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CONFIDENCIAL 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

A/ 

 

MEMO N9 150/79-ASI/FUNAI 

  

Em 17.OUT.79 

Do: Assessor Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Procurador Geral/FUNAI 

Assunto: Documentação sobre 
interferência da ANAÍ e CIMI 

• 	Sr. Procurador, 

Encaminhamos a documentação anexa, em 

virtude do assunto nela contido, salvo melhor juizo, ser da alça-

da dessa Procuradoria. 
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ASI/FUNAI 

de si@widor 

- 

Antonio V 

(Enc.) 

de P7/0/79 

- Chefe do PI. Votouro 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

4.a DELEGACIA REGIONAL 

   

      

Of. n9 0•20 /75;/4DR/C 

Do: Delegado Regional 

A9: Assessor Chefe da 

Assunto: Peouerimento 

Ref.: oficio n9 97/7£ 

Interessado: servidor 

nNF. 	Curitiba, 19 de outubro de 197(;'). 

Senhor Assessor Chefe: 

Encaminhamos o presente documento a V.Sa., 52_ 

licitando o obsgquio de encaminhg-lo ao Exm9 Sr. Presidente da 

FUNAI, a quem g dirigido, após analisados por essa Assessoria. 

O citado requerimento do servidor Antonio Vi-

cente - Chefe do PI. Votouro g um grito de alerta do que estg 

acontecendo no sul do Pait)con relação gs influgncias negati-

vas e criminosas que o CU'r*VNAI, bem como outras Entidades' 

e certa imprensa, exercem sobr 	sso Tndio e junto g opinião' 

pública cri geral. 

Conforme esta Regional, ,j5 tem alertado e cha 

mado atençao varias vezes, para o assunto, esperando que o su-

pra-citado documento seja ana em profundidade e possamos ado - 

tar atitudes e procedimentos rue anulem e afastem as referidas 

influgrcias, nois o Tndio, poder ser usado, futuramente, como 

massa de manobra, num todo onde impera a tensão social, que g 

o binômio posseiro/índio. 

Atenciosamente 

FUNDAÇA DO INDIO 

E CARLOS ALVES 
	

e 

evado Regional - 4.9  DR 

Ilm9 Sr. 	 on.t. 3761 01;08/77 

gLVPRO ESTEVES CALDAS - Cel. 

Cd. Assessor - Chefe da Assessoria de Segurança e Informa0es 

da FUNAI. 

BRASTLIA -  DF. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

4.a DELEGACIA REGIONAL 

Ofício n2.87/79 	Pi VOTOURO 
	

Em 07/09/79 
Do 
	

Chefe do Pôs to Indígena Votouro 
Ao 
	

Sr. Delegado da 4â DR/Curitiba/PR 
Assunto 
	

Remessa. de Expediente (faz) 
Refere'ncia Requerimento ao Exmo. Sr. Presidente da finai 
Anexo 
	

Um requerimento. 

Senhor Delegado, 

Com este, passo às vossas mãos Um Expediente 
desta Chefia, dirigido ao Exmo. Sr. Presidente da Fundação Nacional 
do Indio. 

Solicito de Vaa., a gentileza estudar a pos 
sibilidade de encaminhá-lo 

Atenciosamente, 

r-deÃU4-2ÉL 
NTONIO VICENTE 
CIPRE DO POSTO INDÍGENA. 

• 
Ao Senhor 
José Carlos Alves 
Delegado da 4â DR 
Av.Vicente Machado, 2.560 
Curitiba Parana . 
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Fundação Nacional do Indio 

Eu, abaixo assinado, brasileiro, indigenista e neste 
momento lotado no Posto Indígena Votcuro - Estado do Rio Grande do 

Sul, venho perante a V.Excia., através do presente documento, soli 

citar providencias contra as interferências negativas e nefastas da 

ANAI e do CIMI ( Associação Nacional de Apoio ao Indio e Conselho 

Indígena Missionário), nas áreas indígenas do Sul do Pais. 
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	Essas Entidades vem interferindo nefastamente 	na.  
Política Indigenista Brasileira, que visa a Emancipação Social, Mo 

ral e Econômica das Comunidades Indígenas. 

Em pleno desrespeito as Leis, 5.371 de 05.12.67 	e 
6.001 de 19.12.73, em quase todas suas extenções. 

Para análise do documento, sitamos aqui apenas 	al 
guns artigos das referidas leis: 

A) - Lei. 5.371 de 05.12.67 - art. lg., fintem 5Q.Pro 

mover a educação de base apropriada do índio visando à sua progres 

siva integração na sociedade nacional; 
B) - Lei. 6.001 de 19.12.73 - art.50 . A educação do 

índio será orientado para integração na comunhão nacional mediante' 

II0
processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da 

sociedade nacional, bem como aproveitamento das suas aptidões indi 
viduais. 

Existe o órgão Federal de Assistência - Fundação Na 

cional do Indio, em plena vigencia, desempenhando fielmente, dentro 

das possibilidades, a sua missão. 

Estamos em plena Abertura Política, mas não na sub 
versão da Política. 

E a Funai, que com os seus recursos minguados,mas no 

momento o dispunível, que vai fazer a integração do índio, ou 	é 
ANAI e CIMI, que com sua política contra a Funai e consequentemente 

contra a Política Indigenista do Governo, que fazem constantemente' 

reuniões, aqui e aculá, aproveitando-se de índios desajustados das 

comunidades tribais, incentivando-os a desobidiencia e a rebeldia 

contra a Servidores, Funai e as autoridades legalmente constituidas, 

subvertendo a ordem - Subversão através de elementos ligados a Enti 

dades que se dizem religiosas. A final, quem vai dirigir os destin-

nos de nossos irmãos indígenas tão sacrificados e arrazados ?. 
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cae e mesmo desejo de ajudar o índio, porque não se une a nós, 	ao 
invés de penetrar nas áreas indígenas por meios ilícitos, escusos' 

e subversivos. 

Porque procurar desnortear o trabalho abnegado da 

Funai, que através de indigenistas abnegados, professores,pessoal' 

tecnico, caciques e autenticas lideranças indígenas, que apezar de 

disprovidos de grandes recursos ou de quaisquer meios primitivos 

buscam a integração lenta e armoniosa das comunidades indígenas 

visando a sua participação condigna da vida nacional. 

Sabemos que a Politica da Funai com o seu trabalho, 

visa a participação do índio na vida nacional, o seu desenvolvimen 

to social, moral e econômico, aproveitando dos recursos do Governo 

e outros do meio. 

Sabemos também que o índio sempre soube preservar,e 

não seria agora que recebendo ajuda e incentivo do Governo que i 

010 	
ria destruir. Enquanto que ANA1 e CIMI, mantém a filosofia do prl ;  
mitivismo - quer ver o índio vivendo da coleta de fruta,da caça e 

da pesca, mesmo isso já não existindo mais - ver o índio morrer de 

fome sem participar - vivendo de artezanato ou plantando primitiva 

mente, dois ou tres pesinhos de milho, mandiOca, cana, banana-mor 

rer de fome, mas preservar a sua cultura. 

O índio disprovido de quaisquer meios de subsistên-

cia primitiva, através dos recursos e incentivos do Governo, está 

concientizado e sensibilizado de sua necessidade de participação 

só que não querem deixá-lo participar. 

Observamos que está havendo um choque de ideolo 

gias. 	
Nós, indigenistas 	caciques e lideranças indígenas, 

somos contra a emancipação do índio, mas somos favoráveis a sua e 

mancipação econômica - ser índio, mas não pobre miserável - quere-

mos ver o índio participando condignamente da vida nacional - man 

ter o primitivismo onde já não existem as mínimas condições, é ir 

racional, pois, se olharmos as cousas racionalmente, vemos que no 

sul isso e inadimisslvel - talvez, Mato Grosso ou Amazonas 	isso 
seja possível - sé que o índio do sul não aceitaria em se transfe 

rir - se não lhe fosse dada condições de participar, preferia mor 

rer de fome, mas no seu torrão natal. 

Alguns jornais do sul, não vendo "in loco " o pro 

blema do dia a dia das comunidades indígenas e de cada índio, tal 

vez menos esclarecidos ou influenciados através  _  dapolítica regio 
nal oposicionista ao Governo Central da Republica, ficam a critl 

car o nosso trabalho, mas quando chamados a constatar de perto  a 

veracidade dos fatos, não o fazem,  continuando a publicar noticias 

inverldicas,conturbando o trabalho e a opinião pública, como ocos 

reu com a reportagem publicada pelo Jornal Correio do Povo,Po.rto A 

legre, do dia 29.08.79, anexa. 
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Felizmente em nada do que sou caluniado na reporta 

gem anexa, me atinge, sendo ela em toda sua extensão improcedente. 

Quanto ao PI VOTOURO, temos certeza absoluta que 

estamos executando fielmente a Política Indigenista Brasileira e 

xercitada pela Fundação Nacional do Indio; temos plena concie'ncia' 

do dever cumprido até aqui; todos os servidores coesos e concios 1  

de seus deveres, cada um executando o seu trabalho - uma 	equipe 

de trabalhadores verdadeiramente à serviço de um povo, a comunida-

de indígena; inclusive, no momento recebemos dois Monitores Agrl 

colas indígenas da Escola CTPCC ( Centro de Treinamento Profissio 

nal Clara Camarão), para estágio de campo, estando em plenas ativi 

dades, coesos e satisfeitos; cujos monitores não encontraram 	no 

PI NONOAI, apezar de serem indígenas da mesma tribo, condições psi 

cológicas e compreensão por parte daquela comunidade para executar 

os seus trabalhos estágio. Estão neste PI acompanhando,assistindo' 

e aprimorando os seus conhecimentos na implantação do Projeto de 

Desenvolvimento Comunitário, com a participação do Técnico Agrico-

la, Tratoristas, branco e índio contratados para o trabalho e comu 

nidade indígena em massa; utilizando do Trator, implementos agrl 

colas, pé-de-pato, arado, gradilhadoura, carreta agricola e 	sete 

juntas de bois de trabalho, com arados de tração animal, enxadas 

enxadões, foices, machados e outros extirpadores de tocos, ha dois 

meses adquiridos, com inclusive trilhadeira com motor diesel com 
prada também para as colheitas - só que ANAI,CIMI e o Jornal Cor 

reio do Povo não sabe. 
Construimos este ano uma Escola toda em alvenaria, 

com vidraças maximar, medindo 16 x 25 . 300 m2, com duas grandes 1  

salas de aulas, secretaria, cozinha, depósito de merenda escolar , 

110 

	

	com quatro banheiros completos - só que ANAI,CIMI e o Jornal Cor 
reio do Povo também não sabe. 

Construimos um predio sede, mixto,alvenaria e ma 

deira beneficiada, medindo 10 x 12 = 120 m2, escritório, sub-escri 
torio, residencia, com quartos, copa, dispensa e banheiro 	comple 

to - so que ANAI,CIMI e o Jornal Correio do Povo também não sabe.  
Construimos um poço semi-arteziano,com reservató -

rio e caixa distribuidora para 2.800 litros com 5,50 de altura, tu 

do em alvenaria, ferragem e concreto - só que ANAI,CIMI e o Jornal 

Correio do Povo também não sabe. 
Estamos no momento implantando o Projeto de Desen-

volvimento Comunitário, na importância de Cr$ 1.765.268,00 ( hum 

milhão setecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e sessenta e 1  

oito cruzeiros) - só que ANAI,CIMI e o Jornal Correio do Povo tara 

bém não sabe. 
Aplicamos nas construções a importância de 	or$ 

885.000,00 ( oitocentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) - só que 

ANAI,CIMI e o Jornal Correio do Povo também não_sabe. 

Dessas importâncias, apenas cr$ 314+.60000 ( trezen 
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. 
trezentos e trinta e cinco mil e seiscentos e sessenta e oito 	cru 
zeiros) foram enviados através de recursos orçamentarios da Funai - 
Governo - só que ANAI,CIMI e o jornal Correio do Povo também não s 	 
be. 

A madeira não foi vendida ilegalmente ou arbitraria 
mente sem o conhecimento e consentimento total da comunidade indige 

na. A comunidade indígena carente de recursos para sua subsistência 

após dois anos de plantios rudimentares e de não colheitas por fal 

ta de chuvas, propos a chefia do posto fazer gratuitamente o levan-

tamento de toda madeira desvitalizada existente no campo e na mata, 

visando o seu aproveitamento para aquisição de gêneros alimentícios, 

maquinários e outros, visando o seu desenvolvimento comunitário -

sim, campo e mata, porque na mata também existe madeira desvitaliza 

110 	
da, com o seu desvitalizamento originado por fogo de vários anos.Es 

ta chefia concordando, a  comunidade através de vinte e um grupos de  

tres e cinco homens com vinte e um cadernos, p~nulji.rnallma 	 

to da madeira que deveria ser extraida e vendida  para os fins pro - 

112/DS. Após o levantamento, constatando-se a existência na área de 

uma grande quantidade de madeira a ser aproveitada racionalmente em 

beneficio da comunidade. A  pedido  da chefia e comunidade indígena 

veio a este posto, o nosso Agrônomo Edivio Batisttelli da 	DR/ Cu 
ritiba/PR, e juntos, Agrônomo, chefia e comunidade indígena, e de 

acordo com a comunidade e suas necessidades por ela expostas,foi g 

laborado um projeto de desenvolvimento comunitário, que foi encami-

nhado e aprovado pelo Exmo. Senhor Presidente da Fundação Nacional' 

do Indio, Gal. Ismarth de Araujo Oliveira.De posse do Projeto apro 

• vado, fiz~cancorréncia pública  para estaleiramento de 600 m3, 

através do Jornal Correio do Povo/Porto Alegre - RS, com tres publl 

cações dentro do prazo estipulado por lei, para que as firmas intere 

radas no trabalho de estaleiramento da madeira tivesse o tempo sufi 

ciente para apresentação de suas cartas propostas. Compareceram a 

concorrência legalmente várias firmas madereiras, ganhando a concor 
rencia a firma Industria de Madeiras Diavan Ltda. - ChapecO - SC. A 

pós o estaleiramento de certa quantidade de madeira,não a quantida-

de total anunciada no referido jornal, foi feita nova concorrencial 

para venda,também através do Jornal Correio do Povo, com tres publi 
cações dentro das mesmas formalidades legais, ganhando a concorren-

cia novamente a firma Indústria de Madeiras Diavan Ltda - ChapecO -

SC., com proposta de cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) a mais em me  
tro cúbico da segunda malhor oferta. - só gue ANAI,CIMI e o Jornal' 

C2I12:221°25222-1âfftef-aLnA'n $abe, 
Para o trabalho " abnegado " prestado pelo_Jornal ' 

Correio do Povo/Porto Alegre - Bal  seis publicações, concorrencias' 

para estaleiramento e venda, pagamos na época apenas a importemcia' 

irrisória  de cri: 15.196,80 ( quinze mil cento e noventa e seis cru 

tos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros) foram auferidos de madei 

ras  da área indígena,enquanto que cri 2.335.668,00 ( dois milhões 
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zeiros e oitenta centavos) -  s6 que ANAI,CINI e o Jornal Correio do  
Povo também não sabe. 

Diante apenas de vinte meses de chefia do PI VOTOU-
RO,alem de trabalhos executados nos PIS, XápecOl Ibirama l Nonai, Rio 
das Cobras e Cacique Doble,tendo chefiado por 60 e 60 dias os PIS, 
Xapec6e Cacique Doble. Participei ativamente das operações despe - 
jos das áreas indígenas Rio das Cobras,PR., Nonoai e Cacique Doble, 
RS, juntamente com vários elementos de diversos drgãos_da_Segu.ransli_ 
Nacional, com bom relacionamento e introsamento, visando o fiel cum 
primento com êxito de tão árdua missão, que junto também a outros 
colegas de trabalho da Funai,Brasília,4 DR/C11.ngbOR., e diversos 
chefes de Postos Indígenas, funcionários especificados e não especi 
ficados, nós indigenistas, caciques e lideranças indígenas, Delega-
do da LO DR. $  Assistente Social, Agrônomo e outros, sempre servindo  
de mediadores diante do índio furiososue a essa altura dese'ava 

11, 	as terras desentruzadas,  e do branco desorientado que terilum de  
socupar a área sem saber o que fazer ou •ara onde ir; quantas e quan 
tas vezes passamos noites  e noites com índios que a essa altura es 
vam reunidos no mato, como mediadores,  fazendo o possível e até mes 
mo o impossível para evitar o choque sangrento entre as duas_ cultu-
ruas (culturas), a essa altura ambas sacrificadas e  conturbadas.Pou 
cas pessoas reconhecem o nosso trabalho, e ate mesmo ignoram a nos 
sa árdua, mas sagrada missão. Só Deus com o seu infinito poder sa 
be o que passamos nessa jornada. Alguns jornais menos esclarecidos' 
ou influenciados, chegaram a nos taxar de agitadores sociais; mas 
que de fato fá:.2___110 - Somos sim,concientes e coesos da  nossa espl  
nhosa e árdua missão, da defesa do índio, do seu patrimOnio,visando 
a sua participação condigna davida nacional - graças a .~,Q e a 
compreensão de todos os órgãos de Segurança que se fez presente 
com pte_essoas habiligosa_e_abnegadas, chegamos com_exito ao final ' 
sem grandes prejuizos ou perdas de vidas humanas.Conseguindo _reta 
rar das  áreas indígenas não menos de 1.900 famílias  de brancos in 
trusos - só que ANAI,CIMI e o Jornal Correio do Povo também não sa 
be anão reconheee_, 

Como indigenistas chefes de PIS trabalhamos prati 
camente e ininterruptamente dia a_noite, sábado, domingojferiado ; 
assinamos formalmente a2L-~~  e 0:c19!s_gpaame-s-; o nosso dl 
nheiro,salario recebido, mais de ametade  é2152 com as comunidades 
indígenas, e consequentemente sacrificando seriamente as nossas fa 
milias, que na maioria das vezes vivem no meio da sociedade  civili-
zada dos brancos, nossos filhos a maioria das vezes transformados  e 
em órfãos de pais vimbes, sem assistência paternal - só que ANAL, CI  
MI e o Jornal Correio do Povo também não sabe. 

A Funai, como órgão Federal de Assistência, é uma  
menina de  aj_)eriaponze_alactai  que também as vezes comete  ppaata___ er 
ros.administrativos , mas procura corrigir e  acertar - é o órgão Fe 
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deral de Assistência. 

Não sabemos até  quando teremos que suportar essa du 

plicidade de ideologia e triplicidade de  órgão tutor  de índio,  com 

filosofias adversas, redundando sempre na desgraça de nossos irmãos  

indígenas - um diz que e para plantar - outro diz para não plantar-

para não estudar e não explorar a sua terra - a quem o índio vai re 

almente obedecer - o índio agurda uma resposta, mas que seja uma só 

e positiva. 

Como representante  do drgão Federal de Assistência' 

- Funai, no PI VOTOURO, já fizemos cento e quatorze palestras 	com 

a Comunidade Indígena, orientando-a em todos sentidos e aspectos da 

vida humana, dentro da nossa capacidade, visando transmitir ao in 

dio tudo aquilo que é positivo e necessário a todos os seres hum 

nos para sua sobrevivência, dentro da capacidade receptiva e 	de 

assimilação da comunidade indigenal preparando-a para enfrentar os 

110 	problemas e necessidade do dia a dia no seu contato direto e perma 
nente com a sociedade nacional envolvente, vida condigna, sem 	le 
sar ou ser lesada; o seu amor a sua terra,sua gente, sua cultura 

suas autoridades indígenas e autoridades e autoridades do branco le 
galmente constituidas, nossa sociedade, e consequentemente a sua 1  

participação condigna na vida nacional, aproveitando racionalmente' 

recursos do meio, incentivos e recursos do Governos   aplicados por 

nós de plena concordáncia  e necessidades da Comunidade Indígena. 

sci_que ANAI,CIMI e o Jornal  Correio  do Povo também não sabe. 

Através de nossas intensivas reuniões e palestras 

de concientização da comunidade e com ajuda recebida lá dos altos 

Ceus, temos conseguido ate aqui que a comunidade não fosse atingida 

• pela filosofia e interferência negativa e nefasta da ANAI,CIMI e de 

alguns jornais influenciados que dispensam a verdade, preferindo pu 
blicar a mentira. Na verdade temos sido um espinho no seu caminho , 
uma pedra nos seus sapatos. E as calunias à nossa pessoa provam is 

so, tanto que não vem ao PI VOTOURO 

No PI N0N04,  com as interferências negativas e ne 

fastas da ANAI,CIMI e jornais insufladoresda.desordem e da subver - 
são, com reuniões aqui e aculál implantando a desobidiencia e a rebel 
dia, a Funai, com os seus servidores abnegados, estão praticamente' 

sem nenhuma atuação, aguentando insultos e  abusos de índios falsas' 
lideranças, 11122102922p_pLIA:NAILCIIIIqlpsuflação de jornais - 

Isso é agitação, subversão. Estamos na abertura Política, mas 	não 
na subversão da Política.  Os índios do PI NONOAI ultimamentel aceitan 
do ou não a suaemancipaeão, é quem estão dando  a desordem,se este 

verse dando a ordens,seria realmente maravilhoso, lutamos para is 
so. 	 Nessa eforia de desordens, só no mes de agosto 	do 
corrente ano causaram as mortes de dois índios, JOÃO  CAMPLIM e FRAN 

CISCO ISAIAS, sendo que o primeiro morreu estraçalhadq por uma Gra 

dilhadoura Gob,pois, quando o índio NELSON JACINTO,XANGRÉlex-trato- 
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rista e ex-cacique  estava operando com o trator e gob,2hegou  alguns  
r:ezteepols anhandoos reporteres dentro da área e 
em seguida para cidade de Brechim-B3_,  a fim de fazer reportagens pg 
la TV Erechim contra a. Flanai,  deixando índios não peritos  ou mesmo' 
práticos operando com o maquinário.,B,Sses  que ficaram operando com 
as máquinas compraram várias garrafas de cachaçae embriagando-se,' 
passaram com a gradilhadoura gplaLpor cima do mensionado índio,  sem 
que percebessemIdescobrindo que o índio  estava  morto só no dia sg  
guinte. Ao depararem  com o índio morto, as  autoridades indígenas  
falsas lideranças mandaram sepultar o índio sem dar a mínima obidi-
ebncia ao Chefe do PI., representante da Funai na  g.rea.0 outro índio, 
FRANCISCO ISAIAM, foi preso  pela falsa liderança  indígena e recolhi 
do a  cadeia indígena, amarrado de pés e mãos para traz,  acabando por 
aparecer  morto na prisão  no dia 29/08/79.Não sabemos realmente como 
se deu a. sua morte,  ha várias versões a respeito. 

Senhor Presidente: 
Ha muitas outras arbitrariedades que são pratica 

das através das interferéncias negativas e nefastas,  dos intromisso 
res negativos sitados.Mas nós indigenistas  e a Delegacia Regional  
não temos meios para por um freio  a tudo isso. 

EM nome de todos os meus colegas indigenistas  sa 
crificados,  apelo para V.Excia.,  providencias.  

       

       

   

vossas considerações 

 

  

PI VOTOURO, 07 DE UTEMBRO DE 1.979. 

    

ANTONIO VICENTE 
// CHEFE DO POSTO INDÍGENA. 
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Índios de Votouro contra 
chefe do Posto da FUNAI 

O chefe do Posto Indígena de 
Votouro, António Vicente, foi de- 
nunciado ontem por dois índios 
de Nonoai, de estar fomentando 
a discórdia entre os núcleos, im- 
pedindo até a livre visitação en- 
tre as famílias. Os representantes 
da reserva de Nonoai deverão 
enviar agora um pedido à Fun-
dação Nacional de Assistência 
ao índio (FUNAI) para que es-
ta resolva o problema com o a-
fastamento do chefe do posto. 

A denúncia contra Antônio Vi-
cente foi apresentada ontem na 
Associação Nacional de Apoio ao 
índio (ANAL), pelo cacique de 
No:1,0W, Mário Farias, e pelo ex-
conselheiro da reserva de Votou-
ro, Vairand Casemiro da Silva. 

Segundo relatou Vairand, du-
rante seis anos residiu em Vo-
touro. transferindo-se depois pa-
ra Nonoai. em função de pres-
sões do chefe Antônio Vicente. 
Entretanto, sua familia não se 
adaptou e ele, a convite de ami-
gos, retornou no último dia 23 
de agosto para Votouro, acom-
panhado de seus familiares e 
outras quatro famílias. Chegan-
do lá, não pôde sequer retirar a 
mudança do caminhão, pois o 
subichefe do Posto, Nelson, e 
dois policiais indígenas — Padri-
nho Francisco e Pedrin.ho Maria-
no — o interceptaram, declaran-
do que não podia ficar. Ante os 
argumentos de Viarand e seus a-
migos, o subchefe comunicou-se 
pelo rádio com Antônio Vicente, 
que se encontrava em reunião na 
reserva do rio das Cobras, e que 
reiterou a negativa salientando 
que os índios de Nonoai "são an-
darilhos, fofoqueiros e vagabun-
dos" e que se permanecessem em 
Votouro seriam presos. 

Em vista deste fato, Vairand 
solicitou ajuda ao cacique de 
Nonoai, Mário Farias, que se des-
locou para buscá-*o. retornando 
todos a Nonoai, cerca de 5 ho-
ras db dia suinte. Para Mário 
Farias. António Vicente não pas-
sa de um agitador que tem inci-
tado os índios uns contra os ou-
tros, proibindo que as famílias 
se visitem. Em relação ao sub-
chefe, declara que "ele é novo, 
não tem experiência e que de-
monstra gostar dos índios, mas 
não gosta de fato". 

MOTIVO 

Acreditam Vairand e Mário 
Farias, que a atitude de Antônio 
Vicente se origina da denúncia 
feita pelos indígenas de Nonoai, 
em relação à venda ilegal de pi-
nheiros em Votouro. Segundo re-
velaram, o chefe Antônio Vicen-
te, contrariando a legislação que 
proibe o corte de pinheiro ver-
de, os vendia à firma de Alair 
Diavand, de Chapecd. 

Os índios de Votouro e o pró-
prio cacique, iludidos com as  

promessas de que a vencia resui-
teria na aquisição de tratona, 
equipamentos, sementes, casas, 
açudes e até praia, concordaram 
com o comercio. Nesta oportuni-
dade, Vairand morava ainda em 
Votouro e não aceitava a ilegali-
dade. 

Sabendo do comércio, os moro- 
dores de Nonoai apresentaram 
queixa na imprnesa e no IBDF. 
cujos fiscais, conduzidos pelos 
policiais indígenas para outros 
pinheirais, não puderem detectar 
o alto. Mesmo assim, o corte e 
a venda de madeira foi suspen-
sa, sem que até hoje os índios 
tenham visto o dinheiro ou re-
cebido qualquer beneficio com as 
árvores que já tinham sido co-
mercializadas. 

ESTATUTO 

Segundo o cacique de Nonoal, 
o comportamento de Antônio 
Vicente, em represália. está pre-
judicando os índios que perdem 
o contato com os familiares em 
Votouro. Isto se constitui urna 
infração à Lei n.o 6001 (iElstatu-
to do Índio) e à própria Consti-
tuição que, em seus artigos 22 e 
23, as.  gora o direito de ir e vir 
a todos os brasileiros. 

Informa ainda Mário Farias 
que os chefes das reservas são 
contra o comportamento dos in-
dígenas de Nonoai que são mal 
vistos por terem alcançado cer-
ta liberdade e por determinarem 
seu próprio regime de vida. 
Além disso. em Nonoai Irá ape-
nas o chefe do posto e todos os 
demais técnicos da FUNAI já 
firam transferidos para outros 
lugares. "Eles tem é medo de 
perder o emprego e por isso ori-
entam mal os índios", frisou. 

Pretende agora Mário Farias 
enviar pedido à FUNAI, para que 
resolva o problema lesk:xe 
chefe Antônio Vicente. "Nós não 
somos contra a FUNAI, esclare-
ceu, mas contra certos emprega-
dos que não cumprem o seu de-
ver". 

Ao final do depoimento, Vai-
rand fez um apelo ao cacique de 
Votouro para que "se aproxime 
de sua. gente, não dando ouvidoe 
aos maus planos que te colocam 
no fogo contra os irmãos, em 
luta com os do próprio sangue. 
Njas não temos nenhuma mágoa 
ele ti e já se foi o tempo dos ir- 
mãos guerrearem. Chegou o mo-
mento de sermos unidos, de tro- 
carmos idéias. Mas se tem "fog'' 
(homem branco) te agulhando 
isto não está certo. O "fog" é 
bom enquanto nós fizermos e 
acertada cimo, 

• 
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Os indios estão mantendo contatos com as autoridades 
FS 

A- venda de madeira tem sido o principal problema 

• 

Proibidos de entrar na reserva 
de Votouro no município de São Va-
lantim, na região do Alto Uruguai, 
pela direção do Posto da Funai, os 
índios Juvaan•lo Paulo Suares e Na-
tália Silva se transformaram em 
assalariados. Atualmente traba-
lham como empregados de agri-
cultores do município catarinense 
de Xanxera, diante da impossibili-
dade dc permanecerem na reser-
va. O motivo de sua IncompatibIll-
zação com a direção do posto foi a 
denúncia dc diversas irregularida-
des cometidas pela direção da re-
serva juntamente com o cacique_ 
local. A principal delas é o corte e 
venda de madeira das terras 
indígenas. 

