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A SECRETRARIA:

Tendo em vista o teor das informações e dos 

documentos presentes no Ofício em anexo, da Administração Regional da 

FUNAI, em que relatam agressões físicas contra indígenas'Kaxinawá,)em 

Feijó-AC, assim como abuso de poder por parte de policiais aVtS^numa 

flagrante motivação de tais atos em razão da condição de indígenas das 

vitimas, o que faz configurar, cristalinamente, o interesse da "Causa 

Indígena" e a "Disputa sobre Direitos Indígenas", previstos no art. 109, 

X I, , da CF/88, tome-se as seguintes providências:

a). Autue-se os presentes documentos como 

Procedimento Administrativo, com vista a colher elementos de prova 

para:

l '
Rua Epaminonda» Jácome, 3 4 6 - Centro —  Fone» (068) 223-2790 | í ;a b ) -  224-0321 |PABX) -224-0673 (FAXj —  CEP 69908-420- R io BRANCO- AC
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a .l.) fu tu ra  interposição de Ação de Improbidade 

Administrativa contra os Agentes Policiais

a .2.) futura interposição de Ação Civil Pública 

visando a reparação moral e material que os indígenas agredidos 

sofreram, assim como a humilhação que toda comunidade indígena sofreu.

b). Primeiramente, solicite-se cópia do inquérito 

policial instaurado na Polícia Civil bem como cópia da Ação Criminal 

perante a Justiça Comum, acaso já  deflagrada.

da conveniência de requisição de abertura de inquérito policial, visando 

apurar a ocorrência, em tese, dos crimes de lesões corporais e abuso de 

autoridade, praticados contra os indígenas GERALDO MARTINS DA 

SILVA KAXINAWÁ e MANOEL LOPES TEIXEIRA KAXINAWÁ, 

ressaltando-se que as condutas em tese criminosas foram praticas em 

razão da condição de indígenas das vítimas; ou, da suscitação de conflito 

de competência perante a Justiça Comum.

diligências tomadas e, na mesma ocasião, solicitando informações 

adicionais de sua Procuradoria Jurídica, caso as tenha.

e). Providencie-se a oitiva dos membros do C IM I que 

acompanharam o caso.

c). Após as informações acima deverá se analisado

d). Oficie-se à FUNAI comunicando sobre as
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f ) .Providencie-se, via FUNAI, a vinda dos índios 

GERALDO MARTINS DA SILVA KAXINAWÁ e MANOEL LOPES 

TEIXEIRA KAXINAWÁ, para prestarem declarações (na data em que 

forem ouvidos na Procuradoria poderão ser ouvidos na Polícia Federal, em 

sendo necessário).

Rio Branco(AC^J de'setembro de 1999.

CL A U D IO  VALENTIM C R IS T A N I 
Procurador da República
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MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS; “ Julio 
Santos ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Julio Santos ... “

JUí>£ IKALUU htKIVAINUti IVIAKIIIMô, t\AAIÍMMVVA, 40 ANUO:
“ Foi .. ai ele saiu, chego outro ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Era verão? “

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ Era verão, sim ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Verão ... “

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
" Era ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Depois do Julio Santos, aí ..."

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Foi o
... o seu ... "

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
" ... Honorato. né ? ... Foi ... Honorato ... seu Zé tava aí ..."

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " ... O
outro ... teve outro também ... que hoje é enfermeiro ... "

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ João Pé ... "

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ É ...
João Pê ... "
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senhor mora por aqui ... é ... o senhor tem algum problema com 
o ... os cariú (não-índios) aqui?’ “

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ Tenho não. Até agora, não ...”
GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Durante esse tempo ... é ... o 
senhor poderia contar prá nóis ... é ... antigamente como era a 
borracha aqui ? Como é que ... que que !ceis faziam aqui, 
antiga mente 9 “

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ Antigamente, se quisesse guarda dinheiro, o cara ia cortá. Dava 
borracha mesmo. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Voceis trabalhavam prá quem?"

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
" Nóis ? “ .

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ É ! "

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS: 
" No começo, nóis trabaiava pro patrão, num sabe ? Nesse tempo 
só era patrão nos seringais, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: "Quem era os patrão?"

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS: 
" Patrão é ... no tempo qu’eu cheguei era ... como é o nome do 
cara ? “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " Ah ...
eu num lembro ... era ... !:

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ .liilin .9 antns “W  V I  I > W  V »  I I v  V /  V /  . .  .
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MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Nem o
papai ... Nóis só morava assim ... separado. Toda vida."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Separado, né ? "

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “
Separado. Separação todo tempo. Do jeito qu’eu morava lá onde 
meu pai, moro com meus filho aqui. Todo tempo. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ E, de lá. prá cá ... o trabalho 
de vocês ... qu!é que vocês tão fazendo? “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ O que
nóis faiz. é ... prantá, culhê e ... meu marido pesca ... também ... 
e: v • ‘ 1 ' ' , ;u era nova, eu ajudava muito ele,
mas agora nao ajudo mais porque eu só vivo chei’ de ... só vivo 
mais é doente ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ E. e ... os cariú, os branco, 
eles tem ... assim ... feito algum mal com voceis?"

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Não ...
nunca fizero mal à nóis ... Graças a Deus. Pelo tempo que nóis 
mora aqui, nunca arranjemo inimigo, graças a Deus. "

GERALDO CARLOS ALBERTO:" E ... durante esse tempo ... é ... 
a convivência com eles foi boa ?"

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Boa ... 
Todo tempo ... Graças a Deus ... Nóis aqui, graças a Deus 
vivemo bem ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO:"... Nós acabamo de ouvir aqui a
palavra de Maria Pereira, moradora aqui na colocação Formiga. 
Nós vamos ouvir aqui a palavra do esposo da dona Maria, senhor
José Iraido Fernandes,! Seu ira.ldo ... é durante o tempo que o
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MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " Papai ?, 
cortava seringa., plantava ... prá ele cumê ... Quem abria aqui a 
colocação., tem vantage ... aqui era bruto ... !‘

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O seu pai vei\ vei' de onde ? “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " Meu
pai ?, ele quem vei’ do Nazaré, também ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Veio lá do seringal Nazaré ... “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Foi. 
Seringal, era Nazaré. Quer dizê ... nóis morava lá prá cima ... no, 
Novo Japão ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Novo Japão, né ? “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Era. Eu 
era criança e nóis saimo de lá e viemo pro Nazaré. No Nazaré 
eu me formei e me casei. Ai ele me deixou lá, vei’ imbora ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: !! A senhora morou em alguma
área indígena?"

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Não
senhor ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: " ... assim como fazem os outros 
parentes ? “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Não, 
não ... Nunca, nunca moremo."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Nem o pai da senhora?"
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MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " É ."

GERALDO CARLOS ALBERTO: 11 A quanto tempo a senhora, a 
senhora tá com ele ... junto com ele ... “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Tá
com, tá com ... 27 anos, mesmo."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ 27 anos, né ?"

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ É ...
É ... Não., è 28, né? ... “

JOSÉ IRALDO F. MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS: " Nóis
casemo ... foi o. fòi o ... 71 ..."

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " Foi ...
foi ... que nóis casemo." ,

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo. Então, é ... aí vocês 
sairam lá do ... seringal Nazaré e vieram morá aqui ..."

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Foi. 
Que, papai puxou nóis prá cá ... prá nóis vim praonde ele tava. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Seu pai já morava aqui?"

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ Já
morava ... fazia tempo quele morava aqui. Nóis vinhemo prá cá, 
ele tava curn 12 anos quele morava aqui. "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O que que o pai da senhora
fazia aqui ?"
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Pereira (Maria das Graças Pereira, 44 anos), moradora já tem 
muito tempo ... ela tem 44 anos. Nós vamos ouvi-la. Dona Maria 
Pereira ... há quantos anos a senho... a senhora mora aqui ? “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ O ...
tá cum ... 27 anos ... é, 27 ... 27 anos qu'eu moro aqui ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo ... “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ E ...
são ... fora o que meu pai morô, 12 anos ... papai morô aqui ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... Certo. Como é que chamava 
seu pai ... "

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: "Luiz 
Antonio. meu pai ... Luiz Antonio Pereira ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Como é que o seu Luiz Antonio
veio prá cá ? !<

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " Ele vei 
prá cá ... que nóis morava no seringal Nazaré ... aí. foi tempo 
queu me casei cum meu marido ... eie ... num se deu lá; com 
mi... com nóis. e, parece que achou ruim, né ?, porqu’eu me casei 
com ele, que ele não queria ... aí, ele ... e!e vei: imbora prá cá, 
eu fiquei !á ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: :1 Como chamava seu marido?"

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " É o 
irado (José iraido Fernandes Martins, Kaxinawa, 45 anos), aqui

GERALDO CARLOS ALBERTO: "Iraido, né ? "
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GERALDO CARLOS ALBERTO: ,! ... prá eles trabaiá ... “ 
GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ... 
prá eles trabaiá, junto. Quer dizer, premeramente eles trabaiava na 
seringa ... depois que a seringa abaixou o preço, eles trabaia na 
agricultura, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... agricultura, né ? "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum, 
hum. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Eles produzem muito aí? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: "
Produzem ... Eles planta arroz, milho, cana, roça, banana ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: 11 Qua! que é o nome desse 
garapé aqui que divide o seringal Curralinho, da margem direita, 
seu ... seu Geraldo ? "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: 11 Rapaiz, 
nóis dá . a margem direito ... !<

GERALDO CARLOS ALBERTO: " É. dessa margem direita, que 
nós estamos ... Esse igarapé que nós vamos tirá o pau dêle. 
como é que chama ..."

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ... é
.. chama de Treis Unido, né ?"

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Três Unidos, né ? Tá bom, seu 
Geraldo. Aos 22 de julho de 1998, estamos aqui no ... colocação 
do seringal Formiga ... é ...aonde que nós presenciamos aqui ... é 
... um total de seis casas e, e, quatro famílias ... É ... nós tamos 
aqui na colocação Formiga, às margens do, do igarapé Formiga ... 
aqui mora quatro famílias indígenas. E ... vamos ouvir dona Maria
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GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: 11 É “ 
GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Mais ou menos quantos anos 
deve ser ... Quantos anos, mais ou menos qu;eles tão aí nesse 
colocação ... Cês tão cum, cum dez anos aqui .. “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É  . . .

Eu, tô cum dez anos que moro aqui. Agora, os tempos que eles 
chegaram ... já ... já tão cum mais de trinta anos, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Mais de trinta anos ... Eles, 
eles são seringueiro aqui ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ São
seringuero ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: " ... seringuero, né ? "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " E. " 

GERALDO CARLOS ALBERTO: "E  ... são quatro famílias ? "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " E. São
quatro família."

GERALDO CARLOS ALBERTO: " E ... o senhor pode dar as 
família ... é ... os ... Quantas colocações eles tem ai ? "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Tem só
... As colocação que tem aí, é só uma mesmo, prá eies mesmo,
né? "

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Uma colocação .. “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " É ..
pro ... 11.
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GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ O, o , o
Geraldo ... eu vô... posso lhe informa aqui, em cima da 
colocação do Curraünho, é porque ... aqui ... é ... já foi ... diverso 
prá nois ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ numero das família ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA. 55 ANOS: “ É,
nome das família ... 11

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ que mora aqui desse lado ..."

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ ...
desse lado aqui. Nome das família que mora desse lado, é o Iraido 
(José Iraido Fernandes Martins, Kaxinawa, 45 anos); filho dele 
... Franciberto (Franciberto Pereira Martins, Kaxinawa, 18 anos); 
outro filho ... Éds ... (Francisco Edson Pereira Martins, Kaxinawa, 
22 anos); outro ... genro é o Alcimar (Alcimar Pereira da Silva, 
Kaxinawa, 27 anos); quatro família, que deu ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: " O senhor sabe lá o nome da
colocação, seu Geraldo ?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Eu, eu
sei. O nome da colocação é Formiga."

GERALuO CARLOS ALBERTO: “ Colocação Formiga. Há quanto 
tempo qu eles mora alí ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Antes 
de eu chegá aqui, eles já tão, n é ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Já estão, né ? “
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Entrevistas realizadas nos dias 22 e 23.07.98, no Seringal 
Curralinho, município de Feijó-AC, onde habita um grupo de 
índios Kaxinawa. Este Seringal Curralinho não é terra indígena 
reconhecida, ainda. As entrevistas foram realizadas por Geraldo 
Carlos Alberto, Técnico em Indigenismo da FUNAI, lotado na 
AER Rio Branco, na aldeia Nova Esperança e colocação 
Formiga. Nessa viagem ele foi acompanhado pelo sr. Anisio 
Barreto, Técnico Agrícola da Emater-AC. Na aldeia Nova 
Esperança, na margem esquerda do rio Envira, habita o grupo 
chefiado por Geraldo Martins da Silva, Kaxinawá, 55 anos (08 
famílias, num total de 28 pessoas). Na colocação Grota, na 
margem direita do rio Envira, habita a família de Erasmo 
Pereira, Kaxinawá, 49 anos (01 família, num total de 06 
pessoas). Na colocação Formiga, situada na margem esquerda 
da cabeceira do igarapé Formiga, afluente da margem direita 
do rio Envira, habita o grupo chefiado por José iraido 
Fernandes Martins, Kaxinawá, 45 anos (04 famílias, num total 
de 17 pessoas). No lado A da Fita 01, foram entrevistados os 
índios Geraldo Martins da Silva, Maria das Graças Pereira, José 
Iraido Fernandes Martins e José Hélio Lopes da Silva. No lado 
B da Fita 01, foi entrevistado o índio Geraldo Martins da Silva. 
No lado A da Fita 01, foram entrevistados os índios José 
Hélio Lopes da Silva, Geraldo Martins da Silva e Benedito 
Martins. No iado B da fita 02, foi entrevistado o índio Benedito 
Martins.

FITA 01 - LADO A

GERALDO CARLOS ALBERTO: " É ... 22 de julho de 1998. Nóis 
tamos aqui no ... Seringal Curralinho, a margem direita do rio 
Envira. Nós vamos conversar aqui com o líder, senhor ... o índio 
Geraldo Martins ... ele é da comunidade Boa Esperança. Seu 
Geraldo Martins, o senhor podia informar prá nóis o nome das 
pessoas que mora aqui no Seringal Curralinho, o nome da
r.nlnr^r.ãn
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'! endo em viste a evidência cie’ abuso cie autoridade. o® 
tortura f'sica e violência contra deis cidadãos indefesos, solicito que 
essa Procuradoria da RepuDlica tome conhecimento dos *atos e 
passe a fazer parte nos autos, na 'ntençSo de que es 
responsáveis sejam punidos e, se ter viável, que o Estado de Acre 
pague uma indenização aos dois índios vitimas desses agentes 
governamentais.

/U22

Atenciosa mente,

/íntomo Pereira Ntlo 
Administrodor Regional 

port 375/PRESde 20.05-99
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OFICIO n°237/GAB/AER RBR 5
Rio Branco. 02 He setembro cie 1909

Senhor Procurador:

Em anexo, estou encaminhando ã V Excia os seguintes 
documentos:

66 (sessenta e seis) tolhas de transcrição de titãs 
gravadas pelo indiçenista Geraldo Carlos Alberto, no seringal 
Curralinho. rio Envira. município de Feijó-AC; onde. entre vá nos 
assuntos, alguns Índios Kaxinawa ali residentes descrevem uma 
sessão do tortura que sofreram por parte de Policiais Militares em 
Q1.0d.97i

Memo. n° 450/GAB/AER RBR de 31.03.99 endereçado 
ao Procurador tía AER RBR/FUNA1. Dr. Lev; Alves de Souza onde

ilícito informações se íiguma providência jurídica foi tomada com
relação às torturas sofridas pelos índios.

Memo. n° 28/99 de 01.03.99 do Dr. Levi. endereçado ã 
aate Administrador: informando que o R/ünlstàrio Público Estadual, 
através do MP/PGJ/OF N° 037 do 09.04.99 solicita a abertura de 
inquérito para apurar òsses fatos.

Anexo â este memorendo. oóoiss de Exsmes de Coroe 
Delito, do Oficio do MPE ac Delegado de Policia de Feijó-AC e 

fermo de Declaração de 08.04.£ 1 .

A Suo Excelência o Senhor 
Dr. Cláudio Vaientim Crisíani
MD Procurador Chefe da Procuradoria da República-AC 
Rio Branco - AC
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levantamento com a gente. Então, eu, eu acharei isso que nóis 
tamo fazeno ... eu acharei isso que nóis tamo fazeno agora, 
fazeno os trabalho, prá nóis ... Então, nóis tamo assim, mais 
organizado, né? Precisamo sê mais au... organizado aqui, na, na 
nossa comunidade Nova Esperança. Então, prá frente, eu queria 
que mais gente aqui ... prá nóis, aqui em nossa comunidade, cria 
mais forca ... prá nóis, né? Porque, esse qu’eu queria ... fazê, né ? 
... Mais, os pessoal parece que tão ... tão chegano mais ... que 
já tem duas família já queria vim prá cá ... pr’aí, dependendo de 
voceis ... que eu queria mais gente prá nóis aqui ... p’a, prá nóis 
tê mais força, aqui. Nossas treis familia, quatro ... nóis num tem 
força. Agora., aumentano mais as família, cada veiz nóis tem mais 
... organizada nossa comunidade. Aí, então nóis forno ... nesse 
reunião ... que a Liliane falô ... prá nóis... ‘E vocêis, rapaiz, como 
é que voceis vão sê aí'... Ela ... ‘ rapaiz, vocêis tem que arranjá 
aí uns papel, fazê, fazê um cartório prá voceis, o que que vocêis 
faiz, !á no nosso... na comunidade de voceis1 ... Então, eu peguei
uma, uma idéia, né ? indo lá, então. Esses pessoal, é até meu
primo, meu sobrinho, então eles queria ... forno junto lá ... Então, 
cês precurá fazê a de voceis. Aqui nóis não tamo pretendendo 
voceis, não. Aí, cá comigo, fico com vergonha, né ? Então, tá 
certo, né ? Nóis vamo fazê com a nossa cabeca. Então, aí também 
peg... até peguei um papel já estragado, véi, iscrivido ... E pidi a
um doutô lá do... né ? Então, o Anseimo, do Cl Ml, seu do lado,
tem ... Anselmo, né ? Então, achô muito importante também. Aí, 
nóis vinhemo. Aí, o CIMI, a muié do Cl Ml falô pra' nóis ... ‘rapaiz, 
esses dia vou subi ...‘ “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Acabamos de ouvir a palavra 
do senhor Geraldo Martins, líder da comunidade indígena aqui do
Boa Esperança.

