Autodemarcação

Daje Kapap Eipi
“Essa terra é nosso patrimônio. É daqui que tiramos nosso sustento.”

Foto: Marcio Isensee e Sá / Agência Publica

Cacique Juarez Saw, Sawre Muybu

A luta
pelo território
munduruku
Todos os seres humanos, não somente os indígenas, precisam
da terra como principal fonte da sobrevivência. Os animais,
insetos, árvores, águas e todas as formas existentes de vida
biológica que nela há são importante para os indígenas. As árvores precisam de aves, animais e de indígenas para equilibrar
a evolução da cadeia alimentar.
Todos os bens comuns que há na Terra nós não enxergamos
como riqueza. Para possuirmos grandes riquezas não precisamos destruir o patrimônio que nossos antepassados nos
deram. Ninguém pode destruir os seus próprios bens patrimoniais. Nós apenas mantemos a Terra como ela sempre deve
ficar. Nós a protegemos por que ela é parte de nós. Ela é vida.
É dela que comemos frutos tão nutritivos.
O direito que temos garantido na constituição não é respeitado. O cumprimento não existe pelos próprios que constituíram a Lei na Constituição de 1988.
Os países do primeiro mundo, do outro lado do mar não sabem da nossa situação que estamos passando aqui nesse país
que se chama Brasil. As informações a nosso respeito não são
levadas aos países estrangeiros. Eles acham que o Brasil está
cuidando muito bem da população indígena.

Há um silêncio nesse meio de comunicação. Ninguém nos conhece por causa da mídia que não comunica. O importante
pra eles é que as noticias desse genocídio não cheguem ao
conhecimento deles.
Se estivermos dizendo “não” aos projetos do governo que pra
nós não é viável. Dizem que estamos atrapalhando o desenvolvimento do progresso. Destruir patrimônio de um povo,
e todo o seu conhecimento, seu modo de viver, destruindo
suas terras e matando a todos não é desenvolvimento e nem
progresso. É interesse dos grandes latifundiários (agronegócio) que não gostam dos povos indígenas. Só para desenvolver
suas experiências de agrotóxicos nas plantas. Depois o povo
pariwat (não-indígenas) consome e nem sabe que está se alimentando com produtos que contém venenos.
Essa é a razão da nossa luta por território. Todas as coisas
as que existem no meio ambiente são consideradas sagradas.
Não podemos desrespeitar, devemos deixar como elas sempre foram. Por que serve pra nós como para os não índios,
mas eles não levam em consideração o que alertamos e o que
estamos dizendo. Isso não é fábula, nem lenda, isso é pura
realidade.
Jairo Saw
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Por que fazemos a

autodemarcação?
Desde janeiro de 2001 o governo promete que vai fazer a demarcação da terra indígena Sawré Muybu. No ano passado
toda a documentação para homologação e registro de nossa
terra já estava pronta. Em setembro de 2013 o Relatório para
delimitação foi concluído, mas não foi publicado. O Ministério
Público Federal teve que entrar com ação obrigando a FUNAI a
publicar o relatório, o que não fez até agora.
O governo não quer fazer demarcação porque isso vai impedir
as hidrelétricas que eles querem fazer em nosso rio, chamadas de São Luiz do Tapajós e Jatobá. Já que o governo não
quer fazer a demarcação, decidimos que nós mesmos vamos
fazer. Começamos a fazer a autodemarcação e só vamos parar
quando concluirmos nosso trabalho.