Sem apoio de ninguém e afir-
mando que vieram por vontade 
própria, os- dois índios estiveram 
ontem em Porto Alegre onde pro-
curaram a imprensa e a direção da 
ANAI, para denunciar diversos fa-
tos que estão ocorrendo em Votou-
ro. Recusaram-se, no entanto, a 
procurar a direcão da Funal ale-
gando que "não adianta nada, a 
gente vai ia fala e sal na mesma", 
deixando bern claro que não depo-
sitam nenhuma confiança e nem 
esperança na atuação da Funda-
ção Nacional do Indio, encarrega-
da da administração dos postos 
indígenas. 	 • 

A reserva indígena de Votouro 
abriga atualmente cerca de 130 
famílias índias, da tribo dos Kain-
gangs, num número aproximado 
de 600 pessoas, que vivem da agri-
cultura e de algum artesanato. A 
história de roubo de madeira teve 
inicio com uma decisão do Conse-
lho da Arca, composto de 15 mem-
bros, do qual o prúprio auvênclo 
Paulo Suares fazia parte. O projeto 
permitia a venda de madeira seca 
ou retirada de queimadas e o di-
nheiro seria utilizado para a com-
pra de maquinas agrícolas. O che-
fe do posto da !aunai,-  Antonio Vi-
cente e o cacique Batista Paulo 
Freitas, aproveitando-se dessa de-
cisão venderam não só a madeira 
seca como "entraram na mata vir-
gem com trator de esteira e foram 
até onde estava a madeira de lei", 
denuncia .luvenclo. Quando os de-
mais índios viram, muito pinho já 
havia sido derrubado da reserva 
sem nada poderem fazer para evi-
tar. 

A madeira retirada da reserva 
foi posteriormente vendida para os 
colonos da ragiao. E o exemplo do 
chefe da, posto e do cacique ramifi-
cou. Mala tarde, denunciam 03 dois  

índios, outros 15 habitantes da re-
serva também resolveram fazer o 
mesmo e roubaram e venderam 
grande quantidade de madeira pa-
ra os "civilizados". Os dois índios 
entendem, porém que esse grupo 
não pode ser responsabilizado pelo 
que fez "apenas seguiu o exemplo 
do que estavam fazendo os dois 
chefes que são os responsáveis por 
eles". Eles citam inclusive que o 
cacique vendeu duas cargas de 
madeira para um proprietário de 
terras locais. 

DINHEIRO SUMIU 
Entre os vários problemas que 

envolvem a reserva de Votouro, 
surge inclusive o do dinheiro que, 
segundo ativando e seu compa-
nheiro, vinha da Alemanha, atra-
vés dos missionários e se destinava 
à compra de juntas de bois para a 
agricultura. Por duas vezes, 
famílias indig.enas foram comtem-
piadas com empréstimos para tal 
finalidade. Repentinamente po-
rém, ceasaram os empréstimos de-
pois que o chefe do posto empregou 
cerca de Cr. 4 mil na preparação 
de urna festa para comemorar o "-
Dia do Indio", ativando como 
membro do Conselho se negou a 
aceitar tal destinação do dinheiro. 

A partir dessas denúncias a per-
Manam:ia de Jilvètici0 na reserva 
foi discutida inclusive numa reu-
nião entre o chefe do Posto e de-
mais habitantes. A questão foi co-
locada nos termos 'de que perma-
necendo JUVencio na finai, o ubere 
do Posto se retiraria. Receosos os 
demais índios ficaram ao lado do 
chefe da reserva e Juvénelo foi 
praticamente expulso. "As duas 
vezes (pia fui ver minha velha mãe 
tive que entrar est:cindido". revela  

ele. Um método multo utilizado pe-
lo chefe do Pasto para evitar qual-
quer movimento de 'rebeldia ou de 
queixa da população indigena é a 
ameaça de transferência para a 
Ilha das Cobras, no Paraná. Diante 
dessa possiallidade, os índios ame-
drontados desistem de qualquer ti-
po de reclamação. No entanto, não 
foi o que aconteceu com Juvanalo. 
"Não acompanho quando as coisas 
estão erradas," afirma ele, acres-
centando que diante disso foi obri-
gado a se retirar da área dia 21 de 
junho passado. Seu companheiro 
também seguiu o mesmo caminho 
depois de ter discutido com o caci-
que que segundo ele "estava muito 
embriagado". 

Tanto ativando como Notallo 
não concordam com os métodos 
que vêm sendo empregados peia 
direção do Posto e peio cacique 
para administrar a arca. "O caci-
que não pode ameaçar, ele deve 
orientar e encaminhar o índio", 
alega allaanda, acrescentando q;le 
"o índio não é ruim cie malar, mas o 
que os chefes não querem é ver o 
índio desenvolvido, querem é do; 
minar". Ambos têm esperança de 
poder voltar a viver lia reserva. 
Mas Natália afirma. que só volta 
depois que a situação mudar. O 
mesmo diz auvando, acrescentan-
do que o chefe do Posto indígena já 
conseguiu trazer para seu lado o 
cacique e que os habitantes da re-
serva "devem escolher uni índio 
para chefe que pensa como vier; e 
que ponha todos tio bom eamintio".. 
O cacique atual segando ele "não 

da.conta que esta castigando to-
do o seu povo tio Momento em que 
se coloca contra os seus ;adares e 
ao lado do chefe do Posto". 

exo 



• 

• 

JOMIATJ DS.BRASILIA, 12/10/79, PAG. 5 - 101 CAD. 

Funai ende 
madeira dos 
índios no RS 

Porto Alegre — A regional sul do 
Conselho I ndigenista Missionário 
( CIM I ) pediu, ontem em telegrama à 
presidência da Funai, abertura de in-
quérito para esclarecer a venda ir-
regular de madeira verde, que vem 
sendo feita no toldo indígena de 
Votouro (RS) , pelo chefe do posto, 
Antônio Vicente, que expulsou in-
clusive, da reserva, vários índios que 
não aceitaram a comercialização ilegal 
da madeira . 

Hoje , chegará à Porto Alegre , para 
pedir a ajuda à Associação Nacional 
de Apoio ao Indio ANAI) , o kain-
kangue Vairan — Casemiro — um dos 
expulsos da reserva de Votouro. Há 
um ano, que o chefe do posto vem co-
mercializando as árvores com uma 
madeireira de Chapecó (SC) , a indús-
tria de madeiras Diava Ltda, que já 
derrubou mais de 300 metros cubicos 
de pinho, enquanto a legislação só 
permite a derrubada de árvores des-
vitalizadas . 

No inicio desta semana, outro 
kainkangue, Juvêncio Farias, tam-
bém foi expulso de Votouro, veio a 
capital gaúcha para denunciar a ilegal 
comercialização da madeira, já que 
não há nenhum retorno do dinheiro 
para os indígenas, que reclamam 
promessa não cumprida pela Funai de 
aquisição de tratores e máquinas 
agrícolas. O Indio Vairan esteve on-
tem na sede do Cimisul em Xanxerê, 
para denunciar as irregularidades, 
também a proibição pelo chefe do pos-
to para que não entrasse novamente 
na reserva, já que não aceitava a ven-
da da madeira . 

Segundo Gilmar Santos, da re-
gional sul do CIMI , é necessário que a 
presidência da Funai tome providên-
cias sobre essas irregularidades. 
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Cum pede inquérito sobre madeira 
IA Regional Sul do Cimi — Conselho Indi-

gênista Missionário — pediu. ontem. em 
telegrama à presidência da Flanai, abertura 
de inquérito para esclarecer a venda irregu-
lar de madeira verde, que vem sendo feita no 
toldo indígena de Votouro (RS) pelo chefe do 
posto, Sr António Vicente, que expulsou 
inclusive, da reserva, vários índios que não 
'aceitaram a comei cialização ilegal da ma-
deira. 

Hoje chegará a Porto Alegre, para pedir  

ajuda à Anal — Associação Nacional de 
Apoio ao Indio — o Kainkangue Vairan-
Casemim, um dos expulsos da reserva de 
Votouro. Há um ano que o chefe do posto 
vem comercializando as árvores com uma 
madeireira de Chapecó (SC), a indústria de 
madeiras Diava Ltda, que já derrubou mais 
de 300 metros cúbicos de madeira de lei e ltfr0 
metros cúbicos de pinho, enquanto a legisla-
ção só permite a derrubada de árvores ciVvi-
talizadas. 

• 
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desviõ de verbas 

Da sucursal de 
,.1 	 CURITIBA 

A delegacia da Funai anunciou ontem, 
• -em Curitiba, a instauração de uma sIndl-
' cáncia pra apurar as denúncias dos kain-

gangs Juvêncio Paulo e Natalio Silva de 
que o chefe do posto indígena de Votouro, 
no Rio Grande do Sul, com a cumplicidade 
do cacique, teria desviado verbas do Conse-
lho Indicenista Missionário - Chni. A Re-
gional-Sul do Chni, por sua vez, divulgou 
um documento reafirmando as denúncks 
dos índios. 

O delegado José Carlos Alves, contudo, 
. garantiu que o projeto do Cimi foi realizado 
com o ex-chefe do posto de Votouro, sem 

. autorização da Funai, há dois anos. Mais 
tarde foi desfeito por ordem do proprio 
general Ismarth de Araújo sendo que, na 
°cosia°, a verba do Ciral (cujo tetal não foi 

• revelado nem pela Funai e nem pelo Cimi) 
foi entregue ao Cacique e a professora 
Lourdes. Segundo ele, Antonio Vicente, 
atual if!iponsável pela reserva, "não tem 
nada com este projeto". 

Is  

• 

• 

• 

• 
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Denunciados desvios de 
verba em posto  in dígena 

Da sucursal de 
PORTO ALEGRE  

Na sede da Associação Na-
cional de Apoio ao índio, em 
Porto Alegre, o ex-cacique kain-
gang Juvêncio Paulo de Farias 
acusou ontem Antônio Vicente, 
chefe do posto da reserva indí-
gena de Votouro, no município 
de São Valentim, no Alto Uru-
guai, de estar desviando verbas 
do Cimi — Conselho Indigenis-
ta Missionário — com a cumpli-
cidade do atual caciaue e em 
prejuízo de 130 laranjas que ha-
bitem uma área de 1.400 hecta-
res. Dizendo-se assustado com 
as ameaças do chefe do posto e 
temendo represálias, Juvêncio 
abandonou a reserva em junho, 
transferindo-se para Xanxerê, 
onde trabalha na lavoura. 

A desavença com Antônio 
Vicente começou, segundo Ju-
vêncio, quando este ;lie cobrou 
a execução competa de um pla-
no agrícola a ser desenvolvido 
com, recursos do Cimi e que 
Incluía a compra de 100 juntas 
de boi e maquinaria. Irritado, o 
chefe do posto teria prometidõ 
reunir o conselho da tribo para 
decidir sobre a situação do e,9, 

cacique. Se a maioria concor-
dasse com a permanência de 
Juvêncio, apesar de suas quei-
xas e reclamações, Antônio Vi-
cente teria dito que abandona-
ria o cargo. Juvêncio não soube 
informar se houve a reunião, 
mas disse que o chefe do posto 
explicou-lhe que a maioria dos 
índios não tolerava mais sua 
presença na res' va. Em segui-
da, as ameaças teriam aumen-
tado e Juvêncio decidiu aban-
donar a reserva, porque, inclusi-
ve, temia ser assassinado. Seu 
irmao, Batista Paulo de Farias, 
cacique há dois anos, segundo 
Juvêncio também é responsável 
pelas irregularidades que vêm 
ocorrendo na reserva, porque 
teria se recusado a denunciá-
las. Juvêncio também acusa o 
chefe do posto de estar proibin-
do que os índios vendam produ-
tos de suas lavouras a comer-
ciantes da região. A desobe-
diência às suas decisões, segun-
do o ex-cacique, pode custar 
aos índios a transferência para 
outras reservas ou a expulsão. 
"O chefe do posto chega a 
ameaçar os índios com prisão 
numa tal de ilha das cobras" —
disse o ex-cacique. 
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índios 	  

0,e'a:cique denuncia: há corrupção na reserv. 
Antônio Vicente, chefe 
da Reserva Indígena de 
Votouro, no município 1à 

de São Valentim, região 
do alto Uruguai, está 
desviando verbas do 
Conselho Indigenista 
Missionário — Cimi 
com a cumplicidade do 
cacique local, em pre-
juízo de 130 famílias 
que habitam o local. Es-
ta acusação foi feita on-
tem, na sede da Asso-
ciação Nacional de Apoio ao índio, de Porto 
Alegre. 

..,; A sua desavença com o 
chefe do posto começou 
quando exigiu a aquisi-
ção de cem juntas de 
bois, com dotação do 
Cimi, além da execução 
de plano agrícola. Irri-
tado, Antonio Vicente 
começou a persegui-lo. 

Mas resolveu fazer a 
E, por isso, ele fugiu. 

denúncia formal. E fez 
lo 	 outra acusação: Anto- 
	 nio Vicente estaria im-
pedindo que os indígenas vendessem seus 
produtos agrícolas para comerciantes da re-
gião.' 

O cacique Juvêncio Pau 

O denunciante: o cacique caingang Juvên-
cio Paulo, que fugiu da reserva no dia 21 de 
junho passado, temendo que António Vicente 
se vingasse dele, por ele ter-se manifestado 
disposto a procurar as autoridades. 

E quem não obedecer, incorre no risco de 
ser Mandado para outras reservas ou ser per-
seguido, como ocorreu com Juvêncio e com 
seu amigo Natália da Silva, que endossou as 
denúncias. 
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MNISTÉRIO 	iNTERIOR 

rUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
~In,- 	Pr•-•itjorete• 

NOTA PARA  IMPRENSA 

Tendo chegado ao seu conhecimento que alguns clemen 

tos ligados ao Conselho Indigenista t:issionãrio • CIMI - estão recrutando índios 

em diversos pontos do pais para participarem de uma reunião, esta semana, em rara 

sTlia, a Fundação Nacional do Tndio informa que, em momento algum foi comunicada, 

oficialmente, pelo CIMI, sobre a realização do referido encontro. 

Esclarece ainda que todas as despesas de trawort4, 

alojamento e alimentação caos índios convucados para virem ã.  Brasília, cabem Uni 

ca e exclusivamente aos promotores da reunião. 

Outrossim, a FUNAI informa que não delegou tutela ã 

nenhuma instituição nacional ou estrangeira, e assim sendo, em caso de acidente 

envolvendo indicAlus respcnsabilizarã judicialmente as pessoas ou instituições' 

que direta ou indiretamente promovem ou venham a promover deslocamentos de 	In 

dios de suas comunidades de origem. 

Assessoria deCbmunicação Social - FUNAI 

Brasília, 24 de junho de 1980 

MOD. 116 
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NR 535/11A DR DE 190680 . COMUNICO VOSSORIA INFORMACOES NAO OFICIAIS INDI—

CAM DEVERAH OCORRER PROX:MO DIA 26 VG EM BRASILIA VG REUNIAO CIMI ET QUE ES? 

TARIAM SENDO FORMALIZADOS CONVITES PARA PARTICIPACAO NDIOS ET SERVIDORES 

FUNAI PT ENCARECO VERIFICAR PROCEDENCIA INFORMACAO BEM COMO SE DEVEMOS RATI-1 

I  

FICAR PROIBICOES ANTERIORMENTE AnOTADAS PT SOS. CARLOS ROBERTO GROSS 	DEL 

IIA DR. 
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MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 

DT17.06. Hs11.30 F- 

RECEBIDO DE 

—COViiida-NrTr0-3 6 

NR 12/8ADR DE 17.06.80 RETRANSMITIMOS VSA TERMOS RADIO NR 019/AJACRE/CONFI- 

úENCIAL 16/06/80 AURASPAS PT RERA NR 20/8ADR DE 13.06,80 PT COM VSA VG AN - 

SELMO ALFREDO FORNECK VG COORDENADOR CIMI NESTA REGIAO VG ESTEVE CASA INDIO 

JUNTAMENTE COM DUAS PESSOAS VG CONVIDANDO INDIOS VINDO BSB IR CONVERSAR COM 

BISPO DOM.MOACIR GRECH1 PT FALOU COM INDIO MARIO KAXINAWAH VG ALDEIA FRONTEI-

RA VG QUE FOSSE COM ELES PARA REUNIA() DIA 28/06/80 VG COM LIDERES INDIG.R10 1  

PURUS VG NA ALDEIA MARONAWA NO POSTO INDIGENA ALTO PURUS PT SEGUNDO SOUBE-
MOS IRAO REUNIA° IRMAN MARINA VG ANSELMO VG PADRE PAOLINO BALDASSARI VG CO-

ORDENADOR CIMI EM SENA MADUREIRA/AC VG IRMAN MARTHA ET OUTROS PT FALA SE TAV-

BEM PADRE IASI PT ENCONTRO PESSOAL BAIXO PURUS VG SERAH DIA 19/06 EM SENA - 

41, MADUREIRA VG DAI SEGUIRA° BRACO ATEH ALDEIA MARONAWA PT PERTO MEIA HORA AL - 

DEIA EXISTE clavo POUSO NA FAZENDA SOURAL PT SEGUNDO DEPOIMENTO RAIMUNDO - 

CONTINUA - 
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CONTROLE Ne 17 0 3 7 

MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 

r- 	CR1SPIN PEREIRA ET ANTONIO RODRIGUES MOURA VG AO INCRA SENA MADUREIRA VG 
ilk , INDIOS PROVOCARAM ATRITO COM MESMOS VG AH MANDO DE ROSA ET TEREZA VG ELE-

MENTOS DO CIMI VG VIVENDO ALDEIAS FRONTEIRA VG MARONAWA ET SANTO AMARO PT 
CH POSTO MOMENTO ESTAH NESTA CAPITAL FAZENDO COMPRAS PARA MONTAGEM CANTI-
NA POSTO VG FjCARAH ALDEIA FRONTEIRA PT PODERLAMOS EVITAR INTERFERENCIA -

TERCEIROS REFERIDA REUNIA() VG COM AUTORIZACAO BSB VG JUNTO COM POLICIA FE- 
. DERAL VG INTERCEDENDO PASSAGEM NA LOCALIDADE BOGA DO CHANDLESS PT SOS - 

BENAMOUR BRANDAO FONTES CH AJACRE FECHASPAS PT SDS - 

APOENA MEIRELLES DEL 8ADR - 
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DIDTELLGRAM A RECEBIDO 

DE 	PVH 	NR 57 	PLS 167 	DT 0/36 HS 0940 

RECEBIDO DE 	??i0 11/06 	Às 140P POR AF/ZS 

Civ Co)  - 91(1 9,3 

D/R DGO CONFIDENCIAL ‘rairman—;W:5-1-6.7-4,3à:  

NR 18/8A/DR/CONF DE 10/06/W — 

RERA VOSSO NR 121+0/DGO DE .09/06/60 PT SERVIDOR IZAEL 'ESTEVE. NA AREA 

ET CONSTATOU PRESENCA ELEMENTOS'CFMI ATUANDO NA AREA ET INCENTICANDO 

INDIOS INVADIREM SERINGAIS PT TODOS ESSES PROBLEMAS VG INCLUSIVE REF 

ENC NR 059/IA/DR DE 29/04/PO ENVIADO DESSE DGO PARA PA/D: VG DEMONS—

TRAM URGEM .E NECESSIDACE PRESENCA FUNAI SUDESTE ET SUDOESTE DO lAZO 

NAS PT OCASIAO MEU DESLOCAMENTO AREA AMAZONAS VG PARTICIPADO ESSE // 

DGO ATRAVES RDG NR 532/PA/DR DE 04/06/80 VG ENCONTREI INDIOS REVOL—

TADOS AUSENCIA FUNAI NA REGIA° VG ET COMPLETAMENTE SOB DOMINI° CIMI/ 

ET OUTRAS ORGANIZACOES RELIGFOSAS PT SITUACAO EM LABREA CAMINHA PARA 

TORNAR SE IGUAL BOCA—DO—ACRE VG ODA !NSIOS COMPLETAMENTE SOB DOMI — 

N10 ORGANIZACOES RELIGIOSAS ET ABERTAENTE HOSTIS- FUNAI PT CONSTANTE 

MENTE TENHO ME DESLOCADO VG "BEM DESLOCADO EVS VG ADVOGADO 3A/DR.0 

CONTINUA,_.  

MiNTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 
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CONTINUACAO RDG 18/PA/DR coN',:rppLE,"-N% . 7 á 7 J1.  . 	, 

AREAS SUDESTE ET SUDOESTE DO AMAZONAS VG EVITANDO DESSA FORMA rlAIMAIORES 

PROBLEMAS ?TVG MAS EH NECESSARIO ?:- SENCA CONSTANTE ET ASSISTENCIA // 

PERMANENTE ATRAVES ESTRUTURA DE OPERACAO NA AREA PT SUS APOENA MEIRE— 

LLES DEL 8A/DP, PVH 000000000(\ ,d()()() ) l ) 	 ) ( )( ) 
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PRES/FUNAI/B53 (CONFIDENCIAL) 
URGENTE 

sH 	 J: 
--00N-TROLE--„N r).2 —4698b 

634/3ADR DE 16.06.80 — INF VSA MEMBRO CIAI FABIO ALVES VG RESIDENTE PRO—

PRIAH/SE VG ESTAH ARREGIMENTANDO IND1OS CARIRIS/XOCOS VG LEVA—LOS 053 

TER ENCONTRO SUA SANTIDADE PAPA JOAO PAULO II PT PRESUMO TRATA SE PLANO/ 

AMOITO NACIONAL PT SoS—M00000000000000000000000 
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RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 

DE 
	

RECIFE 
	

NR 43 	PLS 	55 	DT 1 6063o HS 

RECEBIDO DE 
	

Pí125 16068Es 	1045 POR 	FA/JK 
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MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

RADIOTELEGRAM A RECEBIDO 	 04)  C/41/ 

DE 
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NR 
	 PL8 65 	DT 03/06 HS  1500 

RE^ EIDO DE 	 Às 0753 POR AF/INF" 
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Nd 1308/1A/DR DE 03/06/80 - 

FOI PUBLICADO NESTA DATA JORNAL CO COMERCIO VG SOBRE - TITULO - CIMI 

LOCALIZA NOVA TRIBO COM 400 INDIOS EM LABREA - VG NO QUAL ESTAO COBRA 

NDO 1A/DR PROVIDENCIAS DEMARCACAO AREA ONDE ENCONTRAM SE SILVICOLAS / 

PT OUTROSSIM ESCLARECEMOS REF PROPOSTA DEMARCACAO AREA FOI ENCAMINHA-

Do ESSE DEPTO ATRAVES ENC. INR 59/1A/DR/80 DE 29/04/80 PT SDS LAELE // 
LIERGE DEL SUBST 1A/D„ MANAUS 
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RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 
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NR 1519/4ADR DE 29.05.30 - RETRANSM P/ CONHECIMENTO VSA VG RADIO RECEBIDO 

?I VOTOURO PTPT ASPAS NR. 106/PIV DE 23.0520 PT COMUNICO VSA VG INDIOS - 

ANDARILIOS VG JOAO !SAIAS ET JUVENCIO DEAULO VG DIZENDO SER REPRESENTAN-' 

TES DA COMUNIDADE DESTE PI VG JUNTAMENTE COM ELEMENTOS DO CIII ESTIVERAM - 

ONTEM DA E° ENTREVISTA JORNAL ZERO HORA ET TELEVISA° EREXIM VG MESMOS SOW-

ôlTAVAM AO GOVERNO ESTADO DEVOLUCAO'TERRAS TODOS PIS DE RGS PT OUTROSSIM - 

LIFO MESMOS NAO TINHAM AUTZ PARA TAL ET COMUNIDADE DO PI DESCO=A1COM - 

ACONTECI1ENTOS PT . RAIMUNDO  CH PI FECNASPAS PT SDS 	 .c) 
[ 	FUNAI-DOO 	 i. 

JDSEH CARLOS ALVES 	,119 

o 

go Entrada: 	

653/  ist;  

Horário: 	 DEL 4ADR 
E~T_ 
Rubrica  	
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els (0/P • .15  
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OFÍCIO 	
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

3.a DELEGACIA REGIONAL 

Recife-PE, em 13 de maio de 1980 

Do 	: Delegado Regional da 3-UR/FUNAI 

Ao 	: Senhor Diretor do DGO 
Assunto:- : Encaminhamento (f z) 
Referência:- 
Anexo:- 	Convite. 	 im„ 

N1 ta c44 ct.c Amomáo.,- évirAtm • 

nj 	tx oLo A+A.dA -PAA/1"424' 

Senhor Diretor: 

Em anexo, estamos encaminhando a V.Sg um con 
vite enviado pelo CIMI aos índios Pankararus, para participarem de 

uma Assembleia Indígena. 

Atenciosamente 

FRANCISCO EUD RAMOS DE ARAÚJO LIMA 

DE GADO RE IONA1 

MAL/ipl. 

FUNAI - DGO 
Entrada: J G„  5  -  
Horário : 	(f? C  
fAvie-re: 
,"ubvica 

• 
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Remetente 

Endereço 	 

CEP 1 H 1  
CONSELHO :NDIGENbTA MISSIONÁRIO 

CIMT NORDESTE 
Caixa Postal, 34 - CEP 48.900 

Pesomeut. statecient 



Aki2-1.1 .Ç), p i ly 13 

Maronauwa, Alto Purus, março de 1980. 

Terra dos índios Kulinas 

Convite: 	 ?Convidamos a comunidade de 	•pà,,.a.,,-,•\.) 

Nas, índios Kulina e Caxinawa, de Maronawa, Fredaeira e Santo Ano 

ro - Alto rio Purus, convidamos a vossa tribo indígena a comparecer na 

Assembleia indígena para conversar sobre e nossa situação e nossos di-

reitos e unir nossas forças para reivindicar a denarcaço de nossa ter 

rc. Lodal: Aldeia de Maronawa Alto rio Purus - Acre. 

eido de Sena Madureira dia 20 de junho de barco ate Maronawa. 

Data de AssemIlleia: Começa dia 28 de .junho e termina dia 12  de t t 

• julho deste ano (1980). Esperamos a chegada de todos voces em Sena 
Madureira no dia 19 de ?I junho. Esperamos e vossa presença e partici 

paçae, vós povos sofredores da mesma luta. 

Gostaríamos de conhecer algum instrumento de vosso cultura. 

Mandamos convite a todas as comunidades indígenas. Esperamos que seja 

aceito o nosso convite e aqui esperamos voces. 

P.Rsponsaveis pela organização da nossa Assembleia: 

Rimana - Cacique Kulina 

Mahi 	Cacique 'ulina 

Mario - Cacique Caxinawa 

'ancho 	Cacique Caxinawa 

Doro 	Cacique Kulina 

Aurinan- Cacique Kulina 
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ESERVADO 
MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

3.8  DELEGACIA REGIONAL 

• 

Recife-PE, em 02 de maio de 1980 

Do 	: Delegado Regional da 3gDR/FUNAI 
Ao 	: Senhor Diretor do DGQ 
Assunto:- Encaminhamento (faz.' 
Referência:- 

Anexo:- Xerox relatório. 

Senhor Diretor: 

Em anexo, estamos encrminh-ndo a V.Sq cópia 

xerox do relatório do chefe do PI Kambiwá, sobre acontecimentos en-

volvendo indios daquele PI e elementos do CIMI. 

Atenciosamente, 

FRANCISCO EUDE. R S DE ARAÚJO L MA 

41 	
DELEGADO REGIONAL 

MAL/ipl. 

RESERVADO 
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RESERVADO 
7r_ ..7s3.-..f.ca 

-rNDIO 

'a 	 REWMAL 

- e- 13 de abril 

DO: 	DO POSTO 

AC: DZSUDO REGIONAL. 

R:7'1.1A InI0 SC`r2.7::  ATITUDES TOMADAS PORTri!'..A'SCE7.'"72•J'S;  • 	MSTS 	c,,r:n.s. O .r.:ssIoneco F.ÉB' 0 (. CCD •.:)  . 

Sr. Delegado; logo que c'neguei reste posto 	fvti 
	• 

que no r3s anterior o missionrio rabio esteve nesta 31deia procurando con,,e:.7cer 	re.- -  - 

n,-ncentes, rendo aa neta principal acabar . com a liderans7a do e3eique e do" Pau, pois ca- 

Se e•" 3s perdeose:r os poderes entao seria mais f;cil para conquistarem o resto da cor...- :n4 do- 

de 	assin f i sal:seclor nelos rer:anescentf..,s.1"orwn na:7 foi aceito pelos TesnoS este t' 	**;••• 
• / 

.. l atl• 	 a......endo logo que chegasse o novo chefe volta:•5-1- • 

d-La 	,iarç.n 1-1'0 •.).r,:',7....-. -31t2.72.121t0 as 17:301)S. rr2:32t:?. 

	

q-Jando foi rona-.:.- 1 	a er.trada 52 um fusc;o cor doge e ,- 

2non na 	de .ur r.anascnnta 	r-r-v11,e, o 	Lwn 

e disse c'lefe a-72. •ele es a 	 voo:a 	 • 	. 	
• 

o 	enrol.?:r. r.7s9 ' 	 • 1 	 Q_ o' 

:; 

	

	 COm quase toda c,onu.f..dade 	 c: 	 :7 • 

c -.17:237,2nia do 7"a dre Antonio :aci, continuei oboervando O econtoci-'.- e.. -.-!-,c ^ e 

bastante em certo non:ente,  v r o nical..orgrio cor.. o ncors.pan':R--,4:..e 

e sair, resta rer.::o 	te os re.--.:....erean-tes vieram at4. 	7'31.2. encontre no "-T.  

todo o fato dizendo o 	 ..-r.".?1.1.-1.Z.,'"..1r39S 	 ráb" c 	 • 1.Y 

, e o rnesr.o p3rjur.to12 o 1)`T'o.:e da 	atitu:le, e dzendo queo oro roa 	. 