FIM DO LADO B DA FITA 01

FITA 02 - LADO A
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poíicia! foi eie. Até hoje eu num gosto de nem vê ele ...Quero falá 
ainda um pedacim das dificulidade que a gente tem aqui...“

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... pode começa ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Rapaiz, 
as dificulidade que a gente tem aqui ... ê, é, é assim ... Geraldo. 
Óia, aqui que nesse nosso ... vai sê a aldeia Esperança, a 
dificulidade que a gente tem aqui, é porque ninguém num, num dá 
apoio prá nóis, né ? Nossas pessoal mesmo, até diz por ... por 
aqui mesmo que não dava apoio à gente porque, é ... num ... 
n'é ?, ... saimo da aldeia. Então, isso aí que vale, essas pessoa 
que diz prá eles, também que porque aqui ... com eles mesmo, 
visto o lugá onde nóis tamo, assim isolado, né ?, aqui, escondido. 
Pois então, nóis agora mesmo falemo esses em lá ... nóis tinha 
u;as treis reunião, então os cara enxergaro a nóis, né ? Já fui 
chamado, acorrentado, prá nóis ... fugi. Então, ficô que a maior 
dificulidade que a gente tem aqui, olhai alguma reunião que a 
gente cha... às veiz convida a gente ... é fal ... faltá ... d’um 
barco que a gente tem aqui. Então, quand’ a gente, alguma veiz 
que a gente pega o barco, num precisa pagá, né ?, e, e nossas 
condição prá pagá passagero, num tem, né ? Então, valença ... a 
valença que ... esses duas muié do CIMI. que já treis veiz que 
nóis fumo, então compraro óleo prá nóis pagá, pagá a viagem, 
que a gente ... viajá mais eles. Então nóis forno essa viagem de 
assembléia, que ... ninguém num tava exergano a gente. Então, 
nossa cabeça mesmo, nóis fizemo por lá ... cumé que se diz ... 
o, o cartório que escreve, né ? ... Aí, né ?, nossa cabeça mesmo, 
nóis fizemo. Então de hoje em diante, a muié do CIMI, achou 
muito bonito aquilo, .né ? ... 'Como foi que vocês fizeram aquilo ? 
Foi alguém que de ... ensinaro vocêis ?’ ... 'Não, foi da nossa 
cabeça mesmo ...’ Eu achei muito importante aquilo, né ? 'Pois 
então, aquilo que vocêis tão fazendo, agora da amanhã em diante, 
voceis já tão enxergado, né ? ‘ Foi dito e feito. Até agora, hoje, 
nóis vamo ino bem ... que a ... pegano um apoio, já veio um 
cara que trabaia com a FUNAI, aqui, né ?, ... tava fazendo um
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embarca .. no batelão ... aí nóis vinhemo, né ? Cheguamo mei dia 
no porto de Feijó ... mei dia, não ... onze hora. Quand’ a gente 
ia, o, os quatr1, é... cinco policia ia levano nóis, prá reuni
Delegado ... ia almoçá. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... É ... já em Feijó ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Já em
Feijó. T a í 1 .. o ... os policiais pregunta ... ' T‘aí os, os bicho. Vão 
levano íá, que eu vô almoçá ... o ... que mais tarde eu venho. 
Vai. entender-se com eles. 1 Então, outro policial sem-vergonha 
também, de lá ... cumo é o nome dele ... nome dele ... é o 
Antõe Dourado, disse:' Aí, então, enquanto o outro Delegado chega 
aqui, eu ... vou guardá aqui prá vocês aqui ... fica aí ...’ Botou 
nóis !á no sala limpa, que chama, né?Aí, tiremo o dia todim ... a 
noite ... sem comê nada. Aí, quand’ deu sete hora, o Delegado 
chegô. 1 ‘Mbora, ‘mbora ... eu tenho uma cunversa cum vocêis.’ ... 
'Mbora, Delegado’... ' O que foi que vocêis ... porque foi que vocêis 
num atenderam o ofici ?’ ... ‘ Delegado, é o seguinte ... eu a, eu 
atendi o ofici. Eu. eu só num vim prá cá porque, por causa de 
um primo meu, coordenador do OPIRE, né ?... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " O Mário ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Sim, 0
Mário. :Então, falô prá nóis que já tinha ... conversado com o
poprietário de lá, tal de Ercílio, né ? ... Aí, nóis num podia vim 
aqui, então mandou nóis s’imbora, então nóis forno, Delegado.’ ... 1 
Então, muito bem I Quer dizer que é conversa do Ercilio. Então, tão 
revoltado ? ‘ ... 'Estanno mesmo, Delegado. Aí num era não, num 
era prá vim mais ou menos, não. Ele era prá ir ni mim, se 
merecê, Delegado. Porque gastaro nosso trabalho, nóis num tava 
movendo m m  ninnuém né. ó ‘ Fntão muito hem Fu eu nueria
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eu queria vê esses dois ... mais, quando nóis, nóis já ... é ... já 
tinha saindo da, do quarto da delegacia ... aí, chegaro os dois e 
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GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum ...
Pois é, Ai, :é, onde é que nóis vamo butá esses índio ... índio 
ladrão, tudo ... essa ... come robado ...1 ... 1 rapaiz, vamo ... lá ... 
onde dé, vamo ...’ ...1 Então, ‘ambora ! 1 ... Pés vei deles, andano

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ a noite ...”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ ... a
noite. Butaro lá, mandaro nóis sentá, aí dero umas porrada em 
nóis. de novo, né ? O, o, cara que já ... eles, eles co... comero, 
já foi ... um, um menino da até... um menino da... até aqui do 
Francilino, tal de Eugênio, né ? ... Aí mandaro pegá água, um litro 
dest; tamãe, jogaro em cima de nóis ... Aí, lá se vem outro, bêbo 
... policiais bebo, mesmo, né ?, queria dá à nóis a ...cachaça a 
força ... Inda derramô até em riba de nóis, cachaça, né ? ... nóis 
num queria bebê. Então ... nóis tava deitado alí, chamaro nóis prá 
... se cherá ... nóis dois, né ? Aí, fizero isso! Aí, ... os outro tudo 
dormino e os. os policiais ... deitado assim, pastorando, né ?, 
fazendo vigia ... nóis, amarrado lá ... Mais c’um pouco trouxe, 
truxeram um litro de ... desse ... pá ... queimá ... golpe mesmo, 
rildo, né ? e ... derramaro em riba de nóis também. Aí, esse eu 
achei ruim, porque queim... nóis, queimo nóis todim. Aí, com 
muito perrengue, aí vesti minha camisa, chei de sangue. Aí, então 
o Erciiio preguntô, bem cedo ... umas quatro hora da madrugada 
...! E aí, rapaiz, esses índio inda vão ... inda vão dá um chá prá 
eles ? ! Aí, outro faiô:'Não, num adianta mais dá ... já pegaro.’ Aí, 
quand’ o dia amanheceu, cinco hora, outro se levantô ... desatô 
nóis ... Então, v’ambora I' Aí, truxeram, no mesmo canto ... 
quebramo lixo no nariz ... Comero churrascaria tudo, tudo ... tomaro 
cachaça ainda, né ? Aí, outro policial disse: ' quando perguntarem, 
oceis num ... quando perguntarem lá ... vocêis num vão dizer que 
... vocêis num vão dizer que não foi nóis que batemo, não. Não 
vão dizer nada prá ninguém, não ...‘ Também, eu num falei nada, 
né ? Ai, fumo lá ... comero desse churrasco, abriro mais duas 
garrafa, tomaro ... secaro e viero tudo bebo ... Aí, mandaro nóis
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... vocês algemado e ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Sim, 
algemado, sentado, né ? ... e, de veiz em quando davam porrada 
ni nóis ... e de veiz em quando davam tiro pertim de nóis ! ... Ai, 
c'um pedaço, aí desataro, um ... desgemaro u’a mão prá pode
nóis cumê. Aí, mestre, nóis já tinha al... só, né?, só ... tudo, nóis 
já tinha almuçado, viu ? ... quand' nóis cheguemo aqui nóis 
cumemo um pedacim de ... num sei de que que nóis cumemo ... 
foi ... macaco, né ?, ai ... nói fumo ... Aí, veiz em quando os, os 
pessoa! tomava cachaça, cumia carne assada ... aí, quando
termero... terminaro tudim, aí, desataro u'a mão prá pudê nóis
cumê Aí, eu num quis... ‘Purque que o senhor num qué cumê ? ‘ 
... ‘ Purque eu num quero não ! ’ Aí, me deram outras porrada, de 
novo, né ? 1 Rapaiz, num quero cumê não ! ...* Cá, comigo: ‘ Morro, 
mais eu num como ! 1 Aí, depois ... comero tudo, bebero cachaça, 
tudo. Aí. 'onde é que nóis vamo dormí ? ... vamo viajá ? ‘ ... 1 
Rapaiz, tá escuro ... vamo viajá só amanhã ...1

GERALDO CARLOS ALBERTO: 11 Os policial falaram prá quem,
isso ? "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Sim .
Policiai falano pus, pus policiai, né ? Hum, hum. ‘ É, posso viajá
hoje? ' ... Não...1, o policiai assim disse. ! Rapaiz, nóis vamo ... 
num vamo viajá não. Tá de noite, tem muitas pausada aí, tudo ... ’

GERALDO CARLOS ALBERTO: Os policial era da PM ou
policial civil ? 11

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " É ...
PM . . . í:

ííGERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... PM ...
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GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Mandô
buscá um cabo. Aí, primeramente um ... mandaro ... é, um ... 
gemaro cum mão prá trais, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Algemaram vocêis ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA. 55 ANOS: “ Hum,
hum., gemaro. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O senhor e o Manoel ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Sim. Eu 
e o Mane!. Eu na outa ponta do cabo, e o Manei na outa. Aí, fu... 
deu, um ... deu ... um murro ... de novo, né ?, nóis amarrado, né ? 
Al, ' 'ambora ? é ... num pé de arvre que tem, até hoje ainda 
tem, esse pé de arvre ... assim ... ingá, que chama, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Certo ... "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ ...
ingazera. Aí. estava lá ... estragado de, de carne ... assando, carne
de porco ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: isso. ã noite ? "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Isso, é 
à noite, mesmo. Aí, tão cumeno ... tinha treis garrafa assim ...
encostado ... "

GERALDO CARLOS. ALBERTO: “ ... de cachaça ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ ... de 
cachaça ... tomano e, veis em quando dava umas porrada em 
nóis. Veis em quando dava umas porrada em nóis. E nóis 
amarrado, sentado na terra ... "
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GERALDO CARLOS ALBERTO:'1 só pousaram..."

GERALDO MARTINS DA SILVA. KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum,
hum ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... lá no porto do Daniel... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Hum, 
hum ... Aí. nóis subimo. Cheguemo no trapiche que ... tem ... 
mandaro nóis se sentá ... Aí, o policial baixo, grosso, vei d’acolá 
... rap... aiz ... tacou aqui no meu pé d‘ouvido, no zóio ... que 
espirrou sangue ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quem era? "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hein ? 

GERALDO CARLOS ALBERTO: "Chutou ou ... "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “
Chutou, mesmo ! Cum ... rapaiz ... aqui nu meus ouvido ... 
espirrou sangue. E em meus ólho também ... Num podia nem 
enxerga ... de sangue! Aí, 'puta merda ... tá bom'. Aí, então esse 
Erciiio mandou buscá cabo (corda), cabo duro, desses cabo
demais véi ... Erciiio ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Erciiio, é ... era um, um, um
civil que tava junto ...”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Era I " 

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Certo. Mandou buscar um cabo."
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Ma, na casa de cima?

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Foi, na 
casa de cima. do Zé Daniel, mesmo.'1

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Do Zé Daniel ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum,
hum. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Encostado ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “
Encostada no porto, né ?, quas’ seis hora. Rapaiz, nóis pass’
dent’ da cano’ ... num ... nóis dois no banco do mei do batelão ... 
aí. começaro e ... batê nóis, né ? Aí, be... derrubaro, machucara, 
batero ... Aí, tem o, o genro, pus... pisara por cima dele,
indagara ... o revõlve ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Qual genro?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Esse 
daqui, Manei Lopes ... (Manoel Lopes Teixeira, Kaxinawa, 38
anos). Aí, pisara por cima dele ... inda queria ... inda botara o ... 
cano do revolve na boca dele ... tudo. né ? Então, quand’ dá, 
chega esse Erciiio ... Aí, então, o policial pergunto: ‘ Esse cabôco, 
cumé qu'eu posso fazê, então ?’ ... ‘Se quisé me matá, pode matá 
... oceis mata !’ Aí, outro policial tava lá na proa, né ? ... ’ rapaiz, 
vocêis acaba com isso ... depois, é ... pior prá nóis ...’ cumo
disse eie ... De fato, né ? Aí, a palavra que deu. Aí, terminara ... 
Aí, nóis furno.! ... ‘Umbora !'... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Eles dormiram onde?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Eles
subia a ... em casa ... “
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queria ... queria me levá só, só eu mesmo, né ? Até, o Manei se 
afureceu com eles, né ? ... ‘Peraí, meu tio ... ocê vai só ... eu a... 
fazê ao meno, o acompanhamento ...’ ...’ Vambora ...’ Aí, então, o 
outro policial disse: ‘ rapaiz, num tá no seu nome, não ... num a 
... num carece a nem ir ... deixa ele ir só.' ... ‘ Não, eu vô, assim 
mesmo ... Só acustumado de andá mais ele, né ?’ ... ‘Então, cê 
qué í, 'ambora ...’ N’um é ? ...Esse dono. que trouxe os policiais, 
tava bem ali, de... a, a ... Aqui tinha cêrca, né ? ... já dismanchô 
tudim ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO; “ Quem foi que trouxe os policial ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Foi
aquele ... Zê Daniel ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO; “ ... Zé Daniel ...”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum, 
hum ... Foi aquele Zé Daniel ... Tava em pé, bem alí. ' Então, 
‘ambora, ‘ambora, ‘ambora ... rapaiz, eu ... nóis tem que viajá 
hoje'. ‘ Então, ‘ambora ...’ Aí, nóis embarquemo ... eu ia até sem 
camisa. Aí . bem alí, começaro abrí a cachaça ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: ‘‘ ... os poiiciais ...”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ ... os
poiiciais. Aí, ia tomano ... tomaro ... Aí, um ... um policial 
cochichou pro outro, né ? ' vocês querem tomá 7  ... ‘ Rapaiz, num 
tomo cachaça não ... pode tomarem, a í ’ ... ' Nem à força ? ‘ Nem 
à fo rça i'... ‘Tá bom...1 ... Aí, forno ... Encostemo seis hora ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Encostaram aonde?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAW A, 55 ANOS: “ Alí, no
... Curraiim ... Ali ... num tem um barraquim alí, de ... “
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fui iomá banho. Aí, lá se vem motor zu... zuano de lá prá cá, 
né ? Aí. ta va me ensaboando ... aí, passaro o motor. Aí, quand’ eu 
saí.. índa pingando na pedra, melado de sabão, num lado do rio 
que presta, aí chegaro os dois po... policial já ... num deixaro nem 
eu enxuga. Aí chegou aqui, falou ‘ rapaiz você tá intimado ! 1 ,‘ pois, 
não, v'ambora ! ', ‘porque vocês não atendero oficio, tá aqui até o 
oficio eu truxe 1 ... você num atendeu ...’ ‘Atendi, eu atendi. Lá eu 
fui, tem um primo meu, coordenador que é, então, já tinha 
acertado com Ercílio, que num pudia nóis ir prá Delegacia ...
então, mandei eles voltá, nóis voltemo ...’ . 1 É. Então, tá bom, se 
arrum” Aí, quand’ nóis ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... isso era na beira do rio
mesmo ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ...
tava na beira do rio, ainda. Fôro me pegá, lá. Tava na bera do rio, 
ainda. Aí, queria enxugá ... ' rapaiz, v’umbora, veste assim mesmo 
... 1 Ai, vesti minha rôpa, moiado ... cum corpo moiado. Aí, cheguei 
alL queria subir nessa pedra, disse ...cada .... num deixaro eu subi 
... 1 rapaiz, ‘umbora, nóis temo que viajar hoje ... que nóis tem 
que chega lá ... meno umas dez hora da noite, meia-noite, 
qualquer hora assim que ch... que nóis quisé chegá, nóis chega 
...’ Assim, umas cinco e meia, sabe ? ... já quase ... pardo, já ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: " cinco e meia da tarde ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Umas 
cinco e meia da tarde. !D’aí e a minha rede ? ‘ Rapaiz, é ... o
camarada tá disposto a fazê umas trouxinha ‘ ... ' Rapaiz, então eu 
vou pegá ao meno minha rede P ... ' Rapaiz, você não pode subí 
mais não, você tá intimado!"... ‘ Porque?, inda num fiz nada!’ ...
: E ... tem que se garrá assim ... nóis ... num sobe mais não. 
Daqui mesmo você vai pro barco ...’ ... ‘ Então, tá bom ...’ Não 
posso altera, né ? Aí, a esposa feiz uma trouxinha, jogou aqui na 
janela ... essa janela mesmo, né ? Aí, lá eu peguei ... Aí, o Manei
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ o Ercílio era dono do, do, do
Seringal Curralinho ...”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ...
Dono do Seringal Curralinho. Aí, fui . ‘Aí, bem cedim, 7 horas, ‘cês 
tão aqui'. Aí, é, bem cedim nóis fumo lá, prá lá, prá casa dele. 
Então falô prá nóis ‘ que já tinha acertado com o Ercílio, que não 
precisava ir na Delegacia,1 né ? ‘ Então, pru quarto, meu primo, eu 
já falei com o Ercilio ...tudo. tudo ac... feiz acordo prá mim. Então 
que vocês vão s’imbora, cuidá nos seus trabaio de vocêis.1 Aí, nóis 
vínhemo, né ? O ... quand’ nóis cheguemo, aqui em casa, 
continuamo trabaiando, né ? Aí, passó uma semana e a gente 
num sabia que ... os pesso... - poraqui qualqué, qualqué coisa é 
... e ... dava notícia- mas agora, dessa veiz não te... num, num 
dero notícia prá nóis, né ? Nóis num tava esperando que cinco 
policia! chegaro de, da ... lá ... ! Então, o, o ... esse Zé Daniel, 
então falô pro Ercilio que ele só saia daqui com us policial, 
entende ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Zé Daniel, é morador ...”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É, é 
morador, ali. Então, na ... na, só saia quando us policial viere, 
né ? Falô, falô muito falso prá ele, né ? Aí, us policiai viero. 
Então, esse Delegado, Paulo, que mandou, né ?, cinco policiais ... 
prá cá. No 1o de abril ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quando ? 96 ?

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ... 97 I
Aí, viero, né ? Nóis tinha até ... trabaiano, vinha passando o 
roçado, né ? É ... era cum cinco pessoal, limpano ... passemo o 
dia trabaiando, tava limpano o roçado. Aí , as... saimo de lá, 
quatro horas. Quando foi quatro e meia, tivemo que empurrá lá. 
Manei foi, Manei Lopes ( Manoel Lopes Teixeira, Kaxinawa, 38 
anos) foi tomar banho primero, né ? Aí, chegou ...cinco hora, eu
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... Eles já vieram prá
desmanchar

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ...
desmancha a casa, né ? Aí, quand1 nóis cheguemo, pensava que 
a casa tava em pé. Quand1 nóis cheguemo, passemo por lá ... 
tava tudo no chão, as madeira que nóis tinha armado prá fazê a 
casa, né ? Então, aí, nóis cheguemo aqui, no outro dia, né? - 
num, num sei pur onde nóis andava - e chegou um oficio prá 
nóis.11

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... que dia era esse ..."

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA. 55 ANOS: “ No
outro dia chegou um oficio. Quando nóis cheguemo já tinha 
chegado aqui. Quand1 nóis cheguemo ele já ti... parece que já 
tava o ... num tinha chegado o oficio, né ? Aí, nóis, nóis fumos. 
Baxemo, cheguemo lá e ... coordenador, né ? (Mário Shanenawa, 
coordenador da Organização dos Povos Indígenas do rio 
Envira-OPIRE), o ... Mário ... nóis fumo lá ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " da OPIRE ..."

