
bem ou para o mal para os indigenas na demarcação territorial. Portanto, foi suspenso para não ser 
utilizado pelos empreendimentos, mas não quer dizer que não pode ser protegido, até que seja 
concluído o processo. Apresentação da coordenação da educação de Jacareacanga, Isaias Kirixi e 
Geandria Kaba Munduruku. 
Dr. Malê p2-  a base dessa demanda foi realizado os movimento s realizadas pelas ongs da região de 
Teles Pires, tal Dociê, trata daqueles itens que são negados por empreendimentos, o que tange a 
impactação do rio, de carodo como ele, tais demandas mpf faria valer perante o empreendimento, 
principalmente, sobre diminuição dos impactos e PBAI...por isso que foipontuada por Malê junto 
com sua colega, uma vez que desde a consulta nçao foi considerado, contudo não foram adequados 
quanto ao processo, sendo que não houve consulta previa, inclusive isso pode estar ocorrendo na vara 
da primeira instancia, tais assunto tem a ver direitos do povo indígenas, sendo empreendimento 
representa grande escassez de alimentos como peixe, inclusive água. Tendo necessário, veririficaçao 
do tratamento de agua e peixes [...] – sobre o PBAI e consulta previa, e demais são itens, compete a 
funai, sobre a diminuição de impactos e demais respectivos são mal feito, por isso a funai não 
concorda como procedimento... segundo ele, o presidente da funa, nesta semana concorda o processo 
equivaocado da saõ Manuel, por isso usará da força politica para averiguar sobre o caso, assim como 
do Teles Pires. Sendo que os impactos não foram medidos de forma concreta, considerando que 
ninguém fica livre disso, assim também não houve a realização da política de forma a comunicar e 



informar, por isso, a funai não concorda, mas é dever do Ibama também concordar com o caso da 
funai. Inclusive essa é a situação atual, segundo, o mesmo vai tomar a medidas cabíveis por meio de 
Sinópolis, para a garantia dos direitos indígenas... algumas usinas, mesmo sem permissão estão 
divulgando que vai encher a usina neste ano, o que não passa de boato, inclusive segundo ele, já 
emitiu notificação, pelo mesmo motivo, que ainda há impacto sobre peixes, inclusive o ibama não 
emitiu a liberação de licença, inclusive na folha de são Paulo, a empresa foi notificado pelo ibama, 
porque na verdade, não é permitido a usina encher. Porque isso é terrorismo. Sobre a visita, de acordo 
com ele, terá uma reunião na missão, junto a funai, mpf e o povo munduruku, a fim de verificar o 
caso da morte do indígena. Porém, a devolução da urna é de direito da empresa obrigatoriamente 
fazer, segundo ele, todas a demandas forma acatadas, inclusive todos sabem, inclusive foi ciente em 
ceder a visitação para verificação do estado das urnas. Foram feito a realização dos rituais custeados 
pela empresa, inclusive, isso seja considerado como dano religioso contra o povo munduruku, assim 
como aconteceu como os caiapós... audiência pública na missão já foi informado, tendo previamente 
agenda outros procuradores... p7- sobre o assassinato do indígena, há elemento muito forte de que o 
mesmo foi executado pela legítima defesa pela polícia, porém, o mesmo recorreu isso não deve ser o 
real, visando levar ao júri popular, inclusive, há seu colega que já deu o parecer sobre o caso, que tem 
que ser verificado. Segundo, ele, o juiz responsável prometeu no mais breve possível, que era para 
ontem, porém não devido o imprevisto, mas ainda continua em processo... o mesmo pretende verificar 
mensalmente... 
João kaba Obs: redigir proposta item 4- pajé Paulo Karo: esse assunto tem ser respeitado para ele não 
dá para mexe, portanto tem que colocar por lá mesmo, porque não deve ser desrespeitado. Mas o 
mesmo informou que ainda não tem conhecimento porque não foi visita, mas, diz que, lá uma idosa 
que veio visita-lo, que informou que nesta área havia sua urnas, as quais os brancos quebraram, por 
isso, o mesmo quer apenas entender da boca daqueles que foram. Segundo ele, precisamos fazer de 
forma minuciosa para não sermos posteriormente castigados. (... leitura de proposta.) 
Proposta pela indenização (Elinaldo: rs, 200.000.000,00; Bras e Marcelo: 300.000.000,00;  
Haroldo saw: o que for decidido para o caso de caso de urna, não pode ser dependente aos políticos 
e nem brancos, tem ser entregue diretamente aos próprios munduruku. 
João Kaba; em unanimidade – devolver a urna no mesmo local anterior, e a indenização no valor de 
300.000.000,00. (somente pode dar o parecer final sobre o caso). 
 Por unanimidade: Visita no intervalo de dois mês seguidamente; criação de Fundo Munduruku ; 
criação de museu no lugar originário; Pusuru seria responsável pelas ações; compra de automóveis 
para transportar os indígenas; indenização no valor de RS 300.000.000,00; quanto ao procurador, 
fazer com que o arqueólogo seja contratado para acompanhar o caso. Será elaborado um documento 
e posteriormente será assinada pelos presentes e entregue ao procurador que fará o processo cabível. 
Haroldo saw: qual seria a extensão da área para a construção do museu, considerando a área alagada 
ou terra não alagada. Dr. Malê, segundo ele, a urna conforme o povo ficará no lugar originário, ainda 
que não tenha o lugar de origem preservado, que seria interessante estudar lugar próximo para 
verificar a viabilidade considerando a terra enxuta, uma vez que, lugar original foi danificado. Por 
tanto é interessante que seja averiguado o lugar, e agradece pela oportunidade. 
Conclui às 18h55min 
 