'.k"" rrda fazia por nos eiata0 ficr-nos c'72atez.-Aos e moa zangenos e res -Jo,Y1a,--.:s 

	

cisa. Coleg'.o, boas profersores, 	c:•efe -aara nor. 	-antar 	:71.3 

"aC C r;Ec 	 • 	
" 

• 

.1=r,-7.a.2- as  , 

- 
• 

.10 	.7 	'2 C : 	•3.1 estt.3.-,,r,.• n.o 	c• • 

ea era o novo che....'es  59 1"..!2V:_e. 	tO O -1't.4...7"..0 

re c posto tiriba  notor, rarVo:ra-n e' e. convir' a'_ t:.13 3 no : •'" • ••• 

• • /I 
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há uma professora no cole;jo eflannia Wijma, havia ate: uns ryinreecntes 

a conversa e estes afir 'arar que V-.71!1 esta 7rore3son?.., c•Y-rio ele pediu que a c... ri- 
ns:18e pois queria conversa r ura ,rouco com a mesma, e foi até ao colg1 o. Lcgc 
a saida dele a professora 	ci.-leme:1-me e d-..I.T•se que o referido Padre a convocou" 

pare ama reunião. 

13 	de 

. C. 
• 
Á. 
	 ?I 
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CURITIBA NR  245 	PLS 60 DT  23/04 H S0920 

RECEBIDO DE PPI24 23/04 
	

ÀS 092 3 POR AF/"U 

DIR CAGO C/C AS1/BSB 

M 13:"" 	— DF 

MOR 1,1 

CONTROLE 
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NR 1083/4A/DR DE 23/04/80 - 

INFO VSA REALIZACAO REUNIA0 PROMOVIDA CIM1 DIA 24 CORRENTE CIDArE DOURA-

DOS/MTS COM PARTICIPACAO DOIS INDIOS CADA P1 PT ELEMENTOS CIII CONSEGUI-

RAM CONTATAR INDIOS NOSSOS PIS ET DEVERA() APANHA-LOS VEICULO PROPRIO PT 

INFORMACAO CHEGOU NOSSO CONHECIMENTO HOJE ET ESTAMOS ENVIANDO CIRCULAR / 

TODOS PIS SOBRE ASSUNTO PT SDS JOSE CARLOS ALVES DEL 4A/DR CWB 000(0 
.\--5-"T-o IN 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

4.a DELEGACIA REGIONAL 

-f. n904/80/4GR 	 Curitiba, 15 de fevereiro de 1 980. 

Do: Delegado Regional 

Ao: Assessor-Chefe da ASI/FUNAI 

Assunto: Encaminhamento (faz) 
Ctku ( 22.010 
twatií,téz 0U-0g° 

e; D54(14( st-et 

Senhor Assessor-Chefe: 

Estamos fazendo o encaminhamento a V.Sa.Da 

ra conhecimento e anãlise, de um panfleto sobre emancipação 	do 

Tndio, distribuTdo em Nonoai pelo CIII. 

Atenciosamente, 

ling) Sr. 

ÃLVARO ESTEVES CALDAS 

Dd. Assessor-Chefe da Assessoria de Informação da FUNAI 

BRASILIP - DF.  

JCA/tbl. 
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O COMEÇO DA ASSISTtNCIA AOS INDIOS 

Os índios mais antigos, os velhos de cada tribo desde o Rio Grande 
do Sul até o Amazonas, e do Acre até em Pernambuco, eles ainda lembram do 

SPI, Serviço de Proteção aos /ndios. 	Foi em 1910 que o Governo do Brasil 

fundou o SPI para atender as populações indígenas, porque muita gente ftz 

força em favor dos índios, que estava acontecendo muita mortandade e expio 

ração dos índios por fazendeiros, granjeiros, bodegueiros donos de arva-

is e outros comerciantes. 
O SPI funcionou muitos anos,as vezes fazendo bem para os índios e 

muitas vezes prejudicando mais ainda em vez de ajudar. No Sul do Brasil, 

( do Paraná ao Rio grande do Sul), por exemplo, funcionários do SPI ganha 

ram milhões de cruzeiros roubando a madeira das tireas indígenas. 	Outros 

do SPI ganharam muito dinheiro arrendando ás terras indígenas. 

Em 1967 tinha tanta exploração e tanta sujeira no SPI que o Governo 

foi obrigado a fechar esse órgão. O Governo estava preocupado porque no 
estrangeiro, nos outros países, todo mundo dizia que os índios estavam so- 

frendo muito no Brasil por causa do Governo. 	Diziam também por fora que.  

estava sujeito morrer todos os índios no Brasil se continuasse as coisas 

do mesmo jeito. 
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A FUNAI E O , ESTATUTO DO INDIO 

  

Depois que o Governo fechou o SPI ele criou a Funai, Fundação Nacig. 
nal do Indio, que era prâ defender 03 direitos dos Povos Indígenas o dar 
-aecistenciá de saúde, escola e para as lavouras doa índios. No dia 19 de 
Dezembro de 1973 o Presidente da República assinou onEstatuto do :adio" , 
que 5 a lei n2 6001. Esta lei garanto diversos 
nas, mas também tem coisa que não 6 boa para os 

Uma coisa boa do Estatuto do Indio é que 

rendamento) das terras indígenas. Acontece que 
lei, e o,caao mais grave & as torras dos índios  

direitos aos Povos Indic. 
índios. 
ele proíbe o arrendo (ar-

a Funai não cumpre essa 

Kadiwbo o no Mato Grosso do 
Sul, onde s6 grandes fazendeiros criam gado. Tem outras coisas que a Fu-

nai faz de errado, até pós serraria nas terras doa índios, igualzinho co- 

mo faz o ( SPI, e os índios só assistem 
não WS o dinheiro que entra. 

Mas esses erros da Funai, 
rigir. 	Os Xavante., provaram que 
terra deles, e obrigaram a Fanai 
de Nonoai, no Rio Grande do Sul, 

as madeiras saindo de sua terra o 

• com a união dos índios eles conseguem cor 

Cs funcionários da Fumai tinham tirado a 
a entregar a terra de volta. Os Kalsgang 
tomaram os tratores da Fanai (DGPI) que 

plantavam na torra deles. Em 1977 os Kaingang de Mangueirinha pararam a 

serraria da Funai. Com  as denúncias dos Kaingang e Xokleng de Ibirama 
Santa Catarina, eles conseguiram derrubar o Delegado da Fundai, no ano de 

77. Os índios do Parque do Xingu puseram prá fora o sertanista da Fumai 

Apoena Meireles 

O MINISTRO QUE QUERIA ACABAR COM OS INDIOS EM 30 ANOS 

Pior que esses erros e exploração do funcionários da Funai § quando 

o Governo quer mudar a politica dele e prejudicar os Povos Indígenas. Mui 

ta gente ainda lembra o que o Ministro do Interior falou sobre os índios , 

em dezembro de 1976. 
Reis, e ele disse 

assim pelos 
jornais 

O Ministro naquele tempo era o Rangel 
I. 	• 

01  Se desenvolvermos 

um trabalho intenso, daqui a 

10 anos os 220 mil índios 
brasileiros estarão reduzidos 

a 20 mil e daqui ka30 anos 
acaba todo mundo integrado 

direitinho." 
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Quer dizer na *idéia-  do Ministro os 

índios tom que acabar, tem que deixar de ser 

índio. Mas será que dá para o índio deixar 
• de ser índio? n a mesma coisa que,  porto 

gu6c deixar de ser portuguts. 2 0 mesmo que 
querer que tatu vire.macaco. 	Não dá, 
que ua é diferente do outro: tem um sistema 
diferente. O sistema do índio,. os costumes 
do índid são Muito diferente dosiatemadoz,,  

branco. O cacique Xavante Mario Juriina dis-
ee'uma vez numa Assembléia de Chofer Indíge-
nas: " A vida do branco 6 muito complicada, 
Muito chata pro índio. E muito difícil. Eu 
já lutei nuito,já pelejei prá:aprender a vi- 

índio é mais simples. A vida do índio não é 

• 

mentirosa. Nãéi- tem muita encrenca. 	Não tem sujeira " 

A LUTA CONTRA A EMANCIPAÇZO 

Quando o Ministro Rangel Reis falou aquilo todo mundo foi contra e-
le, até os índios que ficaram sabendo do plano dele. .Com todo mundo con-
tra ele se desculpou o não falou mais nisso, deixou a coisa acalmar primei 
ro. Mas ele não desistiu da idéia, e no começo de 7a disse que o GoVerno 
ia fazer a Smancipação dos índios. 

No més de outubro de 1978, o Ministro Rangel Reis mandou para o Pre 
ridente da Rep6blica o Projeto Ca Emancipação para o Presidente assinar e 
ficar como lei. No Brasil inteiro misaionãrios ,os 
estudiosos, antropólOgos e os próprios índios se le-
vantaram contra a próposta do Governo. Em São Pau-
lo foi feita uma grande reunião no começo do Novem - 
bro daquele ano, onde estiveram presentes: Xavante, 
Pareci, Kaingang e outros. Nessa reunião mais de 

1500 pessoas apoiaram os índios contra a Emancipação 
do Governo. Do estrangeiro também vieram muitas mar 
tas e telegramas para o Presidente da Reptblica prá 
ele não assinar o Decreto da Emancipação,porque is- 

co ia ser o fracasso dos Povoe Indígenas. 	Todos os 

dias os jornais trezinotícia e sempre era gente 
falando contra a idéia de Governo. Um grupo de índios Xavante chegou a ir 
falar com o Presidente Ca Fumai prã ele rasgar esse Projeto. O Governo 
sentiu que tinha muita gente contIN ele e no começo de dezembro anunciou 

que não ia mais aprovar o Decreto da Emancipação. 



A GOR,A 
pio DA' 1»► Ai5. 

MO'r&REU DE FOME. 
ONTE M, tvict gILA 

DO INPS 

wiediv (^f i e-29 

Naquele mesmo mês de dezembro,no dia 19, encerrou o prazo de 5 a-

nos que o " Estatuto do Indio" deu para o Governo demarcar todas as áreas 

indígenas do Brasil. O prazo terminou e o Governo demarcou st5 a terça 

parte das terras indígenas; quando muito, demarcou 40%. 	Naquele mesmo 

dia$23 líderes indígenas de todo o Brasil foram a Brasília pedir ao Go - 
verno a demarcação das terras indígenas e o fim da Emancipação. 	O Pre- 

sidente da República não quis receber os índios e o Ministro Rangel Reis 

quis sair escondido,mas os índios pegaram ele antes de entrar no carro,e 

entregaram um documento que todos assinaram. 

O NOVO MINISTRO E A NOVA EMANCIPAÇÃO 

Saiu o Ministro Rangel Reis, entrou o Coronel Mário Andreazza. Es 

te novo Ministro mudou o Presidente da Funai,tirando o General Ismarth e 

colocando o Engenheiro Adhemar Ribeiro da Silva. 	Mudou o Ministro e o 

Presidente da Funai, mas o Governo não esqueceu a idéia da Emancipação . 

E o Governo sabia que se falasse de Emancipação ia todo mundo contra ele 

de novo. Então o Governo procurou outras maneiras de Emancipar os índios. 

No dia 29 de junho do ano passado a Funai anunciava que ia ter uma 

reestruturação no órgão de assistência aos índios. Diziam que iam fazer 

uma reforma administrativa na Funai, mudar ela para atender melhor os in 

dis. E um Coronel do Ministério do Interior disse também que a 4a Dele-

gacia da Funai seria a primeira a ser mudada, prá fazer a experiência. A 

4a Delegacia da Funai tem sede em Curitiba e atende 13 áreas indígenas 
nos Estados do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. 
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5 
NCIPAR OS INDIOS VAI POR CONTA DOS ESTADOS 

Depois disso, st) em Novembro do ano 

passado a Funai voltou a falar da reestrutu-' 

:ração, quer dizer, da mudança. E foi nesse 

mês também que a Funai anunciou a nova maneJJ0 

ra como vai emancipar os Povos Indígenas. Pe-

lo plano da Funai, ela vai passar para os En-

tados  a responsabilidade da 'assistência aos 
índios. 	Os jornais anunciaram que até a.tu- 

tela dos índios vai passar para os Estado e 

não vai, ficar mais por conta do Governo Fede-

ral. Isso quer dizer que até as terras dos ia 

dios vão ficar na mão dos Estados,para eles 
Cuidarem. O Min2stro Mário Andreazza desmentiu depois que a tutela vai pa-

ra os Estados; ele disse que sé a. assistência de saúde, escola e agricultu 

ra. Mas ninguém -está acreditando no sinistro, porque o Governo sempre quica 
se livrar da obrigação de atender os índios. E a prova de que os índios 

do Sul vão ser os primeiros a sofrer com a nova política da Funai é que no 
dia 5 de Dezembro de 79 o Ministro do Interior já assinou um Convênio com 
o Governo do Rio Grande do Sul para aquele Estado atender as áreas indíge-
nas, 

kt bom lembrar uma palavra do Xavante Tseredsé, numa Assembléia 

Chefes Indígenas feita na aldeia dos Tápirapé em 77. Ele disse assim: w.,-;é 
falamos a verdade, que nós somos o dono de 
verdade desse pais. Então nós temos direi-

to de dizer na presença de autoridades 
e seja quem for. Então o Governo tom 

que dar apoio para nós, quando 
• queremos alguma coisa para ser 

vir a comunidade o para quem 

está precisando a ajuda do 
Governo ": 

muLiaux to.y.t.pd 

• 
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, J 	! 
!!,0:Cq Ivtnio que O Governo do' Rio Grande do Sul as finou coma Funai 

I 
5 CheioHdoHpalavra bnnita,mas,r.inguéM acredita que aquele Estado teM in- 

tereSse eMHajudar os indígenas. Afinaltodo mundo leMbra muito bem que 

em Maio de 1978 os Kaingang de Nonoai expulsaram das tuas terras mais de 

9 mil colonos e posseiros, e depois deleStamb6m os de I Cacique Doble M-

zeraM a MEfáma coisa. Com  isso,o.Governodo Rio Grandeldo Sul'teveum pro 

blema muito grande de conseguir terra para os colonos é posseiros eXpulm ' 
sos. Muitos foram mandados para o Mato Grosso, outros foram colocados'em 

3ag5ino Rio Grande mesmo, e outros acabaram invadindo Uma fazenda de 'Pró 
'10Estade,,a Fazenda, Sarandi, que o Estadcyarrendava!Para os Fazendei-

YOS. .Fitemmuitas famílias de colonos que ate hoje não receberam um pedi 

de terra. 	 • 

Quer dizerl quando'itis indiósde4:enderaál.se.sua terra obrigaram o Go-
verno a pensar no problema dos agricultores sem terra,isso foi um proble 
ma para o Estado, Será "que- o ERado ainda tem interesse de ajudar 08 in 
dios? 

Tem outra coisa muito importante que não fala no Convênio que o Go 

vernador Amaral de Souza assinou com a Funai. No.ConvOnio não diz se 

Lstado do Rio Grande do Sul vai devolver aos Kaingang de Nonoai os 19.99B 
hectares de mata que roubaram dos índios em 1941 e que hoje á Reserva Fio. 

reital do Estado. Também não fala se vão devolver aos Kaingang do Posto 2 

nhacorã 081.737 hectares que o Governador Leonel Brizola tomou:em 1962 e 

onde funciona até hoje uma Estação Experimental da Secretaria da Agricul-

tura daquele Estado. E no Convênio tambóm não diz se o Estado vai devol 

ver as terras que o Governador Brizola tirou do. Posto Votouro, de Nonoai 

e de Inhacorá para entregar aos colonos, nem as terras que tirou de Ventar 

ra e Serrinha, acabando com aquelas áreas e obrigando os índios a se mu-

dar. 

No mesmo dia que assinaram aquele Convênio, o Ministro anunciou que 

os próximos Estados seriam o Paraná, a Rondónia e Sergipe. L interest-1an- 

te ver, Estado por Estado, como quase todos os 

dos pessoalmente no roubo das áreas indígenas 

ou, pelo menos,,os parentes e amigos políti 

cos deles estão. 	Mas o mais curioso 5 que 
justamente os priMeiros Estados.qüe estão in-

teressados em assinpr ;o-a¡Cnio com a Funai 

são os mais envolvidos. 

VAMOS 
Ct),I "AR. D 	•," 

Do . 

Governadores estão envolvi 



POR' QUE SERA QUD O PARANÁ ,A ROMANIA E O SERGIPE 

QUEREM CUIDAR DAS ÁREAS IND1GENAS ? 

No Paraná, em'1949 foi justamente o Governo do Estado que tirou ma 

is de 150 mil hectares de 6, áreas indígenas. 	Naquele tempo o Governadàr 

era o-Moysts Lupion, e as áreas que ele roubou foram de Mangueirinha, Pio 

dás Cobras, Ivan, Faxinai, Queimadas e Apucarana. 	Até hoje os Kaifigatg 

e Guarani de Mangueirinha estão lutando para que o Estado devolva mait da 

metade das terras deleS que foram roubadas por Lupion e que hoje estão 

com ia firma Slaviero. 	Acontece que o atilai Governador do Paraná, Coro• 

nei Ney Braga, tem parentes na firma Slaviero, e pôr isso os índios já 

perderam uma vez o processo que está na justiça. Esse meso Coronel 

Ne Braga t Um dos donos da FaZenda Xstantina, que invadiu terra 

Xa ante no Mato Grosso, e que agora em ;Dezembro de 79 os Xa anta conca:gel 

ra expulsar. 

Na Rondêniaos maiores inimigos dos índios Suruí e Cinta Larga são 

o Governador Jorge Teixeira de Oliveira e o Députado Fdderal Jerhimó 

Garcia de Santana (MDB). 	Eles sempre defenderam a permanência de 'e50 • 

famílias de colonos dentro das terras do Parque Indígena do Aripuana. . 

No Sergipe,os índios Xoc6 da ilha de São Pedro, tem como maior ini 

migo o Prefeito arenista de Propriã, Antonio Guimarães Brito, que se diz 

dono da terra dos índios. Esse prefeito tem o apoio do senadorLourival 

Batista (Arena) e do Governador do Estado, senhor Augusto Francoik 

Como será que esses. Governadores vão ajudar'os índios e defender a 
terra, deles? 

É QUE NEM ENTREGAR UMA ROÇA 

DE MILHO PROS BOIS CUIDAR. 

Mas não são somente estes. Em Rara& 

ma 6 o Brigadeiro Ottomar de Soula Brito. 

Esse brigadeiro promoveu a invasão das:ter 

ras dos índios Yanomami, levando.15rã lã ga 

rimpeiros para explorar minérios. 	O Go. 

vernador deu autorização prá eles.e. ainda 

forneceu o transporte de avião desses in-

vasores. 

Mato Grosso 6 um Es;tado em que vivem 

muitos Povos Indígenas, 	NO tinal de 79 

o Governador:Ulg reerico Cam 

„.7,Q :enviou'ao Presidente, da Reptblica a. 

tacandO a Funai por causa 'das terras indí-

genasA 
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a 
n Tamb6m um grupo ide fazendeiros e ppliticoslencabeçados pelo Sacra- 

. tarb,',db Interior e' Justiça do Mato ,Groséo, Domingos Sávio.,Brandão 

enviOu timdocumento de 17 páginas pedindo ao Presidente para o Governo 

não'e
I
maroarmais terras para os índios. 

il.   
Em GO.ás o, Deputado Siqueira Campos, do Partido do Governadori 6 um 

1111 	1.0 	• 
dop, iopss, inimigos dos índios Xerente, defendendo a entrega das terras.' 

indígesPara 	 No Maranhão, o Deputado Fernando Falcão 6 
, 	• 	.  

'um dos mores inimigos dos.índios Guajajara, e 6 o mesmo Partido Gover- 

nador João Castelo ( Arena).. Em Santa Catarina o Deputado federa are-
, 

nist Jao:Linhares 6 inimigo dos índios Kaingang e Guarani e em São Pau 

lo,o, SenS4or Amaral Furlan (Arena) defende os' fazendeiros paulistas que 
r•-•.••,•H,; 	,•:. 	• 

quer m ser donos das terras dos índios do Xingu, no Mato Grosso. 
y.•1:1 

• !. Assim,s se a gente vai olhar acaba vendo que de Estado em Estado os 

maiores inimigos doé .indlos.6 que vão acabar assumindo a responsabilida- 

de sobre as áreas indí.ànas. 	Isso se o plano da Funai seguir adiahté. 

E.dizem que vai ter elei'çãO em 1982. Todo mundo sabe que índio' não vota, 

mas fazendeiro vota colono vota, posseiro vota, granjeiro ,grileiro,co 

merciantesy:, todos eles votam e os votos deles interessam para 'os G2ver 

nadores. Será que os Governadorese não vão buscar o interesse deles em • 

troco dos votos ?' 
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QUEM VAI SALVAR OS POVOS INDIGENAS DISSO ? 

Todo mundo que é amigo dos Povos Indígenas vai fazer o que puder 
prá não deixar esse plano ser executado. Muita gente vai mandar carta pro 
Presidente da Funai e pro Presidente da Repüblica. 	Outros vão falar no 
jornal contra esse plano de passar a assistência dos índios para o Estado. 
Tudo isso vai ser muito importante. Mas quem tem mesmo força prá impedir 
esse plano são os _práprios tndios 	Se em cada aldeia e em cada área os 
índios estiverem unidos, eles podem proibir o Governo de passar a assis-

tência e a tutela para as mãos dos piores inimigos dos povos indígenas. 

Está na hora da Funai começar a respeitar que o índio ó dono de 
sua terra e começar a ouvir a idéia dos índios primeiro. Assim que diz o 
Awaetekãto'i , Tapirapó de Mato Grosso: " Também a Funai nÂo podo mandar 
coa 'o índio. Indio é que pode mandar na Funai. Porque o índio tem direito 
de mandar com a pessoa que vem de fora... r aquele que está na aldeia que 
manda. E assim que ou penso. Nino pode mandar uma pessoa que vem de fora. 
Tem que mandar, pessoa que está na. aldeia i " 

Então quer dizer que a Fanai e o Governo não podo decidir pelo ín- 
dio. E como diz o Nelson Kangré, Kaingang de Nonoai: " A gente obedece 

até uma altura. Já passou o tempo de dizer que o índio não sabe se expres-

sar, que somos criancinhas. NU estamos em casa, vem gente de fora dizer o 

que a gente tem que fazer... Eu até agora não vi índio orientado pelo Che-
fe do Posto. Os índios estão se orientando por si mesmos... Não é certo a 

gente viver governacW pelos outros quando a gente tem capacidade de fa-
zer ". 
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MINISTERIO DO INTERIOR 

Fundação Nacional do índio - Funai 
7.a DELEGACIA REGIONAL 

Ofício n.°055/7  . DR/80 
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Do L1 	cdo Regional 

Ao Senhor Chufe 
Assunto RC Ce r te. de jernal - anca 

Senhor Chefe , 

• 
Para vess conhecimento e exame, enca 

minhamf7)s et: anexo recnrte de jn :mel "O Popular", ediÇ'go 

de 15.02.80, cem matgria ne  int,, resse da FUN AI.  

• 
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Representante do 
Cimi acusa a Funai 

1 

O representante do Conselho In-
digenista Missionário — Cimi, em 
Goiânia, Pedro Tierra, acusou on-
tem a Funai de assumir claramente 
o papel de agente dos fazendeiros, 
aceitando um documento frau-
dulento dos proprietários da fazen-
da Tapiraguaia para realizar a de-
marcação das terras dos indios 
Tapirapés, no nordeste do Mato 
Grosso, na área do Grupo Executivo 
de Terras do Araguaia-Tocantins. 
Ontem, representantes do grupo in-
digena, os proprietários da fazenda 
e o pessoal da Funai se reuniram 
em Brasília para realizar o acordo. 

Pedro Tierra acentuou que se se 
consumar o acordo, "a Funai vai ter 
definido o seu papel de organismo 
cumpridor da política de ocupação 
da Amazônia e, naturalmente, con- 
trái 	s indios". Se for feita essa 
der 	ção. mas uma vez esta- 
remos diante de um ato fraudulenta, 
como aconteceu com os Xavantes 
de Pimentel Barbosa, que depois da 
revolta dos indios se exigiu uma 
posição da Funai e, inclusive, do 
Conselho de Segurança Nacional". 
São quase 40 mil hectares perten-
centes aos indios tapirapés, dos 
quais a fazenda Tapiraguaia quer se 
apoderar de uma axtensa área. 

PROBLEMA ANTIGO_ 
Atualmente, o grupo dos ta-

pirapés está reduzido, com apenas 
120 indios, situado no nordeste de 
Mato Grosso, próximo ao povoado 
de Santa Terezinha, na prelazia de 
São Félix do Araguaia. Segundo 
Pedro Tierra, são indios agricultores 
que vivem da terra, mas também 
praticam a caça como atividade de 
subsistência. Em 1950, os tapirapés-
foram quase completamente exter-
minados pela doença e pelas lutas 
com os índios Caiapós, seus ini-
migos. Isso fez com que o Serviço 
d 	teção ao Indio retirasse de lá 
o ise 40 que restaram, levando- 
os 	ra a barra do rio Tapirapé, que 
desemboca no Araguaia, onde a 
tribo tinha se instalado desde o 
inicio da criação do seu povo. 

Em 1953. as Irmãzinhas de Foul-
cot passaram a conviver entre eles, 
realizando um trabalho importante 
para a sobrevivência do grupo. Cin-
co anos mais tarde, as terras dos 
Tapirapé foram alienadas pela 
primeira vez pelo Governo de Mato 
Grosso, Ponce de Arruda. Ele ven-
dera a área indigena por preço sim-
bólico a um fazendeiro por nome de 
Nilton de tal, ignorando a presença 
dos indios. Conforme o represen-
tante do Cimi em Goiânia, em 1962 
começaram a surgir os problemas 
mais sérios, quando este fazendeiro 
vendeu as terras para José Carlos 

e João Carlos Medeiros, 
proprietários da fazenda Tapira-
guaia, que também estavam cientes 
da existência dos indios, para 
criação de gado, invadindo a terra 
dos índios. 

Já em 1967, os proprietários da 
fazenda Tapiraguaia percebendo a 
invasão grosseira cometida e 
procurando salvar seus interesses, 
foram até o Serviço de Proteção ao 
lndio para doar aos Tapirapés nove 
mil heWares. que já pertenciam ao  

grupo indigena, numa atitude maior 
de incoerência e grosseria. 

OUTRAS INVASÕES 
Pedro Tierra relata que além da 

fazenda Tapiraguaia, também 
outros grupos invadiram as terras 
dos Tapirapé, como as fazendas 
Codeara (Companhia de Desenvol-
vimento do Araguaia) pertencente 
ao Banco Nacional e a Porto Velho, 
do grupo Yap. No entanto, ressalta 
que essas terras não estão dentro 
da área reivindicada hoje pelos in-
dios. Para o representante do Cimi, 
os Tapirapé vão passar pela pri-
meira experiência que outros 
grupos indigenas, já estão lutando 
há tempo, a demarcação das terras. 

Nos últimos três anos, chegou-se 
a conclusão de que a- área a ser 
demarcada pelos Tapirapés seria de 
40 mil hectares. De janeiro a setem-
bro de 1978, os índios resolveram 
fazer a demarcação por conta 
própria, ante a inoperância da 
Funai. Os proprietários da fazenda 
Tapiraguaia percebendo a decisão 
dos índios, resolveram agir mais 
uma vez de má fé invadindo a pi-
cada feita pelos indios e plantando 
na área, pastos para o gado. "Isso 
com objetivo de ampliar a área da 
fazenda, na hora de uma demanda", 
disse Pedro Tierra. 

Os proprietários da fazenda não 
se cansaram de pressionar tanto a 
Funai como os indios para uma 
rápida demarcação que servisse aos 
interesses deles. O peso dessa 
pressão se faz sentir agora nas duas 
frentes, ou seja, eles conseguiram 
colocar, ao seu lado o diretor do 
Parque lndigena do Araguaia e exer-
cerem maior pressão na Funai. 
Segundo o representante do Cimi, 
José Carlos Carneiro e João Carlos 
Medeiros foram até a Funai pedir a 
demarcação dai-  terras, baseada 
num mapa que todos sabem que é 
falso. E isso poderá ter sido con-
cretizado ontem, o que prejudicarás 
sensivelmente os indios Tapirapé. 

FARSA 
Pedro Tierra revela que o que 

acontece é que o presidente da 
Funai, coronel Carlos Nobre da 
Veiga, cedendo às pressões dos 
fazendeiros, põe a nu a farsa das 
palavras com que ele inaugurou sua 
gestão, prometendo conciliar os in-
teresses dos índios e dos fazen-
deiros. Na prática, o que a gente as-
siste, no momento, é a Funai as-
sumindo claramente o papel de 
ag.ente dos fazendeiros, contra os 
interesses dos índios. 

Lembrou ainda que todas demar-
cações de terras indigenas estão 
suspensas em nome de uma con-
sulta dos governadores dos Es-
tados. o que impediria a realização 
da demarcação pretendida pelos 
•proprietáriosda fazenda Tapiraguaia. 

Em nome do Conselho Indigenis-
ta Missionário, Pedro Tierra defen-
deu a posição de que a única so-
lução justa para a questão e o que 
representa os interesses dos Ta-
pirapé, é uma demarcação feita nos 
marcos das picadas realizadas 
pelos próprios indios, que são os 
legitimos donos da terra. 
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;:iem9 n9 011/80/4DR/CONF. 	Curitiba, 07 de março de 1 980. 

Do: Delegado Regional 

Ao: Assessor-Chefe da ASI/FUNAI 

Assunto: Panfleto do CIM 	(Enc. 

 

Senhor Assessor-Chefe: 

Encaminhamos a V.Sa., para conhecimento, anã 

lise e providencias julgadas necessífias o referido panfleto, a- 

prrendido, quando era distri 	por um elemento do CWI, entre 

os -"índios do PI. Nonoai. Ci  

Atenciosamente, 

J 	Li 
lUtego o Repto/tal 	4.1  Dt 

t. 376/P-01104/7/ 

JCA/tbl. 