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Sim, 
da OPIRE. Aí nóis fumo lá, mostremo ... o ofício... Disse que já ... 
já tinha ... Quand1 ele, é ... a gente fumo lá ... cheguemo lá sete 
hora da noite, quand1 deu oito hora nóis fumo lá prá casa dele. 
Aí. nóis enviemo o oficio prá ele. ‘ Não, deix’stá aí, que amanhã eu 
vou conversá com o Ercílio1, dono. Diz ele que é dono, mas é ... 
já foi dono, né ? “ .

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... dono de que ?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ...
dono dessa terra aqui ...
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esperançava, né ? Ess... cum’é hoje em dia aqui é Nova, Nova 
Esperança, agora, né ?, ninguém num esperançava isso. Qui eu tô 
quereno permiti a esperança aí, se quiserem ... aconteceu com a 
gente aqui, né ?, que hoje em dia a gente tá ... né ?, cum a 
esperança, ainda, né ? Até hoje a gente tá com a esperança 
ainda, se Deus quiser ... Bom, aí ... Bom, Geraldo, aí ... minha 
... fumo ... primeiramente foi assim. Aí, quando nóis ... tava, tava 
trabaiando que ninguém num esperava isso mesmo, aí nóis fumo 
dá uma caçada aí prá cima do igarapé do, do Enganoso, né ? 
Quand' eu, quand’ eu já estava, antes disso, nós tava construindo 
uma casa, né ? Aí, n’era, n'é ... ievantemo a ... tudo, aprontemo 
tudo ... caibo ... faltava a paia, né ?, prá cubrí. Então nóis 
dexemo um ... um rapaiz, que ... era casa dele, né ? que nóis 
tava construindo prá ele, né?, e aí nóis fumo caçá."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quem era esse ..."

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: "Era o ... 
era o Valmar, que tá lá prá baxo ( José Valmar Pereira de 
Aguiar, 22 anos). É ... aquele moço qui a gente ... qui a muié 
dele tava c’um minino, num sabe? Então, nóis fumo caçá, né ? Aí, 
quand’ nóis cheguemo de lá, sim, então esse Zé Daniel, Ercílio, 
parece que vieram nove pessoa ... e desmanchá a casa que nóis 
... tava construindo, a casa, né ?, os ... desmanchá ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: " ... os seringueiros ...”

GERALDO MARTINS DA SILVA, CAXINAWA, 55 ANOS: “ É ...
Os seringueiro.”

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Vieram ... reuniram ... "

GERALDO MARTINS DA SILVA, CAXINAWA, 55 ANOS: “Vem
vem ... reuniram ...
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perguntou essa muié: ‘ foi verdade mesmo, dona ?’ 1 Foi ! Porque, 
lá eu, eu vim aqui, porque ... ' Nesse tempo, cortava seringa, né 
?, o filho dele. Então1 meu filho, ele bebia água nesse ... garapé, 
né ?’ Eles... então ... ‘eu num queria qui botasse tingui prá num 
pegá doença. 1 Mas claro ! Então o Delegado disse ... nesse, ness’ 
tempo num era o Chaga Leite não, era outro ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ o Delegado?'1

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Sim. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Como era o nome dele ..."

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: 11 Era
até ... Era ... Ciriaco.

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... Ciriaco ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum, 
hum ... ‘té hoje inda, inda anda por aí. Aí ... o ... claro, né ?, é 
proibido eles usa tingui pr’eles butá no garapé ... os pessoal pesca 
... é prujudicado. Pois é. Aí, o ... é o que é, 'só vive ... são 
teimoso, que a gente dá consei, num querem tomá consei, eles 
sempre buta escondido e eu; quem não quisé, qui num faça ... '. 
Bom, aí o Delegado Ciriaco falô: ' Pois, então, vocêis toma esse 
meu conselho. Que ocêis num adianta coloca mais o tingui no 
garapé, porque o filho dele é ... corta seringa, bebe água aí no 
garapé, né ?’ Então, muito bem ! ' Então dona, minha senhora, no 
dia que você der parte aqui n’um índio, doa...teu quartim t!alí. Teu 
quartim falí. alí. No, no dia que ocê quer dar parte de um índio 
aqui, antes de vim mi xingá, eu vou lhe prende a senhora.’ Aí, a 
muié ficou branca, ficou vermeia. Porque, eia mais, ela mesmo 
num disse mais nada, né ? ... mais, ela ficô cum mêdo ... Quand’ 
eu vim de lá ... Aí, nóis viemo na frente. Aí, ele chegou atrais. 
Paresq’ tinha muita coisa, mais ... eu num me lembro, né ? que 
passou com a gente aqui. É ... também, ninguém nunca
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GERALDO CARLOS ALBERTO; “ Que foi fazê denúncia lá pro
Delegado

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Ahm,
ham ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quando foi essa denúncia ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Ess ...
mesmo ano mesmo ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Mesmo ano ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Hum,
hum .. mesrn’ ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: " ... Vocês estava em paz com
os seringueiro ... 11

GERALDO MARTINS DA SiLVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum,
hum .. é ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... e agora ela foi inventá isso

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Hum, 
hum ... é ... ela foi inventá isso. Paiz com os seringuero. Aí, ela 
foi ... dá denuncia, de nóis. Aí, quand’ nóis cheguemo, ele cheg’ 
... com dia ... cum ireis dia, chegô oficio. Aí, nóis ... mandô prá
lá. Aí quand’ ele chegô, era ... d’xeu vê ... cumé qui era. Era
porque ... Índio ... botá tingui no igapó, que, que ...era o Delegado 
pergunta no ... Aí, tem .. iem um garapé grande, por lá ... é 
proibido coloca tingui no garapé. Aí, cumé que a ... o tingui é
... tava domínio do Delegado; primero, nóis num tem material prá 
pescá, prá cubrir, né?, então é o, é o jeito que tem a gente ...
c;nr.í-irrr£ rtiirn tinnni np ? Aí n Dplpnarln Hpii nmp miipríp Aí
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Voceis num mexe com
seringueiro e seringueiro não mexe com voceis ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS:'1 É ...
hum, hum ... Aí ... “

FIM DO LADO A DA FITA 01 

FITA 01 - LADO B

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Pode continuar ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ ... Bom, 
aí o Delegado disse que, 'com tanto que vocês quisé vim s’imbora, 
vão!'Aí, nóis vinhemo. Aí, quando nóis vinhemo ... aí, tem u’a ... 
tem ... essas ... o fi ... aí, que num devia tá aí, de pé, 
estrepano... Então, até, até hoje tem esses cano a bit’ ... aqui 
atrais, tem esses, em pê, né ? Aí, eles tiraro, fôro colocá num 
restante que tem alí alí chei’ de piaba, né ? Então fôro, a muié foi 
atrais, disse que ‘num encontrou eles’, aí, volt, ela voltô. Quand’ 
nóis voltemo ... el’, ela já tinha baxado. Ela, lá ... dá audiênça lá 
prá nóis, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ da audiência ... "

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Ham, 
ham ...Aí, quand’ a gente ... já tava trabaiando em nosso trabaio, 
né ?, cuidano ... toda vida tinha, né ? ... é, é, somo da bera, 
caboco também, né ?, que nóis sempre tem esse legume prá 
comê, né ? ... nóis nunca pedimo a ninguém. Então, quand’ nóis 
cheg’... cum dois dia chegô ofício também, da mulhé dele. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... da mulher de quem ?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ ...
mulhé de Adilon Fausto. “
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GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum, 
hum ... Ai, o delegado perguntô cumo foi a intimação, né ? ... 
Então, ai o ... Adilon Fausto contô cumo foi, né ? Aí ... ele tinha 
plantado umas melancia na praia ... o índio, tão acabando, né ? 
Então, o filho foi ... foi dá uns consei’ ... que era prá comê ... 
então, o outro índio atirô nele, né ? Escapô ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Atirou em quem ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA. 55 ANOS: “ Hein ?
... no menino do Adilon Fausto.”

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ No filho do Odilon Fausto?”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum, 
hum. E ... esse tá na rua ... Aí, bem ... aí ... terminô a palavra 
dele ... Aí, virô, virou-se prá mim, né ? ‘ Cumo foi, senhor ... 
Geraldo Martins ... a intimação de voceis ?‘ Aí, fui prá frente:
; Bom, delegado ... é o seguinte. Nóis tá ino e vino nosso trabaio, 
né ? Pois então o filho dele, saiu de casa, sem precisão e tocou a 
iscuiambá lá ... nosso ... nóis ia pro nosso trabaio. Nó... nóis num 
tava mexendo cum ele. Ele cumeçou a iscuiambá a gente ... Ele
feiz ... num atirô nele, né ?, ... ele feiz vento ... O rapaiz correu.”’

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Só ameaçou, né ?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É. Só
ameaço ... prá ele ...'Então, tá muito bom I Eu só num vô mandá 
busca tua espingarda, porque ... eu não gosto de prendê índio.' O 
delegado disse, né ?.' Eu não gosto de prendê índio’ ... Falou ...
' Eu só não vou mandar buscá tua espingarda, agora, porque ... eu 
num gosto ... eu não gosto prendê índio, eu num quero, num
nnern maitratá índin tamhém Portanto se vonê vié pii num nueroWl W I W III »-/» * «.« W* iW* II * »-4 I W kM III h# M • • ■ . ■ w I kkA I I l w j w U 1 W W «IWj W VI ( I M III V| VI M • W

que nem voceis faiz ... eu num quero que nem voceis m... mexe 
ele e nem você mexe com voceis'... ele. né ? Bom, tá certo."
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GERALDO CARLOS ALBERTO: " Bom ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ...
casa aí ... já ... derrubaro, né ? Então aí, que ... o Delegado ...
‘Cumo foi que ... intimação ... 1 Al o Adilon Fausto disse que tinha
prantado uma melancia na praia ... então, nóis ia nas ... andano
na beira da praia ... entonce o filho dele foi escuiambá no
barranco, né ? Aí, disse ... como eu tava contando, né ?, o genro 
atirô nêle ... ele veio. Quand’ nóis cheguemo ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quem atirou nele ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É o ...
é o índio, meu genro ... tá morando em Tarauacá ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Como è que é o nome dele?" 

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ O Alto
a

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Alto ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum, 
hum ... Aí, é o ... quando nóis cheguemo ... o pai dele já tinha 
baxado, né ? Aí, cum dois dia ... recebemo o oficio. Aí, nóis fumo. 
Aí, o delegado pergun... pergunto cumo foi ... A... “

GERALDO
delegado ? “

CARLOS ALBERTO: “ Quem fez a denúncia pro

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Foi
Adilon Fausto."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Odilon Fausto, né ? “
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ É. “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Nóis 
mesmo ... Per‘á ... per’aí ... Manuel; Istefâna; Maria, minha esposa
e o Binidito. É ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Esse pessoal continua morando
aqui ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Esses
com... esses pessoal?"

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ É . “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS:
"Continua morando aqui. Bom, aí ... nóis tinha cinco pessoa. Aí, 
foi, finca qu’eles fizero ... num vou mentí ... lá vem eles ... Aí, de 
tardezinha ... mei’ dia, mais ou menos ... aí, quand’ nóis 
cheguemo, os pessoal tão tudo chegando, aí o pai já tinha 
baixado, né ?, dá parte de nóis, lá. Nesse tempo, era o, o Chaga 
... Chaga Leite (delegado de polícia em Feijó). Aí cheguemo lá, 
trabaiando aqui, cum ... cum dois dias chegô o oficio prá nóis. Aí, 
nóis baxemo, com o oficio. O cara tava lá, esperano. Aí, ele 
começou perguntá ... Aí, com ... era Adilon Fausto, né ?, ele: 
! seu Odilon Fausto, cumo foi a intimação que você vei aqui ? 1 Aí, 
Adilon Fausto começou contá cumo foi, né ? Bom ... Então, Adilon 
Fausto começou contá cumo foi ... ' Rapaiz, meu filho ... eu tinha 
prantado umas melancia, na praia ... que ... os índio é pior do 
que capivara, tão comeno ... aí, meu filho foi lá dá uns conselho 
... ! Uns consei’ daqueles, escuiambando ? Aí ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Odilon Fausto morava aonde ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS:" Hein?...
aqui mesmo, senhor ... tem até casa aí ... “
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que nóis tinha deixado umas criança aqui. Quand1 é nóis ... nóis 
tava começano trabaiá, aí nóis vimo o tiro. 1 Rapaiz, é o cara ...’ “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quando foi isso ? Quando foi
isso ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ N1 ...
no tempo que nóis cheguemo ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quando foi isso ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ...
nóis cheguemo ... saimo de lá ... era ... oit’ ... oitenta e nove ... 
cheguemo aqui em oitenta e nove, né ? É ... isso aí, foi em 
noventa ... mil novecentos e noventa. Aí, nóis escutemo o tiro ...
Aí ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Ele atirou em quem?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ É ...
atirá no atoa, mesmo ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Hum, hum ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Aí,
trabaiemo um pedaço ... ' rapaiz, nóis vamo lá \  Aí, quando nóis 
cheguemo aqui ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quantas famílias morava?" 

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Aqui ? “ 

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ É . “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “De nóis,
mesmo ? “
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us tempo que vinha ... ‘ rapaiz, pro índio num tem direito de pagá 
a terra ... a terra aqui é de voceis, né ? ... Quando o Brasil foi 
descoberto, o Brasil, foi índio que descobriu o Brasil, né ?, portanto 
que oceis num adianta nem pagá ... o Sindicato . ‘ Sindicato, ainda 
paguei quatro ano ... dano dinheiro, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O senhor pagou o Sindicato ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Paguei. 
Tá aqui... paguei ! Eu paguei quatro ano ... Sindicato. Aí, fui ino ... 
fui ino, né ?, trabaíava ... eu ... sempre esse branco questiona,né ?, 
cum nóis. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Quem ê esse cara?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS:
Adilon Fausto. Aí, até que um dia ... “

Esse

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Mas já era aqui nesse local?"

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " É ...
era aqui, nesse local ... Até que um dia ... nóis ... um ... co... 
comecemo brocá acolá prá cima, onde o senhor ... tem... foi, tem 
até uma capueira ... Se lembra, fizemo um tacanai, né ?, que o ... 
esse - empresta não- o branco, deu ... um roçado pro Manoel 
Lopes, né ?, aí nóis fumo alimpá. Aí, prá num fazê o peso, o filho 
dele ... Foi assim ... aí ia na canoa. Então, foi alí ... num barranco 
que tem alí, na pauzada ... então, o fi... filho dele cumeçou a 
escuiambá cum meu genro, que ... já morou dois ano aqui mais 
eu, depois foi embora prá Tarauacá, de novo. Aí, então, aí esse 
meu genro deu ... esse meu genro, aí ... tava esculhambano ele e 
a... ia, ia levando uma espingarda, né ? Ele má... e tava 
esoulhambano !á 8m riba do barranco. Aí, mau genro num ... num
suporto mesmo e aí ele atirô no rumo dele. Aí, quand' chamô ele, 
o cara gritô lá muito dentro. Aí, nóis tava cum mêdo, que nóis
tinha rlaivarln nmac; r.rianna np ?
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afereceu colocação prá ele, né ? ... 1 Então, tá, a gente pensa. 
Então, vô trabaiá ... eu trabaio dois meis aqui ... aí arresorvi te 
buscá, então ...! Quand1 foi me buscá. É até com minha fia, né ?, 
qu’ele é casado hoje em dia ... t’aí, mais ele ... tá viveno bem ... 
Então, ele foi, né ? ... Levou um ... casco, prá mim vim. Então, 
então chegô lá, contô a situação que ele está trabalhando aqui, 
né ? ... Bom, aí eu me animei, né ?, prá tá ... prá vim mais prá 
cá, prá baixo, prá vê se miorava a situação, que lá já tá ... 
ninguém num pudia vivê mesmo, né ?, qui é da aldeia, né ?, 
porque daqui prá lá é muito longe, é muita dificulidade, né ?, ... e 
... pel’ menos, hoje em dia tá ... eles num ... cá... o ... a ... 
burracha perdeu valor, né ?, hoje em dia tão viveno mais de ... do 
govêrno, né ?, aposentadoria deles, né ?, é o que tão mais viveno. 
Então, eu fui. Eu vim, prá cá ... comecemo trabaiá, né ? ... Então, 
tem um, um branco que morava aqui ... então, nóis num queria ... 
O branco não queria que nóis trabaiasse aqui. Premeiramente, 
esse branco que está aqui- ele já morreu, n é ? - 11

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Qual o nome desse branco?11

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: 11 É o ...
é o Odilon Fausto ... Odilon ... 11

GERALDO CARLOS ALBERTO: 11 Ele era o que aqu i? ”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: 11 Ein ? ...
Ele era posseiro, daqui ... Hã, hã ... Dizendo ele, que quem 
abriu o lugá lá era ele ... ele e mais o... outro ... teimava também 
mais ele ... que quem abriu primeiro foi ele, né ? Então, nisso, 
nóis fiquemo. Aí, então, esse tal de Adilon Fausto começou 
questioná cum nóis, né ?, se nem vê de quê. Então, ele ... ele 
não queria que nóis morasse aqui. Bom ... Si nem vê de que ... 
Aí, bom ... Daqui ia ... dá parte lá na ... delegacia ... a menos 
quatro veiz. Todas quatro veiz qui nóis ia, ele perdia ... ca... cada 
dia nóis pegava um apoio. Nesse tempo ... ele num era, ele num 
era . sócio do Sindür.atn *>,• o ;  ~  - J: -----r— A€



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fundação Nacional do índio 
Administração Regional de Rio Branco - Acre

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Como é o nome do seu genro ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Sim ...
Manoel Lopes da Silva ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Ele vei1 prá cá, quando ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Ele
vei1 prá cá ... em ... oitenta ... é ... oitenta e nove (1989) ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ 89, né ? “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: “ Hum,
hum ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Quando, mais ou menos de 89 ? 
... Não tem problema ... continua ... “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " 89 ...
Bom ... Aí. foi ... eu tava trabaiando num colocacão Cachoeira, né
? ... lá, alí tinha ... eu tinha de tudo. Eu tinha o canavial, tinha
dois roçado chei’ de roça, eu tinha um bananal ... tudo, né ?
Primeiramente eu ... fiz muita borracha, né ? Então, meu irmão, 
que ... levava mercadoria daqui, né ?, então quando eu chegava, 
vendia por todo os pessoal. Então, chegava prá mim ... Então,
cornecei e ven’, e vendê borracha, fora, né ?, que ... prá se

né 7', que daqui, daqui, daqui lá pro Novo Olinda é muita 
dificulidade de ... gente vivê, né ? É muita dificulidade de gente a 
... vivê, né ?, prá pudê sobre vi vê ... e, negócio de vistuáro ... e ... 
faltando muita coisa, né ? ... a... então, aí meu genro veio: ' Bom, 
meu sogro, eu vou dá' uma espiada por aí, então, nessa aldeia 
aqui não dá certo, né ?, pois então, vou vê se ... arranja um
luggrzim prá gp.nte vivê. majs IT13ÍS pefÍQ d3 ... Ó3 Oidsd© ’ 
Então, ele vei’ , né ? Aí passou mais ou meno, aqui, um ano 
trabalhando ... começou trabalhar aí na ... colocação Formiga, onde
nêis fnmn r.nmerê Fntãn enpe nne n hrennn nnerigIIWIW I I I I W ... W • II W V ̂  . •—  I « IV« W j W I ... Vj V1W ... W *-*■ I V4 I I V/V/ V̂ W1 W i I V4 ...
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JOSE HELiO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: 1! E, vê
cumo e noss... Pois, é ... aqui a gente espera ainda. E a gente 
pede mais que voceis ... dá mais uma força prá gente, né ?, um 
apoio prá nóis, que nóis somo um pobre, sofredô ... que nóis já 
vem sofrendo tempos atrais cumo ... Aí, rumo por fora, já fizero 
jornal ... nóis já ricibimo jornal ... do Rantizal, mais Manuel, né? 
Eles dois, lá dentro na delegacia de Feijó. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo. “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ E ...
esse ... a gente, fiquemo cum esse desejo daqui desse ... seringal 
Curralim ... agora vai sê aldeia, né ?, se Deus quisé e Nossa 
Senhora ajudá, porque o bom mesmo de serviço, que todos índio 
que passa aqui num dá apoio em nóis, né ?, eles diz que aqui 
num vai sê cortado. Então, é assim, nóis é quem ... mais se 
queixa. Prá quando no dia for demarcado aqui, que fôr ter reunião 
em outros lugar, a gente tem o que discutir, né ? Que os índio 
mesmo, os índio mesmo já, já disseram prá nóis na reunião que 
num ... aqui num vai sê demarcado. Então, já seno demarcado, 
que a gente fica despreocupado agora, que voceis vinhero ... a 
gente vai lá na reunião deles e já leva o que discutir, né ?"