Queremos dizer ao governo que não precisa ter medo em vir
nas Aldeias Munduruku, pois será muito bem tratado como
foi o Nilton Tubino na Aldeia Sawré Muybu no dia 25 a 27 de
agosto deste ano. Queremos lembrar que é o próprio Governo
que nos mete medo com sua força, a exemplo do que aconteceu com a operação eldorado na Aldeia Teles Pires que levou
a óbito o nosso parente Adenilson Kirixi e a invasão daAldeia
Sawré Muybu pela Força Nacional em Março de 2013.
Queremos dizer também que estamos juntos, parentes do
alto e baixo, lutando para a demarcação da terra indígena Daje
Kapap Eypi, conhecida pelos pariwat como Sawré Muybu. Esse
trabalho agora é prioridade para nós (...) E só voltaremos a falar com o governo depois que a terra indígena Sawré Muybu
for demarcada e homologada.
Carta do Povo Munduruku ao Governo Brasileiro.
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Jacareacanga e Itaituba, 3 de novembro de 2014

Nossos antigos nos contavam que o
tamanduá é tranquilo e quieto, fica no
cantinho dele não mexe com ninguém,
mas quando se sente ameaçado mata
com um abraço e suas unhas.
Nós somos assim. Quietos, tranquilos,
igual o tamanduá. É o governo que
está tirando nosso sossego, é o governo que está mexendo com nossa mãe
terra – nossa esposa.
I Carta autodemarcação
Ilustração: Valter Dace Munduruku

A FUNAI garantiu que o território era
nosso, garantiu que era uma área indígena, então nós decidimos que iríamos
fazer a autodemarcação para conhecer
o nosso território. Porque ali quem ia
conservar éramos nós.
Cacique Juarez Saw
Foto: Aaron Elkaim

Nós, povo Munduruku, aprendemos
com nossos ancestrais que devemos
ser fortes como a grande onça pintada e nossa palavra deve ser como o
rio, que corre sempre na mesma direção. O que nós falamos vale mais que
qualquer papel assinado. Assim vivemos há muitos séculos nesta terra.
Comunicado, 3 nov 2014
Foto: Anderson Barbosa

O governo brasileiro age como a sucuri gigante, que vai apertando devagar,
querendo que a gente não tenha mais
força e morra sem ar. Vai prometendo,
vai mentindo, vai enganando.
Comunicado, 3 nov 2014
Ilustração: Valter Dace Munduruku

Como foram as
expedições de
autodemarcação
PRIMEIRA ETAPA
Foto: Márcio Isensee e Sá/ Agência Pública

Em 17 de outubro de 2014, iniciamos a autodemarcação para
conhecermos, mapearmos e protegermos nosso território.
Colocamos placas nos limites da nossa terra de acordo com
os pontos indicados no relatório circunstanciado da FUNAI
(RCID), conforme mapa na página 9.
Na primeira etapa, de outubro de 2014 a fevereiro de 2015,
foram marcados pontos estratégicos dos limites da TI, durante
viagens pontuais.
No mês de novembro, participaram cerca de 20 guerreiros,
parceiros, jornalistas e beiradeiros da comunidade Montanha
e Mangabal, com os quais fizemos aliança desde a ocupação da
obra de Belo Monte em 2013. Nos meses posteriores, realizamos viagens menores, das quais participaram cerca de 5 a 10
pessoas entre Munduruku, parceiros não indígenas e parceiros
de Montanha e Mangabal, como Chico Caititu e Ageu Lobo.
Datas e percursos:
30 de outubro a 17 de novembro | Percorremos cerca de
4,6km, pelo trecho que liga os pontos 1 e 2.
(sempre que se fizer referência a “pontos”, trata-se dos pontos indicados no
relatório da FUNAI (RCID), indicados no mapa da página 9).
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Nesse percurso, havia dois ramais madeireiros abertos e muito
desmatamento e muitos açaizais explorados por palmiteiros.
Dos quatro açaizais que cruzamos, três estavam completamente explorados. Só último deles, mais distante das margens
do Tapajós, ainda continha açaizeiros intactos.
17 a 30 de novembro | Navegamos pelo rio Jamanxim, em
direção ao ponto 14.
27 a 29 de dezembro | Subimos o Tapajós até o Ponto 22, na
foz do igarapé Farmácia. Daí entramos nesse igarapé, de rabeta,
e subimos até a boca do igarapé Patauá, de onde não conseguimos passar por conta de o igarapé estar com poucas águas.
20 a 26 de fevereiro de 2015 | Marcamos o ponto 19, depois
de percorrermos 60 km. Na terceira tentativa, depois de desistirmos de chegar ao Ponto 21 subindo o igarapé Farmácia, conseguimos chegar no ponto caminhando a partir da boca do Patauá.
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SEGUNDA ETAPA
Em julho de 2015, a segunda etapa recebeu cerca de 60 pessoas, entre as quais estiveram aproximadamente 50 guerreiros e lideranças do Alto e Médio Tapajós, provenientes de 10
aldeias, além de beiradeiros de Montanha e Mangabal, parceiros não indígenas e jornalistas.
Participaram dessa etapa da autodemarcação além de Sawre
Muybu, as seguintes aldeias:
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Sai-cinza: 16 pessoas
Waro Apompu: 7 pessoas
Jacaré Velho: 2 pessoas
Caroçal Cururu: 4 pessoas
Restinga: 1 pessoa
Nova Tapajós: 1 pessoa
Patauazal: 4 pessoas
Médio Tapajós, cidade de Itaituba:
Praia do Índio: 2 pessoas
Praia do Mangue: 4 pessoas
Terra Preta: 2 pessoas