CONFIDENCIAI_ 
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A FUNAI E O ESTATUTO DO INDIO 

Depois que o Governo fechou o SPI ele criou a Funai, Fundação Nacio 
nal klee Indio, que era pré defender os direitos dos Povoe Indígenas e dar . 

-assistencia de saúde, escola e para as lavouras dos índios. No dia 19 de 

Dezembro de 1973 o Presidente da República assinou o"Estatuto do Indio" 
que ó a lei n2 6001. Esta lei garante diversos 

nas, mas também tem coisa que não é boa para os 

Uma coisa boa do Estatuto do Indio é que 

rendamento) das terras indígenas. Acontece que 

lei, e o caso mais grave é as terras dos índios 

direitos aos Povoa Indig® 

índios. 

ele proíbe o arrendo (ar-

a Funai não cumpre essa 

Kadivéo,no Mato Grosso do 

Sul, onde só grandes fazendeiros criam gado. Tem outras coisas que a Fu-

nai faz de errado, até pós serraria nas terras dos índios, igualzinho co-

mo fez o SPI, e os índios só assiotem as madeiras saindo de sua terra o 

não ve o dinheiro que entra. 

Mas esses erros da Funai, com a união dos índios eles conseguem cor 

"frigir. 	Os Xavante.iprovaram que os funcionários da Funai tinham tirado a 
terra deles, e obrigaram a Funai a entregar a terra do volta. Os Kaingang 

de Nonoai, no Rio Grande do Sul, tomaram os tratores da Funai (DGPI) que 

plantavam na terra deles. Em 1977 os Kaingang de Mangueirinha pararam a 
serraria da Funai. Com  as denúncias dos Kaingang e Xokleng de Ibirama 

Santa Catarina, eles conseguiram derrubar o Delegado da Funai, no ano de 
77. Os índios do Parque do Xingu puseram pré fora o sertanieta da Funai 

Apoena Meireles 

O MINISTRO QUE QUERIA ACABAR COM OS INDIOS EM 30 ANOS 

Pior que esses erros e exploração de funcionários da Funai é quando 

4111k o Governo quer mudar a política dele e prejudicar 
IMPta gente ainda lembra o que 

em dezembro de 1976. 
Reis, e ele disse 

assim pelos 

jornais 

os Povos Indígenas. Mui 

o Ministro do Interior falou sobre os índios 
O Ministro naquele tempo era o Rangel 

" Se desenvolvermos 

Um trabalho intenso, daqui a 
10 anos os 220 mil índios 

brasileiros estarão reduzidos 

a 20 mil e daqui a &30 anos 
acaba todo mundo integrado 

direitinho." 
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O COMEÇO DA ASSISTENCIA AOS INDIOS 

Os índios mais antigos, os velhos de cada tribo desde o Rio Grande 

do Sul até o Amazonas, e do Acre até em Pernambuco, eles ainda lembram do 

SPI, Serviço de Proteção aos índios. 	Foi em 1910 que o Governo do Brasil 

fundou o SPI para atender as populações indígenas, porque muita gente féz 

força em favor dos índios, que estava acontecendo muita mortandade e expio 

ração dos índios por fazendeiros, granjeiros, bodegueiros 	donos de erva- 

is e outros comerciantes. 

O SPI funcionou muitos anos,às vezes fazendo bem para os índios e 

muitas vezes prejudicando mais ainda em vez de ajudar. No Sul do Brasil, 

( do Paraná ao Rio grande do Sul), por exemplo, funcionários do SPI ganha 

ram milhões de cruzeiros roubando a madeira das áreas indígenas. 	Outros 

do SPI ganharam muito dinheiro arrendando As terras indígenas. 

Em 1967 tinha tanta exploração e tanta sujeira no SPI que o Governo 

foi obrigado a fechar esse órgão. 	O Governo estava preocupado porque no 

estrangeiro, nos outros países, todo mundo dizia que os índios estavam so-010 

frendo muito no Brasil por causa do Governo. 	Diziam também por fora que 

estava sujeito morrer todos os índios no Brasil se continuasse as coisas 

do mesmo jeito. 

•••••• ..~•••••••••••••••••••••••••••••~,n,• r 	,•••••,•• 	- • 
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de do branco. A vida 

Quer dizer, na idéia do Ministro os 

índios tem que acabar, tem que deixar de ser 

índio. 	Mas será que dã para o índio deixar 
de ser freio? 2 a mesma coisa que porto - 

guk: deiaar de ser portuguós. E o mesmo que 

querer lue tatu vire macaco. Não dá, por-

que um A diferente do outro: tem um sistema 
diferente. O sistema do índio, os costumes 

do índio são muito diferente do si&tema do. 

branco. 0 cacique Xavante Mário Junina dis-

se uma vez numa Assembléia de Chefes Indíge-

nas: " à vida do branco é muito complicada, 
muito chata pro índio. E muito difícil. Eu 

já lutei cuito,jã pelejei prã aprender a vi-

do índio é mais simples. A vida do índio não é 

mentirosa. Não tem muita encrenca. 	Não tem sujeira TI • 

A LUTA CONTRA A EMANCIPAÇO 

Quando o Mirimtro Rangel Reis falou aquilo todo mundo foi contra e- 

le, até os índios que ficaram sabendo do plano dele. 	Com todo mundo con- 

tra ele se desculpou o não falou mais nisso, deixou a coisa acalmar primei 

ro. 	Mas ele não desistiu cia ideia, e no começo de 78 disse que o Governo 

ia fazer a emancipação dos índios. 
No més de outubro de 1978, o Ministro Rangel Peie mandou para o Pre 

sidente da RepAblioa o Projeto Ca Emancipação para o Presidente assinar e 

ficar como lei. 	No Brasil inteiro missionários ,os 

estudiosos, antropólogos e os próprios índios se le- 

vantaram contra a proposta do Governo. 	Era São Pau- 

lo foi feita uma grande'reenião no começo do Novem - 

bro daquele ano, onde estiveram presentes: Xavante, 

Pareci, Kaingarg e outros. 	Necea reuniao mais de 

1500 pessoas apoiaram os índios contra a Evancipação 
do Governo. Do estrangeiro tamb!'m vieram muitas mar. 

tas e telegramas para o Prsidente da Repáblica prá 
ele não assinar o Decreto da Ereancipeao,porque is- 

so ia ser o fracasso dos Povos Indígenas. 	Todos os 

dias os jornais traziam ,  notícia e sempre era gente 

falando contra a idóia de Governo. Um grupo de índios Yavante chegou a ir 

falar como Presidente Ca Funai prá ele rasgar esse Projeto. O Governo 

sentiu que tinha muita gente conte% ele e no começo de dezembro anunciou 

que não ia mais aprovar o Decreto da Emancipação. 
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Naquele mesmo mês de dezembro,no dia 19, encerrou o prazo de 5 a- 	• 
nos que o " Estatuto do índio" deu para o Governo demarcar todas as áreas 

indígenas do Brasil. O prazo terminou e o Governo demarcou só a tença 

parte das terras indígenas; quando muito, demarcou 40%. 	Naquele mesmo 
dia,23 lideres indígenas de todo o Brasil foram a Brasília pedir ao Go - 

verno a demarcação das terras indígenas e o fim da Emancipação. 	O Pre- 

sidente da República não quis receber os índios e o Ministro Rangel Reis 

quis sair escondidOp mas os índios pegaram ele antes de entrar no carro,e 

entregaram um documento que todos assinaram. 

O NOVO MINISTRO E A NOVA EMANCIPAÇÃO 

Saiu o Ministro Rangel Reis, entrou o Coronel Mário Andreazza. Es 

te novo Ministro mudou o Presidente da Funai,tirando o General Ismarth e 

colocando o Engenheiro Adl-lemar Ribeiro da Silva. 	Mudou o Ministro e o 	010 

Presidente da Funai, mas o Governo não esqueceu a idéia da Emancipação 

E o Governo sabia que se falasse de Emancipação ia todo mundo contra ele 

de novo. Então o Governo procurou outras maneiras de Emancipar os índios. 

No dia 29 de junho do ano passado a Funai anunciava que ia ter uma 

reestruturação no órgão de assistência aos índios. Diziam que iam fazer 

uma reforma administrativa na Funai, mudar ela para atender melhor os in 

dis. E um Coronel do Ministério do Interior disse também que a 4a Dele- 

gacia da Funai seria a primeira a ser mudada, prá fazer a experiência. A 

4a Delegacia da Funai tem sede em Curitiba e atende 13 áreas indígenas 

nos Estados do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. 
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EMANCIPAR OS INDIOS VAI POR CONTA DOS ESTADOS 

Depois disso, s6 em Novembro do ano 

pa'sado a Funai voltou a falar da reestrutu- s  

-.,ação, quer dizer, da mudança. E foi nesse 

mNs também que a Funai anunciou a nova manei 

ra como vai emancipar os Povos Indígenas. Pe-

lo plano da Funai, ela vai passar para os Es-

tados a responsabilidade da assistência aos 

índios. 	Os jornais anunciaram que até a.tu- 

tela dos índios vai passar para os Estadoè e 

não vai ficar mais por conta do Governo Fede-

ral. Isso quer dizer que até as terras dos ia 
dios vão ficar na mão dos Estados para eles 

Andreazza desmentiu depois que a tutela vai pa- cuidarem. O Ministro Mário 

ra os Estados; ele disse que só a assistência de saúde, escola e agriculto 

ra. Mas ninguém está acreditando no Ministro, porque o Governo sempre quis 

se livrar da obrigação de atender os índios. E a prova r'.0 que os índios 

do Sul vão ser os primeiros a sofrer com a nova politica da Funai é que no 

dia 5 de Dezembro de ?9 o Ministro do Interior já assinou um Convênio com 
o Governo do Rio Grande do Sul para aquele Estado atender as áreas indíge-

nas. 

1 bom lembrar uma palavra do Xavante Tseredsõ, numa Assembléia de 

Chefes Indígenas feita na aldeia dos Tapirapé em 77. Ele disse assim: Me 
falamos a verdade, que nós somoL o dono de 

verdade desse pais. Então n6s temos direi-

to de dizer na presença de autoridades 

e seja quem for. Então o Governo tom 

que dar apoio para nés, quando 

queremos alguma coisa para ser 

vir a comunidade e para quem 

está precisando a ajuda do 
Governo ". 
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SERI QUE VAI AJUDAR AGORA ? 

O Convênio que o Governo do Rin Grande do Sul assinou com a Funai 

é cheio de palavra bnnita,mas ninguém acredita que aquele Estado tem in-

teresse em ajudar os indígenas. Afinal, todo mundo lembra muito bem que 

em Maio de 1978 os Kaingang de Nonoai expulsaram das tuas berras mais de 

9 mil colonos e posseiros, e depois deles também os de-Cacique Doble fi-

zeram a mesma coisa. Com  isso,o Governo do Rio Grande do Sul teve um pro 

blema muito grande de conseguir terra para os colonos e posseiros expul, 

so 	Muitos foram mandados para o Mato Grosso, outros foram colocados em 

Bagépo Rio Grande mesmo, e outros acabaram invadindo uma fazenda do pró 

prio Estado, a Fazenda Sarandi, que o Estado arrendava para os Fazendei-

ros. E tem.muitas famílias de colonos que ate.; hoje não receberam um poda 

ço de terra. 

Quer dizer,quando ás indiós_deenderat aesua terra obrigaram o Go-

verno a pensar no problema dos agricultores sem terra,isso foi um proble 

ma para o Estado, Será que o Estado ainda tem interesse de ajudar os in 

dios? 
	 • 
Tem outra coisa muito importante que não fala no Convênio que o Go 

vernador Amaral de Souza assinou com a Funai. No Convénio não diz se o 

Estado do Rio Grande do Sul vai devolver aos Kaingang de Nonoai os 19.998 

hectares de mata que roubaram dos índios em 1941 e que hoje 6 Reserva Flo 

retal do Estado. Também não fala se vão devolver aos Kaingang do Posto 1 

nhacorA os 1.737 hectares que o Governador Leonel Brizola tomou em 1962 e 

onde funciona até hoje uma Estaç5o Experimental da Secretaria da A7,ricul-

tura daquele Estado. E no Convênio também não diz se o Estado vai devol 

ver as terras que o Governador Brizola tirou do Posto Votouro, de Yonoal 

e de InhacorA para entregar aos colonos, nem as terras que tirou de Vent2r 

ra e Serrinha, acabando com aquelas áreas e obrigando os índios a se mu-

dar. 

No mesmo dia que assinaram aquele Convênio, o Ministro anunciou que 
	• 

os próximos Estados seriam o Paraná, a Rondônia e Sergipe. t intereeean- 

Governadores estão 

(7.  
GovERNIAnog 

te ver, Estado por Estado, como quase todos os 

dos pessoalmente no roubo das áreas indígenas 

ou, pelo menos,.os parentes e amigos políti 

cos deles estão. 	Mas o mais curioso é que 

justamente os primeiros Estados que estão in-

teressados em assina,- 1,o-i.Lítnio com a Funai 

são os mais envolvidos. 

envolvi 

7A MC  

CA) I D A R.. 
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CUID„ÃDS „XEAS INDIGENIS ? 

No Paraná, em - 1949 foi justamente o Governo do Estado que tirou ma_ 

is de 150 mil hectares de 6 áreas indígenas. 	Naquele tempo o Governadar 

erit o Moys5s Lupion, e as áreas que ele roubou foram de Mangueirinhao Rio. 

dás Cobras, Ivaí, Faxinai, Queimadas e Apucarana. 	Até hoje os Kaifigate 

e Guarani de Mangueirinha estão lutando para que o Estado devolva mata da 

metade das terras deles que foram roubadas por Lupion e que hoje estão 

com a firma Slaviero. 	Acontece que o atual Governador do Paraná, Coro. 

nel 	
i 

Ney Braga, tem parentes na firma Slaviero, e pOr isso os, índios já 
I 

perderam uma vez o processo que está na justiça. 	Esse mesmo Coronel 

Ney' Draga t um dos donos da Fazenda Xavantina, que invadiu a terra 

Xavante no Mato Qosso, e que agora em Dezembro de 79 os Xavante conseã1 

ram expulsar.  

Na RondtSniaosmaiores inimigos dos índios Suruí e Cinta Larga são 

o Governador Jorge Teixeira de Oliveira e o Deputado Fdderal Jerhimo 

Garcia de Santana (MDB). 	Eles sempre defenderam a permanência de 250 

fam/lias de colonos dentro das terras do Parque Indígena do Aripuana. 

No Sergipe,os índios Xoc6 da ilha de São Pedro, tem como maior ini 

migo o Prefeito arenista de Propriá, Antonio Guimarães Brito, que se diz 

dono da terra dos índios. 	Esse prefeito tem o apoio do senador,Lourival 

Batista (Arena) e do Governador do Estado, senhor Augusto Francoi 

Como ze'r6 que:esses,Governadores vão ajudar os índios e defender a 
terra, deles? 

QUE NEM ENTREGAR UMA ROÇA 

DE MILHO PROS BOIS CUIDAR, 

Mas não são somente estes. Em Rorg 

ma 6 o Brigadeiro Ottomar de Souza Brito, 

Esse brigadeiro promoveu ainvasão das ter 

ras dos índios Yanomami, levando PA lá 

rimpeiros para explorar minérios. 	O Co-. 

vernador deu autorização prã eles,e ainda 

forneceu o transporte de avião desses in-

vasores. 

Mato Grosso t um Estado em que vivem 

muitos Povos Indígenas. 	No final de 79 

o Governador de Mato. rossFrederico Cam 

RePtblica a-

tacando a Funai por cátisa das terras indl-

pRasik 
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,Tambámium grupodeaZendeiros,e;a3olíticos,encabeçadojPelg Secre. 
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' tãriodo]nteriOrlefP 'ati.01d0MatoGY,osso, Domingos Sávío..Brandão Lima, , 	.  

enyí i t.; umidoCumento de 17 páginas,  pedindo ao Presidente para o Governo 
..i, 	1 	!H 	 I 	' 
na9 ema.rerpristerras para, os índios.  

1
EM;GOiás .o• Deputado Siqueira Campos, do Partido do Governadork5 um il 	11, 	nilk.!, 

dos 	iores inimigos dos índios Xerente,' defendendo a entrega das terras ,,,, 	;;•sii..,..•;•!:,,. 	- 
ing 9.9d.para os colonos,., 	No Maranhão, o Deputado Fernando Falcão 6 

. um s4Pres  inimigos dos.índios Guajajara, e 6 o 'mesmo Partido Uivar. ! 	1,,-;•;;;,11(;. 	, 	• 
nador' João', Castelo ( Arena).. Em Santa Catarina o Deputado federal, are- 

1.  !: 	'• 	..L;  
nist Joap:Linhares é inimigo dos índios Kaingang e Guarani e em Saio Paa, 
10 ,c)-, Senador ,Amaral Furlan (Arena) defende os- fazendeiros paulistas' que 

1 	..,.,I.H 	i 	,.' 	• 	 I quer m
.. 
 ser donos das terras dos índios do Xingu, no Mato Grosso. 

.,' 
. 	Aesim,se agente vai olhar acaba vendo que de Estado em Estado os 

• . 
maiores inimigos dos'indlos,6 que vão acabar assumindo a responsabilida-
de sobre as áreas indígenas. Isso se o plano da Funai seguir adiante. 
E.dizem que vai ter eleiçãó em 1982. Todo mundo sabe que índio não vota, 
mas fazendeiro vota, colono vota, posseiro vota, granjeiro ,grileiro,co 

. 	 , 
merciantea:,1,todos eles votam e os votos deles interessam para 'os Góver 
nadares. Será que os Govorhadoremão vão buscar o interesse deles em • 
troc6 dos _votos ? 

• 

• 

• 
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QUEM VAI SALVAR OS POVOS INDIGENAS DISSO ? 
	 9 

Todo mundo que é amigo dos Povos Indigenas vai fazer o que puder 

prá não deixar esse plano ser executado. Muita gente vai mandar carta pro 
Presidente da Funai e pro Presidente da Repáblica. 	Outros vão falar no 

jornal contra esse plano d'J.: passar a assistência dos índios pará o Estado. 

Tudo isso vai ser muito importante. Mas quem tem mesmo força prá impedir 

esse plano são os próprios índios  ! Se em cada aldeia e em cada área os 
índios estiverem unidos, eles podem proibir o Governo de passar a asais - 
téncia e a tutela para as mãos dos piores inimigos dos povos indígenas. 

Está na hora da Funai começar a respeitar que o índio é dono de 

sua terra e começar a ouvir a idéia dor índios primeiro. Assim que diz o 
Awietekiito'i , TMpirapó de Mato Grosso: " Também a Funai nâo pode mandar 

coa o índio. índio é que ,pode mandar na Funai. Porque o índio tem direito 

de mandar com a peasoa que vem de fora... t aquele que está na aldeia que 

manda. E assim que eu penso. Frio pocIe makidar urna pessoa que vem de fora. 

Tem que mandar, pessoa qu3 está na aldeia I " 

Então quer dizer que a r'Inai e o Governo não podo decidir pelo In- 
dio. E como diz o Nelcon Xangré, Kaingang de Nonoai: II A gente obedece 

até uma altura. Já passou o tempo de dizer que o índio não sabe se expres-

sar, que somos criancinhas. Nós estamos em casa, vem gente de fora dizer o 

que a gente tem que fazer... Eu até agora não vi índio orientado pelo Che-

fe do Posto. Os índios estão Je orientando por si mesmos... Não é certo 

gente viver governado pelos outros quando a gente tem ccpacidade de fa-
zer ". 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

0,4 M24. p • S0,4R.3 

CONFIDENCIAL 

Nº: N2 001/DEL/102 DR/80 - 	1DENCIAL 

Em: Doa Vista-RR, 31.01.80 De: relegado Resional da IOC DR 

Para: Sr. Assessor Chefe da ASI/FUNAI 

Assunto: - Zncaminhamento (faz) 

Cu, 	0J .g

c  
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SI MIS 

Senhor Assesso Che: 

Encaminhamos a V.Sa. Fo-c. 

de DOCUMENTO FINAL DQS 'IrY:=ENTANYES INDIGENAS e NOTA,AO-RaRILCO, reali 

nado em Manaus/AM sob o patrocinio do CIMI-NORTE Is 

nc i o 	e, 
DO INDIO 

   

Dinare 	.a dai 1,','..adairo 
Delegado 	ag. 10.3 D R 
Port. 38 P de 03108/77 

Mod. 02 
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DOCUMENTO FINAL DOS REPRESENTANTES INDTGENAS 

Encerrando a reunião de lideres, indígenas realizada em Manaus, deixamos para o cenho-
itilentõ do público: 

,.- Sentimento de que esta reunião fortaleceu muito o nosso objetivo de termos nossas terras de 
marcadas. 

Nossos agradecimentos aos evangel.ledores do CIMI o aos colabradores leigos, aos demais a-
migos que apoiam o nosso movimento, geralmente os estudantes. 

F:e-eo sentimento de oposição aos planos politiees dos nossos governantes„ isto e, da ro-
dovia do Itaituba a Maues onde se concentra a maior agricultura do guaraná do País,merece 
o nosso apoio para a conservação da agricultura indígena e da reserva florestal, especial-
mente da flora amazónica como da cultura indígena da tribo Satere-Maw5 e da saúde pública 
'dos índios. 

. Constantes invasEies dos fazendeiros nas áreas indígenas no território de Roraima e o ar 
que a FUNAI vinha fracassando sob domínio dos mesmos fazendeiros, fazemos a critica pe". 
trabalho e posição desse órgão federal. 

.'Sobriedade aos Kaingang e sou líder Angelo Grete que sofreu atentado de morte; aos Gua-
' raosso apoio pela reconquista de suas terras, que seja o modelo para o nosso desenvol-
vimento. 

• Consideração heróica aos-nossos mires como por exemplo o Ajuricaba, Pedro Eliãe e hurelia 
no Makuxi de Roraima e dos demais lideres da trios da Amazónia, do Brasil,que foram vitimas 
dos invasores. 

Protesto de exploração em 'áreas indígenas pelas empresas multinacionais,qamo ameaça de qual-
quer forma que atente a paz pública dos índios e daqueles que nivelam a nossa vida. 

. Autodeterminação ó o começo de paz e progresso para os povos indígenas de nosso país e não 
visa criar naçOes estrangeiras que *venha atentar as leis do pais, sim um verdadeiro progres-
so de educaço bi-cultural enfim alto sentimento de patriotismb. Portanto merece o apoio de 
opinião pública. 

. Deixemos o plano da ASSEMBLEIA INDÍGENA que sere realizada em Barrerinha, na Vila Simão no 
rio Andirã, isto ó, no dia 10 DE DEZEMBRO do corrente ano. Esta Assembleia será coordenada 

411 pe 	Tribo CatefiaMawe sob liderança do Tuxaua Donato Lopez da Paz. Todos os índios serão li 
vre de participarem da Assembléia e os interessados serão ajudados pelos colaboradores,ij 
tg é,,no caso de dificuldade de transporte para que o índio chegue o destino. Será uma Assem 
biela Indígena, e os convidados serão alguns membros do CIMI e da FUNAI. A estes não coube: 
rã de dar palpites e serão fiscalizados pela coordenação rigorosamente. 

3.Êsperamos a justiça a prUdencia dos nossos superiores nas funções que estiverem exercendo 
aos interesses indígenas e da igreja 	enfim da ordem e progresso. 

(A) DONATO LOPES DA PAZ - 
TIMACO DE FREITAS 	- 
ETELVINO M. FERREIRA 
FLAVIO DE OLIVEIRA - 
ANTONIO FERREIRA M- -
ADOLFO DE OLIVEIRA - 
SEPASTIA0 ROCHA DE A 
niNT:Fn DOS S.CENTIL 
ALVARO E. SAMPAIO 
ALCIDES TEIXEIRA 
FRANCISCO CAETANO 
CLOVES AMBROSIO 
TERENCIO LUIS SILVA - 
RAIMUNDO DA SILVA 	- 
JOSE JACI DE SOUZA - 

S -ERE-MAWE 
SATERE-MAWE 
SATERE-MAWÈ 
SATERE-MAWE 
SATERE-MAWE 
SATERE-MAWE 
TUKANO 
TUKANO 
TUKANO 
WAPIXANA 
WAPIXANA 
WAPIXANA 
MAKUXI 
MAKUXI 
MAKUXI 



NOTA AO'POBLICO 

Nós, Tuxauas, Missione5rIas e Agentes de Pastoral{  participantes da III Assembléia 

,Regional do CIMI - Norte I (Amazonas - Roraima), reunidos em Manaus nos dias 20 e 28 do 

corrente mes, analisamos a situação dos Povos Indígenas da Região e juntos traçamos algu-

mas linhas de ação para orientar o nosso trabalho neste ano de 1980. 

A primeira parte de Assembléia foi dedicada aos depoimentos dos Tuxauas e Missionã 

",.::rios onde se constatou graves problemae de terra , já amplamente denunciados, que ate o 

- momento permanecem insolúveis. São as consequências da Política Economica do governo, da 
v• • . 

..omissão da• FUNAI e da crescente perseguição movida contra os Povos Indígenas . 

Os 14 Tuxauas presentes denunciaram diversas situações de violência, como a do li 

Aer. Macuxi Tomas, de Santa Cruz, em Roraima, que para sair de sua Maloca necessita tomar 

certas medidas de segurança por estar ameaçado de morte pelo latifundiãrio Newton Tavares. 

te não é um fato isolado , no Paraná, na Reserva de Mangueirinha, a pouco mais de uma 

emana, o líder Kaingang Angelo Cretã foi vítima de uma emboscada. E a pouco mais de um 

mes, na Bahia, o líder Pankarare Angelo Pereira Xavier foi assassinado. 

A violencia tende a aumentar com 3s meditas de "descentralização' pretendida pela 

FUNAI, que na verdade significam transferin:para os Estados a tarefa de "proteger" 	as 

ações Indígenas, isto õ, entregar o destino dos Povos Indígenas e de suas terras aos in-

teresses economico regionais , acobertados pela politicagem oficial,— 

Outra tentativa para acabar com os Povos Indígenas é o crescente processa 

de recrutamento de jovens índios para o serviço militar, ludibriados pela chamada "Opera- 
, 
ção.Documento" promovida pela LBA. Este fato tem desfalcado as comunidades indígenas da 

importante força de trabalho de seus jovens. 

Tuxaus e Missionários repudiaram o pronunciamento leviano do Brigadeiro Protislo 

Lopes de Oliveira, Comandante do Primeiro Comando Aérea Regional , que vem tentando, agora- 
. lek 
tepra sobre a Forma de Programa Conjunto entre a Aeronautica , Universidade do Pari e FUNAI, 

tornar o índio "Cada vez menos índio". A visão estreita deste senhor desconhece ate mesmo 

o Estatuto do Indio , que garante aos Povos Indígenas o direito de viverem segundo seus 

.•,"usos, costumes e tradições". As declarações do brigadeiro infringem o artigo 58, pará- 

grafo I, da Lei 6.001 (Estatuto do Tncio), que preve pena de detenção de Um a Três meses 

O cerco em torno dos Povos Indígneas se fecham cada vez mais . Durante a Assem 

•Z•;. 
	bleia, os 6 Tuxauas Satere-Mawe voltaram a denunciar o Projeto de Construção de Estrada 

Maes - Itaituba cortando ao meio seu Territ:'nrio -- a única Area Indígena demarcada no 

Amazonas -- que igualmente mereceu total repúdio dos demais participantes. 

Autodeterminação foi o grande tema da Assembleia. Chegou-se à conclusão que a Luta 

\.pela demarcação das terras sOterã sentido quando estiver vinculada ã Autodeterminação, que 

foi deflnida pelo líder Tukano Alvao Fernandes como " respeito aos nesses costumes". 

"O que vocês chamam de Democracia -afirmou- pra nós ó Autodeterminação, um proces.7 

.so do Povo para o Povo". 

Casa Jordão (Manaus) , 28 de Janeiro de 1980 • 
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LINHAS DE AÇÃO DO CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - CIMI 

27 a 31 de julho de 1979 

O Conselho Indigenista Missionário(CIMI), reunido em Goiânia 
de 27 a 31 de julho de 1979, na sua 3a. Assembléia Geral, avali-
ou a sua atuação missionaria e renovou o seu compromisso junto'' 
aos povos indígenas traçando as seguintes linhas de ação: 

EVANGELIZAÇÃO  

1. Reconhecendo os erros que cometemos como Igreja na nossa atua 
ção missionária junto aos povos indígenas, pedimos perdão a 
les e a Deus. Procurando juntos a conversão ao Evangelho, as= 
sumimos com a Igreja na América Latina a opção preferencial ' 
pelos pobres. Para nós, concretamente isto significa uma op-' 
ção pelos povos indígenas. 

2. Descobrimos que o anúncio do Evangelho deve ser feito a par-' 
tir da realidade diferenciada de cada grupo. 
Há povos indígenas isolados. 
Há outros que têm contatos esporádicos com a sociedade brasi-
leira. 
Há também os grupos que estão em contato permanente. E há, en 
fim, os grupos indígenas já "integrados", vivendo marginaliza.  
dos dentro da população envolvente. Cada situação destas exi= 
ge uma presença evangelizadora própria. 

3. Como no povo da Antiga e da Nova Aliança, Deus está presente' 
e atuando nas diferentes etapas históricas dos povos indíge-' 
nas. O Cristo assumiu esta história concreta. 
Seguindo a mesma pedagogia do Cristo, o missionário deve se ' 
encarnar na realidade do grupo indígena determinado, não s6 ' 
estando junto do grupo, mas procurando ser um deles, A encar-
nação do Evangelho inclui assumir necessariamente os mitos e' 
a vida religiosa, através das quais cada povo- recebe a Revela 
ção de Deus. 