Inicio às 8h -17-08-17 
 
Durante a abertura houve canto tradicional por Erneston, Lucimar Korap e Kabare. Na sequencia, o 
cacique do MT, explanu sobre a importância de sua participação nesta reunião , uma vez que, o 
emesmo esta pedindo apoio, no sentido de conseguir um professor para ajudar sua população, sendo 
que o mesmo teme que seu povo deixe de falar a língua natural. Já o Jones (seu filho), também se diz 
estar grato por estar participando na assembleia, de acordo com ele, pretende levar dosi professores 
munduruku que tenha conhecimento de escrita, leitura e cântico cultural, de acordo com ele, o 
objetivo é para que o governo não esteja contrariando por não valorizar a cultura tradicional. Segundo 



ele, há muitas lutas na sua região, principalmente na cidade de Juará-MT, que um dia contará com o 
povo munduruku do Tapajós. Os mesmos querem de imediato dois professores. 
Zé Kirixi: reforçou que os mesmos precisam de ajudar, por isso, é dever dos interessados se 
manifestarem, segundo ele, já tem o projeto para garantir. Arnaldo Kaba: precisamos ajudar, qualquer 
que se interessar pode se manifestar... 
(leitura da carta do Pusuru) para aprovação (in pc) 
Cândido se diz, estar descontente, uma vez que, segundo ele, Ipereg Ayu fez com que houvesse 
desencontro no que diz a vinda do procurador, na ocasião, a mesma enviou o documento impedindo 
que MPF participasse nesta assembleia. Segundo ele, tem o áudio do Valdenir, assim como o 
documento enviado pela Maria Leuza. Então foi difícil para realizar esta assembleia. Sugeriu que 
fosse cancelada a Audiência Pública que seria na Missão Cururu. Segundo Candido, o Movimento 
está vendendo a imagem do povo munduruku. Na ocasião se emocionou, assim como a idosa 
(Kabare). Zé Kirixi, o povo presente tem autonomia, mencionou que, caso há desrespeito por pare 
dos contrários, é preciso que seja denunciado a polícia. Relatou que, precisamos nos unir de forma 
organizada e sábia, para não causar qualquer tipo de desavença. Camaleão: para tirar o Raulien não é 
difícil, o povo tem autonomia. Apresentação do vice-prefeito de Jacareacanga-Pa e sua comitiva, 
Valmar. Lamberto Paygõ; se apresentou como professor universitário da UFPA... se diz estar muito 
triste uma vez que algumas lideranças prejudicando a organização do povo munduruku, para ele, 
essas estão contrariando os princípio, como o exemplo, no caso do pagamento de 20 dólar recebido, 
que de fato não beneficiou nenhuma aldeia, ninguém, o certo para ele, que todos apoiem o movimento 
com interesse comum, como no caso da transamazônica, que é a fonte principal de escoamento de 
produtos agrícolas, foi o que os cacique interditou para que voltasse o funcionamento da funai, sendo 
que é de grande importância, uma vez que, todos precisam, dos serviços da Funai... Fabiano Borõ; 