Além de:
1 técnico de enfermagem
1 conselheiro local,
2 representantes da associação Pusuru
(Alto Tapajós)
2 representantes da Associação Dau’k
(Alto Tapajós)
1 representante da Associação Pariri

Datas e percursos:
2 a 7 de julho | Percorremos o caminho do ponto 2 ao 6, nas
proximidades do Rio São Gonçalo, por quase 12 km.
12 a 17 de julho |Partimos da aldeia Sawre Muybu e subimos
o Jamanxim até um porto de uma madeireira clandestina.
Seguimos por um ramal de madeireiros que ligava o porto, as
áreas de exploração ilegal e as rotas de escoamento da madeira por terra.
Seguimos por esse ramal até o ponto 7 e, daí, abrimos a picada
até o ponto 8. Percorremos, então, o trecho até o ponto 13, às
margens do rio Jamanxinzinho, abrindo a linha seca que existe
entre os pontos 10 e 11.
*Os acontecimentos do período entre 2 e 17 de julho estão registrado em
Foto: Maurício Torres

relatório feito pelos guerreiro do Alto Tapajós (ver página 6).

De 19 a 23 de julho | Navegamos pelo igarapé Farmácia, e um
longo trecho por terra, para marcar os pontos 21 e 22. Da boca do
Patauá até o ponto 21, andamos cerca de 20km.
Durante esse percurso, na margem esquerda do igarapé Farmácia (fora da Terra Indígena), encontramos muitos acampamentos
e barrancos de garimpo, ativos e abandonados, sendo que um
deles modificou o curso desse igarapé.
Dentro da Terra Indígena, entretanto, não há sinal de garimpo,
estando os igarapés ainda bem preservados e a caça ainda abundante.
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Relatório dos
Guerreiros do
Alto Tapajós
Dia 27 de junho de 2015 |Nós, 17 guerreiros do povo Munduruku do Alto Tapajós, saímos das seguintes adeias do Rio
Cururu e Tapajós: 4 guerreiros da aldeia Caroçal Cururu, 7
guerreiros da aldeia Waro Apompu, 4 guerreiros da aldeia Patuazal, 1 guerreiros da aldeia restinga e 1 guerreiros da aldeia
Nova Tapajós.
O nosso objetivo era apoiar os parentes do Médio Tapajós
para a realização da autodemarcação de suas terras. Chegamos então às 15 horas na cidade de Jacareacanga – PA, onde
fomos recebido pelos representantes da Associação Pusuru.
Logo, chegaram mais 3 guerreiros das seguintes aldeias: 2 da
aldeia Terra Preta no Rio Tapajós e 1 da aldeia Sai Cinza. Permanecemos um dia na cidade.
A partir de 29 de junho | Ás 8 horas da manhã, saímos da
cidade de Jacareacanga, acompanhados por um representante da Associação Pusuru. Às 19 horas, chegamos no Ramal
Buburé, onde já estavam 2 embarcações à nossa espera para
irmos para a aldeia Sawre Muybu. Às 20 horas, chegamos na
aldeia onde fomos recebidos pelo cacique Juarez Saw.
30- 06- 2015 | 30 guerreiros e 2 cozinheiras foram para a
construção do barraco no ponto 03. contamos com a colaboração de um manuseador de GPS e de uma jornalista.
01- 07-2015 | Ficamos à espera do coordenador da Associação Pariri do Médio Tapajós. (Na aldeia Sawre Muybu).

