Ministério da Justiça
Fundação Nacional do Índio – Funai
Lideranças da Terra Indígena Trincheira Bacajá
Saudações sinceras
Como vocês sabem, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte já esta sendo construída e a
previsão de fechamento do rio Xingu, no cronograma de obras, é para início de 2013. Para
isso acontecer, é necessário que o mecanismo de transposição seja aprovado pelo Ibama,
depois de ser aprovado pela Funai.
Como vocês também sabem, a Funai trabalha no processo de licenciamento ambiental com
o objetivo de garantir que os direitos indígenas sejam respeitados. Nosso dever é garantir
que as comunidades sejam ouvidas e possam se manifestar, livremente, sobre as principais
questões do processo.
A garantia de que exista uma consulta às comunidades sobre os mecanismos de
transposição é uma condição que a Funai está tentando garantir perante o governo federal.
Entretanto, devido ao fato de não termos conseguido fazer essas consultas na semana
passada e ao próprio cronograma da obra, a Funai esta sendo pressionada a se manifestar
até semana que vem.
Por isso, precisamos ainda tentar ouvir as comunidades indígenas a mais breve possível e
estamos convidando os representantes das aldeia Morotidjam, Cacajá, Pytako, Pot-Kro,
Pulkayako, Komok-tiko, Kraen e Kenkudjo a participar de uma reunião em Brasília para
que as duvidas das comunidades possam finalmente ser resolvidas.
Nossa programação é a seguinte:
02/08 – Deslocamento aéreo de Altamira –Brasília de 40 lideranças das aldeias citadas
03/08 – Reunião com Norte Energia para apresentação do sistema de transposição
04/08 – Continuação da reunião com Norte Energia para apresentação do sistema
05/08 – Retorno deslocamento Brasília-Altamira
Sabemos que as comunidades ainda estão muito inseguras em relação a todas as obrigações
e condicionantes que precisam ser cumpridas, mas tendo em vista os compromissos
assumidos e documentos assinados nas últimas reuniões realizadas na região, acreditamos
que poderemos monitorar e cobrar todos os prazos acordados, juntamente com o MPF, com
o Conselho Gestor a ser criado e as próprias comunidades envolvidas.
Aguardamos uma posição de vocês
Atenciosamente
Maria Marta do Amaral Azevedo
Presidenta da Funai