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Vamos ouvir a palavra agora do 
senhor ... Geraldo Martins, o Ratisal ... é ... líder indígena é ... 
aqui da colocação Boa Esperança. :Seu Ratisal ... o senhor que, 
como o primeiro morador aqui dessa colocação, o senhor poderia 
nos contar ... é ... um pouco da história, de onde o se... a origem 
do senhor ...é ...como o senhor chegou aqui... o... até o seringal 
Curralinho ?’ “

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 ANOS: " Pois 
bem. Depois que eu tava na ... aldeia Nova Olinda, né ?, então 
meu genro vei’ prá cá, passô um ano, aqui, trabalhando, né ? 
Então, arranjo ... esse pedaço aqui, né ? Por lá, eu deixei de 
tudo ...
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo. Porque, eu tô aqui ... eu 
estou aqui ... na aldeia de vocês ... a mando da FUNAI de 
Brasília ... "

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Certo
i t

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... entendeu ? ... O, eu ... a 
FUNA! mandou eu vim aqui, prá ver como é que está a situação 
de voceis, se tava boa ... se tava sossegado ... Qualquer coisa 
que acontecer, qualquer coisa que acontecer ... voceis podem 
contar com ninguém ... que a FUNAI vai reconhecer um pedaço 
de terra prá voceis ! Pode continuar aqui ... “

JOSE HELiO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Certo! 
Pois é ... a gente fica já ... o ... despreocupado ... que nóis veve 
aqui, disisperado mesmo, né ?, que ninguém nunca chegô aqui, 
como voceis tão .. como voceis chegaro até aqui, né ?, ... chegá 
de reconhece aqui a aldeia Nova Esperança, que é nossa aqui,né ?, 
que ninguém nunca foi reconhecido mesmo ... oceis, vinhero. Aí, a 
gente agradece ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: "N ão! ... o ... “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: " A
gente agradece ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Não é trabalho ... "

JOSE HELiO LOPES DA SILVA, KAXINAWA. 21 ANOS: “ Pois 
bem ... a gente agradece o trabalho de voceis, que voceis vinhero 
aqui adonde tem nóis e ... vê como é que nós tamo viveno, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo it
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JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Era l 
Pra dizer queles tavam bêbado. Aí, inda ‘cabou de completá ... 
inda fizero ... el... os dois home se cheirarem, ainda ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quer dizer
humilhando, né ? “

estavam

J/t\  CEÜ ^  í í n  f" f '  * I l /  A 1 / A \ /  I à I A l Al A A J A fcl AV A  . tí I I . . . .  -JOi>t n tL IU  L u r tô  UA SILVA, f\MAINMVVM, í '\ ANOs : MUm,
hum ! Fizero dois home se cheirá, ainda. Aí, nóis fiquemo sentido. 
Até mesmo Zé Augusto vei’ aqui e disse que aqui num ia sê 
cortado ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Sei ... “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: " Ai ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... funcionário da FUNAI ... "

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ ... isso 
... funcionário da FUNAI. Aí, quand’ a ... nóis, nóis espera ... já a 
tempos atrais que ... nunca mais acontecia mais nada ... e hoje, 
tá ... tá aqui seu Geraldo, né ?, Geraldo e ... como é o nome do 
outro ? ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O Anísio ... "

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ O
Aniza ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo ... “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ E a
gente fica mais despreocupado, né?, ainda ... "
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... do Curralinho ... “

i  r \  A  \  t  A  I S A  W l k t  A  \  X l  A  A J  A  U / \ A .  t t  i ~ \ l  íJuoc ncL io  L u rc a  um ôilvm , rvMAiwMWM, z \ minvuo; oirn !

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quem é que ficou preso?"

I jr=V 1 I r™ I I /»». I #=» PS A M il 1 f A I / A \ / I I I A U I A  MJ A A I « -  II I— _ í -JOi>t n t u u  L u r tô  um íjilvm , í\ maunmvvm, z i a n u ô : r-oi o
Rantizat ( este é um apelido. O nome correto é Geraldo Martins 
da Siiva, Kaxinawa, 55 anos) e o Manoel ... Lopes ... (Manoel 
Lopes Teixeira, Kaxinawa. 38 anos) ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... Manoel Lopes ... Quem que 
... quem que provocou ... os policial ... “

JOSE HELiO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: "Foi os
policial mesmo ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... Quer dizer que ... humilharo,
espancaro ... “

JOSE HELiO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: " Foi ! 
Batero neles ... Aí: meu tii, Manei ... quand’ nóis cheguemo lá ... 
se ...esse gengiva dele... até ... tudo cortado ... que eles pelejaro 
prá mete o cano do revólve ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: " ... certo ... "

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: " ... e a
boca da garrafa da cachaça, né ?, qu’eies queria qu’eles bibisse à 
força ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... prá ver se eles ficavam
bêbados ... "
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JOSE I J  í I J^KncL iu L u rc o | - \  AUM í“ - H  X /  A
OtLVM,

I /  X  V /  1 L  1 A X A I Ar\MAINMVVM, ^ I minuo; Ml,
como ... nóis ... foi ... quand’ ... nóis vem esperando, já tempos 
atrais, né ?, nóis vive ne... só ... cum medo ... nóis num tem nem 
tempo de fazê nada, né ? ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... certo ... “
1 JT-*. px 1 I p-rr- j ; | FS F” A II 1 f A l / A \ / I I . I A \ A I A  A A L I ̂  M _ ft . . . . . . . .jO ^ t  n tL iu  L u r t i  um sjlvm , fvmaiinmvvm, z i minuo: ... vem
eles d’acolá, os cariú, quando vem ... de acolá: ... ‘aqui num vai 
ser demarcado não i O que voceis vão ganhá aqui é essa peia 
prá voceis saí1 ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ problema ... “

JOSE HELIO LOPES DA SiLVA, KAXINAWA, 21 ANOS: " ‘ ... 
eles tão esperando prá voceis renová aí ... ninguém de voceis ... 
prá voceis criarem muito e prantá muito. Quando voceis está aí, 
bem apoiado, eles vão dá outra pisa em voceis prá voceis sairem

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... me parece que alguém ficou
preso, lá ... “

JOSE HELiO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: " FiCÕ ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... na, na, na casa aí do ... de
quem?, quand’ ... qu! ... Quem é que ficou, na casa de quem?"

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Foi o 
... no posto de saúde, né?"

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Certo ... “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ ... aqui
mesmo, do Curralim ... “
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Em, em Feijó, ou ...”

i  i  i i— » i i 4“=» r°\ Ã ^  i t \  í  A i /  Á V S il A if t í  A A  A U A /** . 'í P" n n i  ju  Lurcc? um  >̂il v m , í\ m a í!mmvvm, minuo cm
Feijó Nóis fumo pra aldeia Nova Olinda ( na Terra Indigena 
Kaxinawa do Nova Olinda), prá aideia Morada Mova, prá aldeia 
Paroá (ambas na Terra indigena Kaíukina/Kaxinawa), já, né ? Aí, 
com quatro reunião, que viero a conhecer- nóis. Mandaro chamá ... 
a gente vai prá ir lá, mais o fii deles ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Conhecero ... a morada de
voceis aqui ... “

JOSE HELiO LuPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS:
viero conhecer a nossa morada aqui. Já andou Meirelles, e 
da CiML também.”

“ Sim, 
as ...

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Mas como que de... de... que 
denunciou prá policia ? Quem é que denunciou ? “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Foi o
Zé Daniel ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Zé Damei ... “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: :i O Zé 
Daniel e aquele Zé Augusto (José Augusto Brandão, Shanenawa, 
servidor da FUNAI em Feijó) ... ele ... diz ele ... é ... que 
trabalha na FUNAI ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Ah ... o Zé Augusto ... “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Q Zé
Augusto Shanenawa, qu’e!e é índio, né ? “

GERALDO CARLOS ALBER TO : “ Sei . . .  “
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aceríaro um tiro Quando baixaro que chegaro lá (em Feijó), 
dissero prá eles que não ia ouvi nada, num era prá eles contá 
nada prá ninguém ... 11

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Sei ... “

JU5C n tL iu  L u i- ts  ua isilva, íVAAiNAWA, z \  ainuô: ... era
prá eles dizê que eles ia de noite, cairo dent’ da canoa ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: !I Hum ... “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ E ...
tinha ficado com aquela mancha, né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: "Certo ... "

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: !! Aí, foi
o tempo que nóis baixamo daqui ... nóis espaiamo no rádio de
Feijó. Aí foi o tempo que a Tereza do Meirelies (Terezinha 
Figueiredo Meirelies, ex-servidora da FUNAI) soube e a CIMI 
também, né ?, que a ... hoje em dia ... que é a Liliane e a 
Fátima ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: !! Liliane e a Fátima ... tomaro
conhecimento ... “

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Isso
Quando nóis ... Elas chegaro a iomá conhecimento com nóis. Aí, 
perguntaro como foi. Ai, nóis contemo. De ... desde esse tempo 
que começaro mexer, até hoje ... nóis andamo em ... quatro
reunião, já ... ::

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo ... “

JOSE HELiO LOPES DA SILVA, KAXINAW A, 21 ANOS: 11 Foi em
quatro reunião ... “
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tempo,
SÓ. 30

foi no dia ... I o 
vivia se arengando

de abril, foi acontecimento dele, né ?

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... abril de quando?"
J r“% p" i i i 5 y r-%. I ««i m F*1" Jl F*X li W A l / A  V/ l ktAlA/A /"S.4 AHI «  . Ci A  f \ .1 _

j u i t  n tz L iu  L u r t s  u a  o i l v m , ^ m a i in a v v a , á \  a n u o : r  ae
abri! “ .

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ De quando?11

JOSE HELIO LOPES DA SILVA,
1996 .. "

t > n v/ikl  á \ Á i A

f\A Â lN A V V A ,
A  Az r\ jà fc i

A IN U b : de

GERALDO CARLOS ALBERTO: " 1996 ... "

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Sim.
1996 .”

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo."

JOSE HELIO LOPES DÂ SILVA, KÂXiNAWA, 21 ANOS: “ Aí, foi 
... nóis num tava nem esperando ... só vivia criticano nóis ... 
então ... vivia criticano nóis. Bem nóis num esperava, chegô 5 
policiai, bem pelas ... cinco hora da tarde. Quando chegô alí no 
porto, foram buscá mesmo nosso chefe ... ! que a gente vai ... 
iá do porto, né ?. ele tomano banho ... tava mais o Manoel, 
tornano banho. E ele, tava diante da pedra que tinha, subiu na 
pedra ...

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo ... "

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ ...
Cinco hora da tarde. Pegaro eles, levaro, chegaro alí no Curraüm, 
fizero o que pu... pudero fazer com eles: batero ... só num ma taro 
porque mesmo num quisera. E nóis aqui ouvi no tudo que tão 
fazeno !à. né? eles atiravam ... até doze hora da noite e!es
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JOSE ÍRÁLDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45
“ Espero continuar prá frente ... i:

GERALDO CARLOS ALBERTO: Acabamos de ouvir aqui
palavra do seu, seu Iraldo, morador aqui às margem 
igarapé Formiga.

Ã k lA f i .

a ... a 
do, do

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ é ... dando prosseguimento aqui 
a visita a aldeia Boa Esperança, nós vamos conversar aqui com o 
morador Hélio ... José Hélio ... Pode falar ... !<

JOSÉ HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: "Sim, 
Geraldo ... que ... lá daonde eu morava ... que é ... eu morava no 
rio Humaitá, né ?, na cabiceira do rio Muru ... (Terra Indigena 
Kaxinawa do rio Humaitá) Nóis saimo de lá por causa de ... que 
os pessoai tinha muito raiva da minha mãe. Então, nóis procuremo 
outra aldeia prá morá o... alí no rio Muru ... na aldeia Caucho 
(Terra indigena Kaxinawá do igarapé Caucho), que chamam, né ?, 
porque é outra tribo, mais é mesma tribo no, na outra aldeia. Aí, 
nóis tava morando lá no. nessa ... lá no Caucho ... foi o tempo 
que meu tio foi daqui, chegou lá dizeno que prá cá era melhor ... 
onde ele morava, não tinha arenga, não tinha nada. Era bom ... 
era bom de cortá seringa, as estrada era seca, era prá quem 
auisesse cortá ... as estrada tava as ordem. Aí. nóis se metimo 
de vim prá cá, né ? ... Perdimo o que tinha, n é? ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: "Certo ... "

JOSE HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ Perdimo
treis roçado, perdimo ... i;

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... casa ... "

JOSE HELiO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 ANOS: “ ...
casa ... per... perdimo nossas, nossas ... gaiinha, nossos ... pé ...
perdimo tudo! Viemo prá oá. Quando cheguemo aqui, com poucos
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JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
í! Agora í w  como ... chegô onde eu queria , . né ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Chegou onde você queria, né ? “

i jir, i— | ,-r-t a i f1 a i a i  i »rn. n ü a r rr\ mr t «a i 1/ a v/ ü i  a u i  a *#■" * a i í5'  -

J U b t  I K M L U U  l - t K N A I N U t i  IV IA K I IN Í ) ,  f \M  A IN M  VVM, 4 0  A IN U S ;
"... O que eu desejava mais era isso ... “.

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O senhor tem mais alguma 
coisa a dizer, seu Iraldo ? Pode dizer prá nós aqui, que nós ..."

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ Eu tenho que ... Aqui ... eu tô precisando mais ajuda FUNAI,
sabe ? “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Mais ajuda da FUNAI, né ? ... "

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ Pois é ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Pelo menos prá definir a t... a 
área de terra prá vocês ficar tranq ... ficar tranquilo, né ? “

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
" Pois é ! E isso sim ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Vocês tão pensando em sair
daqui ?

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
:I Não ... tamo não ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Espera continuar vivendo aqui
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JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
;iAqui? Nosso patrão é o ... Nóis faiz produto, sabe; nóis leva lá 
prá rua, nóis vende ... por lá nóis compra, mesmo ... É o nosso 
patrão ... ■'

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quer dizer que vocês vive ... 
assim ... vive sozinho por aqui, né ? ... “ ■

JOSE IRALDO FERNANDES
“ E ...sozinho ...”

a. Jm Jl • fc. •
IV IA K I IIN51 f t A A I N  A V V A ,

A

4 0
A. h. I  Va»

anuo :

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Pega o produto ... “

JOSE iRALDO Fl k NANDES MÂRliNS.
<■ p  i ,

KAXiNAWA, 45 ANOS:

GERALDO CARLOS ALBERTO: " ... e vai vendê em Feijó, né ?" 

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
C m  C c , i i p  !l

I i l  i U-- i j Lv .. .

GERALDO CARLOS ALBERTO: " ... Você acha que ... o ... o 
seringal Curralinho ... é ... é suficiente prá vocês criar os filhos de
vocês os netos ? !!

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ Dá mesmo ... ::

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Dá prá vocês ... !!

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
:: Dá I “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... vivê tranquilo aqui?"



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fundação Nacional do índio 
Administração Regional de Rio Branco - Acre

GERALDO CARLOS ALBERTO; “ Ê Osmar Santos ...”

m *  I r \ S %  Ê S n  f t T i i  1 1 /  i  U l i l  A  U i S  A C ?  »  Ü A / i .JUC5C IKMLUU rCÍMNMNUCÇ IVIMK I IIMO, f\M AIINMVVM, <40 MINUO;
" E: Osmar Santos ... filho do Juiio Santos ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO; “ Ele ainda está vivo, ainda?"

i r—-> f— s r \  a i r~* r-\ r”  l i a k i n. r 1, f. k a fht'! k i ^  1/ a v / u i  a ia < a a í” a k 1 .JUSt IKALUU t-tKÍNANUCS IVIMKI INí), J\AAINMVVM, 4D AINUO:
“ Já morreu também ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Já morreu também ... “

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ Morreu ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ...O ... Vocês praticamente ... os
patrões abandonaram ... "

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTiNS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ Foi .. abandonaram ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... abandonaram o seringal ... e 
durante esse tempo todo, vocês vive aqui, vocês ... vendem prá 
quem vocês querem ... “

JOSE iRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
“ E ... num ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " É ... E quem é que dá apoio a
vocês aqui ? .

JOSE iRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
:i Quem dá apoio a ... :í

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quem fornece mercadoria prá
v n r A c  m i p m  p  n i  i p  m i p  a v i a  v o c p c ; o m i i  ? “~ ̂  ~ ~'1W" •



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fundação Nacional do índio 
Administração Regional de Rio Branco - Acre

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O senhor sabe de quem que é
esse seringal aqui ?, o dono ... “

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
O dono é ... isso é do Julio Santos ... i!

GERALDO CARLOS ALBERTO: :t Julio Santos?"

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
'• E. ■

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Ele mora aonde?"

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " ...
morreu ... "

JOSE IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
" Ah ... já morreu ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Já mo... hum ... ficou prá quem
o seringa! depois que ele morreu ?"

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
". a depois que eie morreu, ficou pros fii dele, sabe?... "

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: " P’ros
neto ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Pros netos, né ? "

JOSÉ IRALDO FERNANDES MARTINS, KAXINAWA, 45 ANOS:
; O ... faiz o levantamento deie ... esqueci nome deie ... Como 
é o nome mesmo ? “

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, KAXINAWA, 44 ANOS: “ O ...
0 < ;m ? tr S a n t n ç :  "I I I s-* i '—r  I i v. vr v-f . • .



H E C  E B E M O S

Em  Q i / 0 cL . / 3 . 3 -

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Acre

O fício  n .° 4 1 1 /9 9 /P R /A C
Rio Branco(AC), 09 de setembro de 1999.