não concorda muito sobre o que estão levantando a respeito de que o movimento está impedindo, 
para ele, os guerreiros não estão fazendo isso e sim estão lutando emprol da demarcação, da proteção, 
do território, por isso estão junto, para ele é interessante que isso seja arquivado, porque quando se 
tem interesse há sempre algo errado, por isso, pediu que a organização falasse a verdade e não apenas 
com interessantes próprios, a partir de hoje, não se faça mais o que está sendo feito, usando de má fé 
os caciques. Camaleão: é por isso que estamos precisando, para ajustar alguns erros que das vezes 
são cometidos. Zé Kirixi: o único erro é que das vezes, o Movimento usa de má fé o cacique geral 
que fora escolhido, neste mesmo local, sugeriu que a partir de hoje, não se faça mais o que estão 
fazendo. O mesmo, perguntou sobre o destino de 40 dólares, para ele, ninguém sabe mais para onde 
foi o valor recebido. 
Jones (MT): se diz estar contente por está presente no mei dos parentes, o principal meta dos mesmos, 
é que conseguisse os professores para trabalhar nas suas aldeias. O mesmo afirma que o povo 
muduruku é o povo muito forte, a exemplo de que até a barragem foi cancelada, por isso, pede o apoio 
para lutar na sua região, segundo, por isso, como povo forte, vocês são capazes de trazer qualquer 
órgão, quanto a questão política, vocês tem capacidade de eleger deputados, prefeitos porque tem 
demanda para isso. O mesmo pede que façam parte nas visitações às funerárias. Haroldo saw: pediu 
que se façam mais o que está acontecendo, principalmente o de estar jogando desavença aos caciques 
presentes. Houve a união do momento que foi queimado a delegacia, todos participaram sem divisão, 
para ele é interessante que isso não seja mais feito... assim como ocorreu com o cacique geral, que 
foi usado por terceiro, o mesmo acredita que, ele não faria isso, porque esse não tem tal pensamento. 
Para ele também, a escola, as religião, não traz resultados positivos, sendo que, deixam as pessoas 
com pensamentos contrários... para ele, quando o povo munduruku esteve com fama devido as forças, 
muitas ongs se aproveitaram, colocando pensamentos contrários, induzindo-os a desconsiderar a 
funai, mas ressaltou que, o movimento não de uma organização como qualquer associação presente 
no povo munduruku... sugeriu que cuidássemos tudo o que nos pertencem como sagrado. De acordo 
com haroldo, não adianta alguém fazer o documento de forma oculta, porque de qualquer forma mais 
aparecer se um dia for pesquisar, para que isso não ocorra, é preciso que seja feito a regra, critérios 
para definir como seria a norama para fazer qualquer tipo de ação, devemos estar unidos, sem 
qualquer denominação, segundo ele, todas as organizações pertencem a todos. Por isso, pediu que 