02-07- 2015 | Mais ou menos ás 8 horas da manhã, saímos
da aldeia, chegamos então mais ou menos 12h00 no barraco,
cada um de nós carregou uns quilos de rancho.
03-07-2015 | Primeiro dia da atividade de roçagem. Realização
da atividade (500m). 5 pessoas ficaram para buscar os ranchos
na beira do Tapajós. Passamos pelo ramal de Palmiteiros.
04-07-2015 | No segundo dia de atividade, foram realizados
3,5 km de roçagem. Vimos várias passagens dos palmiteiros
na estrada.
05-07-2015 | Terceiro dia de atividade. Demarcação e mudança do Barraco para o ponto 04.
06-07-2015 | Fizemos 4 km de roçagem até o ponto 6, no Igarapé chamado Patauá.
07-07-2015 | Caminhamos do ponto 6, por 3 km, até a aldeia
Sawre Muybu, onde permanecemos até dia 9 sem atividades
específicas da autodemarcação.
09-07-2015 | Fomos carregar mandiocas e receber os 14
guerreiros que chegaram do Alto Tapajós.
10-07-2015 | Tivemos uma reunião com Maria Leusa, cacique
Vicente Saw e outros da aldeia Sawre Muybu para discutir a
retomada da atividade na segunda etapa da autodemarcação
do Médio Tapajós (Daje Kapap Eipi).
11-07-2015 | Fomos buscar o barraco e os ranchos no Ponto
6, onde estava o barraco.
12-07-2015 | O primeiro grupo saiu às 8 horas. Na primeira viagem foram 17 guerreiros e na segunda viagem foram seis guerreiros. O segundo grupo de guerreiros foi para outro ponto.
Os 17 guerreiros do grupo 1 fizeram uma longa caminhada
por um antigo ramal madeireiro e, depois de mais de 13km,
encontraram os outros seis guerreiros.
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Encontramos madeireiros em um ramal, dialogamos com eles
e pedimos água, porque todo mundo ficou com muita sede.
Em seguida, entramos no mato onde encontramos o ponto
da demarcação. O Ponto 7 foi marcado mais ou menos às 12
horas e logo fomos encontrar o igarapé para beber água. Paramos no ponto 7 e armamos o barraco. Dois guerreiros foram
caçar e mataram dois macacos pregos.
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13-07-2015 | Às 7 horas da manhã, reiniciamos as atividades e
roçamos mais de 500 metros do ponto 7 ao ponto 8. Paramos
mais ou menos, 9 horas. Apenas 13 guerreiros ficaram na roçagem, enquanto três guerreiros foram caçar e sete guerreiros
sem facão ficaram no barraco para cozinhar. Nesse dia paramos cedo porque tivemos que aguardar a chegada dos outros
guerreiros que vinham da aldeia Sawre Muybu. Chegaram os
guerreiros do Grupo 2 às 14h45, junto com o cacique Juarez
e apoiadores.
4-07-2015 | Às 7 horas, saímos do ponto 7 para o ponto 10.
Caminhamos mais de 6 km para chegar no ponto 10. O primeiro grupo chegou às 10h30, o segundo chegou às 12h50
e o terceiro grupo chegou às 13 horas. Três guerreiros foram
buscar farinha. Logo após a armação do barraco, o grupo de
17 guerreiros roçou 1,9km, faltando apenas 100 metros para
chegar ao ponto 11. Às 17 horas suspendemos a atividade e
voltamos para nosso barraco.
15-07-2015 | Saímos do ponto 10 às 7h e caminhamos mais
de 6km até chegarmos ao ponto 12, no Igarapé Jamanxinzinho, às 10h20. A outra equipe chegou às 13 horas. Ficamos
acampados na beira do Jamanxinzinho, à espera da embarcação. Partimos ao ponto 13, em que o limite da demarcação é o
Igarapé Jamanxinzinho.
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16-07-2015 | Às 8 horas, os 17 guerreiros saíram, caminhando pela beira do igarapé Jamanxinzinho, ao encontro da embarcação que os levaria de volta para a Aldeia Sawre Muybu.
Os outros guerreiros aguardaram no acampamento até às 10
horas, quando quatro embarcações chegaram para buscá-los.
17 – 20 de Julho | Volta para a Aldeia Sawre Muybu e chegada
no Buburé
21-07-2015 | Retorno para Jacareacanga.