Senhor Administrador,

C u m p rim e n ta n d o -o , v im os pelo p resen te  in fo rm a r a 
Vossa S enho ria  que este Órgão M in is te r ia l in s ta u ro u  o P roced im ento  
A d m in is tra tiv o  M .P .F P R /A C  n .° 0 8 1 0 1 .0 0 0 3 0 3 /9 9 -8 2 , com  o ob je tivo  
de a p u ra r  possíveis abusos com etidos p o r p o lic ia is  c iv is  em  face de 
ind ígenas no M u n ic íp io  de Feijó-AC , consoan te  docum e n to s  enviados 
po r essa A d m in is tra çã o  Regional a través do O FÍC IO  n° 2 3 7 /G A B /A E R  
RBR, bem  com o re q u is ito u  ju n to  a D elegacia G era l daque le  M u n ic íp io  o 
fo rnec im en to  de cóp ia  in te g ra l do In q u é rito  P o lic ia l ou  da  possível ação 
p e rtin e n te  ao caso.

A ss im , tendo  em v is ta  a in s ta u ra ç ã o  do re fe rido  P.A., 
so lic ito  a Vossa S enho ria  que envie a este Ó rgão M in is te r ia l q u a isq u e r 
in fo rm ações a d ic io n a is  ex is ten tes na  P ro cu ra d o ria  J u r íd ic a  dessa 
F undação , p e rtin e n te s  ao caso.

Sendo o que se ap resen ta  pa ra  o m om en to , renovo 
p ro testos de e levada estiva  e d is t in ta  consideração .

CLÁUDIO VALENTIM CRISTANI
P rocurador Chefe da  P R /A C

I lu s tr ís s im o  S enhor
ANTONIO PEREIRA NETO
M D. A d m in is tra d o r R egional da  FU N AI-AC
NESTA.



MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Acre

O fício  n .° 4 1 0 /9 9 /P R /A C
Rio Branco(AC), 09 de setembro de 1999. (6T

Senhor Delegado,

C u m p rim e n ta n d o -o , v im os pelo p resente , a rr im a d o  
no a rtig o  8 o, II da Lei C om p le m en ta r n .° 7 5 /9 3 , com  o fito  de in s t r u ir  o 
P roced im ento  A d m in is tra tiv o  M .P.F P R /A C  n .° 0 8 1 0 1 .0 0 0 3 0 3 /9 9 -8 2 , 
in s ta u ra d o  nesta  P ro cu rad o ria  da R epúb lica  no Estado do Acre com  
ob je tivo  de a p u ra r  possíveis abusos com etidos p o r p o lic ia is  c iv is  em 
face de ind ígenas nesse M u n ic íp io , requisitar o fo rn e c im e n to  de cóp ia  
in te g ra l do In q u é rito  P o lic ia l p e rtin e n te  ao caso, re q u is ita d o  em 09 de 
a b r il de 1997, pelo P rom o to r de J u s tiç a  dessa C om arca , a través do 
O fíc io  M P /P G J /P J F J /O F  N° 037 , c u ja  cóp ia  segue em anexo.

O u tro ss im , caso o re fe rido  In q u é rito  h a ja  s ido 
co nc lu ído , so lic ito  a Vossa S enho ria  seja rea lizada  um a  busca  ju n to  a 
J u s tiç a  E s ta d u a l desse M u n ic íp io , v isando  a d q u ir ir  cóp ia  in te g ra l dos 
a u tos  da  possível ação c r im in a l ou c iv il, dev idam ente  a u te n tic a d a  e, 
p o s te rio rm e n te  env iada  a este Ó rgão M in is te r ia l.

A crescente-se que, seja q u a l fo r o desfecho do 
re fe rido  In q u é rito , ou seja, a rq u iva m e n to  ou ação c r im in a l, seja 
igu a lm en te  e n ca m in h a d a  sua  cóp ia  in te g ra l, dev idam ente  a u te n tic a d a  a 
este Parquet Federal.

Concedo, em consonânc ia  com  o d ispos to  no § 3.° 
do a rt. 8 o, da LC N.° 7 5 /9 3 , o prazo de 10 (dez) dias para  o 
c u m p rim e n to  da p resente  m enc ionada  requ is ição .

P rocurador C hefe da  P R /A C

I lu s tr ís s im o  S enhor
ARIOSTO PIRES MIGUÉIS FILHO
M D. Delegado da  D elegacia G era l de Feijó -  Acre
FEIJÓ-AC



ESTADO  DO ACRE
m in is t é r io  h Ou i.ic í
P r o c u r a d o r i a  Ger a l  da  Just i ça

RROMOTORIA DK JUSTIÇA DA COMAR( 'A /)/'.' I T.I.K> \

Termo cie Declaração í--------------------— * >
Aos oito dias do mês de abril de hum mil, novecentos e nòventa^rsete. às- 

1 1:00 horas na Promotoria de Justiça, situada na I ras Floriano Peixoto. 20o. Forutn Dr 
Quirino l.ucas de Moraes, presente n DR ( I I SD JERONIMO Dl M MJ / A  Promotor 
de Justiça, ai compareceram Liliane de Carvalho Silva e Mana de I ntima Rodrmues 
DanieL brasileira, solteira, representante do Cl M l. prestando a seguinte declaração que 
np dia 01 / 0 4 / 9 por volta das 17-00 no Seringal Curralinho, Colocação Enganoso. onde 
se encontravam os Senhores G E R A L D tf  M A R T IN S  DA S ILV A  e M A N O E L 
LOPES, indígenas, chegaram 5 (cinco) PMs em uma embarcação Chefe da operação 
PM S Filho. Marcos Carvalho. Marcos Rohert dos Reis Hanan Romualdo e Quilel 
apresentando um mandado diziam que os mesmos estavam presos por desobedecerem 
uma ordem expedida pela Autoridade Policial, não lhes permitindo qualquer explicação.
Os detidos foram embarcados c passaram a descei o Rio na diieçào da cidade Os 
policiais encontravam-se embriagados, todavia tudo corna na mais perfeita ordem* Ao 
aproximarem-se do barracão central do seringal Curralinho. pararam ali a embarcação 
para participarem, a convite, de uma churrascada que ali se promovia jegada a bebidas 
alcoólicas, ja dentro <Ja propriedade do genitor do Sr JOSE DANIEL, que fizera a 
denuncia de que aqueles indígenas haviam provocados danos na sua propriedade A 
esnera-los o Sr L rc ilio que trazia nas mãos uma corda de náilon com qual instigou os 
policiais a amarrar os presos, vez que não portavam algemas Por orientação deste 
também, começaram, sem qualquer motivo, a agredir os detidos, ora com chutes ora 
com coronhadas de revolveres, ja passava das 18 oo horas Entre um pedaço de carne e, 
outro os Policiais promoviam íSni verdadeiro festival de pancadarias contra os indefesos 
indivíduos, ja agora amarrados com as mãos as costas O PM que mais agredia os 
detidos era um conhecido por Quilel
Que ainda o PM conhecido por Marcos Rohert dos Reis Hanan que não participou das > 
agressões, pedia aos demais que não fizessem aquilo, sem contudo lhes dar atenção os ' 
demais continuavam no seu desiderato, agredindo covardemente as vitimas com tapas 
no rosto, no ouvido e chutes nas costas Ressalta-se que os obrigaiam ainda a beijarem- 
se, refletindo, verdadeiro acinte c desrespeito a dignidade do sei humano Ficaram 
amarrados a noite toda e sempre apanhando A tortura so teve fim por volta das 12 00 
horas do dia seguinte. 02/04/97. quando entregaram os presos na Delegacia Geral de 
Polícia.
Nada mais disseram e nem lhes foi perguntado Para constar, lavrou-se o presente 
Termo, que vai assinado pelas declarantes. .

ci-ru__U t  • .* - i i - i  l tu. -Jdn iA -V b, .to. >UX
L IL IA N E  DE CARVALHO  SILVA M AR IA  DE FAT1MA RODRIGUES DANI.EL

CELSO JERÒNIMO DE SOI : /A  
Promotor de Justiça Substituto

Ruo Marechal Deadoro. 860 - TeU £24-3376122/,-2800 Ria Rranr.o Ksladn



( ) H<  IO

M I N I S T É R I O  P U B L I C O  D O  E S T A D O  D O  A C R E  
PROMOTORIA DE Jt IST1ÇA D A  COMARC'A DE FE1JO

M P /P G J /P J F J /O F  N° 0.37 FEIJO. em 09/04/07

Senhor Delegado de Polícia

Nos termos dos artigos 129. V III. da Constituição Federal. 5o. 11. e 12, 111 do Codigo de 
Processo Penal, vimos pelo presente requisitai de Vossa Senhoria a instauração de 
inquérito policial, caso ja o tenha leno. para apurar a pratica de eventual crime do art 129 e 
288 do Código Penal, por parte dos PMs cabo S Filho. Marcos Carvalho. Romualdo 
Quileu e o civil lle rc ilio  ou Crcilio. porque segundo noticia Liliane Carvalho Silva e Maria 
de Fátima Rodrigues Daniel, o lato foi praticado contra (iE R A I.I)O  MAR FINS l)A  SILVA 
e M ANO EL LOPES, no dia 01/04/97

Junto com o presente segue copia da declaração prestada pelas noticiantes nesta 
Promotoria

Requisito, sem prejuízo de outras diligencias a critério dessa digna autoridade policial, a 
oitiva das declarantes supramencionadas, representantes do Cl M l nessa cidade, que tem 
conhecimento dos Fatos

A denuncia objeto do termo e grave, que se não for apurado, abre precedente a que novos e 
lamentáveis fatos ainda mais graves, possam vir a acontecer Pois a impunidade e uma das 
maiores causas da criminalidade Necessário se faz por isso mesmo, averiguar o ocorrido, 
identificar seus responsáveis, para que possam sei exemplarmente processados e punidos 
na forma da lei

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Senhoria nossos protestos de consideração e 
apreço

V .

C E L S O  J E R Ô N I M O  D E  S O U Z A

P ro m o to r  de J u s tiç a  S u b s titu to

A S u a  S e n h o r ia

R A IM U N D O  ODAC I NERI  GUI.DKS
Digníssimo Delegado Geral de Policia 
Nesta



^T rf-T P W E IR fl PHÜNE NO. : 0634632468  A p r. 11 1997 1 0 :i6 A M  P02

yS?''* PuiH.iMito respondem os aos quceiitos pe la  m a n e iro  seguinte»:

J.«............. Jg,JJ«J,„................................... 2.*. fofàS , pPs , cabo do revolver____

s.‘.... .._jasaEMlCD.xísLicâ.__________............................ ............................
C.*......M!»..........................................  ............. ...............................
K ___-...jUEOa:............. .....................

l i  lí (|ii<! suas consciíucU it c sob o compromisso pressftdo, lem  o < ltr lin « r. Nftdn ninis havendo

M andou n mtoi-ldndi'. encerrar este. te rm o  cm rpie easinain os peritos, tostem iin lm s c coinigu.................................

Kuc rivISo epie o diiiti.ioyrPÍ ci.

Autoridade Policial.

Pei i Lc____ __

Perito,........ .....

Tc qt,_______

.'Gis.vivKo b)

lic l, 'R /llitytría (3 /iricl ' l \r r l  G i« r f íp  

—d»-+tt>Uot* -----
ftd? ...-........... .............
\ r  a . o j ....... ...............

5%
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ESTADO & Ci A o n E
SECRETARIA DE JUSTIÇA f  SEGURANÇA PÚBLICA

■ ^  DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIARIA
- V  T <o

umwm w* u.i i c v n n r *

EXAME DE CORPO DE DELITO
(l.etuios Corpornls)

A í33,...,„,, ' j j ju ........Uias do nifis dc.

"“StO tf""
««‘...Doau,
D Ilc l.

)|)C«tfc ciclíldo do ■ '-'•'"'Xi ‘TTTf
..:.U:̂ ;-.L-ia.J.,nl£ü..Li____

rn*~
__________________ do «no do m il novecentos c noventa

.......... ........... ............................ M u n ic íp io  d» Untado do Acro,

_____ ____ _______ _____ __________ onde jto fichava presente,

•rhrtarrrír-atnri-UíTrt^i-tna--......... ........... ■oomi6° e*crivfio dü acu «5° n,’ul *•■*'»<*»*
lú  fiifcsanto .Mi [Jiintos nom eados e com prom issados na io rm «  cia L e i, dou to res  mu m ed ic ina  .«£«..

1 T l. T i . . . T a l . : ! . . ______________ ___________ ____ limbos- lu n d o n  àrio»

ijáb licD í, rBnickntiis n dom ic iliados  nesta cidade c í»  duns tes tem unhas la m b e m  residentes, u au to ridade  deferiu 

iliOs peritos o c.oiiiproriiiaíui lega), ejue ace ita ram  dc bom t- fíH m e u tc  desem penharem  as suun mitistícs o, os 

nncawegQU tlm procederem  o “ E xftm e dc Corjn» dc D e lito " ,  cm  ,, . , , y ^  , . ,, ^  t................................

........ ....................... ...................... ...............q u e  (' dc cor..... iut}Át n n * .............c o m ..... i j / j ............ flnos do idade p i-estm nveii « do

reaponderem  ai.-t ta 'i;tiin tc f; quesitos!

L k • Rn /» i ilc n c ii in teg ridade  co rpo rn l ou a saúde do pac ien te , 

t/U íd  u Jns lv tiim -mo oti m aio  que prod ins itt n oíciisa,

fji: Iu i p roduz ido  |)or rnc io  clc veneno, /ugo, exp los ivo , aa íix iu , to r tu ra  ou u u lro  m eio inciuno íu  

m iic . (Kü»p. K iipóc ilim u ia )

S( r -H illm i incapacidade para sutis ocupa.,íifx  h a b itu a is  por m ais de 30 ( iru .o i)  dias.

St- r r i i i i l t o i i  pt-rie.o «Ir v ida . (Rc-sp, lísp i c ilio a d a )

.Só K u i l lm i  d e b ilid a d e  p e r in a m n to , p e r la  ou in u ti li /a fp lo  do m em bro , m -u lid o  m i lun^Do (R csp . 

l i t  pr.tr l ii nd ii)

7.* - Sé- resuU in . iiu-iipacidacle perm anente. paru o tra b a lh o  ou c n íe n n id a tic  m n ir í iv c l ou de íim n iiLu io  

p c rm i.u rn tr  (K c .tp . iis p e c ilic a d ii;

B.* - Si? ,'H'Atl l-lc/i;' /WV diS ,'|/ill( 't l'fiú /^b p T /cJ ./

Um  i-iHi iin iu i nr jii, passaram  os puritoa  a la /o n jm  os exames ordenados: e invextip,;n;oes qtu- ju lga rem  

n floenunirioii.. ;f i n i In a- na cpiiiis- (Icc la rn ram  que do exume a < j u •:» p rocederam  ern , / q.L RAL.D.Ü ..Í1ART IN l i . .  D A - ^

SJÜJ/A..M..& L M Q S L

*i o 
«u •

: i.4

4.“

h,"

I
CiaUmQlIJTi.. JTCI....UR AÇO ..ET.q UE-RO-0 DZ .....Qx 6 0 I T 0 . PÜR.........S O S ..... í ; titlT  IMGNTRÜQ «........

,ÇÇIiü.Mp,IÍl.lL..íí!k...R.(:.C.llQ ÜD3.T.AL. D.IR EJT.H% ...AN.ÍI/.GL iXft..J-1-NHA-W ÍD IA ....AX ILAR £>£-•
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E t  T A D () Ü O  A C n E

SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
♦ *

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

EXAME DE CORPO DE DELITO
(Lesões Corporais)

A p r. 11 1997 1 0 ! ISAM

'O  'V\■ ‘ U '«■ r

; !
A t ‘t>..... !? .!? .,.... .diftp do luôb de_______

....- lnt,U «Macio do—*\:k̂<5~vVcv--- ... -
do ano de m il novecentos e novon l»  

.... .........M u n ic íp io  do Estado do A cre ,

*  ___________ ._____________ ........ ....... ................. ,..............onde «o achava presente,

* -------------------------------- :_ „.co m ig o  escrivSo do «eu cargo ao f in a l  a f in a d o ,

( i  j>Muierde t»II> J>í rífco» nom eados c coraprom isBados na fo rm a  da L e i, dou to res  em  liicd io lii:» __^LC?;ttliU,0..X íW t

NALDO 01H;p:;rrj:i tUMOd B !h \ imL.TJWX) VlTCfUMO qç w tt» _________ _________ omboa íunciqniri»»

púb licos, residelYtPB o dom ic iliados  nesta c idade e as dua« testem unhas ta m b é m  residentes, u au to ridade  dcferiiu 

sos perito»  t» Oi:ir:iprom!»ao loga l, que ace ita ram  de. bom  e fie h n e n tc  desem penharem  n» nuns m in A t i  e, es

t.nCfttTfcgOu dliii p rocederem  o "E s « m o  do C o rp o  de D e lito " ,  e m ___ÜJUÍQIjIL. XOEliQ-

............. ......... ........-...........................................que é de co r....... .ILÇUitií.d...........,Com.... j i j j .......de idade presumíveis « do
■ ’ 1 .<■ ■: 

i esponderom  imn seguintes quesitos:

17 • Sc há ofensa a in tegridade  co rpo ra l ou a saúdo do pac ien te ,

Si.’  • Qjual o in s tru m e n to  nu modo que proclur.iu  *i ofensa.

3.* • S t ii>i p roduz ido  po r m e io  de veneno, fogo, exp los ivo , as fix ia , to r tu ra  ou o u tro  m eio incioso ou 

Cfucll (R osp. E specificada)

1 4.* - Sc ir.s iílto n  incapac idade  para suas ocupaçítah- h a b itu a is  por m ais de 3U (tr in ta ) dias.

fi.° - S r r . tn i l i in i  pe rigo  dc v ida . (Rcsp, Eapcc.ifiçada)

fi.” - Sc resu ltou  d e b ilid a d e  p e rm a n e n te , parda  ou in u tilix u ç ilo  tio  m e m b ro , se n tid o  ou funçfto (R csp ,

Esptt rdficntia)

7.* ■ Sc re su lto u  incapacidade p e rm anen te  para o tra b a lh o  ou e n fe rm idade  in cu rá ve l ou deform idade 

p c rm r.m -iite  (R csp. E spec ificado )

- y //M W /W M $9 'A tyA W /tiV )¥ fW /
Eni runsequcnc ia , passaram  os pe rito»  u faze rem  os exames ordenados c inveuligavõoH <luo ju lga rem  

neco fíA rifls , f iru lfa  ae quaja ( lo d n ra r in n  que do exam e o que p rocederam  cm ....M A  N D .Ç .|,L .0 P £ Ç  D E ...........

................................. ~................ Z...
fraquiMRtt a»ü^(iii'j?lQgõtQ....na...coota»....sguimos*».... .................................................
!ülMÍS!LPJr. .?.....®.9.y..L.n).?.<*».̂  .. 4-, n. r »ír o jt. .. d».... p 1 h .cu. *

....................... ........ .............................................  . . .  ............................................................................................................................................................................................................;.........................................................................



I • H I 5:'itíi rrft])(» iclcm 6s fios quesitos pelo n ia n c ir»  seguinte :

1 • .............  !>IM,...........

8.‘..... h.miiib.l\n„r..te_iUL^.
(>•"  rj.s.ü. ii........ ............... .