4. O respeito a esta caminhada própria dos povos indígenas e a ' 
dimensão ecumênica da Igreja exige de nos uma distinção clara 
entre Missão evangelizadora e Proselitismo. Muitas vezes con-
fundiu-se o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo com uma roupa 
gem cultural desta mensagem: a civilização ocidental. 

5. Embora desde o inicio o CIMI tenha desejado um entrosamento ' 
com as Missões de outras Igrejas, esta Assembléia, enriqueci-
da com a participação fraterna de representantes da I.E.C.L.B. 
(Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil), recomen-
da que o CIMI dê uma atenção maior ao contato e colaboração 
com as missões de outras Igrejas. Esta colaboração, que já o-
corre em vários lugares, deve se ampliar através de projetos' 
e encontros comuns no serviço pela causa do índio. 

6. Dado ao crescimento de consciência de globalidade latino-ame-
ricana, e também ã dimensão ecumênica da Evangelização, se ' 
torna necessário que os povos indígenas e o trabalho missioná 
rio se unam no âmbito de América Latina. Como sinais e instrU 
mentos desta união urge realizar encontros como o Pan-AmazônT 
co, os do Cone Sul e outros. 
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7. Reconhecendo como têm sido úteis a caminhada missionária os diver 
dos cursos de capacitação, a Assembleia propõe a realização de " 
cursos específicos, tanto no aspecto seográfico(cursos apropria-' 
dos para cada área) como no seu conteudo (Missiologia, Antropolo-
gia, Linguistica, Educação). 

TERRA 

8. A progressiva e, agora, radical e rápida conversão das terras in-
dígenas e das terras devolutas no país e no continente em proprie 
dade privada e um processo claro em nossos dias e em nossa socie-
dade. Por isso, a terra esta em escala crescente sendo convertida 
em mercadoria. A natureza social e histOrica da terra, seja do po 
vo indígena ou não, está sendo definida independentemente da von-
tade do povo indígena. A terra esta se convertendo numa relaião ' 
de dominação, isto e, numa relação política. Daí que a existencia 

e o ser do povo indígena estejam sendo ameaçadas por essa relação de 
dominação. Tendo presente essa realidade, lembramos que a questão 
dos povos indígenas e consequentemente de suas terras, que são a 
condição necessária da sua identidade como povo, e fundamentalmen 
te uma questão política. 

9. As áreas indígenas, mesmo demarcadas, continuam sendo invadidas,' 
até mesmo com apoio de órgãos oficiais. Mas é importante ter pre-
sente que os posseiros, pequenos lavradores, também são vítimas ' 
da opressão do capital e do latifúndio e não devem ser vistos co-
mo inimigos do povo indígena, A Igreja deve continuar lutando por 
ambos para que surja uma•política agrária baseada na transforma-' 
ção do regime de propriedade e na alteração da estrutura fundiâ-' 
ria, de modo a ser respeitado o direito primordial dos povos indl 
genas e atender .o alarmante número de trabalhadores rurais sem ' 
terra, obrigados por isso a viver em condições sub-humanas em con 
tinua migração ate para o exterior. 

10. Os depoimentos dos povos indígenas participantes desta reunião ' 
mostraram o acerto da resolução n9  16 da IIa. Assembléia Nacional 
do CIMI: "Apoiar, com todos os meios ao nosso alcance, os povos ' 
indígenas que estão lutando pela demarcação, recuperação e garan-
tia de suas terras. Defender também o direito que tem os povos in 
dígenas de serem ouvidos nas demarcações fazendo valer os seus " 
critérios no traçado de limites". 

11. Entretanto, os fatos histOricos posteriores vieram mostrar que e 
necessário continuar lutando não sei para que continue o trabalho' 
de demarcação de áreas indígenas (embora elas independam de demar 
cação), mas que também se faça uma revisão de áreas já demarca-" 
das, em que os povos indígenas foram lesados nos seus direitos. 

12. Estas resoluções sejam encaminhadas aos bispos que têm grupos ou 
povos indígenas em suas Prelazias ou Dioceses, sobretudo aqueles' 
que ainda não organizaram uma pastoral indigenista e sejam convi-
dados a informar a situação (das terras) ou dos povos indígenas ' 
em suas circunscrições. 

CIMI FRENTE A POLITICA INDIGENISTA OFICIAL  

Constatamos que a política indigenista oficial foi determi-
nada estrategicamente como parte do conjunto de instrumentos emprega 
dos pelo regime militar implantado, no país a partir de 1964, para " 
cumprir seu objetivo de expansão do capitalismo no campo brasileiro. 
Para cumprir esta politica o Poder se utilizou de táticas diferentes 
; ora a repressão, ora o diálogo. 
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Depois de 15 anos, premido por um lado pela sua profunda crise inter 
na, e por outro pelo avanço do movimento popular, o Poder sente, nes 
ta fase que se inicia, a necessidade de operar algumas modificações' 
no seu relacionamento com vários setores da sociedade - particular-' 
mente a Igreja - buscando restabelecer alianças com o objetivo de a-
largar suas bases políticas e superar a crise interna que o aflige. 
Para enfrentar esta tentativa de neutralizar a voz do CIMI, a Assem-
bleia Geral assume as seguintes linhas de ação: 

13. Definindo-se como um Orgão da Igreja a serviço do povo indígena, 
o CIMI não se recusa ao dialogo. Deixa claro, porém, que o prin-
cipal interlocutor desse dialogo com o governo não e o CIMI, mas 
são os povos indígenas. 

14. O dialogo do CIMI com qualquer entidade interessada na causa in-
dígena terá por base resoluções aprovadas por sua Assembléia Ge-
ral no tocante aos problemas de Terra., Autodeterminação e Evan-
gelização. 

15. O relacionamento do CIMI com os organismos oficiais que tratam ' 
da questão indígena de dará a partir das exigências concretas de 
cada povo indígena. Este relacionamento se fará de modo que a po 
pulação indígena do pais e a opinião pública tenham inteiro coe' 
nhecimento dos assuntos tratados. 

16. O CIMI define sua prática como um organismo de apoio aos povos ' 
indígenas e missionarios, e rechaça qualquer tentativa de contê-
lo numa assessoria ou cobertura da política indigenista oficial. 

AUTO-DETERMINAÇÃO  

A consciência de uma história de dominação e negação dos' 
direitos mais fundamentais a um modo de vida prOprio está cada vez ' 
mais presente na maioria dos povos indígenas no Brasil. 
Diante desta consciência sentida como opressão, em muitos casos já ' 
insuportável, os povos indígenas têm exigido o direito ã auto-deter-
minação como sujeitos, autores e destinatários da sua prOpria histó-
ria. Suportam cada vez menos as tutelas e paternalismos impostos que 
os fazem objetos de manipulação. 

17. Os povos indígenas estão dando respostas a esta situação. Assem-
bleias e atos de auto-defesa de seus direitos, sobretudo no que' 
toca a integridade dos territórios, têm sido as principais for-' 
mas de expressão de auto-determinação de vários povos indígenas. 
Reconhecer, aceitar e apoiar decididamente os caminhos da auto-' 
determinação têm sido uma constante na linha de atuação do CIMI, 
que incentivou decididamente as assembléias de chefes inter-tri-
bais com resultados positivos. 
O CIMI tem procurado, também, acompanhar de varias formas concre 
tas e dar todo apoio aos movimentos indígenas reivindicat6rias 
de auto-defesa. 
Junto aos povos indígenas o CIMI continuará afirmando e testemu-
nhando o direito inalienável ã uma auto-determinação irrestrita. 
Informara sempre que for preciso, aos povos indígenas e â opini-
ão pública, sobre as ameaças e atos dirigidos que comprometam os 
caminhos da verdadeira auto-determinação. 
Questionara, sempre que for preciso, com todo respeito, mas tam-
bem com toda a verdade, os impasses no processo da auto-determi-
nação. 

18. Educação: No processo de auto-determinação os povos indígenas e' 
o CIMI valorizam como essencial a educação. 
Reconhecemos a existência e o valor inquestionável da educação' 
indígena, que continua tendo um dinamismo próprio para a vida de 
cada povo indígena. 
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Em situações de contato especificas, o CIMI junto ás comunidades indíge-

nas procurara enfrentar a vontade de alfabetização e de uma escolariza-' 

ção que, de nenhum modo, devera carregar os valores reprodutores de uma' 

ideologia de dominação. De nenhum modo pode-se aceitar práticas de esco- 

larização e internato, que constituem verdadeiros sequestros físicos 	e 

culturais das crianças indígenas. 

Para um trabalho de educação junto aos povos indígenas, o conhecimento ' 

da língua e a aceitação da sua identidade são condições fundamentais. 

Alfabetização e escola devem ser tomadas como técnicas complementares em 

uma situação de contato, e não como instrumentos substitutivos da educa-

ção indígena. 

19. Saüde: O contato da civilização ocidental com os povos indígenas a-

balou extremamente a saúde dos mesmos. Por isso temos uma dívida con 

creta a pagar através de uma assistência preventiva e curativa. 

Por outro lado incentivamos todas as iniciativas que valorizam a me-

dicina indígena como sistema alternativo e suplementará medicina o-

ficial, muitas vezes sofisticada e inadequada para os povos indíge-' 

nas. 

Sugerimos que se faça um levantamento concreto sobre o estado de sa-

(Ide dos povos indígenas de cada área, suas práticas medicinais ainda 

em uso e assistência médica prestada pelos órgãos oficiais ou as mis 

sões. 

No espírito de fraternidade em que vivemos durante esta Assembleia e ilu 

410 minados pelo Evangelho reafirmamos: "a razão de nossa esperança"(1 
, 15) são, junto a todos os marginalizados, os povos indígenas, nos qua- 
is não s6 encontramos "as sementes do Verbo" (Ad Gentes 11), mas sim 	o 
prOprio Verbo que se fez carne na periferia do mundo. 

Esta encarnação de Jesus de Nazaré exige de nós uma nova qualidade de ' 
presença e escuta como alimento da nossa fé no Senhor Ressuscitado, que 
precede os seus missionários em todos os lugares - ate os confins do mun 
do . 

Goiânia, 31 de julho de 1979. 
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O Cimi 
tem nova 
diretoria 

Do correspondente em 
GOIANIA 

A linha de atuação do 
Conselho Indigenista Mis-
sionário — Cimi — não de-
verá sofrer alteração nos 
próximos quatro anos a jul-
gar pela composição de sua 
nova diretoria, eleita ontem 
à tarde, durante a assem-
bléia que o órgão está reali-
zando em Goiânia e que se 
encerra hoje. Dos 65 partici-
pantes credenciados para 
votar 63 escolheram o nome 
de dom José Gomes, bispo-
de Chapecó (Santa Catari-
na) que era o candidato da 
preferência do ex-
presidente, d. Tomás Bal-
dufno. Este, por sua vez, vai 
continuar na diretoria do 
Cimi, pois foi eleito vice-
presidente com 57 votos. O 
novo secretário-geral, que 
recebeu 54 votos, é o padre 
Paulo Suess, que até agora 
era o secretário da regional 
Amazonas-Roraima. 

A assembléia ratificou 
ainda os nomes dos oito 
conselheiros e dos três 
membros do Conselho Fis-
cal que haviam sido indica-
dos em assembléias regio-
nais. 

O missionário padre 
Carlos Ubiale, secretário re-
gional do orgão no Mara-
nhão denunciou a atuação 
do antropólogo americano 
William Crock junto aos ín-
dios Canelas da aldeia Es-
calvado, naquele Estado. 
Segundo o padre, Crock, 
que há 20 anos estuda os 
Canelas, é responsável por 
uma "situação de servilis-
mo e dependência" entre 
aqueles índios, pois "provo-
cou uma falsa economia, 
baseada em presentes, gor-
jetas e salários a seus infor-
mantes, que são o cacique e 
o chefe do cerimonial". 

Padre Carlos afirmou 
que esses líderes que rece-
bem um salário mensal de 
Cr$ 300,00 cada um têm a 
função de relatar ao antro-
pólogo tudo o que acontece 
na aldeia. O estudioso ame-
ricano ainda "tumultua o 
calendário natural das fes-
tas tribais antecipando-as 
ou atrasando-as em função 
do seu próprio interesse. E, 
com isso, prejudica a econo-
mia já escassa dos índios". 

é74. 

Cimi volta 
a condenar 
política 
indigenista 

GOIANIA (O GLOBO) —
"A política indigenista ofi-
cial foi determinada estra-
tegicamente como parte do 
conjunto de instrumentos 
empregados pelo regime 
militar implantado no País 
a partir de 1964, para cum-
prir seu objetivo de expan-
são do capitalismo no 
campo brasileiro. Para 
cumprir esta política, o po-
der se utilizou de táticas di-
ferenciadas, ora a repres-
são, ora o diálogo". Este é 
um trecho do documento fi-
nal que o Conselho Indige-
nista Missionário aprovou 
ontem em Goiânia, no últi- 
mo dia da sua 	Assem- 
bléia Nacional. 

Hoje, a direção do Cimi 
divulgará os documentos 
sobre terra, autodetermi-
nação dos índios, evangeli-
zação, linha de ação do ór-
gão para os próximos qua-
tro anos e o depoimento de 
um índio sobre a realidade 
em que vive. Todos esses 
documentos foram votados 
e aprovados separadamen-
te na assembléia realizada 
ontem à tarde, no encerra-
mento do encontro. 

Bispo de 
Chapecó na 
presidência 
do Cimi 
GOIANIA (O GLOB) —

Com 63 votos de um total 
de 65 eleitores, D. José Go-
mes, bispo de Chapecó, 
Santa Catarina, foi eleito 
ontem à noite presidente 
do Conselho Indigenista 
Missionário. Dom Tomás 
Balduino, bispo da cidade 
de Goiás, foi eleito vice-
presidente e o padre Paulo 
Suess, do Regional Norte I, 
secretário. As linhas de 
ação da nova direção do 
CIMI serão definidas hoje, 
no documento final da V 
Assembleia-Nacional do 
Cimi, reunida em Goiânia. 

Em entrevista, D. José 
Gomes afirmou que o Con-
selho Indigenista Missio-
nário continuará aberto ao 
diá go com o Governo e 
lutando 	pela defesa do ín- 
dio. Frisou que rra situação 
1-5 índio é ainda angustian-
te, porque suas áreas con-
tinuam sendo invadidas, 
mesmo as demarcadas., 

Invasão de 
igreja vai 

ser apurada 
Do correspondente em 

ARACAJU 

A delegacia de polícia de 
Propriá instaurou inquérito pa-
ra apurar denúncia da diocese 
da cidade segundo a qual a ca-
tedral foi invadida, na hora da 
missa, por três fazendeiros que 
ofenderam e ameaçaram agre-
dir o padre Etienne Lemaire, 
que oficiava a cerimónia, e o 
agente pastoral Fábio Alves dos 
Santos. 

A invasão ocorreu em 26 de 
novembro do ano passado e só 
agora a delegacia abriu o inqué-
rito. A demora fez com que o 
bispo de Propriá, d. José Bran-
dão de Castro, ameaçasse fe-
char todas as igrejas da cidade 
até que o inquérito fosse aberto. 
De acordo com o bispo, essa 
medida seria tomada como uma 
forma de pressão para ajudar a 
Justiça. 

Um dos acusados da inva-
são é João Guimarães Brito —
irmão do prefeito de Propriá; os 
outros dois são Ivan Brito, pri-
mo do prefeito, e Paulo Resen-
de Figueiredo. Segundo a de-
núncia, eles entraram na igreja 
e levaram o pânico aos que as-
sistiam à missa, muitos dos 
quais saíram correndo. Para o 
bispo, tudo resultou da defesa 
que a diocese vem fazendo dos 
indios xocós, cujas terras foram 
ocupadas pelos Britos há mais 
de 90 anos. 

GOIÂNIA (O GLOBO) — No documen-
to divulgado ao final de sua III Assem-
bléia Nacional, o Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi) denunciou a invasão 
e a demora na demarcação das terras 
dos índios, além de afirmar que não recu-
sa o diálogo com o governo, ressaltando, 
porém, que "o principal interlocutor não 
é o Cimi, são os índios". 

No documento, o Cimi denuncia a inva-
são das terras dos Kaiapós-Xikhrin, da 
região do rio Cateté, próximo a Marabá, 
dos suruis, de Rondónia e dos Waimiris-
Atroaris e fala sobre a situação dos Ya-
nomanis, também de Roraima, 
"ameaçados pelas frentes minerado- 

Cimi: Funai é responsável 
rt\ pelos problemas dos índios 

ras", pedindo a criação urgente de um 
parque indígena. Outra denúncia é sobre 
o surto de tuberculose que já matou 85 
dos 300 Denis do vale do rio Juruá, no 
Amazonas, "diante do olhar indiferente 
da Funai". 

Segundo o documento da assembléia, 
após um levantamento da realidade 
indígena e missionária do país, a Cimi 
adotou como principais pontos de ação a 
"defesa das terras indígenas, o prosse-
guimento da luta pela completa demar-
cação das áreas e o apoio irrestrito à luta 
dos grupos indígenas pela reconquista de 
seu território". 
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FOLHA DE 

MANAUS (O GLOBO) — A Fundação 
Nacional do Indio pretende firmar-se co-
mo instrumento de preservação da cultu-
ra indígena, revelou ontem o presidente 
do órgão, engenheiro Ademar Ribeiro da 
Silva, que até o dia 11 estará visitando as 
comunidades indígenas do Amazonas e 
do território de Roraima, acompanhado 
pelo coordenador da Amazônia, general 	1 
Demócrito. Entre os grupos a serem visi-
tados estão os Waimiri-Atroari e as mis- 
sões de Tarauaca, Pari Cachoeira, Iaua- 	c 
reto, Pacu, Apui, Cachoeira, São Joa- 	c 
quim e Icana. 

Ademar Ribeiro confirmou que a Fu-
nai vem adotando dois métodos de traba-
lho: deixar o índio em paz com seus valo-
res culturais — e, neste ponto, ele consi-
dera as tribos da Amazônia mais felizes, 
pois ainda vivem em seus habitais natu-
rais; e incentivá-lo a procurar novos 
meios de sobrevivência, através de pro-
jetos comunitários, quando a civilização 
faz sentir seus efeitos. 

Antes de seguir para a reserva dos 
Waimiri-Atroari, na BR-174, Ademar Ri-
beiro defendeu estudos mais intensos so-
bre os índios, contando com a colabora-
ção de todos os que trabalham no setor, 
inclusive o Conselho Indigenista Missio-
nário — Cimi —, com o qual disse manter 
"um bom relacionamento": "Tudo o que 
o Cimi tem denunciado e que pode nos 
orientar, temos recebido com simpatia. 
Acho que o Cimi presta um grande servi-
ço ao índio e o seu presidente será muito 
bem recebiglo p r nós". , 

I+ a j  V141) C27 

Do correspondente em 
GOIANIA  

Começa hoje, em Goiânia, a 
r Assembléia Nacional do Con-
selho Indigenista Missionário, 
que vai eleger a nova Diretoria e 
discutir a atuação da Igreja fa-
ce a política da Funai e o pro-
blema de demarcação de terras 
indígenas. Além de bispos, pa-
dres e freiras estarão presentes 
vários lideres indígenas. 

Embora as candidaturas 
ainda não tenham sido lança-
das, o bispo de Chapecó, dom 
José Gomes, conhecido por seu 
apoio aos índios Kaingang e 
Guarani do Sul do País na luta 
pelas recuperação das reservas 
invadidas, conta com o apoio de 
dom Tomas Balduino, atual 
presidente do Conselho. Outro 
nome em evidência, para a pre-
sidência, é o de dom Henrique 
Froehlich, prelado de Diaman-
tino, Mato Grosso. 

(d,,4 5 P, 02y/a/)(3 

inicia 
Assembléia 

O GLOBO Sexta-feira, 3/8/79 

Funai quer criar órgão para 

demarcar e vigiar reservas 
BRASILIA (O GLOBO) — O presi-

dente da Funai, Ademar Ribeiro da 
Silva, disse ontem que está estudan-
do, juntamente com o IBDF, o Incra 
e a Sema a criação de um órgão es-
pecífico para demarcação de terra 
indígenas e vigilância de suas reser-
vas, bem como das reservas flores-
tais e ecológicas. A declaração de 
Ademar Ribeiro diz respeito à divul-
gação de um documento do  Conselho  
Indigenista Missionário_,que acusa a. 
Funai  de omissão quanto à invasão e  
à demarcação das terras dos índios. 

— O Cimi tem nos feito constantes 
acusações, mas a verdade é que ele 
é um órgão de grande atuação na de-
fesa do índio. Suas críticas têm fun-
damento e ajudam o nosso trabalho. 
O que é preciso compreender é que 
não podemos resolver tudo da noite 
para o dia por falta de recursos, já 
que, pela extensão das áreas indíge-
nas, a vigilância se torna um traba-
lho extremamente difícil — disse. 
DESMENTIDO  

Em São Luis do Maranhão o dele- 

gado da Funai, Major Alípio Levay, 
informou ontem que o chefe do posto 
indígena desmentiu a denúncia_ de  
que um índio guajajara fora tortura-
do por agentes da Polícia Federal, 
durante um operação de combate ao 
tráfico de maconha realizado em 
abril deste ano, no município de 
Amarante. O chefe do posto, José 
Pedro dos Santos, disse em seu rela-
tório à delegacia regional da Funai 
que não sabe de nenhum índio que 
tenha sido torturado dentro de sua 
área. 

A denúncia foi feita por dois índios 
guajajaras e divulgada no começo 
de julho pela comissão pró-índio da 
Sociedade de Defesa dos Direitos 
Humanos do Maranhão. Segundo os 
denunciantes, o índio Cícero Jeovita, 
aleijado e com mais de 60 anos, foi 
violentamente espancado por agen-
tes do DPF, ficando impossibilitado 
de caminhar por vários dias, em 
conseqüência dos golpes de palmató-
ria que recebeu nos pés e nas mãos. 

Adernar Ribeiro 
diz que Funai 
quer preservar 
cultura indígena 

Cimi critica 
a politica 
da Funai 

GOIANIA Do Correspon-
dente) -- A 3." Assembléia 
Nacional do Conselho Indi-
genista Missionário. órgão da 
CNBB. divulgou nesta cidade 
documento final deste encon-
tro no qual afirma a posição 
intransigente do Cimi em 
defesa das terras indígenas. 
o prosseguimento da luta 
pela completa demarcação 
da área e o apoio irrestrito à 
luta dos grupos indígenas 
pela reconquista de. seu 
território. O Cimi também 
acusa de -- incoerente e irres-
ponsável" a politica da 
Funai. denuncia diversos 
casos de invasão das terras 
indígenas e pede ao Governo 
Federal que solucione "com 
urgência" a situação do índio 
no Brasil. 

"A situação dos lanomamis. 
de Roraima" 	afirma o 
documento --• "ameaçados 
pelas frentes mineradoras da 
Companhia Vale do Rio 
Doce, exige urgentemente a 
criação de um parque indí-
gena como medida eficaz 
para sua defesa: os Para-
kanás. no Pará. vitimas da 
rodovia Transamazõnica e 
da politica incoerente e irres-
ponsável da Funai. per-
manecem ainda . depois de 
repetidas transferências. à 
espera da demarcação e 
garantia de suas terras". 

Em outro trecho: o docu-
mento do Cimi denuncia as 
invasões das terras dos in-
dios Kaiapós-Xikhirins. da 
região do Rio Catete. pró-
ximo a Marabá: dos Suruis. 
de Rondônia: dos Waimiris-
Atroaris. e a tuberculose que 
já matou 85 indios Denis do 
Vale do Rio Juruá." 

O Cimi faz também seu 
repúdio ao sequestro de que 
foi vitima. há poucos dias. o 
missionário Nicola Arpone, 
coordenador regional do 
Araguaia-Tocantins. se  
solidarizando -- incondicional-
mente com o seu trabalho e a 
atuação da Comissão Pas-
toral da Terra na defesa dos 
trabalhadores de todo o 
Pais". 

- •Profundamentet preo-
cupado com o crescente 
número de conflitos que é o 
resultado inevitável de uma 
politica de concentração da 
terra nas mãos dos grandes 
grupos econômicos, que lan-
ça milhares de trabalhadores 
sem terras sobre as áreas in-
digenas". o Cimi reafirma 
sua posição de trabalhar jun-
to a outros organismos da 
Igreja, especialmente com a 
Comissão Pastoral de 
Terras. "no sentido de apoiar 
e estimular a luta desses ex-
plorados contra as injustiãs 
de que são vitimas". 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

FUNAI 

INFORMAÇÃO Nº53  

REF.: RDG. Nº 1609/1qDR/79.  

Sr. Superintendente Administrativo 

Encaminho a V.Sa. o radiograma n2  1609/1qDR, 

de 05.12.79, em que o Sr. Delegado informa estar a imprensa lo-

cal divulgando notas de repúdio ás declarações do Sr. Presiden-

te da FUNAI. Tais noticias tem origem do AMAPAM, CIMI e KUKURO. 

A consideração de V.Sa.. 

Brasília-DF, 12 de Dezembro de 1979. 
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AQUIDAUANA 1n2., 
a) Os membros ao Encontro, missionários', padres e chefes 	indl.genas 

discutem problemas referentes a: ,.2aild,J, vícios adquiridoá peles 

aios, apoio deficiente da FUNAI, influencia dos grupos 	econômicos 

(invasão de. terras), exploração da mão de obra barata. 

b) O trabalho está sendo feito por meio de.  04 .a 05 grupos de estudos 

desde o dia 20 de maio de 1975 (previsão para o término:. 23 de maio 

de 1975) encarregados de discutir assuntos relacionados com problemas 

de suas respectivas áreas; problemas das reservas discutindo-os ros _ 

teriormenteem plenário. 

c) 2s reuniões realizam-se pela Darte da manhã, a tarde e a noite. 

d).  Os elementos estranhos ao CM não tem acesso as discussões. O Pa 

dre IASI, alegou .que tal medida fora adotada pelo fato de que em 

sença de estranhos, mesmo da imprensa2  os intezrantes do CIMI não dis 

cutem com espontaneidade os problemas'de suas áreas. 

e) O Padre MIGUEL.  DO NASCIMENTO, de AQUIDAUANA4T, deu a sejainte ex 

plicação referente ao caráter do-Encontro: "Esse pessoal e gente mui 

to boa, mas já levaram- tantas CaCetadas da FUNAI que tem medo do go 

verno criar empecilhos parao deSenvolvimento de seus trabalhos". 

f).0 Padre EGYDIO, membro da cúpula do O=.1, sediado em BRASILIA/D2, 

está participando. como coordenador 'no -Encontro. 

g) Há um representante do PARAGUAI no .Encontro. 

1.0bietivo do Encontro  

a) É o 72 Encontro Regional de Pastoral indigena, e o 22 emMATO GEOS 

SO. Tem como objetivo estudar a situaçUo em concreto dos grupos indo.. 

nas de cada região, do Sul de MATO GROSSO. O 12 Encontro foi ao Norte. 

partir desse estudo, dessa situação, traçar linhas de ação, para Lia 

lhor atendimento aos grupos indigenas. Essas linhas de ação se eonere 

tinam em cada região de acorde com as nececSidades. 'Anui luSs 

mos que não há propriamente um serviço,organizado l termos de 

ja, 	então nos vamos para uma. Pastoral Indígena na are a do Sul de 



wt(2.1.•01  

GROSSO. Essa Pastoral será coordenada por uma equipe volante do Cl2.11.-

Conselho Indijonista Missionário.Essa equipe será auxiliada por re: 

pons:Iveis locais, assim cm DOURADOS/MT, haverá um, em coRTIGIV,:c2 .ave 

rá outro, em AQUIDAUANA/MT outro. p objetivo do*trabalho dessa equipe 

e buscar entendimentos com os chefes dos postos com os índios e com 

elementos da Igreja, para elaborar. planos concretos . de ação". 

b) Esse trabalho.visa também conscientizar as populações indígenas a 

respeito de.seus direitos, bem como a população envolvente, isto :5.,os 

brancos residentes na área. 

c) "Uma outra conclusão que tiramos á que deve-se conseguir um levar_ 

tamento das vantagens, da situação. .concreta de cada grupo, com vistas 

a uma revalorização dos padrões da cultura indígena, isto e, mostrar 

que a língua deles ã um valor, religião que tinham, ritos, organiza-

. ção social, coesão do.grupo, respeito pela. familia". 

d) Outra conclusão do Encontro: realizar no Sul de MATO GROSSO, Encon 

tros de lideres indígenas nos moldes dos' já realizados em.  AQUIDAUANA 

MT, em 1974 e recentemente no Rio Cururu (PAR r),‘  

2.Linhas gerais do processo de inte;:racão do índio, segundó- o =I, com 

paradas à política da FUNAI. 

-.A linha do C= é totalmente alheia a linha da FUNAI, o processo de 

integração. A linha do CIMI com respeito a integração do indio, bem 

diferente da FUNAI, porque ela (a.FUNAI)'visa transformar o índio nu 

ma mão de obra produtiva, enquanto o CIMI visa a pessoa toda de índio  

não scS .a utilidade de suas Mãos,.a.pessoa teda,,o homem e não com:que 

ela seja útil 	 Ainda hd.pouco quando o Presidente 

da FUNÁI esteve em CAMPO GRANDE, disse que o índio Tereno, por 	seu 

grau'de civilização está pronto a ser integrado à população, pronto a 

ser integrado diretamente à sociedade, entretanto o Estatuto fala de 
luza  integração progressiva e harmoniosa. 