A autodemarcação continua...

Foto: Maurício Torres

A gente ainda não terminou a autodemarcação. Com a demarcação dos
pontos a gente apenas fechou uma etapa. Tem muita coisa pra gente fazer ainda, para poder assegurar o nosso território. Porque o pessoal está entrando,
não estão respeitando. Principalmente
os madeireiros. A gente pede pra eles,
mas eles não respeitam e a gente está
muito preocupado com isso.
Juarez Saw, cacique Sawre Muybu)

Foto: Rosamaria Loures

Fontes: Levantamento de campo dos trabalhos de
autodemarcaçao (2014 e 2015); Funai (RCID); ICMBio
(2015) e registros de memória dos beiradeiros de
Montanha e Mangabal. Coordenadas Geográficas. Datum: Sirgas 2000. Setembro de 2015

Mapa da
autodemarcaçao
da Terra Indígena
Daje Kapap Eipi

Pontos RCID FUNAI
Aldeias e localidades
Limites em linhas secas abertas
Limites de cursos d’água percorridos
Ramal madeireiro
Terra Indígena Daje Kapap Eipi
Parque Nacional da Amazônia
Montanha e Mangabal

Ameaças do
Governo e seus
aliados (grandes
empresas)
Hidrelétricas, mineração e agronegócio
Os grandes projetos do governo estão atropelando os direitos
de todos os povos indígenas do Brasil. Alguns desses projetos
são a construção de Usinas Hidrelétricas no Pará: Belo Monte,
São Luiz do Tapajós e mais 4 ao longo do leito do Tapajós; uma
no Jatobá; uma no Chacorão; outra já em fase final no rio Teles
Pires e com continuidade em São Benedito, no rio São Manoel
e mais três a serem construídas no rio Jamanxim. E todas elas
produzirão energia, mas não beneficiarão nenhuma cidade
mais próxima e muito menos a comunidade indígena.

Concessão florestal em Terra Indígena – Leilão da FLONA
Itaituba I e II
Como o Governo, o Serviço Florestal Brasileiro e o ICMBIO vai
explicar que está preparando um leilão da Flona, ignorando,
fazendo de conta que não sabe que tem uma terra indígena
identificada? Essa é mais uma violência contra nossos direitos,
contra a floresta e o futuro do nosso povo.
A intenção do governo de expulsar os Munduruku de seu território milenar não é de hoje. Primeiro ele esqueceu por décadas que nessa região existe populações: indígenas, seringueiros, pescadores, agricultores, ribeirinhos e outros; segundo,
passa como um trator de esteira por cima da lei, desrespeitando o povo brasileiro e sua constituição quando reduz a Flona
Itaituba I e II e o Parque Nacional da região que grandes empresas querem explorar. Denunciamos a conivência do IBAMA
E ICMBIO com toda essa situação.
II Carta da Autodemarcação, 24 de novembro de 2014