..... NA.0.„.........................

2 • MÃOS í  P Í S , 

/) ’• N A 0  «

G-\._llÃfí................

]•! e cu:  suatt consc iíiiic ia * e sob o com prom isso  pressado, Ic in  n do i\'n r« r. N a i Iü ma is havendo

r ia n ij i ju  a ar incidiu lo m u r r ra r  este t e r mo  cm que uasínam os p e rito s , lexfenu iu lu iK  <• fo m i|*o .........................

I i« r iv â r»  que c tlr ti:ogr«lc.i.

A u to rid a d e  Po/to.ia'.

l ‘c« ito ....... ..................

1’ciittf...................

Bei. 'lioiwitfifo OfJtucl 'Hcrl GhmÍÍ* 
...... jírí:iJs«»Uo v.:itO- I4(íllet»—.....

T e s t.... ...............

Htícrivai) .

i r
f,.........

Ar— Lj-v' ■—

• 1
[ ’j l i 1 1 /l 11 c I u



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Fundação Nacional do índio 
Administração Regional de Rio Branco - Acre

H.N."
...S I
Ruuncu

FUNAI / ADR RIO BRANCÍ 
DOCUME Ni O RECEBIDO

OAIA 0"// O^^HQRi: 0

ASS

MEMO N° 28/99. Rio Branco, 01 de setembro de 1.999.

De -  Levi Alves de Souza 
Advogado da AER/RBR.

Para -  Antonio Pereira Neto 
Administrador Regional AER/RBR.

Senhor Administrador,

Em atenção ao MEMO N° 450/G AB/AER/RBR de 
31/08/99, informamos a Vossa Senhoria, que na época dos fatos estivemos na 
cidade de Feijó-AC, quando lá chegamos as representantes do CIMI Liliane 
de Carvalho Silva e Maria de Fátima Rodrigues Daniel, já haviam junto ao 
representante do Ministério Público Estadual solicitado as devidas 
providências legais.

O Ministério Público através do MP/PGJ/PJFJ/OF N° 
037 de 09/04/97, requisitou à autoridade policial que fosse instaurado o 
competente Inquérito Policial para apurar o fato (cópia do documento anexo).

Na época foram efetuados Exame de Corpo de Delito 
nas vítimas Geraldo Martins da Silva e Manoel Lopes, sendo constatado 
nos mesmos ferimentos provocados por agressões físicas, (conforme cópias 
dos exames anexas).

Atenciosamente>̂ "

r t
Levi Alves de Souza
Advogado da AER/RBR.
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MEMO N° LLfO /GAB/AêR RBR

Rio Branco. 31 de agosto ne 1999

AO: Dr. Levi Alves da Souza 
Procurador cia A tft Rio Branco

Em anexo, estou encaminhando à V.Sa documento
contendo 66 (sessenta e seis) foihas. que são efetiva mente 
transcrição de 02 (duas) fitas gravadas pelo servidor Geraldo 
Carlos Alberto em 22 e 23.07.98 no Seringal Curralinho, município 
de Feijó-.AC; com índios Kaxinawa que habitam aquele loca!

Mo documento há descrições feitas por vários índios
(Geraldo Martins da Silva, José Hélio e Benedito) de torturas 
perpetradas por 5 policiais militares, conduzidos por dois 
':seringalislas:’; Ercilio da ta! e Zé Dameí de tal, ocorridas em
01.04 1996 contra os índios Geraldo Martins da Silva e Manoel 
Lopes Teixeira.

Pelo teor das descrições., o abuso poiiciat merece nosso 
repúdio o medidas legais para punir os responsáveis, inclusive uma 
indenização por parte do Estado para pagar o sofrimento e 
humilhação que os índios passaram injustamente.

Quero saber: se já existe alguma medida judiciai 
instaurada para apurar esse ato bárbaro. Se não tiver, qual a
medida cabível? Incluir na ação: o delegado, os cinco policiais e 
os dois não-índios . que levaram a polícia a cometer a
arbitrariedade.
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num imha trazido ainda ... da FUNAI, mandaro, ricibi. O primero 
trabalho qifeu comecei, foi o ClM! que me deu apoio prá trabaiá 
na escola, viu ... viu meu interesse, viu o meu esforço qu’eu 
queria trabaiá, qu’eu queria aquele trabaio prá mim trabalhar, aí ... 
agora eu comecei ... já tá ... já tá prá interá dois meis qu’eu 
comecei o trabalho da, da escola. Aí. eu ... tô bataiando, né ?, tô 
veno ... interessado prá fazê esse trabaio. Inté agora tá indo 
bem. Agora, só que num tem, eu num tenho uma losa que 
preste ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo. Ouvimos a palavra do 
Benedito Martins ... é ... professor e membro aqui da, da 
comunidade indígena Boa Esperança/’

FIM DO LADO B DA F!TA 02 - F!M DA GRAVAÇÃO

Estas duas fitas foram transcritas ipsis literis por Antonio 
Pereira Neto, na sede da AER Rio Branco, da FUNAI, em Rio 
Branco-AC, nos dias 24, 25 e 31.07.99; 01, 07, 08, 28 e
O O  O Q  Q Q
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V tesofreram e lutaram prá batalhá aquela terra. Aí ... rapaiz, 
vão... nóis tamo querendo trabaiá lá com eles *. Aí, se nóis tivé 
todo tempo nessa luta, porque nóis saimo muito criticado, nenhum 
parente num queria vim onde nóis tava, nenhum parente queria dá 
ajuda prá nóis ... com mêdo. Muita, muita gente sairo daqui, cum 
mêdo, cum mêdo ! Sairo daqui porque aqui prá nóis era muito feio 
! Nóis passemo muito ... fei nessa vida. E agora, às veiz nóis, 
nóis queremo ajuda, queremo ajuda assim: nóis queremo terra 
prá nóis morá ! E aí, nosso interesse é isso ! Aí, nóis preferia ... 
voltando daquelas, daquelas pancada que o papai pegou, aí, 
rapaiz, esse ... esse daqui, nóis queremo a terra. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo ... Bom. Acabamo ... ouvir 
a, a, a ... o relato do, do, do índio Manoel ... Benedito Martins.”

irá:

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ ... Aí... chegou os 
parente espaiando, parente morando acolá e outros mais na frente, 
mais na frente ... Aí já dá pru ... prá nóis passeá na casa do 
parente ... Às veiz onde mora um índio que gosta de tê caiçuma ... 
os índio, os índio faiz alimento, ali... alimento deles, dos índios .... 
aí, nóis vamo andá naquelas casa, vamo tomá caiçuma ... Aí, os 
índio gosta d’ de fazê, botá verdura ma... na mandioca, conzinhá a 
mandioca de verdura, aí, a gente anda cada casa, a gente, vai, vai 

|  comeno alimento, passeando ... Aí, anda até o fim, aí ... volta, né ?, 
p í  volta prá casa do mesmo jeito. Aí, isso qu’eu acho importante prá 

nóis vive tudo unido, só nóis, parentes, mesmo. E, aí ... o apoio 
|§te que eu quero, é isso: nóis queremo terra prá ... prá nóis se

*W

! | |p ;  mantê, morá só os parente, né ?, e vevê tranquilo a nossa vida. 
Num vevê mais preocupado, num vevê mais pertubado em 
nada, num vevê mais em crítica de nada e vevê tranquilo... a 
nossa vida. E, e eu, eu fá... eu fazê meu bom trabalho, cum’ eu

fc ■:

%&■'

JSfe tô legido pá professô indígena do, do meus povo e eu quero 
ajudá eles. Quero, quero educá bem os mininos que tão 
interessado. Agora, quem tá in... quem num tem interesse, eu num 
posso educá ninguém. Agora, quem tá interessado, eu tô proposto 
prá ... ajudá ... as mininada. Agora eu truxe, truxe os livro qu’eu

t e
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BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: ... alagado ... Nos
tempo cie alagação, aqui ficou, ficou so água, sabe né ?, o ficou 
. o ficou so foi esse quiiombozim aqui . . o fi... o que ficô a 
tera. Agora, o resto ficô, é só água. Ai, aí daonde começava a 
cnação. o que ficô, seco. Mais esse resto daqui, o pedaço, ficô só 
água ! Ai, è por isso que ... a gente queria uma terra. Porque,
pra .. outra aldeia, prá aldeia que nóis viemo ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Vocês não vão prá lá ... Certo."

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ ... nóis ... nóis
num ta mo quereno mais ir prá lá. Não dá mais prá nóis vir a ir
o r a  lá

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Vocês quer morar por aqui, né ?"

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 AMOS: “ E ... Nóis já tamo 
aq...:: cies; o tempo que ... do jeito qireu vinha íalano ... nóis 
sotnmc sofrimo prá, prá nóis, prá nóis vencê ... vencê ... Já 
sofnmc. E, intê agora nóis tamo bataiando a ver se arranja algum 
apelo, esse ... algumas pessoa ... vê se a FUNAI quer dá 
ajuda prá nóis, dá ajuda na terra ... e, nóis tamo quereno. 
Móis já tamo, já conseguimo mais alguma coisa, porque, do jeito 
que nóis vinha passano, à vista ... hoje nóis tamo mais tranquilo, 
nossa vida. AI ...”

GuRALDC CARLOS ALBERiO: “ ... mas, vai, vai melhorar se, se 
definir uma ... somente o Seringal Curralinho, né ?"

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ É. Agora, tá ... tá 
me ouvi no ... tirano uma área de terra mais maior prá nóis, aí 
nóis fica mais feliz ... nosso ... Mais feliz 1 Nóis trabaia cum
;.:..lío I Ai. vem mo is outros psrcnte do fora, prá ajudá
nóis. ; rapaiz aqueles, aqueles outros parente, eles nem são 
daquele jeito. Agora, hoje am dia. Porque que eles tão, teve
sauele apoio, que ganharam aquela terra ... porque eles, eles
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BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: t! ... da polícia, do 
ó ,  do Delegado. Aí, aí ninguém recebeu esse oficio ... e ... eu 
acuo que o seu Domingos recebeu ó Rapaiz, es... esse negócio 
tá certo, nóis tamo querendo a terra, porque a gente ficou 
minto sentido e nóis fiquemo muito chateado. Aí, nóis 
queremo amostra cumo a gente, a gente vai ... tá querendo a 
terra, a gente vai ganhar. É porque não, não tem ... porque 
não tem. caça, é porque, porque não tem umas, umas coisa mais 
bonita, ê porque ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Nesse pedaço de terra em que 
o ' ês vive não tem condições de vocês caçarem, pescarem. Mas 
vocês ficando numa área maior prá ... Dá que vocês possam 
caçar e pescar e cortar seringa, né ? “

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: " Isso ! Porque,
porque . é ... o coisa ... O, o sentir que nóis fiquemo é só esse
pedacinho aqui, não dá prá, prá esse tanto de família vivê. Não 
dá ! E, o ... é o que nem eu tava te falano, lá, naquele dia. O ... 
os ... a FUNAI vindo acolá prá cortá um pedacim de terra, num 
adianta prá ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Não adianta ... não resolve o
problema, né ? " ■

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ ... prá ... prá
ecoas oessoa, essas pessoa tudo se rnantê. e piantá, morá, e 
caca e esse pedacim de mato que nóis tamo aqui, não dá prá
nóis caçá. Principalmente se tu andasse aqui, aqui só tem igapó, 
r.ão iem terra firme. . Prá pegá terra firme, precisa tu andá uma 
hora ... urna hora prá frente ... tem pegado terra firme já. Aí, esse 
pedaço aqui, só é baixo, é baixo mesmo ....

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... alagado ...”
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GERALDO CARLOS ALBERTO: vocês sair daqui ... !:

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Sim. Prá gente, 
nois, nóis sai daqui. Aí veio o dono, né ? Começaram a mentir, 
por lá, eies mesmo ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: i: Quem que é o do... o dono do 
seringai ou o dono da colocação?1'

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ ... o dono do
seringai .. "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Como ê o nome dele, do dono
do serrgal ? “
BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ É mesmo o
marido da Liliane ... que tá sendo agora, o ... Ercílio.”

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O Ercílio, né ? ... hum, hum ..."

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: " O Ercílio ... ele 
queria ser, né?, o dono do seringal. Aí. começaram a mentir esse 
povo cio Daniel ...’ rapaiz, os índio tão, tão !á ...’ “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quando ocês chegaram aqui, o 
Ercílio que era o ... dono do, do ... que ele mandava aqui no
seringal ..."

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: " É, é, é, era o 
Ercílio que queria ser dono. Aí ... os povo ... o, o, o Daniel 
começou mentir, né ?: 'Rapaiz, os índio tão, tão lá no teu seringal, 
tão invadindo, querem iomá ... querem tomá o que nóis tem, tudo, 
eles quere... querem tê direito'... aí começou mentir, né ?, por lá 
. Ai, por iá um dia chegou um oficio, aqui ... “l

GERALDO CARLOS ALBERTO: "... da polícia ... “
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G  GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... os trabalhador rural ...“

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ ... os trabalhador, 
s’m .. os trabalhador rural. Aí dava esse apoio prá nóis, né ? Às 
veiz nóis ia reumão alí no Curralim, tempo que o, o Daniel, esse 
Damel daí ... ; que o índio é que tava certo,1 que era o presidente 
do sindicato ... nóis andava iá na reunião, tempo que eles não, 
não tinha, náo tinha queixa com nóis e não ... por exemplo, não

GERALDO CARLOS ALBERTO: 11 Depois você fala da reunião ... “

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 AMOS: “ é ... prá nóis 
participa da *'9união ... de premero. Prá ele não começar a mexer 
ccm nossa gente também. Aí, nóis andava na reunião ... qu’eles 
mandava convidar, nóis ia lá ... Aí, às veiz nóis pegava apoio ... 
mais, de ninguém, só do Aloisio Monteiro, né ?, que o Aloisio 
Monteiro. 010 ... 11

GERALDO CARLOS ALBERTO: 11 era c presidente do sindicato ...”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “presidente do
sindicato. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... dava apoio prá vocês ...”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Era. Aí, sempre 
eia ajudava nóis, nessas coisa. Aí ... ai começou. Desse tempo 
prá cá, 0 tempo que 0 , 0 Odilon Fausto saiu, né ?, aí ele ficou, 
né ? AL veio 0 José Daniel pra’í. Aí, começou, né ? Começou, que 

ai, ele não queria que passasse a cêrca aqui, não queria
ninguém mexia prá lá, não sei mais 0 que ... aí, começou a
briga ! Desse tempo prá cá, nunca mais miorou. Aí, foi 0  tempo
que voltava aquela conversa. Aí, foi no tempo que ele queria 
indenizar o que é nosso, isso aqui. Aí vei ... “
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tempo, tive um, umas queixa também, ai, andou o Zé Áureo 
(servidor da FUNAI), né ?, o Zé Áu ... o Zé Aureo ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O Zé Áureo passou por aqui,
né? . ú

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: !! ... ele, encostou 
uns tempo aí ... Aí, mais num deu apoio prá nóis ... Ele ... deu
apoi pro branco aí, né ?... “

FIM DO LADO A DA FITA 02 

!N!C’D DO LADO B DA FITA 02

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: "... e sim ... aí, aí 
ele baixo, né ... Aí, quem o ... volta de novo prá conversa no 

que aconteceu. Aí, nesse tempo ... aí, passaro, né, aí, tive ... 
passou uns tempo ... aí ... começaro, né ... sim ... ‘se nóis, se 
nóis num queria vende aqui 1 ... ele era o vizim, né? Aí ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ O vizinho era o Zé Daniel ...”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: " Não. Era o ... 
primeiro era o Odilon Fausto. O primeiro, né ? ... no tempo que 
nóis cheguemo. Aí começaro iá o rolo com divisão ... eles 
marcaram bem aií assim, por ali ... Aí, nóis tinha a casa bem 
pertim, por aqui. Aí, nóis mandava só ... dai, prali, só. Aí, o resto, 
tudo era dele. Ele queria ser o dono queria ser ... ' o índio não
mondava nada na terra, num tinha direito Ai foi o tempo que
chegou esse delegado do sindicato que é o ... Aloisio Monteiro, 
ai aíe que deu apoio prá nóis. Ele ... ajudava muito nóis, negócio
de apoie. Eíe ... Aloisio Monteiro nunca, nunca contou uma
conversa falsa ...’ ah, esses índio tão aí, é bom eles sair ... é 
bom eies ... caçar rumo nunca I Aloisio Monteiro é, era um, ele 
era um delegado de sindicato que, ele ... ajudava muito nóis ..."
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GERALDO CARLOS ALBERTO: ameaçar vocês, né ?

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Sim ... prá morá, 
'■os, junto cum ele, porque era muito entrançado ... num sei mais 

Num sei mais ... Começou a briga. Al, daí prá frente num, num 
melhorou nada mais. Ai, começou, né ? Aí, nóis ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Aí vocês, é ... compraram ... 
Como e que tá hoje a situação de vocês?... “

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Rapaiz .. a situa

GERALDO CARLOS ALBERTO: " ... com, com, com ... os 
moradores .. como é que tá a situação ..."

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: " Rapaiz, o ... o 
situação nossa, dá ... a vista que nóis vem passano ... rapaiz, 
tamo ... tamo ... miorando mais um pouco ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: ” ... Assim ... vocês não tão 
sendo muito perseguido mais ... “

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Nóis ... num ... 
Nóis não tamo sendo mais perseguido do que, do jeito que nóis 
vinha. Nóis, nóis tive mo apoio do Cl Ml, das duas muilhé do Cl Ml, 
ene è a Liliane e a Fátima. Mais. dos outro parente, dos nosso 
parente, nóis nunca tivemo apoio, Geraido, nunca. Es... es... eies 
vão dizer, ; rapaiz aquele um parente, ai ele deu esse apoio prá 
nóis, rapaiz vocês tão veveno aí, rapaiz, eu vou deixá essa ajuda 
prá vocês, prá vê se vocês tem aí algum apoio também1 ... nunca, 
nenhuns parente nosso, próprio, principalmente o coordenador (da 
OPiRE) nunca deu apoio à nóis aqui. Eu num vou menti mesmo ! 
Nunca, eie deu apoio prá nóis. Veno noss... veno nosso 
sofrimento, nosso, nossa dificulidade, aí ... vá a hora ... matá ou 
morre, nunca ninguém deu ... esse apoio. Aí ... principalmente uns
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BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Sim. Subiu daqui. 
Passou 6 dias ... prá chegá no Nova Olinda. Lá ... chegou lá num 
dia e outro, entrou pro centro. Foi batê onde nóis tava, lá ... 
Chegou lá, contou, né ? ‘ Ah, rapaiz. Eu comprei lá uma
colocação, comprei lá, lá é bom ... lá, lá dá prá gente morá ... lá
num tem nada, lá num tem briga ... ‘ Ele contou uma conversa
bonita prá nóis. Aí, lá, o papai se animou-se, 1 rapaiz, então 
varrrbora prá lá ...! Passemo lá, mais ou menos foi uns 20 dias, 
rapaiz, ainda, prá pudê descê. E aí, lá, o papai se arrumando.
Nesse tempo eu num entendia nada. Al nóis descimo, né ?,
descimo de no abaixo. ... até mês de abril. Cheguemo aqui, dia 
02 de abril, num foi pai ? Dia 02 de abril de ... 89."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ 89. Dia 02 de abril de 89 .”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: " 89. Dia 02 de 
abri! de 89. Ai cheguemo aqui. O porto era inté aqui ... E dava 
passage aqui debaixo dessa lima, essa lima aqui. Encostemo, né ? 
Aí. justamente já tinha esse cara morando aqui ... Ele era meio 
duro. o cara. Ele não fazia não mas, ele ameaçava o povo ... ele 
era .