todos tenham cuidados para cometer qualquer equívoco... de acordo com ele, o Haroldo Bieri, 
informou a ele que na Europa há campanha Munduruku, a qual é usada para angariar fundo, a mesma, 
segundo ele, tem o vídeo do cacique Vicente solicitando recursos aos países para interesses. Quanto 
a conta no exteirior, de acordo com ele, Maria Leuza possui a conta para reeber alguns fundo do 
exterior, sendo já recebeu certos e que ainda com previsão de receber posteriormente, sugeriu na 
ocasião que, nínguem usa mais de má fé os caciques, os pajés. Segundo Haroldo Saw, não gosta do 
Marquinho do FAOR, sendo que o mesmo fez o projeto em nome do povo munduruku e Pusuru, que 
fez com que desviasse o recurso de 500.000,00, antes era outro coordenador, na sua posse Marquinho, 
desmentiu o suposto, afirmando que não fora aprovado, mas que tinha o projeto no valor de 80.000,00, 
porém era de uso próprio para reformar suas sede. Para ele, esta reunião é apenas para o 
fortalecimento da organização do povo munduruku. Que mostremos aos cacique somente as coisas 
interessantes e positivo. Primeiro encontro ocorreu no ano de 1996, na época de Roberto, Haroldo e 
demais lideranças de cada região. Nessa época, os encontros eram realizado de forma transparente. 
Já no dia de hoje, essa tradicional ficou dividas, isso acontece desde a política da funai, funasa e 
demais órgãos, como é o exemplo de Condisi, que das vezes, a pessoa responsável conhece sequer 
seu papel. Antes era organizado, e hoje isso tem que ser corrgido ára que todos seja unidos à moda 
antiga dos munduruku, tendo resultado positivo ao final das reuniões, é porque a associação é que 
direcionara, acompanhando para de fato ser concretizado. (conta a história da demarcação do TI 
munduruku). Isaias Kirixi: se apresentou como lutador do povo munduruku, mas que na atualidade 
esta lutando em prol da educação, segundo ele, esta reunião é para concretizar o fortalecimento dos 
caciques... antes a população era estimada em 3.000 pessoas, que na atualidade o número dobrou. No 
dia atual, a chegada de várias organizações como igrejas e demais organizações apareceram como 
forma de divisão do povo munduruku, a exemplo disso a igreja e a sesai coloca lideres dividindo o 
povo, assim com a igreja, das dois tipos de lideranças, o de deus e o do diabo. A mesma questão 
acontece com a questão da política da funai. Mas para ele, por isso há desavenças, porém para buscar 
a correção das divisões é que foi feito este encontro, essa questão envolve várias coisas, como no caso 
de politica partidária, que ficou somente os três vereadores. Segundo Isaias, ficou chegar nesta, uma 
vez que, a secretária não queria liberar a sua saída, que quase até brigou por isso.(conta a história das 
lutas, na época da dificuldade), sugeriu que as lideranças fizessem paz em suas aldeias dentre seus 
parentes, porque para ele, o mesmo vê e também ouve sobre as divisões. Vice-prefeito, Hans Kaba: 
se apresentou como formado em Letras, filho do cacique geral Biboy, ex-verador e vice prefeito na 
atualidade. Falou sobre a formação de ibaorebu, problemas, relacionadas à organização do povo 
munduruku, sobre o protocolo imcompleto, que ser reformulado para tratar das diversas 
questões...segundo ele, o mesmo é liderança dos brancos e dos indígenas, por isso teme e convoca o 
povo a ajudar nas lutas. Almoça às 12h40min 
 
Retorno às:  
Adaisio: informou que o procurador não pôde participar nesta assembleia devido o imprevisto, no 
que tange a Operação na ragião de São Manoel (o mesmo enviou o áudio). João Kaba; mas afirmou 
que o que for decidido no encontro será encaminhado ao processo. De acordo com o João Kaba, a 
pauta será referente sobre a questão da organização. Tomas Manhuary (rio das tropas): perguntou se 
somente o garimpo traz coisas ruim, de acordo com ele, falar mal ao outro não pode ser porque todos 
praticam coisas ruim, segundo ele, muitas coisas são difíceis de conseguir, inclusive os políticos no 
passado não deram nada, para somente o garimpo fez com que conquistasse alguma de bom para sua 
aldeia, e pediu que todos falassem com cuidado. Valmar Kaba: pediu que fosse debatido apenas uma 
pauta, porque trata do fortalecimento do povo, e que representatividade deve ser atribuída a 
associação Pusuru. Carlos Dace (capitão-restinga): mencionou que não se deve desviara do assunto a 
ser tratado e nem falar mal sobre a garimpagem, porque os garimpeiros que estão ajudando a pedido 
das lideranças, os alimentos para os presentes, a associação dever ser fortalecida...Jacirema waro: 
falou que os caciques são pessoas de referência, pois são experientes para nos ensinar, embora não 
saber escrever, para ela, quanto mais pessoas são estudadas, mais cometem coisas erradas por meio 