3.Comentg.rios sobre o Simpósio de MANAUS/AM (FUNAI e cimi) 

"a).  O que aconteceu a1 foi o seguinte: o CIAI, representante das 

soes procurou dar ao encontro (FUNAI - Misses Religiosas); um cun::,) 

de autenticidade, de diál.o o francO:,muito propalado pelo General TS 

não posto en. przítica por ele mr.o. 



't) O Encontro fel dos MissionárSos com tcua a 	(Ia 	cz 

presentantes da FUNAI ficaram calados, são subalternos, w.lbservien 

tes. Se há divergencias entre FUNAI e CIMI e. mais com a clipula: burc, 

critica, em outras camadas da FUNAI há mais sensibilidade ao probl,J 

ma conuequentemente há mais afinidade com a linha CIMI. 

c) O que aconteceu em MANAUSAM' veio abrir os nossos olhos para a 

cessidadé de uma defesa do índio ainda que tenhamos que correr 

quer risco já que ficou claro em:MANAUS/AM .que a própria FUNAI nada 

pode'fazer para o índio, quando determinações, ou decisões tomadas 
, 

por orgaos superiores venham prejudicar o fndio. O Gen. ISMARTH dis 

se 1ND que resolve ei nivel ministerial a FUNAI não pode dizer nada", 

Dal eu (Pa. IASI) ter dito lá nesse encontro: "Então não-resta a.lzer 

.nativa à FUNAI. assistir passivamente a morte do índio e por isso pra 

pus lá que a sigla."FUNAI" fosse lida Funerária Nacional do fndio. 

d) 0 CIWI.está a favor dó índia tal ponto que 'Quando se_ realizou 

na Universidade Federal de Mato Gresso, em CUIABÁ/MT, u encontro 

o representante'da FUNAI disse .que o Encontro estava.  sendo 50% a fa 

vor do índio e 50% contra a FUNAI, ao que os missionários presentes 

concluiram: "Então está sendo 100% a favor do índio"." 

4.Vinda do Presidente .da FUNAI w 'DOURADOS/MT  

ti Eu.diria que essa vinda do Presidente da FUNAI, veio provar mais 

uma vez a pouca eficiência das Delegacias Regionais da FUNAI. Um de 

legado desse ganha 7,8 mil cruzeiros por mes é para resolver um pro 

blema precisa viro Presidente..". 

. 
5.Problemas encontrados pelos misbiona:rios- junto as Reservas  

"Os prob'emas que os mi.irAiOn(!Xj.();3 t7A1 encQntrados é poder defender 

as áreas indígenas da ganância' dos latifundiários." 

3( 	i4 	* 	• 3( 	 x 	3* 
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MINISTÉRIO DO 

FUNDAÇÃO NACIONAL 
1.a Delegacia Regional 

Sub-Coordenação do Amazonas — SUB - COAMA 

OF.N2 766/IADR/79 MANAUS—AM. 

   

Ém  16.10.79 

SENHOR CHEFE, 

• 

• 

PASSO AS M'AOS DE V.SA, PARA CONHECIMENTO E PRO— 
. 	 • 

VIDENCIAS QUE JULGAR NECESSARIAS O OFICIO PB N2 0039/119/ 
• 

AMA/79, ATRAVES DO QUAL A REFERIDA AGENCIA SOLICITA DA — 

DOS A RESPEITO DA ASSEMBLEIA REGIONAL DOS ÍNDIOS REALIZA 

DOS EM LABREA/AM. 

NICIPIO 

CUMPRE—NOS ESCLARECER QUE APESAR DO REFERIDO MU 
• 

PERTENCER AO ESTADO DO AMAZONAS, A CITADA ÁREA * 

ESTA JURISDICIONADA A 8A DELEGACIA REGIONAL, EM PORTO * 

VELHO. 

OPORTUNIDADE, REITERO A V.SA PROTESTOS DO MAIS 

PROFUNDO RESPEITO. 

Fundação Nacional do Indio 
1. De

/
egafia Regi ial 

Kazuto Kavamoto 
DELEGADO 

• ORT. 757 - P de 27 - 7 70 

0„v,, q.4o.45. 
KeMc tY9 (s3M-Ps-.11rurilli' 

À V DRi• 

/124/161  

AO ILMO.SR  

DR. ALVARO ESTEVES CALDAS 

MD. ASSESSOR—CHEFE DA ASI/FUNAI 

BRASíLIA—DF 

Cw.,i 6., 4. m. 
Vt6-405 

f"k/Strif. 
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DELCY GORGOT DOUBRAWA 

¿EMA CHEFE DA AMA/SNI 

E I N TARIO É ,<._ P N.:ÁVEL PLLA 
MA \UiENÇÃO DO SIGILO DESTE 
DOCUYt N TO ( t. 12 do L.)•• • n 'J 79.099/77. 
do tkegulamen o para Salva g uarda de 

Assuntos SIO osos). 

CONFIDENCIAL 

CONFI  NCIAL 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

AGENCIA DE MANAUS 

OFÍCIO PB Nº 0039/119/AMA/79 	 Manaus - Amazonas 

DO: CH AMA/SNI 
	

15 de outubro de 1979 

AG: ILMO SR DELEGADO REGIONAL 

DA FUNAI 

Senhor Delegado, 

Solicito a colaboração de V.Sa., 	no 

• 

sentido de fornecer a esta AR, em caráter sigiloso e com a urgen-

cia possível, dados que respondam aos itens abaixo citados: 

- Qual a entidade e/ou pessoas que promoveram a Assembleia Re-

gional dos Índios, realizada em LÁBREAIL; 

- Quais os assuntos tratados na Assembleia; 

- Quais as áreas reclamadas pelos índios. Especificar limites e 

situação em que se encontram referidas áreas; 

- Quais as tribos e quantos índios vivem nas áreas reclamadas; 

- Outros dados julgados úteis. 

Na oportunidade, apresento protestos de 

consideração. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

MEMO iQ 153/79-ASI/FUNAI 	 Brasília-DF., 

Em 24.0UT.79 

Do: Assessor Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Delegado Regional da 8a.DR/FUNAI 

Assunto: Assembleia Regional de índios 

Sr. Delegado, 

Solicito a V.Sa. fornecer a esta Assessoria, 

com a urgência possível, dados que respondam aos Itens hbaixo cita 

Jos: 

- Qual a entidade e/ou pessoas que promoveram a Assembleia Regional 

dos Índios, realizada em LÁBREA/AM; 

Quais assuntos foram tratados na Assembleia; 

- Quais as áreas reclamadas pelos índios. Especificar limites e si- 

tuação em que se encontram referidas áreas; 

- Quais tribos e quantos índios vivem nas áreas reclamadas; 

- Outros dados julgados úteis. 

CONFIDENCIAL 

• 

• 
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Do 	DELLGADO DA SaDR/FUNAI 

  

Porto Velho - RO. 
Ao 	: iLM2.5r. Cel. ANTONIO ESTEVES MIAU 

DD.„CH4FE DA ASI/FUNAI 
	 Em , 06-11-79 

Assunto: REF. mEmg. N2 153 DE 24-10-79 

Senhor Chefe, 

Com relação às questoes solicitadas por essa Che — 

fia, tenho a informar o seguinte :— 

1) A la Assembléia Regional Indígena realizada em 

Lábrea, foi organizada por elementos do CIMI. 

2) Desconheço os assuntos tratados na reunião, pois 

não participei da mesma, como também nenhum outro funcionário, ou índio assisti 

do diretamente pela FUNAI nesta área. 

3) Devido a FUNAI não possuir nehhuma infraestrutu—

ra na região, não temos conhecimento da área pretendida pelos índios. Tanto os 

índios que habitam  de Lábrea,  como em Humaitá, pertenciam anterior 

cidades de 

no município 

mente à laDR/FUNAI em :.:anaus, entretanto devido a proximidade dessas 

Porto Velho, o Sudeste e Sudoeste do Estado do Amazonas, passou para jurisdiçao 

da SaDR/FUNAI. Entretanto mi nos passaram os problemas, uma vez que nenhum re—

forço de recursos foram alocados para esta Delegacia. 

4) APURINX, com uma populaçao de 720 pessoas, 

JAMA11ADT, com uma populaçao de 69 pessoas, 

TENHARIN, com uma população de 120 pessoas, 

JUTA, com uma população de 10 pessoas (2 famí 

lias, 

buídas 

PAUL/MI com uma populaçao de 400 pessoas distri 

entre os Rios Purus, Ituxí e Tapauá, 

DEN{, com uma populaçao de 100 pessoas e 

MURA—PIRAHÃ, com uma população de 100 pessoas, no 

Rio Maicí. 
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"A nomeação pera ores'dent cia Funai 
do Ccrc-cl Jcao Carlos Nobre da Veia nos 
clã clara idéia de que cs povos indígenas e a 
rmai ainda não foram atingidos pelo clima. 
O( abertura, r::_rque estão em pleno regime 
(Material". F.  ta é opinião do Curti (C0118:1110 
Indignista Misionário). 

Prn neta o"stribuida à imnrensa depois de 
- luencicnar o currículo do Coronel João Car- 
los Nobre da Veiga, o Cimi 	"Parect.N 
que ele não está p:-.)r fora oa questão indige-
nsfa come se vem apresentando. Como 000r-
denadcr da Segurança e Informações da Ca. 
Vele clç li!° Dcce, Geologia e Mineração S.A. 
cle .,.aberts. pelo menos, que esta multmacienal 
é jnvasera de terras inorgenas cento a dos ya-
21Ortinnj (RO1 d a dos tupiniquins (ES)". 
"AMIGO DO INDIO" 

'talvez, crz o Cimi !Ile. seja importante. ig-
norar este tine de expriêncra no passado, no 
=frente cem a questão indígena num roo-
mento em que. o Coronel J.;.áf.; Catlos N•Arre, 
da Vrfga ocire construir cm torne de s, uma 
itnez-!m dc "amigos cios ind:QS".  

n C'mi reclame que para a s'res:-;s:'.0 dn 
Adhernar .1-.Zibe:'ra ct.aE:lva, índios ¡rad 1,,::-

nistas e Lincicnár;os (l-. Furtar nãr) foram e::rt 
zultadcs. En;:tenta crie o pro-,.::sso 	..szollta 
"penetrou não apenas nas cemon.t.tos in-
oigenas mas até e, uróprio órgão otieial, ean,) 
es pc.'rtugueses .pcnetraram em 1500. A sn.b-r: 
tratando todo .E dc jglorantc, riw e barbaffl. 

f..) Coronel João Caries Nobre da Veiga, 
para o Cimi ao declarar que cs Governadores 
de Roraima e Mata Grosso — 	ges eni 
potencial dcs Medes" — se subordinara° à 
legislação federal, "atribui a 2r pi Ó1::' o um 
pcuer mágico". 

"Ecperamos que o Corcnel, 7io sou 
tipo c:e contato com índios e indigenistas. te- 
nha a oportunidade 	cenhecer a veulactoira 
histér:a do Brasil, que certamente não co-
nheceu quando estudante. Patt...ulnrir.-mte 
a dos pavor  indígenas, esmagados qu: 
peles 	celenialistas co2. peattigtrs2s 
e. e.té hoje, per não menos ectorrialibta-.; e dc-
predadcres corno cs da Vale do Rio Doce". 
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Andreazza deixa esfriar a 
demissão do Pte. da Funai 

BRASÍLIA — A questão criada pela 
ameaça de pedido de demissão do engenhei-
ro Adhemar Ribeiro da Silva da presidência 
da Funai somente será definida esta semana. 
O encontro de Adhemar Ribeiro da Silva 
com o ministro do Interior, Mário Andreaz-
za, durante a semana que passou, foi cancela-
da por este último, argumentando que prefe-
re ver o caso "esfriar" o suficiente para que 
possa pedir ao seu auxiliar que continue no 
cargo. 

Durante a semana, em Bràília, uma 
suposição tomou corpo entre os funcionários 
da Funai e religiosos ligados à questão índia-
nista, relacionando o pedido de demissão a 
uma jogada para reforçar Adhemar Ribeiro 
no cargo, tendo em vista as inúmeras pres-
sões que vem recebendo de diversos setores 
descontentes com sua atuação frente ao ór-
gão. Esta hipótese foi fortalecida por uma 
entrevista do próprio funcionário, quando 
qualquer explicação foi protelada para "de-
pois da conversa com o amigo e chefe". 

O ministro Andreazza convocou uma 
entrevista coletiva para dizer que tinha ciên-
cia do pedido de demissão de seu auxiliar, 
mas que fará "todo o esforço possível no 
sentido de obter sua permanência frente à 
Funai". Por isso achou melhor adiar o en- 

contro previsto para terça-feira para depois 
de urna viagem ao Nordeste, onde participará 
de uma reunião do conselho da Sudene, 
"quando o caso estiver mais frio". Ele negou 
as pressões que estariam forçando a saída de 
Adhemar Ribeiro, além de elogiar seu traba-
lho frente ao órgão, garantindo ainda a de-
marcação das reservas indígenas até 1981, 
previsão que reforçou com a liberação de 
uma dotação de verbas do Fundo de Assis-
tência Social — FAS — tri última reunião do 
Conselho de DesenvolvimCfko Social. 

BISPO ELOGIA ADIIENIAR — O bis-
po de Teófilo Otoni, Dom Quirino Adolfo 
Schimitz, membro do Conselho Indigenista 
Missionário (C14 )lamentou ontem o pedi-
do de demissão do presidente da Funai 
Adhemar Ribeiro, a quem considerou "com-
preensivo em favor dos índios" e que tinha 
projetos importantes a realizar como a.de-
marcação das terras indígenas. 

Para Dom Quirino, o pedido de demis-
são de Adhemar Ribeiro tem ligações com a 
grande barreira que é a demarcação de terras, 
impedidas por grandes grupos económicos. 
Segundo ele, a linha da Funai deve estar sem-
pre ligada à Igreja. "Que é missionária por 
excelência, mas que, no entanto, não deverá 
jamais ter o dirigente da Funai". 
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D. Bnicluino e a Funai 
GO:ANIA — O bispo do Gcrás c vice-presidente doa. 

Indigutista Mis:ion • Dom Tomas Balduino, rfirmou ontem que 
.cas ~lios braseleirc4 n sadia de Ademar Ribeiro da 

Presidi!ricia rl,r Funai e, pior ainda, se seu sucessor for o coronel 
Élcio Cornes Soares, do serviço de Segurança do Ministério do 
Interior e priscos ligada às empresas madeireiras. Se isto acontecer, 
estará configurado um grandu retrocesso", 

Dom Tornas Balduino remiu] gear: as comissões pro- índio do 
todas as regidos estão enviando mensagens do solidariedade a 
Adornar Ribeiro. 

4 
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Belo Horizonte (AE) Com exceção do gene•al Jerónymo Ban-
deira de Melo. -que era mal intencionado-. os outros três 
presidentes da Funai, inclusive o atual. sá,: pessoas -de boa 
vontade ou bem intencionadas, mas incompetentes para o 
Cargo-, na opinião do ex-secretário geral da Cimi e atual presi-
dente do Instituto Antrophos do Brasil. padre Jose Vicente 
César. Em entrevista dada ontem em Belo Horizonte. ele acres-
centou que o presidente ideal para o orgão poderia ser "um 
general bem assessorado-  (antes do engenheiro Ademar Ri-
beiro da Silva, que poderá deixar o cargo segunda-feira. tam-
bém ocuparam a presidência o jornalista „José de Queiroz 
Campos e o general lsmarth de Oliveira). 

Fazendo criticas indiscriminadamente à Funai e ao-
principalmente pelo fato de os dois orgãos não conseguirem 
harmonizar suas posições e trabalharem em conjunto em be-
nefício dos indígenas, o padre Vicente César oetendefrá 
desvinculação da Funai do Ministerio do Interior e a criação oI 
um "ministério das nacionalidades indígenas". para cuidar do 
problema dos 200 mil indios do Brasil. 

Entre as criticas à Funai, incluiu a -excessiva mordomia" 
em Brasilia e disse que 80 por cento do orçamento da Funai são 
gastos na capital federal, "onde não há nenhum grupo indi-
gena". Segundo o padre César. o orçamento do orgão (que 
deverá ser de CrS4C0 milhões no próximo ano) seria suficiente 
para execução das tarefas mais urgentes como a demarcação 
de terras. O ex-secretario geral do Gim'. lembrou que a pro-
messa do ministro Mario Andreazza de demarcar todas as 
terras indígenas ate 1981 e manifestou seu desejo de que isto 
realmente ocorra. -pois o prazo de cinco anos previsto pelo 
Estatuto do Indio terminou em dezembro do ano passado e o 
órgão até agora só demarcou um terço do total-. 



"Ou o indio ou o progresso brasilei-
ro" disse o vice-presidente do Conselho 
Indigenista Missionário, o bispo da Cida-
de de Goiás, dom Tornas Balduino, ao en-
cerrar o curso sobre "Indtos do Brasil", 
promovido pelo Instituto Goiano de Pré. 
História e Antropologia. da Universidade 
Católica de Goiás. 

Segundo o bispo, de 1900 a 1957 fo-
ram exterminados cerca de um milhão de 
Indips brasillaros. "Só porte ter sitio ma- 

. • lança", artituou dom Tomás Balduino, 
ressalvando porem que "apesar de tudo o 
incho sobrevive e está aumentando nume-
ricamente. Alguns grupos estão recupe- 

• 

	

	
rando sua cultura e se reapresentando co- 
mo indios". 
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opção única 
para salvar índios 

IDENTIDADE 
No Brasil Colónia, disse o vice-

presidente do Cimi, os missionários se 
encarregaram de abrir caminho no meio 
indigena para a coroa portuguesa. Padre 
Manuel da Nobrega ia encarava o indio so-
bre dois aspectos: a semelhança com o 
portugés era o aspecto bom. a disseme-
lhança era o aspecto mau. O indio não era 
visto no seu mundo. na  sua fronteira. Era 
sempre visto em relação ao branco. A fé 
era colocada a serviço da ideologia e do 
poder económico colonial. A atitude dos 

✓ missionários era uma atitude doutrinaria 
ligada ao projeto colonial. 

A primeira fase da missão foi a fase 
litorânea, cujos missionários foram os je-
suítas. A segunda fase foi a conquista do 
sertão pelas calhas dos rios. A terceira fa-
se foi a da ocupação do Maranhão. Na se-
gunda e na terceira fases, os missionários 
foram os franciscanos. 

Surgiu depois - continua dom Tomás 
Balduino - a conquista por estradas, par-
tindo de Vitória e São Paulo. No Noroeste, 
na época do café, houve choque dos Kain-
gang. As colónias européias tiveram que 
massacrar os indios para a ocupação da 
terra. A mentalidade urbana sentia um in-
dio romántico, poético - como os persona-
gens de Gonçalves Dias. José de Alencar 
e outros autores. Essa mentalidade termi-
nou por se mobilizar contra as chances 
praticadas contra os indios. 

Nessa mesma época surgiu o mare-
chal Cândido Mariano Rondon. com  sua 
mentalidade positivista, que apresentou o 
indio Nhanbiquara com toda a sua beleza 
e pureza. Simultaneamente, o diretor do 
Museu Paulista aconselhava exterminar o 
indio. O indio não podia impedir o pro-
gresso da civilização. Se ele resistisse de-
via ser exterminado porque não repre-
sentava qualquer força de progresso. 

Em .1910. Rondon conseguiu do go-
verno a criação do Serviço de Proteção ao 
Índio (SPI). que visava o respeito ao indio 
e deixá-lo viver a sua vida. sem precisar se 
integrar a sociedade branca. Era preciso 
respeitar suas culturas. suas vidas, "Mor-
rer se preciso for malar nonca''. 

No perimiu de 1900 	seis tribos 
(Oram atingidas pela economia agricola. 

13 pela pastorear e 9.1 pela e:xlrativa. "f sse 
eXICM111110 Ui) PlOil! tear ,i lu raie arco 

matança' - 	 Tianas (t ilrkunO;  
O SPI ter min( iti ites.:olvido por cia rup. 

çáo e inCap.e'alatli. Sumiu a F usai itni 
1969 e o Estatuto do linho f!IYI 1973 -E sie 
estatlitu O o que na tli, incline em inaieria 
de,  garantia Ia tiara. ala ultard e da vida 
indígena. A lei e omito bua. mal. a gral' atu-
ra do sistema eirectitivii 4• contra o (Sue a 
lei propõe Os tecnocratas e•Xii, a serviço 
do sistema capitalista. que tem prioridade 

obre o incho. Toda a ideologia da coloni-
zação portuguesa ressurge com a elle-
çpaçâo da Amazónia" • afirma 

CUMPRIMENTO DO ESTATUTO 
"O povo começou a cobrar o cumpri-

mento do Estatuto do Incho Houve então 
uma tentativa de mudança do Estatuto 
através da regulamentação da, emanei-. 
pação do indio, que no fundo era a eman-
cipação da terra do .indio" -abona dom 
Tomás Balduino. citando as•palavras do 
ministro Mário Andreazza, do Interior: "O 
indio está cansado de ser Indio". 

"Mas, apesar de tudo isso, o indio 
sobrevive e está aumentando nuinerica-

- mente. Alguns grupos estão recuperando 
sua identidade e se reapresentando como 
indios" 

"Ou o indio ou o progresso brasileiro. 
O indio percebeu este dilema e começou a 
perder aquela imagem de indio bom, com-
portado. selvagem puro e pacifico. Co-
meçou a revelar sua face politica. Entende 
a jogada e reage em nivel tribal e entertri--
bal. As reuniões de caciques demonstram 
essa face politica, essa unidade. visando 
a luta por seu futuro. O cacique dos Mun-
ducuru. no Alto Tapajos. falando aos ou-
tros caciques, disse: -Antigamente quan-
do nós nos encontravamos. era para bri-
gar; mas hoje para nos unirmos" Essa ati-
tude politica e guerreira dá aos nossos 
indios um futuro. Um futuro que é 
também o nõ-Sso futuro"- concluiu o vice-
presidente do Conselho Indigenista Mis-
sionário. 
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Bispo: 1 milhão de índios 
foram mortos em 57 anos 
GOIANIA (O GLOBO) — O vice-

presidente cio  Conselho toLtimpoista Mis-
Dom Tomás Balduino, que é 

spo da cidade de Goiás, disse no encer-
ramento do Curso sobre índios do Brasil, 

• promovido pelo Instituto de Pré-Historia 
e Antropologia, que "de 1900 a 1957 foram 
exterminados cerca de um milhão de 
indios brasileiros". 

— Só pode — disse Dom Tomás Bal. 
duino — ter sido matança. Mas apesar de 
tudo, o índio sobrevive e está aumentan-
do numericamente. Alguns grupos estão 
recuperando sua cultura e se reapresen-
Vindo como indios. 

O bispo disse que "no Brasil colónia os 
missionários se encarregavam de abrir 
caminho no meio indigena para a Coroa 
portuguesa". "A fé era posta a serviço 
da idelologia e do poder económico colo-
nial. A atitude dos missioários era uma 
atitude doutrinária ligada ao projeto co-
lonial", assinalou. 

— Surgiu depois — continuou Dom To-
más — a conquista por estradas, partin- 

do de Vitória e São Paulo. No Noroeste, 
na época do café, houve o choque dos 
kaingang. As colônias européias tiveram 
que massacrar os índios para a ocupação 
da terra. 

— Em 1910— continuou — Rondon con-
seguiu do Governo a criação do Serviço 
de Proteção ao Indio (SPI), que visava 
ao respeito ao indio e deixá-lo viver a sua 
vida, sem precisar integrar-se à socieda-
de branca. Era preciso respeitar sua cul-
tura, sua vida: "Morrer se preciso for; 
matar nunca". 

Dom Tomás Balduino disse que de 1900 
a 1957 seis trilhos foram atingidas pela 
economia agricola, 13 pela pastoril e 59 
pela extrativa. 

— O SPI — disse — acabou sendo 
dissolvido por incapacidade e corrupção. 
Surgiu a Funai em 1969 e o Estatuto do 
Indio em 1973. Este Estatuto é o que há 
de melhor em matéria de garantia de ter-
ra, da cultura e da vida indigena. A lei é 
muito boa, mas a estrutura do sistema 
executivo é contra o que a lei propõe. 

"IP 

• 
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.te anNees2© centra 
a eNpkniago e:a 

riqueza arga7t3gu 
GOIANIA, (AE-JSC) - A secção goiana do Mo-

vimento de Defesa da Amazônia, fundada.-anteon-
'tem em Goiânia, durante mesa redonda assistida 
por mais de 500 pessoas e de que participaram, en-
tre outros, o bispo Iluin Tomás lialduino,  de Goiás 
Velho, c o antropólogo Olímpio Serra, ex-presiden-
te daFunai, lançou ontem uni manifesto no qual se 
propõe a "lutar intransigentemente contra os con-
tratos predatórios de exploração florestal, contra a 
devastação da Amazônia, contra o Prajeto Jari e 
pelas liberdades democráticas", assumindo ainda 
as palavras de ordem "terra para quem nela tra-
balha" e "a Amazônia é nnssa". 

Segundo o documento, "a solução pura a Ama-
zónia e os graves problemas que afligem o povo 
brasileiro não partirá do atual regime ditatorial, 
por ser ele representante e defensor dos interesses 
do grande capital nacional e estrangeiro". Para o 
MDA-GO, "só o povo consciente e organizado em 
um grande e forte movimento popular conseguirá• 
por fim à pulitica antinacional, antidemocrática e 
antipopular do regime ditatorial". 

• 

• 
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.''''--' • A situação de mais de  12 mil índios  distfibuidos 

em 33 grupos existentes na área coberta pelo CIMI —

Amazônia Ocidental (Acre, Rondônia e parte do Estado do 

Amazonas) é tão calamitosa que o bispo paraguaio, Don 

Alejo Obel:ar, preáente à III Assembléia Geral do CM! 

não se conteve e interrompeu a exposição Regional para 

exclamar estarrecido: "Mas isto não é possível: Isto é 

um verdadeiro Onocidio", 	• 
Isto é possível porque o grande latifúndio, opo!a-

do por políticos e com a conivência da Funai e do próprio 

Estado, está invadindo e expropriando via' ,ntamente os 

:terras indígenas, em conflitos tão ferozes que lembram a 

penetiação do Oeste nos Estados Unidos do século passa-

do. A situação é explosiva e a intensidade dos conflitos já 

levou a genocídios, como o massacre de mais de 40 Juma, 

• em Tapouá, cujos cadáveres desapareceram no igarapé do 

Onça; sem ab menos terem seus corpos sido encontrados. 

e empresas como a CO- 	cada palmo de terra. 

que a organização e a 

defender-se e começam a realizar assembléias e' 

a descobrir novas formas de luta. 

O grande latifúndio 

PERSUCAR, a MANASA, a PARANACRE. a COLO-

NIZADORA ITAPIRANGA, o grupo do senador 

Altevir Leal (kena— Acre) e outros, apoiados 

peles pcKticcs Iscais, per prefeitos e vereadores, 

penetraram em território indígena, apropriando-

se de suas teres e abrindo conflitos de tal magni-

tude que as tropos de choque do Polícia Militar 

e% Amazonas mais de uma vez se deslocaram de 

Manaus para intervir na área• 

Colcnos vindos de tcdos os estados do are-

si) -7- só em Rondônia existem 23 mil famílias 

iern terra — ao esbarrarem na estrutura lutifun-

&rio, são lançacloi e empur:ados pelos grandes 

preprietários centra os inc:cts, em busca de terra; 

ecu:o tempo, a Cclonlzadora !tapiranga gri-

lou mis de 1 milhão de ha. A maioria das terras• 

indígenas não foram demarcadas ou sequer de-

limitadas e aquelas que o foram — como a re-

. serva dos SURUI e CINTA-LARGA no Parque In-

dígena de Aripuanã .(Rondônia) — continuam 

'sendo inv..:clidas. A Cidade de Espigão do Ocstn 

foi conscuIda ao redor das molecas dos índias. 

Ga:impetres. posseiros, fazendeiras e oven. 

iutu:ros da todo tipo ituunt ,orn os !nulos 	. 

• 

Recentemente, o senador Attevir Leal (Are-

na — Acre), que se diz Proprietário do seringal 

Gregório situado nas terras indígenas, realizou 

una estranha operação, com a empresa PARANÁ-_ 
CRE 	dona também da Viação Gorc:a Ltda. 

(Av• Paraná, 1750 — Londrina PR). A órea ver-

c? da é de 450 mil hectares contendo 23 seringai. 

e 612 índios KAXINAWA'. O ind:o Alfredo Suei-

ro, em depoimento publicado pelo PORANTIM 

(junho n.o 8) se sentiu muito ferido: "Quer dizer 

então que ele comprou o seringal com nós dentro 

também? Quer dizer que nós, Kaxi, 612 Kaxi lá 

do :lorde°, tomos comprados também? Nós, os 

Primeiros habitantes. do rio Jordão?" 

Os JAMINAWA' tiveram suas terras do rio 

Gregório também invadidas o agora trabalham'  

Lui:10 dv-uii.0 1.....ato no scrir.gul. Em r.ocel 

Estes úitimos aprenderam 

união é a única forma de 

O LATIFUNDIO 

• 



 

4,11....élk•••••••• 	  

mu-f01P  gilti23 

  

aNcraka. 

• 

GUAPORt 
	

C  

Roraima 
Data: 
Pagina: 
	

• 

a presença de mais do 150 famílias, num pro. 

-cesso cuja tendência é de se agravar aincit mais, 

cnbretudo no próximo período da seca, quando .  

são reiniciados os trabalhos de derrubadas e plan 

tio. Neste mês de julho passado, os próprios;fen-

cionários da FUNAI já admitiram a presença do 

40 famílias nos terras do SURUI. o que gera per 

manente tensão na área, devido à reação dos 

índios. 