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Certo .."

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: " Aí, nóis chega 
aqui. Tinha essa casa ... desembarquemo ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: 11 Vocês moraram tudo aí, nessa 
casa ... Ficaram morando aí ...”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Foi ... Ficamo
morando tudo aqui de junto. Aí. fumo dá uma andadinha prá
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cara começou, né ? O cara ... começou conversá, ‘que aqui num 
dava ... num dava certo prá gantô morá, não
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borracha dava dinheiro ... Eie fazia umas, umas borracha ... Nesse 
tempo eu era pequeno e ajudava ele muito, demais na seringa ... 
Aí, eie tirava a borracha fora prá pudê vende, prá pudê compra o 
vestuário prá nóis, prá pudê ... prá pudê nóis vesti ... É ...Aí, lá, 
meu tio (o cacique Nilo) não achava bom aquelas coisa. Aí, ele 
. faiava de jogá nóis fora, diz que assim num dava certo, que 
nóis . . . " .

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Aí o Manoel foi lá e trouxe
vocês ...

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “Foi. Aí, papai 
tirava borracha fora ...Aí, um dia, o meu cunhado foi e desce, né ? 
Manuel. Vem trabaiá aqui, num centro aqui, na Formiga 
(colocação do Seringal Curralinho) ... Aí encontra esse ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Mas ... aquele, os outro parente
já moravam aqui ... "

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Já moravam aí, já. 
Isso. Já moravam aí. Aí, ele vai, passa uns dia aí ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: (i O Manoel começa a cortar do
outro lado. nê ?"

BENÊBrf© MARTINS, KAXINAW A, 22 ANOS: “ ISSO. Começa a 
cor tá do outro lado. Aí, lá ele encontra esse cara que se ... tava 
vendendo essa colocação ... Que já tinha comprado de outro. Aí,
essa oníncaoán iá é ríe miiitn tnmnn nne iá vinha nnm essa
com essa critica com os outro, branco - branco mesmo. Aí, ele 
achou o Manoel, o Antõe Daniel acha de vender pro Manoel 
Teixeira (Kaxinawá), meu cunhado. Aí, ele vai e compra. Ele 
compra. 400 quilos de borracha. A prazo. Aí, lá ele vai atrás de 
nóis (o Manoel Teixeira). Sobe daqui, passa 06 dia de remo." 
GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Prá trazer vocês prá cá, né ?"
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BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: " Nóis tava na 
colocação Cachoeira, Nova Olinda (dentro da Terra Indígena 
Kaxinawa do Nova Olinda)... Aí. sim ... “

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Vocês morava na aldeia ...”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “É, nóis morava na 
aldeia Aí, por iá, ele ... num tinha mercadoria lá também, aí ele 
peça as borracha, aí vendia fora, pro outro ...”

GERALDO CARLOS ALBERTO: “A vida de vocês lá no Nova
Olinda, né ? ”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ É. Aí, ele vendia, 
lá. Aí, iá. o meu tio, que era o cacique lá, ele ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: "Quem era o cacique lá ..."

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ O Nilo Martins. 
Aí, nem ... Num queria que ninguém tirasse o produto prá fora, lá 
... Ele jogava ... eie falava de jogá nóis fora ... At por lá, ele 
ouvia, né, Manuel ... Lá ele batia boca mais o ... que era o Antõe 
Da.másio, que era o caxeiro de lá prá despachar alguma 
mercadoria que compravam do regatão ... Lá, andavam teimando, 
né ? ... Aqui, acoiá ...”

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Então, vocês não se davam
bem lá, né ? ”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Não. “

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Vocês não se davam bem ... 
Vocês teve ... começou a ter problema com os parente lá, né?"

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Era. O problema 
porque num tinha mercadoria !á, e papai fazia ... nesse tempo



Fundação Nacional do índio 
Administração Regional de Rio Branco - Acre

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Foi, Manoel
Teixeira E!e ... Sim, aí ... aí ele, ele desce lá, vai ... mente lá
pro Delegado ...

GERALDO CARLOS ALBERTO: “Mas, quem trouxe o Manoel
Teixeira prá cá ?

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Foi ele mesmo 
que vei de cima. lá da aldeia é, do Tio Nilo ( Nilo Martins 
Kaxinawa, ainda é o cacique da Terra Indígena Kaxinawa do 
Nova Olinda, também no rio Envira, município de Feijó-AC), aí
ele veio pra cá prá baixo, porque lá ... lá num tava dando certo
mais pra ele ... “
GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Mas, é ... quando ele vei prá 
cá quem é que morava aqui ? “

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Aqui, era o Odilon 
Fausto. Justamente eram bem nesse canto ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “Odilon Fausto era o gerente?"

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ Não, ele era
morador daqui. Aí o Manoel vai, compra uma. parte que tem aqui,
do cara ... "

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Compra uma parte, de quem ? 

BENEDITO MARTINS, KAXINAWÁ, 22 anos: “ Do Antõe Daniel.” 

GERALDO CARLOS ALBERTO: “Do Antõe Daniel.”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “Aí, ele compra a
casa. Aí. vai ... Nóis tava na colocação ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: " Aí foram lá e cha... Vocês
ta v .R rn  a n n r i p  n u a l  r . n ln o a r . A n  ?  “• V.* I I I W I I x_« V/X M I V W I V/ V/ X-A v XA X/ .
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vocês ir à Delegacia não. Porque, ontem eu conversei com o cara, 
o dono da terra, que é filho ... ! Hoje em dia ele é ... ele tá 
sendo marido da Liliane, do CIMI ... Aí ... Ercílio ... ele queria ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Quem era Ercílio, o dono do
•Seringal ?::

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 anos: “ Ele que ... aí era o 
... é o Xerote que ... diz que era do ... Num sei se era do pai 
dele ou do tio dele. Aí, foi entregue prá ele. Aí, ele era ... queria 
sê o dono da terra. Aí por lá, o, o Mário, coordenador, não 
deixou eles ir à Delegacia, porque disse que já tinha conversado 
com eles ( com a polícia), que ... aí, não adiantava eles ir à 
Delegacia. Aí, se eles quisesse cuidar a viagem deles, podia vim, 
podia ir s’imbora que ele já tinha conversado com o cara..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Aí o Ercílio foi e deu parte ... 
Mário falou uma coisa e ... o Ercílio foi e feiz outra ...”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 anos: “Sim, aí foi assim ... 
Escuta aí. Aí, o papai ... o papai, mais o Manei, vinha, vinha prá 
casa sJmbora. Aí, aí os branco que- principalmente era um cara
que morava aqui ..."

GERALDO CARLOS ALBERTO: “Quem é, que ... Qual é o nome
dele ?”

BENEDITO MARTINS, KAXINAWA, 22 ANOS: “ José. José Daniel. 
Sim. Ele morava aqui, naquela casa alí que tem. Aí 
desmancharam. Aí ele vai dá queixa na Delegacia de novo. Chega 
iá. lá mente, né ? Lá que tava os ..."

GERALDO CÂRLÕS ALBERTO: “ Mas, quem que trouxe vocês
prá cá 9 ”
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tira aqui no garapé Enganoso, desce no garapé Sertanejo ... 
Isso nóis fica já ... mais ou menos, né ? Nóis fica mais 
organizado, porque nóis fica com dois lago dentro da nossa 
aldeia. Dentro da nossa área de terra. Que o importante prá
nóis é isso. Que nóis precisamo de terra, mais terra ... tem que 
pedi menos terra, que mais terra ainda fica melhor que menos 
terra ... Os velho tão se acabando e os novo tão se aumentando. 
Os velho morre a vida inteira mesmo ... que ninguém nasceu prá 
semente. E os novo, é aonde vai se aumentando mais, se 
produzindo mais. Importante que ... era só isso mesmo, Geraldo. 
Muito obrigado.

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Acabamos de ouvir a palavra
do, do indio José Hélio ... Vamos ouvir a palavra do ... Manoel 
Martins da Silva, é ... professor ... profundo conhecedor das causas 
e dos problemas ... Benedito, qual que é a importância da terra 
prá vocês ( Na verdade, quem é ouvido é Benedito Martins, 22 
anos) ?

BENEDITO MARTINS, KAXINAWÁ, 22 anos: " Rapaiz. A
importância da terra prá nóis, aqui ... aqui, no começo ... No, no 
começo nóis passemo muito feio nessa vida. Muito fei. Foi fei 
mesmo. Sofremo ... nóis passemo uma vida perigosa, inté ... inté 
agora ... devagarzim ... nóis tamo venceno. Venceno. E, passemo 
fei, fei mesmo. Nóis via a hora: ou morrê ou rnatá. Era um dos
dois. Porque tava send’ muito fei a nossa vida. Aí, aí até que um
dia, um dia aconteceu, nê ? Aconteceu um problema aqui ... os 
povo ... os branco começaram a mentir, né ? ‘Rapaiz os índio tão, 
naquele local, tão, tão invadindo o que é nosso ... tão fazendo
tanta besteira ai ../ , os branco, né ?, aí num sei o que foi que
aconteceu, aí ... vei um oficio, vei um oficio pro papai, pro 
Geraldo Martins, que é Cacique, que é cacique. Aí desceu ele e o 
Manoel Teixeira, meu cunhado. Aí chegaram lá (em Feijó-AC), 
foram atender o oficio. Aí o Mário, que é o coordenador (Mário 
Shanenawa, coordenador da Organização dos Povos Indígenas 
do rio Envira-OPIRE) , aí ele foi e disse: ‘Rapaiz, num adianta
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gente Mais daqui uns dia, vai aumentá e nóis num tem mais 
aonde se colocá mais essas pessoa. E mesmo, que esse lado 
num tem estrada. Tem duas apareia de estrada. Só tem mais 
estrada, do outro lado, que é onde é o seringal chefe, né ? 
Seringal Curralinho. E cá prá nóis, se causo é importante, é tirá 
uma área de terra, aonde tem ... estrada, que é prá nóis se 
mantê com ele. Quer dizer que agora, pum tá dando dinheiro, 
porque abaxou-se d’uma veiz, né (ele refere-se ao preço da 
borracha) ? Mas, pode até, daqui uns dia mais, borracha tá dando 
dinheiro. E daonde nóis vamo tirá esses, essa seringa prá cortá ?, 
prá podê se mantê com ele, prá faze nosso recurso ... Num pode ! 
Agora, nóis tem, nosso, nossa aldeia é um pedaço de terra ... 
nosso ... nossa área indígena, que tem estrada, prá nóis se 
mantê cum ele, não ?, tá certo ! Fica acrescentado prá nóis, 
né?, fica despreocupado, né?, porque no dia que aumentá a 
borracha, nóis tem com que se mantê, nóis tem com que vivê ! 
E se chegâ o dia de aumentá a borracha aqui? Na nossa área 
aqui, num tem estrada ! Como já teve ... eles mesmo já tê 
falado que a borracha vai aumentá e o ... legume vai abaxá. Aí 
se ainda nóis tem muito legume, tem muita banana, tem muita 
roça, cumo nóis num tem mesmo - nóis tem pouco, mas nóis tem 

nóis faiz prá nóis, prá nóis mesmo ... usá, né ? ... qu’é prá nóis 
mesmo curnê ... Daqui uns dia nóis tem mais e num prá onde 
cciocá e a borracha tá dando dinheiro ... e daonde nóis vamo tirá 
? Que é ... o legume já tê discido, já tê abaxado. Porque nóis 
precisa mesmo. Nóis precisa de uma área de terra, malhorzinha 
um pouco, porque, daqui uns dia nóis tem mais gente ... 
Vamos ter mais gente e num tem aonde nóis se coiocá, que 
vai ficá pequeno. Isso vai ficá pequeno, a nossa área de terra. 
Vai ficá pequeno e tá pequeno ! Até ... até mesmo querendo, 
com a ... a FUNAI A mesmo querendo, aumentar prá nóis, nóis fica 
com treis lago ... Importante, é os lago prá nóis, se vivê com 
eles, se mantê com eles. Não vou dizê que nóis fica com treis, 
porque um, nóis chama de lago, por chamar, que tá no cerrado. 
Nóis fica cum dois lago no limpo. A FUNAiA querendo, mesmo,
rnm n iá tpm faito m itrac aldeia aí tirando naranó nor naranó
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puoé a gente vivê com as nossa famia. Cada vez as famía tá 
cresce no e eu queria que aumentasse mais a ... nossa área. 
Tem um dos nosso área ... tamo, nosso ... lado ... ele tem
pouca seringa, né ? Só tem treis estrada com o ... como o Zé 
Hélio tavs dizeno, que ninguém num pode cort’ ... tem muita gente 
novo: né ?, ai, cresceno, prá pudê trabar ... Num tem os trabalho, 
né":>, aqui, prá eles ... Agora nóis num trabaia mais pro branco ... 
A a o jeito que tem é organizar a nossa, nossa área prá
pude a gente ... Tem pouca seringa nossas área que a gente 
tem, né ? Ai prá dentro tem umas colocação, que tem ... aonde 
tem mui te caça, né ?, onde a gente vai busca, lá, prá pudê a 
famia cume ... Colocação que tem aqui. é ... Nova Esperança e, 
tem aqui na terra, que é muito . perto .. eu queria que
aumentasse mais ... prá nóis, cume. Que eu posso lembrá, era 
só isso mesmo, Geraldo. ”

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ E ... dando-se seguimento a 
nossa  'eunião, José Héiio gostaria de acrescentar mais aiguma
coisa no seu depoimento “.

JOSE HE LIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 anos: !! Bem, o 
que eu quero dizê prá ele, né ?, que ele é, é o nosso cacique 
aqui da aldeia. Nova Esperança e eu. como representante dele, né ? 
O que eu quero dizê mais aqui, que a nossa terra fica muito, 
muito principal prá nóis, é que tá muito pequena. Como ele tá 
falando mesmo, né ? Que, eu, eu tenho 21 anos, eu não sei se 
eu vou aguenta vê os meus neto, né ? que ... nóis pudemo ... tirá 
mais terra prá nóis, porque nóis vamo aumentá mais as família. Aí 
fica aros netos, pros bisneto, pros filho e pros genro. Então, um 
oedacinno. não adianta, porque, daqui uns dia tem mais gente, só 
daqui mesmo, aí eu sei que vai aumentá, tê mais gente ... num 
tem mais prá onde ficá. Como tem outras ai... aideias ai que ... já 
tão achando pequeno, mesmo assim vai sê aqui ... nóis samo 
bern pouquinha gente ... nóis tamo achando grande daqui do 
igarapé Enganoso até aii no sangradouro do lago do Curraiim. É 
que nóis tamo achando grande, que nóis samo bem pouquinha
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Geraldo ... seu Geraldo ... seu Geraldo Martins da Silva, líder da 
comunidade indígena aqui. Geraldo, qual que é a importância 
dessa terra pro senhor? ... E prá sua família?”

GERALDO MARTINS DA SILVA, KAXINAWA, 55 anos : “Pois é 
Geraldo, agora a nosso, nosso ... importância da nossa área aqui, 
a gente precisa muita coisa, né ? Porque cada vez índio tá
crescendo mais a famía, né ? Aí, esse igarapé ... tem peixe, prá 
pudê a gente mantê, né ? Então, tem o fundo aí, onde a gente 
caça, prá pudê a gente ficá aí ... prá famía cumê ... Então aí
tem, tem dois lago ... que é ... um lago, é ... cerrado, mas a 
gente só chama os lago, que é cerrado, né ? Fica assim ... Aí, 
tem um lagozim prá gente se mantê também ... Essa nossa área 
eu queria que se aumentasse mais ... é muito pequena, né ? 
Cada vez nosso famía tá cresceno e tem aí uma estrada
também, que ninguém pode só no igapozal, né ? Então, o Curralim 
tem ... tem dois lado ... tem mais seringa prá pudê a gente vivê. 
Inté agora, nóis tamo vivendo aqui com nosso ... culturazim, né ? 
Aqui, acolá, a gente vende ... Mas, a dificulidade que a gente
tem, é que ninguém tem barco prá gente levá ... Aqui a gente ... 
sempre planta muito, né ? E ... é só pro consumo mesmo, né ? 
Nóis num pode vendê ... nóis num tem barco, prá vendê ... Então, 
por isso que a gente lu... eu queria ... agora prá ... o FUNAI já 
tá aqui ... ia pedí uma aju..., dá uma ajuda prá nóis, né ? Ouvindo 
nossa palavra com ... sobre nossa terra, né ? Desde muito tempo 
ncis vinha sofrendo prá ... fazê essa nossa área, né ? Então ... é 
muito importante a cre ... a famía tá cresceno ... Eu queria era 
uma área de terra prá gente, prá nóis, né ? Aqui ... nesse Nova 
Esperança, colocação ... Tanto como de dois lado, tem, é o 
Seringai, né ? Eie tem, desse lado aqui tem muita caça também 
prá puder a ... nossa famía cumê. Logo, logo eu já tô ... quais 
veiho, já ... eu já matei muita caça, agora eu num mato mais ... 
eu só como o que os minimo mata, um me dá um pedaço ...e ... 
tou viveno por aqui, mais eles ... Então, agora, tu cumo veio, tu já 
é conhecido, agora, eu, eu tenho que andá prá pudê ajeitar
nní«;a ptpp né? Fm pii miprn n mpnní nprlp nnssa fprrn nré
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se espalha, que nóis nem temo uma área de terra. Se nóis tivemo, 
aí ... grande ... como esses outro tem, nóis num vive só aqui na 
beira, não ... Nóis num vive entramiando na beira ... Nóis vive 
espaiado no nossas colocação, cortando, fazendo nossos recurso 
prá nóis se mantê ... Prá nóis comprá alguma coisa prá nossa 
casa, né ? Nóis num... nóis num vive co... cumendo só na custa 
dos aposentado não. Esses aposentado tão aguentado nóis desde 
a espera lá ... Deus defenda, eles morre. E cumê ?, como que 
nóis vamo vivê ? Somo um monte só ... Isso já num ... já num fica 
assentado prá nóis ... A roça, nóis tem ... Nóis planta roça, nóis 
planta milho, planta banana, planta mudubim, né ?, planta inhame - 
que é cará planta feijão, planta arroiz ... nóis tamo cumeno 
tudim, que nóis num tem barco prá levá, prá pudê vendê, prá 
comprá nossos recurso, prá se manter com ele. E se nóis num
tivesse esses aposentado ... Talvez que nóis num tava nem viveno 
mais ... Porque nóis num vendia nossos recurso, nóis num tem 
barco prá vendê e do jeito que nóis tamo aqui, nóis num tem 
como se vivê ! Nóis precisa mesmo ! É muito importante nóis 
tê nossa área separado - como os outros tem Nóis tem
inveja também de vivê como eles veve, né ? ... Nóis tem 
inveja de criar no nosso localzim, já seno nosso mesmo ... 
Nóis tem inveja de planta ... no que é nosso ... Agora ... e 
outra coisa também, importante, né ? Que aqui dentro dessa, 
dessa área. desse ... demarcando esse pedaço de terra prá nóis, 
já fica muito importante aumentar mais prá nóis de que diminuir, 
porque, se nóis passá o dia trabalhando aonde nóis vamo se ... se
mantê, é dent’ dos ... dent’ do lago ... não vou dizê dos lago,
porque tem um, mas é cerrado e outro é aonde estão se vivendo, 
né? A gente chega seis hora. toma banho, aí ... sai pro lago aí, 
é pegá a janta, prás família se alimentarem tranquilo. Pois era 
isso que eu queria dizer, e é o que eu tô me lembrando, por ora