de documento, pois com a boca não dá para errar. Pediu que todos se unisse, tanto os guerreiro do 
Movimento, quanto os do guerreiro. Cecílio Kirixi, para ele, somente a associação deve ser 
revitalizado, pois o movimento não é da nossa cultura, de acordo com ele, se o Movimento não estiver 
de acordo com os caciques, o mesmo não fará mais parte do movimento. Jones Adenildo Kirixi: 
segundo ele, já foi fechado sobre os dois professores para ir ao Mato Grosso, os seguintes professores: 
Bonifácio Kirixi e Rosildo Karo, quanto ao tempo fica a seus critérios, esses professores seriam para 
ajudar a manter a língua original, uma vez que, nem munduruku dessa região não são falantes e 
poucos são falantes, isso ajudaria a manter a cultura original, o mesmo se diz muito grato. Segundo 
Alzildo Karo: se praticarmos tudo o que falarmos, teríamos objetivo mais concretizado, quanto a sua 
ida ao MT, aplicaria referente o que aprendeu no curso do Ibaorebu durante 9 anos. Já o Bonifácio 
Kirixi: segundo ele, está feliz por estar presente neste encontro no qual se debate sobre a organização 
do povo, quanto aos parentes do MT, se diz que vai para colaborar para os parentes do MT, o mesmo 
relatou que trabalha no município de Jacareacanga, mas se diz está disponível para entregar a outro, 
seu desejo é contribuir em prol dos parentes, oferecendo tudo o que aprendeu. Mariza kaba. 
(PRESIDENTE DA CONDISI)   que ela  esta falou  si algum dos caciques   representantes  do povo  
si  os capitão  vi que eu não tô trabalhando bem que  eles podem chama atenção dela pra aconselhar   
que ela respeita  todos os caciques  que ela que trabalhar bem para ajuda o povo que ela sempre esta 
disposto para atende tudo mundo mas diz que  não eh fácil trabalha com nosso povo  . Candido waro 
diz que ele ficou preocupado com o documentos e o motivo d0 procurado  ter ir do embora  que ele 
fez compromisso com o nosso povo mas  foi embora desrespeitando o nosso povo que não cumpriu 
o compromisso mas ele diz vai procura sabe o motivo de ele ter ir do embora . que si não nos vamos 
escolher a comissão pra nos irmos ate ele fazer audiência e  entregar o documento nas mão dele... de 
acordo com o cândido, o Ademir Kaba recebeu o valor de 40.000,00, na ocasião mostrou a cópia, o 
mesmo não entende como tal associação recebeu esse valor, sendo essa associação não está ainda 
registrada e legalizada perante a justiça (mostrou à plenária). Hans Kaba, se diz está muito alegre 
devido presenciar os parentes do MT, o mesmo acredita que não tem dúvida sobre os papeis desses 
professores, para ele os mesmos são preparados sendo que estão capacidades por meio de Ibaorebu, 
e recentemente UEPA, assim pediu os parentes criasse ou produzissem cartilhas junto com eles para 
ensinar crianças. Sandro waro: se diz estar preocupado,porque diversas organizações que está 
deixando o povo preocupado, segundo ele, está feliz por um lado porque pude ver os parentes do 
mato grosso, mas fica preocupado porque para ele, há regiões que está apenas usando de má fé o 
nome do povo munduruku, a exemplo disso o povo do Baixo tapajós assim como do Amazonas. Para 
ele é interessante que o movimento possa ajudar nossos parentes, do nosso território, porque há pistas 
e lugares que precisam de força, por isso segundo ele, é preciso que seja fortalecido a organização do 
povo munduruku, explanou que está preocupado porque há acadêmicos que estão repassando 
informações sobre a nossa cultura, isso acontece no baixo Tapajós, assim como no Amazonas, 
segundo Sandro, precisamos ser ciente no que falamos, para não seguir adiante, segundo ele, é 
interessante que todos sejam cientes nesse sentido, para o problema nunca vai acabar e por isso não 
devemos estar acendendo a desavença, para ele Movimento e Pusuru não representa algo errado, mas 
sim algo positivo, o exemplo disso, é a unificação de ideias sobre as propostas, e que ninguém se 
manifestou contrário pelo contrário foi aprovado por unanimidade. (...) leitura da proposta corrida 
(...) logo após foi explanado sobre o que foi discutido no que tange as propostas referentes às urnas 
... Adaisio: ressaltou que teve dificuldade para realizar esta reunião, porém somente uma ONG de 
Brasília se disponibilizou assim com a equipe do ICMBio... segundo ele, alguns parentes não puderam 
estar presente devido o eventual problema, pelo menos tinham como, TNC havia custeado, mas 
mesmo assim não vieram, esse grupo tinha objetividade de dar palestra (Coiab e Fepipa). Segundo 
ele, amanhã terá a continuidade da reunião para tratar dos assuntos em pauta. Na ocasião houve as 