•Os SURUI nunca aceitaram esta invasão, 

nem mesmo nos primeiros contatos COM as frentes 

p!oneiras; primeiro, os seringueiros e agora a co-

lonização. Os colonos, vindos princiPalmente do 

Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná, são lança-

dos pelos latifundiários contra os índios; estes úl-

Emos partem para a ação .com seus métodos de 

luta: avisam que os colonos devem deixar as ter-

ras, invadem casas de colonos levando mantimen-

tos'e utensílios, ferrmentas e parte da produção, 

intimando exercendo de fato o direito que lhes 

cabê não só»  por iazões legais como consta do 

próprio Estatuto do Indio,mas muito mais porra-

iões historicos• 

• Estas ações tem sido intermitentes e sistema-_ 
ticos, revelando um certo grau de - organização 

que Os SURUI aparentemente, teriam perdido, prin 

cipalmente devido ao desfalque Populacional: 

eram mais de mil índios e em pouco tempo fo-

ram reduzidos a uns 380. 
• 

Os colonos vieram na ilusão de que em ROn-' 

clónia haveria, acesso fácil c seguro a um lote 

qye lhes permitisse melhorar a vida, mas o plano 

de colonização oficial promovido pelo INCRA foi 

um tremenc:o biefe e redundou num fracasso to-

tal: existem hoje cerca de 21  mil famlias em Ron 

crónia sem terra. 
• 

. 	• 
• 

. 	. 
CONSCIENCIA E ORGANIZAÇÃO 

"Os colonos são, pois, na sua maioria, hce. 

Mens sem torra, antigos meeiros, gente que tem 

dire:tos à terra e que deve lutar, junto com os 

Indios, contra o latifúndio, que é a principal amem 

ça e o inimigo comum" declarou um agente ds 

padctul da área. 
	. 	„ • 

•  

Ao lado 'das assembléias indígenas .o de me 

tomadas durante estas reuniões, como a 

decisão de dois grupos de KULINA e KARINAWA' 

que resolveram demarcar eles mesmos suas pro-

p'rias terras, devendo terminar nos primeiros dias 

de setembro 	os índios começaram a perce- 

ber que o colono — um intruso -- não 6 en-

tretanto o inimigo Principal. " 

Na última assembléia de líderes indígenas 

(PORANTIM n.o 10) realizada na Aldeia Paxiúba 

Velha, os índios PAUMARI, JAMAMADI e APURI-

NÂ denunciaram "o eterno sistema de endivida 

mento" com os patrões e. manifestaram compre-

ender que os colonos devem também lutar contra 

os latifundiários. Este seguramente será um dos 

grandes temas a ser discutido na proxima As-

sembléia de Líderes Indígenas do rio Purus, des-

de Boca do Acre até Tapauá, a ser reatizada no 

próximo mês de outubro. 

A necessidade de garantir a terra é tão 

urgente para os índios e sua sobrevivência que 

outras, como educação e saúde, tem sido colo-

cadas num pano secundário• No relatório do 

Regional se denunciou, no entanto, um grande 

surto de tuberculose entre os SURUI e a ausência 

de programas de educação bilingue• Com rela-

ção ao último, o SUMMER INSTITUTE OF LIN-

GUISTICS, em cumplicidade com a FUNAI, pas-

sou muitos anos codificando algumas línguas, mas 

não se comprometeu com a causa indígena. 

CCMPROMISSO 

Recenteme,ite, as Prelazias de Lábrea e do 

Acre—Purus integraram no seu Plano de Pastoral 

linhas especificas de Pastoral Indigenista • A Pre-

lazia cio Acre—Purus assumiu a problemática in-

dígena como "um setor especial izado que exige 

uma adeuada preparação para hablitar-se a 

trabalhar nele". Inclusive, esta Prelazia —. que 

classificou a ação do CIMI como "ai ofícuo" —

tornou-se um núcleo coordenador dos trabalhos 

com os índios támb.ém em outras preloz;c1.s. 
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FUMA 
O Conselho Indigenista Mis-

sionário afirmou esperar que a 
. visita do Presidente da Funai, " . 

Adhemar Ribeiro da Silva, que 

hoje chega a Manaus, e a quem 

classificou como engenheiro de 

estradas não fique só em 

:promessas enfatizando que até 

o momento nada foi feito quan-

..to à demarcação das terras in-

.elígenas, denunciando a ex-

plosão de conflitos pela posse 

da terra na área do Alto 

iSolimões, reivindicando a de-
. marcação das,  terras dos índios 

Tukunas e de outras tribos in-

dígenas. genas. (Página 3) 
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ARACAJU —'Em nota que lamenta 
que a Funai não tenha sentido o valor das 
:assembléias indígenas convocadas e dirigi-
das pelos próprios índios, o Conselho In- 
digenistaa Missionál .o• 	CIMJ — se mani- 
festou ontem ao final da XIII Assembléia 
Nacional " Indígena, realizada na Ilha de 
São Pedro, no município de Porto de Fo- 
lha. 	 • 

Segundo o 	"a morosidade em 
atender aos problemas indígenas o entrave 

- burocrático e legalista, que pode satisfa-
íer aos invasores, mas que em nada ajuda 
ao índio que precisa matar a tome de seus 
'filhos, leva a situação dolorosa de encon-
tramos :muitos grupos indígenas com suas 
terras em situação conflitiva que se arras- 
ta pelos anos afora". 	 . 

— Esta situação — diz o documento 
do 'CIMI — se acentua principalmente rio 
Nordeste, nas seguintes áreas: Pankaruru 
(facaratu-Pernambuco), Xoko da ilha de 
São Pedro (Porto dc Folha-Sergipe), Ka-
imbé (Euclides da Cunha -a,  Bahia), Kiriri .  
(Ribeira do Pombal Bahia), Kambiwah 
(Inajá-Pernambuco), Truka da Ilha de As-
sunção (Cabrocó - Pernambuco), Potigua-
ra (Baia da Traição-Paraiba). 

Para o CIME, diante da situação de 
opressão e expoliação em que se encon-
tram os índios do Leste e Nordeste do 
Brasil, cabe ao 	ds' interior e a 
Funai cefender os direitos dos indios, 
principalmente quando se relacionam ao 
direito de se reunirem livremente e ao di-
reito de defenderem as suas terras. 
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/Coronel ataca o Chni e nega 
que será presidente da Funai 

Da sucursal de 
BRASÍLIA  

O coronel Hércio Gomes 
Soares, apontado pela Regional 
Sul do Conselho Indigenista 
Missionário como sucessor de 
Ademar Ribeiro na presidência 
da Funal, disse que a mil/inação 
não tem cabimento, por e.,or o 
assunto ainda em estudo se-
rem desconhecidas as causas e 
motivos da possível salda do 
presidente do órgão, "a não ser 
por ele mesmo e o ministro Má-
rio Andreazza, do Interior". 

Quanto a sua ida à assem-
bleia dos chefes indígenas do 
País, na Ilha de São Pedro, rea-
lizada na semana passada, Soa-
res, que pertence ao Departa-
mento de Segurança e Informa-
ção do Ministério do Interior, 
disse que foi como observador e 
constatou que as reuniões são 
realmente necessárias às comu-
nidades indígenas. Apesar da 
existência da Assessoria de In-
formação da Funai — Soares i 
disse  que sua ida foi incentiva-j 
da pelo órgão e que todos os  

serviços de informação pos-
suem objetivos comuns. Ele 
acusou o Cimi de manipular as 
reuniões e alijar a Funai das 
mesmas, não comunicando os 
encontros. 

Quanto às modificações 
ocorridas no Departamento Ge-
ral do Património Indígena, 
Soares concorda com as medi-
das que colocaram o organismo 
como encarregado apenas da 
demarcação de terras e desea-
volvimento de projetos comuni-
tários em áreas indígenas. Ele 
estava no Rio Grande do Sul, 
no caso da comercialização de 
Pinheiros no Posto de Manguei-
rinhas, e constatou divergên-
cias de interesses entre as 
partes. 

Mas o padre Antonio Iasi, 
ex-secretário-geral do Cimi, ao 
saber das acusações, disse que o 
coronel Soares desconhece a 
história dessas reuniões de che-
fes indígenas, porque quem se 
negou ao diálogo foi a Funri, e 
não o Cimi. As reuniões come-
çaram em abril de 1974, em Dia- 

mantino, no Mato Grosso, a Fu-
nal foi convidada e enviou a 
antropóloga Ana Maria da Pai-
xão, como ouvinte, uma vez que 
a reunião é apenas dos índios. 
Sõmente quando a F'unal se ne-
gou a um diálogo com o Cirni, 
que pretende ser apenas um 
porta-voz dos índios, é que este 
passou a facilitar as reuniões 
sem comunicá-las à Funai, ain-
da na gestão de Ismarth de Oli-
veira. Esta se achou no direito, 
no começo de 1976, de intervir 
na reunião realizada em Suni-
mum, no Nordeste de Roraima, 
com a Polícia Federal e um de-
legado da Funal, "num total 
desrespeito às leis, inclusive 
porque o encontro foi leito em 
dependências da Missão". 

Ao saber que o coronel Soa-
res admitiu os erros cometidos 
pelo DGPI — a "super-Funai", 
que tinha à frente o general 
Demócrito de Oliveira — Iasi 
diz que, ele está passando um 
atestado de que o Cimi tinha 
razão, quando por anos sego?' 
dos denunciou os desmandos 
desse Departamento. • 

[
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Brasília (AE e AO) — O ministro 
do Interior, Mário Andreazza, 
fará hoje durante audiência 
que manterá com o presidente 
da Funai, Adhemar Ribeiro da 
Silva, um apelo para que ele 
continue no cargo. Andreazza 
afirmou ontem não estar. pen-
sando ainda em um substituto. 
pois acredita que Adhemar Ri-
beiro vai atender a seu pedido. 

O ministro- do Interior elo-
giou ainda o trabalho do presi-
dente da Funai, ignorando as 
críticas feitas à ação de Adhe-
mar Ribeiro da Silva, bem 
como qualquer manifestação 
de decepção quanto ao seu 
trabalho. Essas críticas, se-
gundo denúncias do padre 
Egydio Schwacle, presidente 
interino do Cimi, estariam 
Sendo feitas pelo general De-
mócrito de Oliveira, coordena-
dor da Coama, que é contra a 
criação do Parque dos Yano- 
•mamis, forçando assim a saída 
do presidente da fundação. 

Mário Andreazza disse ainda, 
que "o ministério reafirma sua 
linha de ação. Os direitos indí-
genas previstos na Constitui-
ção continuarão a ser respeita-
dos, assim como suas terras 
serão demarcadas e a riqueza 
do índio será do .índio, - aca-
tando a decisão expressa do 
presidente da República a esse 
respeito". 

O ministro reafirmou ainda a 
declaração do presidente da 
Funai, conforme nota divul-
gada na imprensa, de que to-
dos os recursos destinados à 
Funai têm sido aplicados pára 
o cumprimento das ações no 
Campo da saúde, técnica e 
educação. 

"Se Adhemar Ribeiro sair da 
presidência da Funai;  os índios 
perderão o apoio de um grande 
batalhador da causa indigena". 
afirmou ontem Mariano.he,tino 
Marcos, indio Terena da aldeia 
Taunay, no Mato Grosso. - Elo 
acha' uma des.consideraçao 
para com os índios a saída do 
presidente da Funai, pois 
"quom assumo uma situação 
devo ir até o fim, pressionado 
ou não". 

Mariano, que é estudante 
universitário um Brasília, disse 
que, com.  Adhomar, os índios  

tiveram pela primeira vez a 
chance de um diálogo franco 
na Funai. Ele disse que os ín-
dios ficaram surpresos com o 
desempenho do atirai presi-
dente da Funai, que em seis 
meses de trabalho conseguiu 
para o órgão mais verbas do 
que nas gestões anteriores, a 
assinatura de convênios para 
demarcação de torras e sempre 
averiguou a idoneidade de cer-
tidões negativas. 

CIMI CRITICA 

Em nota que lamenta que a 
Funai não tenha sentido o valor 
das assembléias indigenas 
convocadas e dirigidas pelos 
próprios indios, o Conselho In-
digenista Missionário — Cimi 
se manifestou, ao final da XIII 
Assembléia Nacional Inoigena, 
realizada na Ilha de São Pedro, 
no município de Porto da Fo-
lha, em Sergipe. 

Segundo o Cimi. "a morosi-
dade em atender aos proble-
mas indígenas, o entrave buro-
crático e legalista, que podo • 
satisfazer aos invasores, mas 
que em nada ajuda ao índio que 
precisa matar a fome de seus 
filhos, leva à situação dolorosa 
de encontrarmos muitos gru-
pos indígenas com suas terras 
em situação conflitiva que se 
arrasta pelos anos a fora". 

— Esta situação — diz o do-
cumento do Cerni —se acentua 
principalmente no Nordeste, 
nas seguintes áreas: Panka-
ruru (Tacaratu — Pernam-
buco), Xokó, da Ilha de Sáo Pe-
dro (Porto da Folha — Sergipe), 
Kaimbeh (Euclides da Cunha —
Bahia), Kiriri (Ribeira do Pom-
bal — Bahia), Kambiwah (Inajá 
— Pernambuco), Truka, da Ilha 
de Assunção (Cabrobó Per-
nambuco), l'otiguará (Baía da 
.Traição — Paraíba). 

Para o Cirni, diante da situa-
ção do opressão e espoliação 
em que se encontram os índios 
do Leste o Nordosto do Brasil, 
cabo ao Ministério do Interior e 
a Funai defender os direitos 
dos índios, principalmente 
quando se relacionam ao di-
reito do se reunirem livremente 
o ao direito de defenderem as 
suas torras. 

a 
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Padr2auer 
uni general 
para Funai 

Belo Horizonte — O padre José 
Vicente Cesar. fundador do rim 
afirmou ontem que. nas circuns-
tâncias atuais, para os índios é 
melhor que o presidente da Fwial 
seja um general bem-
intencionado e assessorado. úni-
ca forma de se fazer ouvir no 
Ministério do Interior. Lembrou 
que os dois presidentes civis, o 
primeiro e o atual. pediram de-
missão por pressões irresistiveis. 

Observou que todos os quatro 
presidentes do órgão foram in-
competentes, e que a Funai vive 
em constante conflito com os ou-
tros 16 departamentos do Minis-
tério do Interior, ligados à tarefa 
de promover o desenvolvimento 
do pais. No entender do padre, o 
engenheiro Ademar Ribeiro da 
Silva não está preparado para o 
cargo e dificilmente conseguirá 
manter-se nele. 

Padre César, presidente do Ins-
tituto Anthropus do Brasil, co-
mentou que o primeiro presidente 
da Funai, jornalista José de Quei-
roz Campos, renunciou sob pres-
sões. Assumiu o General Jerrini-
mo Oscar Bandeira de Melo, çue 
"era mal-intencionado e forneceu 
para as multinacionais muitas 
certidões negativas de terras, di-
zendo que nelas não havia indios, 
quando eles existiam." 

"Depois veio o General Ismarth 
de Araújo Oliveira. Ficou cinco 
anos e. como não era competen!e, 
terminou mal o mandato, com 
toda essa mordomia de Brasília e 
os escândalos administrativos. Já 
o engenheiro Ademar Ribeiro da 
Silva tem muito boa vontade, 
mas também não é competente e, 
por isso, criou tantas arestas". 

O Padre José Vicente César dis-
se conhecer pelo menos um miá-
tar, "um coronel de Porto Velho", 
que entende de índios: "Em 1970, 
ele me disse que tinha sido convi-
dado para a presidéncia da Funai, 
mas não aceitou porque o orça-
mento previsto para a Fundação 
seria insuficiente até mesmo para 
proteger os indios do seu terri-
tório". 

O presidente do Anthropus do 
Brasil participará, dia 26, em 
Ilhéus, do 2° Seminário Brasileiro 
de Direito Agrário. "Enquanto 
não for possível desvincular o ór-
gão oficial de assistencia (Puna') 
do Ministério do Interior, nem, 
numa solução ideal e corajosa, 
criar o Ministério das Nacionali-
dades Indígenas. vamos propor 
algumas medidas práticas como a 
demarcaçao imediata de todas as 
áreas indigenas, desburocratiza-
ção e descentralização da Funai, 
autodetenninavio das nações, 
cuidado especia". na efetivaçáo de 
sistemas empresariais nas comu- 
nidades. 	fs 



• A 	
12,1J (,117. 

iOLUA Dr, SÃO PAULO, 19/10/79, PAG. 8 	10, CAD. 

(2,n2Lpede 

pelos índios 
BRASILIA Sucursal) — O 

Conselho Missionário Indi-
genista divulgou, ontem, nota 
sobre a 13.a Assembléia In-
dígena Nacional, recente-
mente realizada, onde 
afirma que "essa é a ocasião 
privilegiada para os indios 
buscarem a sua afirmação 
como povo, conhecerem os 
seus direitos inalienáveis e 
serem os agentes principais 
e indispensáveis na recon-
quista dos destinos de sua 
história". 

A nota do Cimi, salientando 
o fato de ser esta a primeira 
assembléia realizada no Nor-
deste, "onde os índios sofrem 
terríveis problemas sociais", 
'assinala que as pressões ex-
ternas de quatro séculos 
relegaram os índios à si-
tuação de "parias da socie-
dado". "Esbulhados em suas 
terras, descaracterizados 
como povo, frequentemente 
massacrados, seu destino é o 
extermínio e por isso reafir-
mamos o direito de o indio 
realizar stias assembléias 
livrementej sem qualquer 
tipo de reprissão", diz a nota 
do Cim I. 

ti,t3 
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Cni . ontra 
a nomeação 
para a Funai 

BRAStLIA Sucursal) O 
Conselho Missionário Indi-
genista, entidade ligada à 

.Conferência 'Nacional dos 
Bispos do Brasil, divulgou on-
tem nota à imprensa, criti-
cando a escolha do Coronel 
João Carlos Nobre dr Veiga 
para a presidência da Fun-
dação Nacional .do Indio. A 
nota do Cimi, assinada pelo 
padre Egidio Schwade, se-
cretário-geral interino, afir-
ma que "está clara a idéia de 
que os povos indigenas ainda 
não foram atingidos pelo 
clima de abertura, mas estão 
ainda em pleno regime di-
tatorial". 

Após reclamar que o Rinis-
tro Mário Ancireazza ignorou 
qualquer sugestão até dos 
colaboradores da Funai, a 
nota do Cimi adverte o novo 
presidente da Funai: "Como 
coordenador da Divisão de 
Segurança e Informação da 
Companhia Rio Doce 
Geologia e Mineraçãc S/A, o 

.coronel deve saber, pelo 
`menos, que essa multina-
cional é invasora de terra in-
dígena, tanto no território 

..Ianomani, em Roraima, 
como no Tupininquim, Es-
pirito Santo". 

A nota do Cimi reclama da 
" escolha lamentável" e diz 
não acreditar "tão simples-
mente quanto o coronel 
Nobre da Veiga, na subor-
dinação doa governadores de 
Roraima e Mato Grosso, 
inimigos declarados dos ín-
dios e violadores da.  Cons-
titulçao", a não ser que "ele 
tenha algum poder mágico". 

O Cimi concluiu a nota "es-
perando que o novo presiden-
te da Funai tenha a opor-
tunidade de conhecer a ver-
dadeira história do Brasil, e 
particularnlente a dos povos 

.indigenas, que pelos projetos 
colonialistas, desde os tem-
pos dos portugueses até os 
não menos depredadores da 
Vale do Rio Doce, estão di-
zimando a syltura indígena". 



 	faz êríttica7r 
nomeação na Ruud 

O secretário-geral interino 
do Conselho Indigenisim Missio-
nário. padre Egidio Schwade, 
disse ontem que espera que o 
coronel Nobre da Veiga, novo 
presidente da Funai, "no novo 
tipo de contato que terá com os 
índios e indigenistas tenha a 
oportunidade de conhecer a 
verdadeira história do Brasil, 
que certamente não estudou no 
seu tempo de escola". Ele se 
referia á declaração do coronel 
do que dos índios tem "os co-
noecimentos de quando estu-
dou história do Brasil". 

O padre Egídio lembrou 
que o novo presidente da Funai 
deve tomar conhecimento par-
ticularmente dos povos indíge-
nas • esmagados pelos projetos 
colonialistas desde o tempo dos 
portugueses, até os não menos 
pepredadores e colonialistas da 
tio Doce Geologia e Mineração 
A.-- Docegeo — no território 

• tios Yanomamis, em Roraima. 

O coronel Nobre da Veiga, até 
ser nomeado para a presidência 
da Funai, era chefe do serviço 
de Segurança e Informação da 
Docegeo. 

Sua nomeação, de acordo 
com o padre Egidio, dá a clara 
impressão que os povos indíge-
nas ainda não foram atingidos 
pelo clima de abertura, e que 
estão em pleno regime ditato-
rial. "No caso — afirmou — não 
apenas os povos indígenas fo-
ram ignorados, mas os funcio-
nários da Funai não foram se-
quer consultados para a nomea-
ção do presidente do órgão." 
Padre Egidio acha "lamentável 
que num momento como o que 
o País vive, em que existem 
tantas pessoas que se tem des-
tacado na luta pelos povos indí-
genas, um governo interfira des-
sa forma não somente na árlea II  
desses povos, mas até no piá-
prio órgão de proteção tao 
índio". 
	41111.8•11111.. 	 ,j11111111.11111D 

• 

i1124 - 222,921.13 

O ESTADO D S .PAULO , 02/11/79 - PAG. 10 1QOAD• 



O GLOBO, 02/11/79 PAG. 06 - 1Q CAD. 

Cimi critica 
escolha  do 
novo presidente 
da Funai 

BRASILIA (O GLOBO) — O secretário 
executivo do Conselho lndigenista Mis-
sionário (Cimi), missionário Egydio 
Schwade, afirmou ontem que a nomea-
ção de João Carlos Nobre da Veiga para, 
presidente da Funai dá "a clara idéia de 
que os povos indígenas ainda não foram 
atingidos pelo clima de abertura". 

Egydio Schwade disse que "como coor-
denador da V Divisão de Segurança e In-
formação da Rio Doce Geologia e Mine-
ração", o novo presidente "saberá, pelo 
menos, que esta multinacional é invaso-
ra de terras indígenas, como do território 
Yanomami em Rondônia, e do Tupini-
quim no Espirito Santo". 
• — Acreditar tão simplesmente, como o 
próprio coronel João Carlos acredita, na—
subordinação dos governadores de Ro-
raima, Otomar de Souza Pinto, e do Mato 
Grosso do Norte, Frederico Campos, é 

§ atribuir a si próprio um poder mágico Et. 

i
desconhecer as recentes ações e declarai 
ções destes governadores que são inimiJ, 

Jos declarados do índio e violadores ,dai 
Constituição — declarou. 	 t 
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trrasiiia — "A nomeação para 
ptesgiente da Funai do Coronel 
Joao Carlos Nobre da Veiga nos 
da clara idéia de que os povos 
indigenas e a Funai ainda nao 
foram atingidos pelo clima de 
abertura, porque estão ein pleno 
regime dita tcriar. Esta é opinião 
do Cinti (Conselho Indigenista 
Missionário). 

Em nota distribuída à impren-
sa, depois de mencionar o curricu-
lo do Coronel João Carlos Nobre 
da Veiga. o Cimi conclui: "Parece 
que ele não está por fora da ques-
tão indigenista como se vem apre-
sentando. Como coordenador da  

Segurança e Informações da Cia. 
Vale do Rio Doce. Geologia e Mi-
neracao S'A. ele ..aberá. pelo me-
nos, que esta multinacional e in-
vasora de terras indigenas, como 
a dos yanomami (RO) e a dos 
tupiniquins ( ES i". 
"AMIGO DO INDIO" 

Talvez, diz o Cimi, lhe seja im-
portante ignorar este tipo de ex-
periencia no passado, no confron-
to com a questão indígena, num 
momento em que o Coronel João 
Carlos Nobre da Veiga deve cons-
truir em torno de si uma imagem 
de "amigo dos indios". 

O Ciro% reclama que, para a 
sucessão do Sr Adhemar Ribeiro 
da Silva. índios. indigenistas e 
funcionários da Funai não foram 
consultados. Sustenta que o pro-
cesso de escolha "penetrou não 
apenas nas comunidades indige-
nas mas até no próprio órgão ofi-
cial. corno os portugueses pene-
traram em 1500. A saber: tratan-
do todos de ignorantes, nus e bár-
baros". 

O Coronel Joào Carlos Nobre da 
Veiga, para o Cimi, ao declarar 
que os Governadores de Roraima 
e Mato Grosso — -inimigos em 
potencial dos índios" — se subor- 

dinaráo à legislação federal. "atil-
bui a si próprio um poder má). • 
gico". 

"Esperamos que o Coronel, no 
seu novo tipo de contato com 
indios e indigenistas. tenha a 
oportunidade de conhecer a ver-
dadeira história do Brasil. que 
certamente não conheceu quando 
estudante. Particularmente a dos 
povos indígenas, esmagados que 
foram pelos projetos colonialistas 
dos portugueses c, até hoje. por 
não menos colonialistas e depre-
dadores como os da Vale do Rio 
Doce". 

Limitjelia que abertura não chegou 

Indigenistas relembram segurança 
A nomeação do Coronel João 

Carlos Nobre da Veiga para pre-
sidir a Funai demonstra. de no-
vo, que o Governo encara o 
órgão tutelar das comunidades 
indigenas como questão de se-
gurança nacional: a conclusão 
e de indigenistas que conhteem 
a fundo a história da Funai. 

Lembram que o Coronel João 
Carlos Nobre da Veiga não tem 
nenhuma experiência rio assun-
to, foi surpreendido com a mis-
são e deixou a coordenação de 

egurança e Informações da 
ia Vale do Rio Doce, Geologia 
Minérios. Desde criada, a Fu-

nai teve dois presidentes civis 
to primeiro foi exonerado por 
corrupção, o engenheiro Adhe- 

mar Ribeiro de Silva pediu de-
missão) e, agora, três militares. 

O Sr Adhemar Ribeiro da Sil-
va, cauteloso como todo minei-
ro, sempre negou sofrer pres-
sões. Mas se sabe que um docu-
mento do Secretario do Interior 
e Justiça do Mato Grosso, Do-
mingos Savio Brandão de Li-
ma. enviado ao Palácio do Pla-
nalto com criticas a demarca-
ção de reservas indígenas, o 
deixou muito contrariado; dias 
depois, pediu demissão. 

A questão é que nem fora 
consultado sobre o documento, 
feito por tecnicos matogrossen-
ses a pedido de empresários 
paulistas, donos de projetos 
agropecuários no Estado. O en- 

genheiro tambem foi pressiona-
do pelos Governadores de Ro-
raima e Rondónia. O primeiro. 
Coronel Otomar de Souza Pin-
to autorizou o garimpo na Serra 
do Surucucu, logo após a Funai 
defender a criação do Parque 
Indigena Yanomami, em exa-
me no Conselho de Segurança 
Nacional. 

O Governador de Roraima, 
Coronel Jorge Teixeira. não to-
mou providência alguma para 
retirar do Parque Aripuanã os 
colonos que invadiram terras 
dos índios surtas. Pelo contrá-
rio, permitiu ao chefe do Posto 
Indígena Sete de Setembro ex-
pulsar da reserva o pastor Ro-
berto Zwetsch e a mulher dele,  

que estavam lá com autoriza-
ção escrita da Funai. 

Para missionarios e indige-
nistas, os Governadores foram 
muito influenciados pelo rhefe 
da Coama (Coordenação cia 
Amazónia, um super-órgão 
dentro da Funah. General De-
mõcrito de Oliveira. apontado 
como um dos articuladores da 
crise. 

Colocam-se ainda, no rol de 
motivos para o Sr Adhemar Ri-
beiro da Silva pedir demissão, 
apesar de grande amigo do Mi-
nistro do Interior, as criticas dr 
funcionários da administraçãd 
passada, pelas demissões e mui 
danças no DGPI (Departameni 
to Geral do Património Indigett  
na). 
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de Ademar 

Coiania — O Bispo de CoiaS e 
vice-presidente dp 	Conse I ho 
blirenist4__Miisionário,..  Dom 

mas Bafai-uno, afirmou ontem 
que "será ruim para os indios 
brasileiros a saída de Ademar 
Ribeiro da Presidência da FUNAI 
e, pior ainda, se seu sucessor for o 

Élcio Gomes Scares, do  

serviço de segurança do Ministério 
do Interior e pessoa ligada as em-
presas madeireiras. Se isto acon-
tecer, estará configurado um 
grande retrocesso". 

Dom Tomas Balduino revelou 
que as comissões pró-indio de 
todas as regiões estão enviando  

mensagens de solidariedade a 
Ademar Ribeiro. Disse que o ideal 
para a funai, no momento seria, 
desvincular-se do Ministério do 
Interior e ligar-se diretamente à 
Presidência da República — "uma 
fórmula contra as frequentes pres-
sões economicas que atingem o 
Ministério". 

• 
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acusação 
a coronel 

Brasília — O Coronel Herdo 
Gomes Soares, lotado na Divisão 
de Segurança e Informações do 
Ministério do Interior e conside-
rado possível sucessor do Sr 
Adhemar Ribern da Silva na pre-
sidência da Funai, foi acusado, 
em nota oficial do Conselho Iria-
genista Missionário, de pressio-
nar os índios Xoklen para que se 
retirem da reserva indígena de 
Ibirama (SC). 

No inicio deste mês—informa a 
nota — o Coronel Hércio Gomes 
Soares, acompanhado de dois 
agentes da Policia Federal, inti-
midou o líder do grupo Xoklen, 
Lino Nuricforo, para que retirasse 
sua comunidade da área, rica em 
pinheirais e cobiçada por madei-
reiras. 

Segundo o regional Cimi-Sul, 
"fruto deste tipo de pressões e 
ameaças é o fato de que cerca de 
40 lâminas indígenas, de acordo 
com denúncias dos próprios ín-
dios, estão dispostas a abandonar 
suas terras de origem ã procura 
de um lugar onde tenham tran-
qüilidade para viver e criar • seus 
filhos". 

