
Comunicado do Povo Parakanã 
 
Nos cansamos de esperar o povo Parakanã, da terra indígena Apyterewa, estado do Pará, comunica o 
governo federal e a Norte Energia que cansamos de esperar vocês resolverem o problema da nossa terra 
Apyterewa está invadida por fazendeiros, goleiros, garimpeiros, madeiros, e colonos que durante muito 
tempo estão destruindo nosso território tradicional, nos impedindo de caçar, de plantar, de cuidar dos 
nossos filhos e ameaçando o nosso povo durante muito tempo, o governo disse que ia retirar os brancos 
invasores e devolver nosso território, para o nosso povo viver em paz o governo quis construir Belo 
Monte e disse que ia resolver o problema da nossa terra antes de construir a barragem, e colocou como 
condicionante da licença. Nos acreditamos, mas o governo mentiu. Belo Monte está quase pronta, mas 
o nosso território tradicional continua invadido pelos brancos nos não acreditamos mais no governo, 
porque o governo não cumpre as suas próprias leis, não cumpre as condicionantes que ele mesmo 
colocou para a Norte Energia construir Belo Monte. 
 
 O governo não está preocupado com o nosso território, não está preocupado com os povos indígenas, 
não está preocupado com o nosso sofrimento, só está preocupado com Belo Monte. Os Juruna do 
Paquiçamba, os Arara da Volta Grande, e os Arara da Cachoeira Seca estão também sofrendo sem o seu 
território, e estamos preocupados com os nossos parentes, mas o governo federal não se importa. 
Nossos diretos estão sendo desrespeitados, mas ninguém toma nenhuma providência por isso, 
cansamos de esperar a boa vontade do governo federal. E nosso povo, homens velhos, mulheres e 
crianças, ocupamos o canteiro de obras de Belo Monte. Ocupamos o canteiro porque essa obra só 
deveria estar acontecendo se a nossa terra já estivesse livre dos invasores e devolvida para o nosso 
povo. Porque essa era uma condicionante para construir Belo Monte. 
 
 Então, se o nosso território ainda não foi resolvido pelo governo federal, Belo Monte tem que parar. E 
nos vamos parar Belo Monte até o governo federal resolver o problema da nossa terra. Não estamos 
aqui para pedir nada para a Norte Energia. A Norte Energia também mentiu muito, também está 
devendo muita coisa para o nosso povo, mas hoje não estamos aqui para conversar, nem negociar com 
a Norte Energia. Exigimos conversar com representantes do governo federal, com o Ministro da 
Secretaria Geral da Presidência, com a Ministra da Casa Civil, com o Ministro da Justiça, com o 
Presidente da INCRA, com o Presidente da FUNAI, e cobrar que vocês cumpram a obrigação de vocês 
e devolvam nosso território tradicional livre dos invasores. Queremos que vocês mandem a Polícia 
Federal retirar os brancos que estão destruindo nossa terra mas, se em vez disso, vocês mandarem a 
Política para nos tirar do canteiro, nos vamos morrer aqui no canteiro de Belo Monte. Porque sem o 
nosso território, nos não temos vida. 
 
Altamira, 12 de Setembro de 2013 