Pirmeiro o governo federal acabou com Sete Quedas, no Teles
Pires, que foi destruída pela hidrelétrica, matando o espírito
da cachoeira. E agora, com seu desrespeito em não publicar o
nosso relatório, acaba também com Daje Kapap Eipi.
III Carta da autodemarcação, 28 de novembro, 2014

A energia virá apenas para favorecer as grandes empresas,
como as mineradoras e as multinacionais. A hidrelétrica não
gerará energia para as pequenas populações que não tem
condição de pagar energia cara. Então, com a barragem construída virão mais outros grandes projetos de destruição: a ferrovia; a hidrovia no rio Tapajós para escoar os grãos de soja,
para exportar ao exterior. E com isso pretendem construir 7
portos no leito do Tapajós e asfaltar a BR- 163.
Carta dos Munduruku em apoio aos guerreiros Guarani Kaiowa, Ka’apor e a
todos os guerreiros indígenas do país, 15 de julho, 2015.

Será que o mundo vai permitir esse
genocídio que está sendo anunciado
com a decisão do governo brasileiro
de construir grandes hidrelétricas na
região amazônica, causando impactos
irreversíveis para toda a humanidade?
É a vida na Terra que está em perigo
e nós estarnos dispostos a continuar
lutando, defendendo a nossa floresta
e os nossos rios, para o bem de toda a
humanidade.
Jairo Saw

Projeçao de alagamento
sobre a TI Daje Kapap Eipi

Aldeias e localidades
Projeção de alagamento pretendido
Terra Indígena Daje KapapEipi
Parque Nacional da Amazônia
Montanha e Mangabal

Garimpos

Ameaças:
atividades ilegais
de exploração
“Por enquanto só estamos avisando
os invasores que eles devem sair do
nosso território, mas, se a Funai não
fizer o que tem que ser feito, ou seja,
publicar o nosso relatório e demarcar nossa terra, a mesma, com sua
omissão, estará provocando um conflito com proporções inimagináveis
entre Munduruku e invasores, que já
é anunciado há muito tempo, com todas as denúncias de ameaças que estamos sofrendo.”
III Carta da Autodemarcação, 28, novembro 2014

(...) Emoção forte que sentimos hoje foi ver nossa terra toda
devastada pelo garimpo bem perto de onde os porcos passaram. Nosso santuário sagrado está sendo violado, destruído
por 50 pc’s (retroescavadeiras) em terra e 5 dragas no rio. Para
cada escavadeira, 5 pobres homens, em um trabalho de semiescravidão, explorados de manhã até a noite por 4 donos
estrangeiros. (III Carta)
Grileiros
Não bastasse essa grande barreira a uma resistência que não
quer estes projetos hidrelétricos, há vários tipos de grileiros
na área que compreende o território Daje Kapap Eypi, o grupo que está no processo de demarcação já encontrou alguns
deles como bananeiros e madeireiros. Até então não houve
relato de conflito físico, porém alguns indígenas alertam para
os riscos destes encontros, uma vez que estes homens andam
armados e a maioria não está aberta ao diálogo.
Falaram que a roça era deles, né. Nós explicamos que a terra
era indígena e que estávamos ali demarcando. Então o Juarez
(cacique da aldeia Sawré Muybu) disse pra eles usarem a roça
já feita, mas que dali pra diante não roçarem nem um palmo.
Mas dali eles fizeram a roça e dessa roça eles aumentaram o
bananal mais pra cima. Não era pra passar, mas eles passaram
mais de 500 metros. Então eles mesmos entraram, por conta
deles, na nossa terra. Eles tão sabendo que a terra é nossa.
(Valter Datie, cacique da aldeia Dace Watpu)

