
Representapao ao Minist6rlo Pdbllco Federal

N6s,  Nticleos Guardi6es dos territ6rios do PA Ressaca, Travessao do Miro, Belo Monte do
Pontal, Belo Monte, Ilha Canari, Ilha do Amor, Passaf, Escalasso, Espelho e Jaboti, indigenas,
curuaya da aldeia Yawa, xipaya da aldeia  Kaniama da Volta Grande do Xingu e juruna da
Terra  Indfgena  Paquigamba,  que  ocupamos  em  manjfestagao  pacffica  a  Transamaz6nica
entre os dias 9 e 13 de novembro de 2020, requeremos que sejam acionados juridicamente
os seguintes 6rgaos:

IBAMA, responsavel pelo licenciamento de Belo Monte
ANA, responsavel pela outorga de aguas do Xingu para a Norte Energia
SPU, responsavel pela gesfao territorial das ilhas e margens do Xingu
FUNAI, responsavel pela politica indfgena
Norte Energia, responsavel pela hidrel6trica de Belo Monte
Prefeituras  de  Altamira,  Senador  Jos6  Porfirio,  Brasil  Novo,  Anapu  e  Vit6ria  do  Xingu,
responsaveis  pelas  polfticas  pdblicas  para  as  comunidades  da  Volta  Grande  do  Xingu, e
trechos a jusante e montante de Belo Monte, afetadas pela hidrel6trica
SEMAS, responsavel pelos licenciamentos ambientais estaduais

0  pedido  de  a€ao  judicial  se  da  em  fungao  da  situagao  de  calamidade  a  que  estas
comunidades escao submetidas em fung5o da seca do Xingu e de seus afluentes, ocasionada,
entre outros, pelo desvio das aguas do rio para as turbinas de Belo Monte, e que ten levado
a quase extingao da fauna aquatica e da flora que alimenta a mesma, al6m de impossibjlitar
a navegagao, a atividade comercial e de subsistencia da pesca, e a agricultura as margens do
Xingu,  como  amplamente  noticiado  pela  imprensa,  apontado  por  estudos  cientificos  e
verificado pelos pr6prios 6rgaos federais competentes.

Desde 2016 que, em fungao da baixa vazao do trecho conhecido como Volta Grande do Xingu,
nao ocorre a piracema (reprodugao dos peixes) nesta regiao. Urn terceiro ano sem piracema
pode levar a extingao definitiva de muitas esp6cies vitais para a sobrevivencia da populagao
beradeira. Esta foi uma das principals motiva95es para que, apesar dos risco da pandemia do
COVID 19, as comunidades locals resolveram se manifestar pacificamente e exigir que:

1. Seja suspensa a Licen9a de Operagao pelo Ibama ate que as demandas das comunidades
sejam integralmente atendidas

2. Seja garantida pela ANA e pelo IBAMA uma vazao na Volta Grande do Xingu que garanta a
piracema dos peixes e demais fauna e flora do Xingu a partir de novembro de 2020, e que
chegue a pelo menos 16.000 m3/s mos meses de margo e abril de 2021;

3. Seja estipulado pelo lbama urn hidrograma que garanfa a navegabilidade do rio sem riscos
para a popula€ao local durante todo o ano, e a sobrevivencia do rio, da fauna, da flora e das
comunidades beiradeiras de acordo com dados cientl'ficos ja existentes  e, se necessario,
estudos complementares e independentes;



4. Seja revista pela ANA a outorga de®agua para Belo,.Monte de forma a garantir uma vazao
que rescaure o equilfbrio ecol6gico e social da Volta Grande do Xingu.a partir de estudos
independentes ja existentes e de estudos complementares, caso necessario

5. Seja garantida I)eta SPU a sobrevivencia e vida adequadas das popu]a95es beradeir'as e
moradores das ilhas do Xingu, incluindo condig6es de pratica da agricultura e da pesca

6. Que a FUNAI garanta todos os direitos constitucionais das populag6es indfgenas afetadas
por Belo Monte, a comegar pela garantia da vida ffsica e cultural e incluindo o cumprimento
das obrigag6es estipuladas no PBA indfgena

7. Que as comunidades ind{genas e populac6es tradicionais (ribeirinhos e pescadores) sejam
consultados sobre a utilizagao das aguas do rio conforme preve a Convengao 169 da OIT

8. Que seja criado pela ANA urn Comite Popular de Bacia com participagao das comunidades
que discuta e defina o uso das aguas do Xingu

9. Que a Norte Energia cumpra todas as condicionantes do licenciamento de Belo Monte, em
especial a que determina o atendimento de pescadores e ribeirinhos

10.  Que  a  Norte  Energia  instale  para  todas  as  comunidades  urn sistema de  alerta  e  urn
sistema de comunicagao que funccione

10. Que se investigue a execugao dos PBA de Belo Monte e se aponte por que as comunidades
acima do reservat6rio e abaixo do barramento (vazao reduzida) afetados pela hidrel6trica
mas nunca foram reconhecidas como atingidas

11. Que as prefeituras dos municfpios, o Estado e a Uniao garantam as polfticas ptiblicas as
quais ten direito as populag6es do Xingu referentes a:
a) satide de qualidade nas comunidades
b) educagao de qualidade nas comunidades
c) energia nas comunidades
d) conectividade (internet) e telefonia de qualidade para todas as comunidades
e)  financiamento de  projetos produtivos para todas as comunidades, adequados as suas
especificidades

12,  Que  os  royalties  de  Belo  Monte  (CFURH), tanto  municipais quanto  do  Estado, sejam
destinados a financiar as polfticas ptiblicas acima lisfadas para atendimento das popula95es
afetadas pela hidrel6trica

13.  Que  a  FUNAI,  o  IBAMA,  a  SPU,  o  INCRA  e  a  Semas  do  Estado  do  Pa fa  suspendam
definitivamente todos  os processos  de negociagao  para  a  instala9ao,  na Volta  Grande  do
Xingu, da mineradora Belo Sun, dada a not6ria inviabilidade do projeto e a enorme ameape
que representa para as comunidades do M6dio Xingu



14. Que todos os povos do Xingu que, por lei, tern garantidos o direito, sejam consultados de
formalivre,previaeinformadadeacordocomaConvengao169daOITsobretodoequalquer
projeto, intervencao ou legislagao que afete seus territ6rios e meio de vida, a exemplo de
qualquer hidrograma que altere a vazao natural do Xingu, Belo Sun ou qualquer projeto..de
mineragao ou garimpo na regiao.

Altamira,13 de novembro de 2020

Assinam:
Ribeirinhos, pescadores e colonos dos Nticleos Guardi6es do:
PA Ressaca
Travessao do Miro
Belo Monte do Pontal
Belo Monte 11
1lha Canari
llha do Amor
Passaf
Escalasso
Espelho
Jaboti
Jabuti
Bambu
Parana
Sao Francisco
Tres lrmaos
Murii
Boa Esperan9a e
Comunidade Ressaca

Aldeia curuaya Yawi

Aldeia xipaya Kaniama da Volta Grande do Xingu

Juruna da Terra lndigena Paqui9amba das comunidades Kamypa, Mayaka e Pupekuri

Associagao lndfgena da Volta Grande do Xingu.

Altamira-Para 13 de Novembro de 2020
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