despedidas dos participantes: Hans Kaba, Elinaldo Kirixi, Isaias Kirixi.  



Adriano (ICMBIO) da cidade de Itaituba-PA: que defende o patrimônio nacional, que desenvolver a gestão de 

desenvolvimento sustentável. Uma vez que em certas regiões as unidade de conservação tem interface com 

TI munduruku, principalmente sawremuybu, e do Crepuri. Inclusive já foram feitas algumas expedições que 

visava fazer mapeamento, sempre acompanhado pelo Pusuru, alias o trabalho está na fase de conclusão o 

de relatório posteriormente será entregue aos munduruku, com parceiros, inclusive os munduruku estão e 

devem participar nesses trabalhos. (Trabalha nas áreas de conservação das florestas). Na sequência, Marcelo 

do serviço florestal, primeiramente cumprimenta o povo, as lideranças e se diz estar muito contente, 

segundo esse órgão faz parte do governo que foi criado em 2006, na mesma época que foram criadas as 

unidade de conservação, essas, inclusive então próximas as terras indígenas, como no caso de sawremuybu, 

proem, esse órgão tem a responsabilidade de promover para fazer sustentabilidade no que tange qual pode 

ou qual não pode ser usada. Esses trabalhos são para beneficiar e gerar renda para as sociedades. No 

momento apresenta o material que explica sobre sua política de trabalho, e pretende distribuir aos 

presentes. Segundo ele, órgão pretende realizar trabalhos na região de trabalho, mas mencionou sobre a 

colocação do Hans, que reclamou sobre a tecnicidade da linguagem, para colocou que seria interessante de 

forma mais eficiente, a fim de que todos podem entender, se caso for técnico será procurada forma para 

amenizar. No fim se diz estar muito agradecido, por acolhida. De acordo com João os mesmos deu apoio no 

sentido de alimentação, combustíveis e demais, no fim os agradeceu. Logo no final da reunião do cacique 

geral, pediu que seu afastamento para esta plenária e colocando à disposição para definir quem será o novo 

cacique geral e que deixará o cargo na Assembleia Geral na aldeia Restinga, o mesmo destacou que essa 

função não tem recurso financeiro para este trabalho, o mesmo agradece todos os caciques. Em seguida o 

seu Martinho Borum Munduruku, destacou que o cacique geral, não precisar participar sozinho das reunião, 

o mesmo não aceitar que não haverá afastamento deste encontro e nem na assembleia que acontecerá no 

aldeia restinga. No entanto se afastar este cacique haverá um grande atraso nos trabalhos e destaca que 

muito tem estudos mas não conseguem a orientar este indivíduo, muito proferem que a associação indígena 

sempre recebem recursos mas ninguém sabe onde foi aplicada e outros como o movimento indígena que 

atua na região. As 19:00 horas a reunião encerrou no período.  As 8:00horas da noite foi feito uma leitura do 

estatuto para os caciques informando as alguns artigos que foram alterados neste documento da associação 

Indigena. As 08:00 horas da manha no dia 18 na sexta feira, dando-se inicio com a apresentação da dança 

cultural cantada pelo indígena(Lucimar Korap Munduruku) e em seguida foi cantada um cântico pela senhora 

