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Paiakã acusa os aproveitadores
quetêm ecologiacomo emprego
"A deÍesâ da ecologia e do
meio ambienleé uma moda em
lodo o mundo, que eslá serviddo
barâ dâr €mpregoa muitasPessoas que não tërÌì corÌlpronìisso
com a natureza d$se ontem
Pâuliúo Pâiakã," representante
dosindiosKaiaú no Ëncontrode
Estudantese Lìderançaslndlge
ossdo Pará,^mapá e Matanhão,
oue eslá sendoreâlizadotÌo Centio de Treinamento de Recürsos
Humanos,em Marituba. Paiakã
condenaas âçõesdosorgallisn)r
ligadosao meio
eovernamentais
enlreosquaiso Institu'
ãmbiente,
[o Brasileirodo Meio AnÌbienlee
RecursosRenováveis(lbama),
ouc "só anda oDdeeÍiste [áciÌ
dcesso,Não vai nos lugares da
Ílorestaondenìais se ptecisa".
Parâ ollder Kaispó,a prcservacãoda Ílorestadeveser feitâ â
rcunl.toeem MÃrUlbA. ftÍttcas 3 oeologlsttx e ão lbsma
paitir da recupcrcçãodâs Próli
âProvelta
de
tradicjonais
cas
nhammuitodinheirocomaextramentodosrecursosnaturaisutilição de madeira e a produçãode
zadas pelos indlgeÌ,as Ele Pr6
na
ouÌo dosganmrìoslocallzaoos
prio está visitandoas Pequenas
reservad conlioladnsDot eles",
orientanindísenas.
òomunidades
ques_
afirmâ Pâiakã.Ì\las eli íaz
doosnativosamelhorlidarcoma
tão de Írisar que não foram os
Ìraturezâ."Eu fâÌo pra deixar o
Kaiaú que descobriramos galio limDo.colocaro lixo nunÌ canqueincen
rimD{s,"Foi o E0vcrrro
to e nào deixaaespalhadopelo
nrineial.
O pritivoüa exp,orâaão
mortos
'Maria
máto, pra tirâr os
Peixes
Bonimeirogarimpoíoi o
',
de dentrodo rio ext'lìcou.
que
o nÌiÍristr0 Mário Ántâ'.
pre.sidente
dreazia, na épocado
As inúÌÌìerasviagensreâlizâFigueiredo,mandouâhriÌ, tendo
dasDelomundo,segundoPaiakã,
melhor
a
âiuúram noa enlender
rió". relatou.
ilirDortânciade DrêservÂrâ natu_
- ieà: 'Qnâniìcioltci paraidiììhã
^ús a demarcagãodas sua
âldeis,os meusâmigDsÍicaratn
terras. .m 1985,lenÌbü I'niâkir,
d€ bocaâíertÂ quatrílonre ouvl_
Indiospássararna conkolaros
os
rsm falar. Eu apret)dimuil,acoi
EarimDos.
Dorémnãotireram neparâos
,sae agoraesloupâssanoo
iihumãDoiôdo soverrrcÍe,lerale
pâl_
a
outros
visilâs
Nâs
,outros",
da FunilaçãoNlcjonal do i0dio
ses- a úllima viagemrealizada
(Funai). "O governonosâbândÈ
janeiro,
p€la
Inglaterra,
em
loi
da
noutotalmente,tirou â €qì.ripe
AuslrÌa e Alemanna raullúo
SucaÌne do DNPM e os poÌiciais
soPaiakãcontâquefa?Palestras
que
ântesesta'
civis e militares.
bre comoos Indiosvivem e apÌe
vam nosgarimús", conlâ.com o
tveitâmaìânalureza,sem destru! clusiÍe aos nãoindigenas,eslá dinheiro arrecâdâdocom a co
;te.
dc Paiakâ,Pa_ Ìnercializaçãodo nÌilrerâI,os Inentreaspr\rpostas
j*,o à râ a qual pretendeÍorDrârunra dios comDrâm carros, casâs e
I
o o"b"rho d"
mator.
aviõ€s,entre outras coisâs,diz
está ligado equrpe
comunidadeKaiaú
"n,oku
Â naçÃoKaiapó, localitada Paiakã: "Temos dirheiro, mas
à ecologia.N8
especificâmente
hojecercâ pagâmosmuitos impuslosao 8o'
âos indígenas.ele é no sul do Pará, P{rssui
orienLaçã_o
tacompannaoo
PaLllinhoverno. Em Redenção,os hotóis.
por crncop€ssoas,de 2.5mindios,aeButldo
lsendodois tios e trÁs sohrinhosPâiakã. Com uma reserva cle 3 restaurantes,o[icioâse lojâs se
sexs.^ smpÌiaçãodo trâbâlhoPa' milhõesde hectares,ricâ enl Pro_ suslenlâmcom o dinheiroque o
ra todosos povosda florestâ,in- dutos naturâis, os Kaiapó "gâ_ indiogaÌìha"-
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