GERALDO CARLOS ALBERTO: “ Pois é. Acabamos de ouvir aqui 
a ... a palavra do José Hélio, índio morador aqui na ... na 
colocação Boa ... Boa Esperança ... Vamos ouvir a palavra do, do
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os nossos íocaizim de roçado que nóis tamo colocando agora, mas 
nóis num tem os aviamento, né ?, os material de fazê nossa 
farinha, os nosso recurso prá nóis se mantê com ela. Tem seringa 
... mais duas ... pareia de estrada, aí ... Nóis também, nóis num, 
nóis tudo, nóis num pode cortá ... que num dá ! Um corta, outro 
corta também ... nóis num pode pesá as borracha ... que, dá 
pouco mesmo ! E, tem mais seringa do outro lado ! E também tem 
o fundo aí que ... tem uns centro bom aí prá dentro, prá cima do 
igarapé Enganoso, que é aonde tá ... anda caça, né ?, que é 
aonde nóis caça também ... Mais, pelo que eles, eles faiz lá em 
cima ... eles té proibiram nóis andá fora da .. disqu... da, daqui
de nosso local, cumo eles diz que a ... aqui a nossa terra só é
aqui na beira, nóis num pode andá ... entrá aí pro centro prá
pudê caçá ... então nóis vive só aqui na beira, se mantendo aqui, 
do rio, do igarapé e do lago ! Importante, era o que nóis
queria, uma área de terra prá nóis, aonde dá de nóis se vevê.
E porque nóis queremo caçá longe, né ?, prá nóis pudê matá
aquela caça e trazê prá nossas família dent’ de nossas casa. E 
se nóis tivesse estrada, talvez que nóis não tava parado ...
tivesse estrada desse lado. Mas as estrada só é d’outro lado.
Porque nóis. nóis somo muitos home novo aqui dentro. E nóis 
num ... nóis tamo si istragando ... vevendo na custa dos
aposentado ... que nóis num pode cortá ... que é ... fora da
nossa área ! ... Então, tirando uma área de terra prá nóis, que
tem estrada, isso fica muito importante prá nóis, que nóis 
vamo trabaihá, nóis veve na custa da seringa, né ? Um mei de 
viver mesmo ... Eu tô contando aqui, é a verdade mesmo. 
Comecei, meu pai saiu, eu tinha 05 anos. Minha mãe me diz. De 
cinco anos, eu comecei sofrê, andando mais o meu avô. I agor’... 
eu não sabia nem cortá. Eu tenho até meu dedo cortado, porque 
eu não sabia cortá. O meu avô me ensinou eu cortá, me ensinou 
eu culhê ... meu balde era inté aquele litro de óleo ... num tinha 
nem crivo né ?, era amarrado com envira ... que ele tava enohend1 
meu balde prá mim, né?, qu'era prá mim ajudá ele, eu andava
mais ele... E nóis viemo prá cá prá cortá e num tem estrada
n r á  r .n r t á  Móis tamn anui amnnfnadn
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GERALDO CARLOS ALBERTO: “ ... Acabamos de ouvir a palavra 
do ... Manoel Teixeira... Agora vamos ouvir a palavra do José 
Hélio .. índio Kaxi, morador no Seringal Curralinho, na colocação 
Boa Esperança ... Qual que é a importância dessa área prá, prá
você ? "

JOSÉ HELIO LOPES DA SILVA, KAXINAWA, 21 anos: “ Rapaiz, 
a importância dessa área, Geraldo, é que nóis queria um pedaço 
de ... uma ... uma demarcação de terra prá nóis, né ? Porque é 
importante prá nóis é que aqui fica perto da cidade, já ... E é 
aonde nóis pode fazê nossa agricultura, né ?, nossa ... nosso 
legume prá nóis plantá, vendê, prá podê se mantê com ela. E 
outra coisa também, e... importante também aqui dent1 dess... 
desse pedaço de terra é que nóis num tem estrada prá cortá ...
Porque já tem já ... eu já vi que ... eu já cortei cinco anos 
atrás, né ? qu’eu já comecei cortá cinco ... cinco ano é que eu 
comecei andá mais o meu avô ... Então nóis viemos prá cá, prá 
cortá ... seringa ... e até agora inda num cortemo ... tamo si 
istragando ... tá como dizê do outro, né ? ... nóis tamo si
istragandc porque num tem seringa prá nóis cortá ... Num tem 
seringa desse lado. Seringa só é do outro lado ... como ele lhe 
falô . que o Curralinho é dos dois lados. Do lado que nós 
tamos, só é (incompreensível)... E, e importante também é que 
tem esse igarapé aí que ele ... num tem muito peixe de vantage 
... mas tem peixe ! Que é aonde nóis tamo se vevendo com ele 
prá não ir pro lago, né ? E tem esses dois lago dentro ... que às 
veiz nóis vamos daqui pro lago ... Nóis num anda ... Não é toda 
veiz que nóis vamo pro lago porque nós num tem material. E
mesmo que os cara aqui tem raiva de nóis ... Então, nóis ... nóis 
tem medo de ir pro lago. Importante prá nóis, é assim ... E
mesmo, que fica muito perto da cidade. Às veiz nóis tamo
sentindo quaíquer coisa, de doença, dá de nóis saí daqui ... se
sair cedo, o rio tando chei, dá de chegá lá, com 6 hora ...
Porque é aonde, nóis tamo, nóis tamo vevendo é assim ... Até 
agora, o que nóis tamo vevendo é nas custa dos aposentado.
Nóis num tem outro recurso prá fazê. Nóis tem o nosso roçado,
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Procedimento Administrativo n.° 08100.007347/99-06 £
Assunto: Formação de Procedimento Administrativo, no âmbito da PR/AC, para fr 
investigar agressões físicas contra índios Kaxinawá por parte de policiais civis. >

>

2

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Trata-se de dossiê de acompanhamento iniciado a partir de 

cópia de despacho proferido pelo Procurador da República no Estado do Acre 

determinando a instauração de procedimento administrativo para investigar agressões 

físicas e abuso de poder peipetrados por policiais civis do Estado contra índios Kaxinawá.

Autuado na 6a CCR, o presente dossiê não teve qualquer

andamento nesta Unidade.

Tendo em vista que a questão está sendo acompanhada pela 

Procuradoria da República no Estado do Acre, local dos fatos, e não vendo razão para a 

manutenção deste procedimento na 6a CCR, sugiro o seu arquivamento.

Atenciosamente,

C A tó ^ ^ ^ É í^ E Iw tó tó C IO
COORDENADORIA JURÍDÍCA/6a CCR/MPF



M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Cfl. j/oCLw^LA çbo^

< D t Í ! m k  o r f / i r r á í i  ‘U m r a t  d e  'Britto (Btm& 

Coordenara da g  Câmara üe Coordenação e te n to



ATA DA 301a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2004, a partir das 10h, na sede da Procuradoria 
Geral da República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, o Dr. Durval Tadeu Guimarães e a Dra. Armanda 
Soares Figueiredo. Secretariou a reunião a analista processual Carla Daniela Leite Negócio. Foram 
objeto de discussão e/ou deliberação as seguintes comunicações, expedientes e procedimentos 
administrativos:
1. VI Encontro Nacional da 6a Câmara de Coordenação e Revisão. A Coordenadora relatou aos 

demais membros o andamento das providências e das discussões a respeito da definição de 
data, local e programação para o evento.

2. Informação CJ n° 053/2004, que encaminha cópia de representação feita pela índia Joênia 
Batista de Carvalho e outros contra o Deputado Federal Jair Bolsonaro. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Encaminhar ao Procurador-Geral da República, unânime.

3. Ofício PR/TO n° 536/2004, que encaminha cópia de ata de reunião da Comunidade Indígena 
Xerente, realizada com a finalidade de discutir a participação daquele povo no processo 
eleitoral, situação que, em anos anteriores, provocou inúmeros contratempos, culminando com 
a morte de um membro da comunidade nas últimas eleições municipais. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Remeter ao Procurador-Geral Eleitoral, dando notícia do acordado 
na reunião e relatando que não se trata de questão isolada, mas sim de fato que se observa em 
relação a diversas comunidades indígenas, em todo o País. Unânime.

4. T.I. Cinta Larga. Morte de garimpeiros. Pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcante 
no Plenário do Senado Federal acerca do assunto. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Pelo arquivamento, unânime.

5. Ofício PR/TO n° 605/2004, que encaminha cópia de ata de reunião com lideranças da etnia 
Javaé, Representantes da FUNAI -  AER/Guaipi, INCRA e CIMI, para tratar de questões 
relacionadas à Comunidade Indígena Krahô-Canela. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
A Câmara tomou ciência.

6. T.I. Cinta Larga. Matéria publicada na Revista Veja acerca a situação dos índios Cinta Larga, 
em Rondônia. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 08100.008014/98-60. Assunto: Ação Civil Pública n° 
97.1717-4, que versava sobre o projeto de recuperação de áreas degradadas por garimpo na 
Terra Indígena Waiãpi. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, devendo 
a Secretaria da 6a CCR proceder ao registro dos dados relevantes do processo em banco de 
dados próprio. Unânime.

8. Procedimento Administrativo n° 08100.004406/99-59. Assunto: Mendicância de índios 
Jaminawá, no Estado do Acre. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, 
devendo a Secretaria da 6a CCR proceder ao registro dos dados relevantes do processo em 
banco de dados próprio. Unânime.

9. Procedimento Administrativo n° 08100.005401/99-71. Assunto: Denúncia de improbidade 
Administrativa no âmbito da FUNAI -  AER/Macapá. Relatora: Dra. Deborah Duprat.
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Decisão: Pelo arquivamento, devendo a Secretaria da 6a CCR proceder ao registro dos dados 
relevantes do processo em banco de dados próprio. Unânime.

10. Procedimento Administrativo n° 08100.007347/99-06. Assunto: Agressões físicas contra 
índios Kaxinawá e abuso de poder por parte de policiais civis. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Pelo arquivamento, devendo a Secretaria da 6a CCR proceder ao registro dos dados 
relevantes do processo em banco de dados próprio. Unânime.

11. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005669/2000-41. Assunto: Incidentes entre índios 
e pescadores na Terra Indígena Cachoeira Seca, no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, devendo a Secretaria da 6a CCR proceder ao registro dos 
dados relevantes do processo em banco de dados próprio. Unânime.

12. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009507/2000-81. Assunto: Intenção do Comando 
Militar da Amazônia, através do Comando do 5o BI, de instalar um pelotão especial de 
fronteira defronte a comunidade de Tunui Cachoeira, na Terra Indígena Alto Rio Negro. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do 
Amazonas, unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.000445/2001-23. Assunto: Invasão da Terra 
Indígena Roosevelt por garimpeiros. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter os 
autos à Procuradoria da República no Estado de Rondônia. Unânime.

14. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009370/2001-46. Assunto: Carta do Cacique 
Sabino Apinajé, representante da Aldeia Buriti Comprido, comunicando falta de escola, posto 
de saúde, meios de comunicação, transporte e precariedade das vias de acesso à aldeia. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter os autos à Procuradoria da República no 
Estado do Tocantins, unânime.

15. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001178/2002-92. Assunto: Construção de 
Hidrelétrica nas proximidades de Uiramutã, com o objetivo de abastecer a vila e o 6o Pelotão 
Especial de Fronteiras. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, devendo 
a Secretaria da 6a CCR proceder ao registro dos dados relevantes do processo em banco de 
dados próprio. Unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001137/2003-87. Assunto: Ofício n°
449/2002/PR/AC, subscrito pelo Procurador da República no Estado do Acre, que solicita 
gestão da 6a CCR junto à FUNAI para viabilizar a contratação de pessoal para atender as 
demandas daquela unidade, Estado com grande número de povos indígenas isolados. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Oficiar à FUNAI, tão somente para que informe se 
há previsão de realização de concurso público para provimento de cargos. Unânime.

17. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001288/2003-35. Assunto: Dossiê de
acompanhamento da Ação de Manutenção de Posse n° 2003.42.00.000517-0, proposta por 
Francisco das Chagas Oliveira Silva contra o Conselho Indígena de Roraima e a Funai. 
Extinção do Processo. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, devendo 
a Secretaria da 6a CCR proceder ao registro dos dados relevantes do processo em banco de 
dados próprio. Unânime.

18. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008934/2003-95. Assunto: Relatório de
Levantamento Jurídico Preliminar dos processos que envolvem os índios Cinta Larga e suas
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terras. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter os autos à Procuradoria da 
República no Estado de Rondônia. Unânime.

19. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009582/2003-95. Assunto: Relatório
Circunstanciado de viagem à Terra Indígena Roosevelt. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Remeter os autos à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, unânime.

20. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001073/2004-03. Assunto: Implementação de 
Projeto de Educação para o Povo Cinta Larga. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Remeter os autos à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, com cópia à 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso. Unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.002272/2004-21. Assunto: Assassinato de Valdês 
Marinho Lima Xerente, servidro da FUNAI, na fiscalização da Terra Indígena Yanomami. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: O fato está sendo apurado pela Procuradoria da 
República no Estado de Roraima. Pelo arquivamento, devendo a Secretaria da 6a CCR 
proceder ao registro dos dados relevantes do processo em banco de dados próprio. Unânime.

22. Procedimento Administrativo n°1.21.000.000151/2000-91. Assunto: Invasão da sede da 
FUNAI em Campo Grande por indígenas. Denúncia de retenção de bens e recursos públicos 
destinados às comunidades indígenas. Promoção de Arquivamento às fls. 173/177. 
Procurador Oficiante: Dr. Ruy Nestor Bastos Mello, Procurador da República no Estado do 
Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

23. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000026/2004-94. Assunto: Construção de represa. 
Contrato entre a empresa Engetrês Engenharia Ltda e a Missão Salesiana. Atraso na entrega da 
obra. Promoção de Arquivamento à fl. 59. Procurador Oficiante: Dr. Áureo Marcos 
Makiyama Lopes, Procurador da República no Município de Três Lagoas/MS. Relator: Dr. 
Durval Tadeu Guimarães. Decisão: PIomologado o arquivamento, unânime.

24. Procedimento Administrativo n° 1.29.015.000013/2004-88; 1.29.015.000019/2004-55 e 
1.29.015.000007/2004-21. Assunto: Terra Indígena Guarita. Saúde. Instalação de poço 
artesiano. Promoção de Arquivamento às fls. 104/108. Procurador Oficiante: Dr. Júlio Carlos 
Schwonke de Castro Júnior, Porcurador da República no Município de Santa Rosa/RS. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

25. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000214/2002-97. Assunto: Tráfego de veículos e 
acampamento de uma tropa do Exército em frente ao Posto de Vigilância do Surumu, no 
interior da Terra Indígena São Marcos. Promoção de Arquivamento às fls. 9/11. Procurador 
Oficiante: Dr. Darlan Airton Dias, Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: A Câmara deliberou, à unanimidade, homologar o 
arquivamento, ressalvando, contudo, seu posicionamento, no sentido da inconstitucionalidade 
do Decreto n° 4.412/2002, já manifestado em ofício remetido ao Exmo. Sr. Procurador-Geral 
da República. A Câmara reconhece, entretanto, que a questão transborda os limites de atuação 
da Procuradoria da República no Estado de Roraima, devendo ser tratada por instâncias 
superiores.

26. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000304/2002-88. Assunto: Denúncia de violação 
aos direitos trabalhistas dos índios Vitor Raposo Carneiro e Alcimir Raposo, da Comunidade
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Escondido, região do Baixo Cotingo -  T.I. Raposa Serra do Sol. Promoção de Arquivamento 
Às fls. 89/90. Procurador Oficiante: Dr. Darlan Airton Dias, Procurador da República no 
Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

27. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000451/2002-58. Assunto: Representação feita 
pelo Sr. Paulo César Quartiero contra a FUNAI, em razão de suposta prática de furto de vinte 
cabeças de gado da Fazenda Providência por indígenas. Promoção de Arquivamento às fls. 7/8. 
Procurador Oficiante: Dr. Darlan Airton Dias, Procurador da República no Estado de 
Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.005614/2002-51. Assunto: Reivindicação de 
concessão de bolsa de estudos a cônjuge de índios. Promoção de Arquivamento às fls. 62/63. 
Procuradora Oficiante: Dra. Analúcia Hartmann, Procuradora da República no Estado de 
Santa Catarina. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

29. Dossiê CODID n° 004/98/CHAP. Assunto: Desavenças na Comunidade Indígena Toldo 
Pinhal. Promoção de Arquivamento às fls. 38/40. Procurador Oficiante: Dr. Cláudio Dutra 
Fontella, Procurador da República no Município de Chapecó. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000015/2003-11. Assunto: Arrendamento de 
Terras Indígenas na Aldeia Kondá por parte dos agricultores Valdir Zimmer e Hélio Zimmer. 
Promoção de Arquivamento às fls. 52/54. Procurador Oficiante: Dr. Harold Hoppe, 
Procurador da República no Município de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

31. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000038/2003-17. Assunto: Isenção de pagamento 
de emolumentos cartorários e notariais pela FUNAI. Promoção de Arquivamento às fls. 19/20. 
Procuradores Oficiantes: Dr. Pedro Antônio Roso e Dra. Andrezza P. Koelzer, Procuradores 
da República no Município de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000011/2004-13. Assunto: Eventual
discriminação à etnia indígena, face ao afastamento do time indígena de Campeonato de 
Futebol. Promoção de Arquivamento às fls. 8/9. Procurador Oficiante: Dr. Harold Hoppe, 
Procurador da República no Município de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Remeter os autos à Coordenadoria Antropológica, para avaliar se há 
discriminação em razão da etnia. Unânime.

33. Procedimento Administrativo n° 1.34.001.001362/2003-25. Assunto: Prisão do índio Mário 
Augusto Martim, acusado de molestar sexualmente duas sobrinhas. Promoção de 
Arquivamento às. fls. 48/50. Procuradora Oficiante: Dra. Denise Neves Abade, Procuradora 
da República no Estado de São Paulo. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

34. Procedimento Administrativo n° 1.34.014.000098/2004-44. Assunto: Representação da 
Associação de Defesa do Povo Caiçara -  ADPC, que solicita a paralisação de ação civil 
pública ajuizada para impedir o trabalho de vendedores e barracas de praia no Bairro da
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Marantuba, em Ubatuba/SP. Promoção de Arquivamento às fls. 52/53. Procurador Oficiante: 
Dr. Ângelo Augusto Costa, Procurador da República no Município de São José dos 
Campos/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

35. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001274/2003-69. Assunto: Venda de bebida 
alcóolica às comunidades indígenas da Ilha do Bananal. Promoção de Arquivamento às fls. 
10/11. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no 
Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

A próxima reunião foi agendada para o dia 22.09. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião.

M
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Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora
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