Extração de palmito
Estamos vendo aqui a destruição que o pessoal está fazendo
no açaizal. Quem começa tudo isso são os madeireiros. Eles fazem o ramal e os palmiteiros vem atrás destruindo o açaizal. A
gente estava preservando para tirar o açaí para os nossos netos, estamos vendo que não temos mais quase nada na nossa
terra. Daqui que a gente tira a fruta para dar o suco aos nossos
filhos e agora estamos vendo a destruição. Sempre dizemos
que o pariwat (branco) não tem consciência disso.
(IV Carta)
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Exploração ilegal de madeira
Encontramos 11 madeireiros, 3 caminhões, 4 motos, 1 trator e
inúmeras toras de madeiras de lei as margens dos ramais em
nossas terras, e na manhã do dia 15 fomos surpreendidos em
nosso acampamento por um grupo de 4 madeireiros, grileiros
liderado pelo Vilmar que se diz dono de 6 lotes de terra dentro
do nosso território, disse ainda que não irá permitir perder
suas terras para nós e na segunda próxima estaria levando o
caso para a justiça. (I Carta, 17 de novembro de 2014)
A gente sabe que onde há presença de zoada de trator, de
motosserra, e com a circulação de pessoas no ramal a caça fica
extinta, esses animais não suportam sentir esse cheiro humano. Estamos falando a respeito disso em razão de presenciar
essa cena durante a autodemarcação.
Depois que a gente varou no ramal dos madeireiros, vimos
uma trilha, uma ponte, que eles fazem para carregar madeira
e palmito de açaí. Vimos também a roça deles. Isso aqui é uma
estrada para puxar madeira e palmito. Como a gente está autodemarcando agora, percebemos que está dentro da nossa
área. (IV Carta, 14 de julho de 2015)

Dajekapap (os fechos)

Locais sagrados
Co’ay
A serra é um conjunto de montanhas que Karosakaybu construiu para servir de obstáculo à passagem dos porcos que levaram seu filho.
Milagreiro Guabiraba
Em uma aliança com os beiradeiros de Montanha e Mangabal,
incorporamos em nosso mapa o milagreiro Guabiraba: “Vicente e João Guabiraba, dois escravos, durante a fuga, perdem-se
na mata e morrem. Um doente encontra seus corpos, apiedase de seus sofrimentos na mata escura e sepulta-os. Imaginando que os mortos também possam se compadecer de sua
dor, promete oferecer-lhes luz em troca de sua cura. O doente
se curou e, desde então, nunca falta querosene para manter
acesa a lamparina no túmulo dos ‘Santos’.”
Maurício Torres, Amazônia Revelada, 2005

É a passagem dos porcos, é um lugar sagrado. Esse lugar existe abaixo da antiga Missão Bacabal dos Capuchinos, chamado
montanha. Nesse local, no verão, se pode ver o rastro esculpido na rocha, que é o rastro das marcas do pé do Karosakaybu,
quando chegou ali logo que seu filho fora levado à outra margem do Tapajós pelos porcos e ele havia desistido de procurar
o seu filho.
Do lado direito da margem do Tapajós se pode ver a rocha
partida em forma de vala, é a passagem dos “porcos”, é o caminho por onde eles desceram.
O Karosakaybu, por desgosto, ficou muito sentido pela perda do seu filho resolveu deixar uma cobra para que ninguém
pudesse se fazer de deus. Deixou uma cobra surucucu para
morder qualquer que passasse por aquele lugar.
E nesse mesmo lugar tem uma imagem de santo, e esse foi
descoberto por um explorador na época, só que ele não sabia
que aquele lugar era sagrado e foi mordido por aquela cobra
e morreu, e até o dia de hoje pode ser muito perigoso para
quem passar por ali.
Carta das Lideranças Munduruku ao governo, 8 de junho, 2013

Quando nós passamos onde porcos passaram, eu vi, eu tive uma visão deles passando. Eu
tenho 30 anos. Quando eu era criança minha mãe me contou a história dos porcos. É por isso
que devemos defender nossa mãe terra. As pessoas devem respeitar também. Todas as pessoas devem respeitar porque a história está viva ainda, estamos aqui, somos nós.
Orlando BorÔ Munduruku, aldeia Waro Apompu do Alto Tapajós
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