Indigena(Kabare). Logo em seguida foi encolhida de cada região os caciques,  e os mesmos após escolheram 

os guerreiros por regiões e também os representantes das mulheres que por cada regiões e ao mesmo tempo 

também a maioria dos caciques escolheram o acessor do cacique geral do povo munduruku em unanimidade 

o senhor José Crixi Munduruku. Após disso foi feito a leitura do estatuto pelo senhor Adasio  kirixi 

Munduruku, explicando  os artigos que foram que foi feito uma alterando, o mesmo destacou que não foi 

feito todas as mudanças, mas que através deste encontro haverá uma alteração através dos lideres dos 

caciques, todos os caciques aceitam essa alteração. O coordenador da FUNAI-CRT – Ademir Marcedo, frise 

que todos as declaração para viabilizar as  mulheres indígenas que casam com os homens brancos tenha uma 

declaração da associação Indígena e dos caciques da aldeia, o mesmo destacou sobre o servidor da FUNAI- 

Rauliem Oliveira de Queiroz, vinsto que o mesmo destacou que são insuficientes dos funcionários e não tem 

ninguém pode fazer exercer esta função de pagamento. Que em todo Brasil os funcionários da FUNAI, 

principalmente estaõ quase chegando o tempo de aposentar que  falta apenas dois anos, o mesmodesta 

sobre o fortalecimento da FUNAI, o mesmo agrade a todos os caciques da aldeia. O nosso amigo Jones Kirixi 

Munduruku, destacou que esta muito feliz pela participação por ter conseguido o objetivo neste encontro, o 

mesmo destaca esta muito preocupado pela falta de fortalecimento da língua munduruku, muitas vezes 

sempre preocupado com as situações que envolve com o casamento de mulheres indígenas e dos homens 

com mas mulheres não indígenas, visto que o mesmo precisa do apoio dos parentes da região do povo 

Munduruku, o mesmo precisa para manter o parceiro com os munduruku do estado do Pará, e do munduruku 

do estado do Mato Grosso,  o mesmo frisou que o laço de parentexto. A coordenadora do DSEI- CLeidiane 

Carvalho Ribeiro, visto que todos os indígenas deixasse de ficar divido , segundo ela que os caciques seriam 

os conselheiros, em vista os parentes da do Mato Grosso, deverá apoiar pelos parentes, visto que apresentou 



a Erineide, como coordenadora da CASAI de Jacareacanga, que a mesma pode ter mas atendimento, Visto 

que a enfermeira Daniela, visto que a mesma fica sempre estará atendo as  comunidades locai, do fato que 

a partir de da constituição da os jovens a partir de 18 anos todos devem seguir o caminho que vai seguir , o 

mesmo pede que os membros deveria ler mas sobre o  assunto...em virtude que o servidor não tiver com 

essa experiências  ficara difícil o atendimento as  todos , visto que os DAS foram extintos, o mesma desta que 

haverá outros servidores que passaram e estão vendo outros servidores novos. Destacou que o Haroldo está 

atuando na SEROLG no DSEI, o mesmo está muito confiante que deve aprender e coordenar. O senhor 

Adonias Kaba Munduruku, falou sobre o estatuto, visto que deve ser alterado, sendo que a maioria dos 

indígenas usam declaração das organizações indígenas e das comunidades locais, que existem uma lei 

organiza, sobre o nepotismo, visto que uma preocupação muito grande para os povos indígenas, sobre ao 

autoconhecimento, destaca que sempre existem apoio, que mesma seja considerado como indígena 

originado seu povo. Para finalizar todos os caciques de várias regiões fizeram os seus agradecimentos 

despedindo dos seus parentes.... Nada mais havendo a tratar e agradeço a presença do Sr: Adaísio Kirixi 

Munduruku-Coordenador da Associação Indigena Pusuru. A reunião do I- encontro dos caciques, lideranças, 

professores, guerreiros do povo Munduruku e os demais presentes encerrou-se às13:30  horas. Eu João Akay 

Kaba, secretariei a presente reunião, lavrei e assino a presente ata. 

 
                                           Itaituba-PA, 18 de agosto de 2017.  
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