O Cimi afirma que "há uma 
verdadeira repressão planejada 
contra os povos indígenas que 
lutam por seus direitos", e alerta 
a Funai para que, caso insista 
"em sua ação nociva contra a 
comunidade indígena de Ibirama, 
deverá preparar-se para assumir 
a responsabilidade pelo etnocídio 
do povo 

4 
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Ademar deixa 
mesmo a Funai 

BRASÍLIA (Sucursal) A 
demissão do presidente da 
Fanal, Ademar Ribeiro da.  
Silva, de acordo com os fatos 
e pronunciamentos obtidos 
até agora, é urna questão de 

• tempo, devendo mesmo ser 
definida na próxima semana. 
Ontem à tarde, no Departa- 

, mento Geral de Planejamen-. 
to Comunitário da Funai,' 
despontou o nome de Queirós 
Caninos para ocupar a presi- 
dência do órgac indigenista. 
Queirós foi o primeiro presfr 
dente da entidade, de 1968 a 
1970, e já teria sido convidada 
pelo ministro At á,rio Andreaz- 
za. 

As especulaçbes quanto ao 
sucessor de Ademar giram 
em torno de uni substituto ci-
vil ou militar. Caso o próxima 
presidente da entidade seja 
um militar, setores ligados 

- aos indígenas interpretam is-
so como a volta da Funai 
área de segurança nacional. 

DENCNCIA • 
A Regional Sul do Conselho 

Missionário Indigenista 
mi) divulgou, ontem, nota em 
que condena "as ações crimi-. 
cosas da Funai na área indi-
gena de Ibirama tSC) em 
prejuízo da harmonia e bem 
estar da comunidade indlgen 
na Xolzlen". 

A nota do Cimi condena a 
"repressão e o arbitrio" nas 
manobras feitas pela Funai 
para transferência dos índios 
Xoklen, "que têm-se oposto a 
esses abusos". 

"No último dia 2 — conta a 
nota do Cimi, — um tal cora 
nel Hércio Gomes Soares, do 
Ministério da Interior e ho-
mem de confiança do minis-
tro Mário Andreazza, junto 
com mais dois agentes da Po-
licia Federai de Florianópo- 

• lis, estiveram na área de Ibi-
rama para intimidar o índio 
Lino Nucforo, pressionando-o 
abandonar aquela área, sua 
terra de nascimento." 

411•••••••••••emeyelig, 



MR,k) 	p• Cict 9,2 

q0 ESTADO pn SZO PAULO, 28/1079, PAG. 33 - 1Q, CAD. 

Coronel não responde ao Cimi 
Da sucursal de 

BRASÍLIA  

O coronel Hércic Soares 
Gbmes, da Divisão de Seguran-
ça e Informação do Ministério 
dà Interior, negou-se a respon-
der a acusação, feita pelo Con-
selho Indigenista Missionário, 
de que estaria pressionando os 
índios xoklen para que se reti-
rem do posto de Ibirama, em 
Santa Catarina. 

Segundo nota divulgada es-
ta semana pelo Cimi, a Funai  

está insistindo de maneira re-
pressiva e arbitrária na transfe-• 
rência dos indígenas daquela 
área que se têm oposto aos abu-
sos do órgão. A nota do Cimi diz 
que "no último dia 2, um tal 
coronel Hércio Soares Gomes, 
do Ministério do Interior e ho-
mem de confiança do ministro 
Mário Andreazza, juntamente 
com outro elemento de Brasília 
e mais dois agentes cia Polícia 
Federal de Florianópolis, esteve 
na área de Ibirama para intimi-
dar o índio Lino Nuncfore, pres-
sionando-o novamente a aban- 

donar aquela área, sua terra d 
nascimento". 

Como resultado desse tipo 
de pressão, segundo denúncias 
dos próprios índios, cerca de 40 
famílias indígenas estão dispos-
tas a abandonar suas terras à 
procura de um lugar onde te-
nham tranqüilidade para viver 
e criar seus filhos. Segundo a' 
nota do Cimi, "essa repressão, 
planejada contra os povos indí-
genas que lutam pelos seus di-
reitos, sempre em nome de uma 
falsa segurança, pode provocar 
o etnocídio do povo xorklen". 
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Cimi denuncia prisão 
de 2 padres no AM 

e 

MANAUS' Do Correspondente ) — O secretário 
do regional Norte-1 do Conselho Indigenista Mis-
sionário. órgão da CNBB. divulgou ontem nota à 
imprensa protestando contra a prisão dos padres 
Renato Barth e Albano Ternus. realizada na úl-
tima quinta-feira pela Policia Militar do Estado, 
e na qual afirma que a prisão dos religiosos "não 
é ato isolado. mas faz parte de um pacote de 
medidas contra os setores da Igreja engajados 
na luta do marginalizado". 

Segundo o Cimi. a Policia Militar alega que 
prendeu os dois padres porque eles estavam 
tirando fotografias do despejo dos moradores' 
que habitam as terras da Serra Azul - Capim 
Santo. em Manaus. No entanto. afirma a nota, 
"os dois jesuitas foram presos porque se en-
gajaram na justa luta dos moradores do Cam-
pim-Santo pelo direito de ter um espaço onde 
habitar". 

"A prisão arbitrária dos dois agentes da Comis-
são Pastoral de Terras - conclui o Cimi —
além de mostrar pa',.a o povo que o Governo não 
está pretendendo realizar -uma verdadeira 
abertura". uma vez ruis põe a nu o problema 
dos favelados de Ma laus. obrigados a andar 
errantes em b usca de terra para morar". 

• 
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Clini.denuncia • 
prossão na Funai 

Brasilla - O secretário interino do Con-
selho indigenista Missionário - CIMI - 
Padie Egydio Schwade, denunciou, on-• 

. tem, pressões dentro da Funai para que o 
presidente da Fundação Nacional do In-
dio, Adhemar Ribeiro da Silva, mude sua 
política indipenista ou se afaste do car-
go. Ontem mesmo circulavam, em meios 
ligados ao setor, notícias de que o 
presidente da Funai já havia encami-
nhado uma carta cie demissão ao minis-
tro Mário Andrea.zza, do-Interior, e que 
deveria ser substituído por um coronel, 
cujo nome não se cabia. 

Segundo o padre Egydio Schwade, a 
demissão de Adhemar Ribeiro da Silva 
seria c:on:;equ?;ncia dc um "jogo" mon-
tado pelo general Demócrito de Oliveira, 
coordenador da Coarna - Coordenação 
de Amazónia - (na Funai desde o governo 
Mediei) que não concorda com a politica 
do presidente da Fundação. 

De acordo com o padre Egydio, o 
ganem! Demócrito de Oliveira discorda, 
da criação do Parque Indígena de Ia-'• 
nomami. porque perderia o -eentrole- dá 
área, visto que o parque não seria diri-
gido pela Coania, ficando subordinado à 
presidência da Funal. O secretário in-
terino do CIMI denunciou, também, 
pressões contra Adhemar Ribeiro da Sil-
va, pela decisão de retirar posseiros da 
área de Surui, no Parque Aripuanã. 
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BRASÍLIA  
O secretário interino do 

Conselho Indigentsta Missioná-
rio — Cimi —, padre Egydio 
Schwe de, denunciou ontem 
pressões dentro da Fanai para 
que o presidente da Fundação 
Nacional do Índio, Adhemar Ri-
beiro da Silva, mude sua políti-
ca indigenista ou se afaste do 
cargo. Ontem mesmo circula-
vam, em meios ligados ao setor, 
noticins de que o presidente da 

Ir

Fund já havia encaminhado 
urna carta de demissão ao mi-
nistro I fário Andreazza, do In-
terior, e que deveria ser substi-

11 tuido por um coronel. 

li

I 	Segundo o padre Egyclio 
Schwade, a demissão do Adhe-
mar Ribeiro da Silva seria con- 

seqüência de um "jogo" monta-
do pelo general Demócrito de 
Oliveira. coordenador da Coa-
ma — Coordenação da Amazô-
nia — (na Furei desde e gover-
no Médici), que não concorda 
com a politica ao presidente da 
Fundação. 

De acordo com o padre Egy-
di o, o general Demõcrito de Oli-
veira discorda da criação do 
Parque Indgena de lanomami, 
porcine perderia o controle da 
área, visto que o parque não 
seria dirigido pela Coima, fi-
cando subwainado à plesicién-
cia ao lanai. O societário inte- 
rino do Cirni denunciou, tam-1 
bem, pressões contra Adhemar i! 
Ril,eiro da Silva, pela decisão t 
de retirar posseiros da área dos 
Sumis, no Parque Aripuanã. 
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Dia sucursais a do 
serviço local 

O presidente da Fanal 
Fui dação Nacional do Iam s —
engenheiro Ademar Ribeiro da 
Silva, é demissionário do cargo, 
segundo ele mesmo revelou e 
confirmou ontem pela manhã 
aos seus assessores, no Rio, e 
está decidido a formalizar seu 
pedido de exoneração ninria ho-
je, em aresitia, durante audiên-
cia que previamente havia mar-
cado cern o ministro Mello An-
cireazza do Interior, a quem es-
tá subordinado e que, cor sua 
vez, disse que não aceitará a 
(.1 erni ss ão. 

Antes mesmo de a notícia 
ser confirmada, o que acabou 
ocorrendo por intermédio de 
funcionários graduados do es-
critório carioca da Funai, a sal-
da de Ribeiro da Silva já provo-
cava manifestações em Seo Pau-
lo e tarddem em Brasília, por 
parte de entidades de aaoio à 
causa indígena. A mesma infor-
mação levou o próprio ministro 
Mário And reazza a tomar urna 
posiçai a respeito e a declarar 
que fará, hoje, na mesma au-
diência, um apelo ao presidente 
da Fundação para permanecer 
no cargo. 

O ministro afirmou não ter  

criticas ao trabalho de Ribeiro 
da Silva que, como disse, só 
merece elogios. Ele acrescen-
tou, ainda, ignorar criticas fei-
tas à ação do presidente tia Fu-
rei e atribuídas pelo presidente 
interino da Comissão Incligenis- 
ta atassionária 	padre 
E. adio Sch ;vede, ao general De-
:eu:Irrito de Oliveira, responsá-
vel pela Coordenação da Ama-
zónia -- uni setor da própria 
Fur el. 

Conforme observou An-
dreezza, "o Ministério reafirma 
sua linha de ação", lembrando 
ele ainda que "os direitos ilidi-
genas previstos na Constituição 
continuarão a ser respeitados, 
assim como suas terras serão 
demarcadas e a riqueza do índio 
será do índio, acatando e :cisão 
expressa do presidente da Le-
peblica a esse respeito''. Em 
Brearia, dizia-se ontem nus ga-
binetes da Panai que Ademar 
Ribeiro da Silva não eementou 
as pressees sofridas dentre da 
própria Fundação e por parte 
de outros grupos, inclusive de 
políticos, I)etalhandu es: as 
pressões, os mesmos funcioná-
rios di:sserarn que, corno a polí-
tica de /adernar Ribeiro vinha 
sendo a de tentar liquidar com 
mordomias e pistolões dentro 
da Fanai, ele acabou por con- 

trarlar alguns interesses, além 
de ter provocado uma crise 
quando demitiu um funcionário 
da área de Chanecó (Santa Ca-
tarina), ligado ao general Demó-
crito de Oliveira. 

ROND3NIA 
O desagrado do general De-

mócrito de Oliveira pela políti-
ca adotada por Ribeiro da Silva 
para e Funai foi também cita-
da, em São Paulo, pelas comis-
sões Pró-índio e pela Criaçf.5,9 do 
Parque Yanomani, que reuni-
ram a imprensa e divulgaram, 
ao mesmo tempo, uma nota ofi-
cial relacionada com a demis-
são do presidente da Funai. 

A nota é assinada pelo mé-
dico Rubem Brando, pelas an-
tropólogas Manoela Carneiro 
da Cunha, do Unicarno, e Car-
mem Junqueira, da PUC, e pela 
fotógrafa e 
afirma que"iienmornuito 
tempo ate que se conseguisse 
uma modificação da politica da 
Fanai, que patsou efetivamente 
a tomar atitudes que represen-
tem reei benefício para es ín-
dios". O documento refere-se, 
em seguida, à questão dos Ln-
dios su.rul e aos problemas da 
sua reserva, em Rondónia, já 
demarcada e inteiramente im-
plantada quando 200 famílias  

de posseiros invadiram a área, 
destruindo, inclusive, os rei er e03 
existentes. Lembra a nota que a 
solução seria transfererada dos 
posseiros pera outras área% neta 
tencentes ao :ri-lera, provida nela 
que seria efetivamente adota-
da, conforme assegurara o mi-
nistro da Agricultura, e posta 
em prática em abril e maio de 
120. épocas de chuvas menos 
intensas na região. Essa solu-
ção, no entanto, contrariou o 
general Dermicritc de Cite=ara, 
segando consta da nota oficial 
distribuída ontem, "que se jac-
ta de ser o homem forte da 
Funai há quase 10 anos, raiando 
sendo ainda responsável pela 
minuta 477, que liberou a cria-
ção de urna prisão indígena no 
quilômetro 211 da Feri:net:ai 
Norte, ao arrepio de toda a le-
gislação existente". O Interesse 
em impedir o afastamento dos 
posseiros, segundo acreciLam 
os membros da Comissão Pró- 

decorreria das intenções 
de algumas empresas de explo-
rarem riquezas minerais da re-
giéo, havendo mesmo um pedi-
do para a prospecção de dia-
mantes na área, enquanto em 
Brasília tramita o projeto Jerô-
rimo Santana, que presa a 
abertura das áreas indígenas à 
mineração. 
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RESENHA 
Girai critica 
ação da Funai 

Aracaju - Em nota que 
I a men t a que. a Funai não tenha 
sentido o valor das assembléias 
indígenas convocadas e dirigidas 
pelos próprios úldios. o Conselho 
lndigenista Missionário - CIMI -
se manifestou anteontem. ao.  
final da XIII Assembléia 
Nacional Indígena. realizada na 
Ilha de São Pedro. no município 
de Porto da Folha. 

Segundo o CIMI. "a moro-
sidade em atender aos problemas 
indígenas. o entrave burocrático 
e legalista, que pode satisfazer 
aos invasores. mas que em nada 
ajuda ao úldio que precisa matar 
a tome de seus filhos. leva à 
situação dolorosa de encontrar-
mos muitos gr ipos indígenas 
com suas tem em situação 
Contlitiva que 	arrasta pelos 
anos a fora . 

• 
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Presidente da 
Funai está 

demissionário 
O presidente da Funai, Adhemar 

Ribeiro da Silva, c stá demissionário por 
pressões internas do próprio órgão que 
dirige. Esta denúncia foi feita ontem 
pelo Conselho Indigenista Missionário 

através do secretário interino 
Egy io bchwade, que apontou como 
causas do pedido de demissão as pres-
sões exercidas pelo coordenador da 
Coordenação da Amazônia, general 
Demócrito de Oliveira, que se encontra 
na Funai desde a gestão do general 
Bandeira de Melo, no governo Médici. 

Egydio Schwade disse ainda que o 
presidente da Funai foi pressionado 
também pelo diretor do Departamento 
de Segurança e Informação do Minis-
tério do Interior e que o chefe do ga-
binete do ministro Mário Andreazza já 
teria um nome para ocupar o cargo, em-
bora o ministro do Interior não tenha 
ainda recebido a carta. 

Estas pressões contra o presidente 
da Funai, para o secretário do 
vêm sendo feitas desde que AckelMar 
Ribeiro resolveu adotar a «política de 
moralização, afasta,ido clo orgão fun-
cionários envolvidos em corrupção». 
Esta política foi adotada logo no pri-
meiro mês da nova administração, 
«quando Adhemar afastou da Funai 
quatro funcionários culpados pela lesão 
de terra xavante». 

Além dessas demissões, o padre Egy- 
dio apontou outro ponto de atrito que 
ocorreu há menos de um mês, quando 
foi demitido um funcionário da área de 
Chapecó ligado ao general Demócrito de 
Oliveira. A demissão, segundo o CIMI 
«teria irritado o coordenador da CM—na, 
pois o chefe do posto era um homem de 
confiança do general Demócrito». 

Na verdade, as pressões contra o 
atual presidente da Funai vêm ocorren-
do mesmo antes de sua posse, desde 
quando foi anunciado o seu nome. Para 
o CIM I, a prova mais evidente de que a 
situação na Funai «é de intriga e con-
tra-ordens» vem do fato de que na 
realização da Assembléia de chefes in-
dígenas na Ilha de São Pedro (SE), par-
tiu da Funai, à revelia do presidente, a 
proibição do encontro bem como o cerco 
policial que se instalou na região. 
(Página 4) 
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Pára o Cimi presidente W-a 
Funai estaria demissionário 

BRASILIA , Sucursal) — O presidente da 
Funai, Ademar Ribeiro da Silva, estaria 
demissionário por pressões internas do 
próprio órgão que dirige. Estas pressões 
seriam exercidas pelo coordenador da Coor-
denação da Amazónia, general Demócrito de 
Oliveira, que se encontra na Fundação 
Nacional do índio desde a gestão do general 
Bandeira de Melo, do governo Mediei. A 
denúncia foi feita ontem pelo Conselho In-
digenista Missionário. através do secretário 
interino Egidio Schwade. 

Segundo a denúncia, o presidente teria 
sido pressionado pelo diretor do Departa-
mento de Segurança e Informação do Minis-
tério do Interior Schwade acha que o chefe 
do gabinete do ministro Andreaza já teria 
nome para ocupar o cargo, embora o minis-
tro do Irterior ainda não tenha recebido a 
carta de demissão. 

Disse ainda o padre Egidio Schwade que 
estas pressões contra o presidente da Funai 
vêm sendo exercidas desde que este resolveu 
adotar "a politica de moralização, afastando 
do órgão funcionários envolvidos em corrup-
ção". Esta política foi adotada logo nos 
primeiros meses da nova administração. 

- quando Ademar Ribeiro da Silva afastou 
quatro funcionários coonsiderados culpados 
pela lesão do território Xavante. 

Além destas demissões, o ponto de atrito  

mais forte ocorreu há menos de um mês, dis-
se o padre Egidio, desde quando foi demitido 
da área de Chapeei) um chefe de posto ligado 
ao general Demócrito de Oliveira. Este fun-
cionário foi demitido, por favorecer venda 
ilegal de madeira e segundo o Cimi, o coor-. 
denador da Coama teria "se irritado com a 
decisão da Funai, pois o chefe de posto era 
um homem de confiança do general De-
mócrito". 

Na verdade, as pressões contra o atual.  
presidente da Funai vêm ocorrendo mesmo 
antes de sua posse,desde quando foi anun-
ciado seu nome. Na ocasião. espalharam-se 
rumores dentro da Funai de que o novo 
presidente "não recebia a imprensa e jor-
nalista em área indígena só nos dias de festa, 
com exceção da TV Globo". Logo depois da 
posse de Ademar Ribeiro da Silva novos 
rumores informavam que ele seria demitido 
pelo ministro por não concordar com a con-
cessão de certidões negativas em área in-
dígena. Desmentidos os rumores, o proprio" 
presidente da Funai admitiu que vinha so-
frendo muitas campanhas, contra sua per-
m a nénc ia . 

Para o Cimi, a prova mais evidente de que 
a situação na Funai ".é de intriga e contra-
ordens" vem do fato de que na realização da 
assembléia de chefes indigenas na Ilha de 
São Pedro .SE), partiu da Funai, à revelia . 
do presidente. 

• 



Funai ignora assembléia nacional de indígenas 
BRASILIA (O GLOBO) O superinten-

dente administrativo da Furai, Pedro 
Paulo Fatorelli Carneiro, ao comentar 
ontem a abertura hoje da XIII Assem-
bléia Nacional Indígena, disse que a 
"Funal não tem conhecimento oficial 
do encontro", acrescentando que o ór-
gão "não proíbe este tipo de encontro. 
mas não pode aceitar a forma como es-
lá sendo organizado, totalmente à reve-
lia Ca Funai". 

A Assembléia terá a presença de líde-
res indtgcnas de todo o pais, será reali-
zada na Ilha de São Pedro. município de 
Barra do Corda, e terá como ponto cen-
tral de discussão a questão da delimita-
ção das terras dos indios e os proble-
mas causados pelas invasões das reser- 

'- 	disse Fatorelli — está à frente 
este movimento e estranhamos que 

ele não tenha nos comunicado nada. Es-
ta é uma atitude deselegante, porque 
não estamos em administrações passa-
das onde tudo era proibido e nossas por-
tas estão abertas. 

Fatorelli disse ainda que "uma reu-
nião nacional de índios, acomodação, 
alimentação, transporte etc deve ser 
estudada cuidadosamente. A Funai só 
tomou conhecimento desta assembléia 
agora e está mandando dois funcioná-
rios para a área porque o governador 
de Sergipe telefonou comunicando a 
sua preocupação". 

—A ilha de São Pedro — revelou — é 

o local menos apropriado para uma 
reunião, porque sua posse está sendo 
disputada na Justiça. A família Brito, 
que se considera dona da ilha, embora 
os índios Xokos sejam os verdadeiros 
donos, pode achar o encontro uma pro- 
vocação, enviar jagunços e armar uma 
grande confusão. A Funai fez esta co-
municação à secretaria de Segurança 
de Sergipe com o objetivo de prevenir e 
não de proibir. 

CI MI 

O secretário do Cimi, missionário 
Schwade, explicou que, como a 

assembléia é uma promoção das diver- 

sas tribos de índios de todo o Pais, nãb 
cabe ao Cimi "substituir a voz do índio 
tramitando junto à Funai e a outros or-
ganismos". 

Schwade informou também que o Ci-
mi "não organizou a reunião, mas ;1 
apoiou, dando transporte e incentivan-
do a participação". 

Sobre a Assembléia, disse "que as 
reuniões serão fechadas para que 
índios se sintam mais à vontade, quan-
do colocarem seus problemas". Reli-
giosos deverão assistir a Assembléia, 
porém sem participar das discussões, e 
sua presença é explicada "como um 
meio de a Igreja demonstrar o seis 
apoio à luta indígena nacional". 

,et 
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Pastoral, 
o tema 
do 

Ua sucursal de 
BRASÍLIA  

A 12 :storal Indigenista é ou-
tras conclusões da II Assem-
bléia Nacional do Cimi, realiza-
da em julho em Goiânia, e a 
importância das assembléias 
indígenas foram os assuntos de-
batidos na V Assembléia Regio-
nal do Conselho Indigenista 
Missionário, reunido em La-
brea, na Amazônia, de 2 a 4 de 
outubro. 

A assembléia resolveu de- 
nunciar, em nota oficial, que 
índios estão sendo expulsos de 
suas terras, atraídos para cen-
tros urbanos procurando condi-
ções mínimas de sobrevivência, 
e que os Apurina, Pamari, Ja-
macii, Kaxinauá e Kulina vivem 
em regime de escravidão, pre-
sos ao sistema de contratos dos 
seringais. Outras tribos prejudi-
cadas são os Tanharim, que têm 
em suas terras duas serrarias — 
de Arlindo e Nelson Marontini e 
Eduardo Catuso —, mediante 
autorização legal do IBDF, e os 
Surui, cujas terras estão invadi-
tas por mais de 250 fanam de 
colonos. Soma-se a tudo o aban-
dono dos índios pela Funal, e o 
não cumprimento do artigo 65 
do Estatuto do índio, que pre-
via a demarcação de todas as 
terras indíge~78. 
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• índios 	  
Denúncia: tribos 

explorada.5 
por seringueiros. 

1 
A denúncia foi feita ontem por cerca de 40 

lideres das tribos Kaxinaua, Kulina, Jarauara, 
Palmari e Pareci: eles estão sendo prejudica-
dos no Amazonas por seringueiros, seringalis-
tas e outras pessoas que exploram a região. E, 
segundo os índios, alguns funcionários da Fu-
nai se unem aos fazendeiros contra os interes-
ses indígenas. 

Os índios foram reunidos peloXjal,Lar  
Conselho Indigenista Missionário —, na aldeia 
Apurinan, a 12 horas de Labrea, no Amazonas, 
e os protestos foram comandados pelo índio 
Daniel Matenho Cabixi, o mesmo que foi proi-
bido de participar do encontro de Puebla. Na 
reunião de ontem, foi concluída também a 
elaboração de um documento em que as lide-
ranças indígenas decidem pela erradicação do  

consumo de bebidas alcóolicas e pela necessi-
dade de garantia da posse das terras. 

A maior queixa dos índios — que partici-
param do encontro acompanhados de suas 
mulheres — foi dirigida aos seringueiros, a 
quem acusam de exploração e de manté-los 
em constante dependência económica. Um 
dos líderes indígenas, Ricardo, denunciou 
também a ação do ex• prefeito de Boca do 
Acre, Mário Diogo, e do vereador da Arena, 
Adão Nunes, que teriam implantado várias 
fazendas na área já definida como reserva 
Apurinan. 

— Nós queremos nossa terra, que deve ser 
demarcada pela Funai. Mas os fanzendeiros 
nos mantêm encurralados — disse Ricardo. 

1- 

• 



Nota do...G.L 
defende índios 

' 	ger 

MANAUS (O GLOBO) — 
) O Cimi regional distribuiu 

nota oficial ontem nesta ca-
pital denunciando a situa-
crio dos índios expulsos de 
suas terras e que vèm sen- 

• do atraídos para os centros 
urbanos. o regime do es- 

• cravidão em que vivem os 
apurina, paumari. jama-
madi, Icaxinatiwo e lculina, 
presos ao sistema de avia-
mento rios  seiingais, a luta 
dos tanharim, acos: dos 
pela entrada indiscrimina- 

• da de mincradores em seu 
território e a invasão das 
terras dos surui por mais 
de 250 famílias de colonos. 
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Ériclios  na  Missa da Terra sem Males 
Indios representantes de várias 

tribos do Centro-Oeste participarão 
'da "Missa da Terra sem Males", que 
dom•Fernando Gomes dos Santos e 
outros bispos e padres cele'crarão 
dia sete de outubro, no Ginásio Rio 
Vermelho. 

O Conselho Indianista Mis- 
sionario —  	comiidando 
toda a População goianiense para 
participar desse "ato litiiigico em 
memória dos povos indígenas mas-
sacrados de toda a América Latina". 
A entrada será franca. 

PROGRAMA 
Nos dias anteriores à celebração 

da Missa, haverá, todas as noites 
debates promovidos por diversas 
entidades profissionais, estudantes, 
docentes e religiosas de Goiás, 
sobre temas corno capitalismo no 

campo, MirátiOS, greves, Amazônia 
e indios. Os debates serão reali-
zados nos auditórios do Básico da 
UÇG, Reitoria da UCG, DCE-UFG e 
Matriz de Campinas, de acordo com 
a programação pue está sendo 
divulgada, num cartaz, pelas en-
tidades promotoras. 

Além cios debates — e paralc-
iarneitte a eles •-• dois importantes 
acontecimentos culturais marcarão 
a próxima semana: a iundação da 
secção goiana do Movimento de 
Defesa da Amazônia, na noite de 
sexta-feira, quando será debatido o 
tema "A Amazônia é nossa?"; e o 
lançamento do livro "Cantigas 
Menores", de Dom Pedro Casal-
dáliga, que a Projornal — Co-
perativa dos Jornalistas de Goiás —
editou e colocará à venda durante a 
"Semana de Debates". 

• 



Cimi acusa ex-governador 
Uni-ar terras de índios elerememem.o.  

Ntiv .( 1  P. II lici13)  

O GLOBO, 27/00/79, TÁG. 6 - 10, CAD. 

O secretário executivo do Conselho In-
digenista Missionário, Edydio Schwade, 
disse ontem que "gostaria que os deputa-
dos perguntassem a Leonel Brizola, o 
destino que deu, em 1962, a reforma 
agrária e onde ela se verificou. Na reali- 
dade 	disse Schwade — ela não ultra- 
passou às áreas indígenas do Rio Grande 
do Sul, desencadeando o mais eficiente 
processo de extermínio dos povos indíge-
nas". 

Edydio Schwade recomendou aos de-
putados gaúchos. aproveitarem o depoi-
mento que Brizola fará na CPI da Assem-

- bléia Legislativa sobre a situação da Fa-
zenda Sarandi, primeira tentativa de re-
forma agrária no Estado, em área desa-
propriada pelo ex-governador em 1962, 
para as perguntas. 

— Podemos enumerar vários fatos 
constatados na época. Duas áreas indíge-
nas — disse Schwade — foram totalmen-
te loteadas para fins de reforma agrária 
e os respectivos povos deportados. Estas 
áreas foram Serrina, no município de 
Constantina, e Ventarra, no município de 
Getúlio Vargas. Além disso, a reserva 
indígena Guarani foi totalmente tateada, 
sobrando cerca de 7 hectares. Mais da 
metade da área do Cotouro, dos índios 
Kaigang, também foram entregues para 
a badalada reforma agrária de Brizola. 

Acentuando que os deputados não de-
vem deixar de perguntar sobre estas 
áreas indigenas, Edydio disse que em 
"Inhacorá, município de Santo Augusto, 
restou apenas um terço da área, porque 
Brizola destinou um terço para a refor- 

ma agraria e o restante para a reserva 
experimental do Estado". 
SEM LEMBRANÇA 

Getulio Marcantónio, deputado esta-
dual pelo Partido Libertador na época 
em que Brizola era governador, não se 
lembra de qualquer movimentação nas 
reservas indígenas do Estado. Ele diz 
que a experiência de reforma agrária do 
ex-governador não deu em nada, sim-
plesmente. No Banhado do Colégio, uma 
área recuperada pelo DNOS no mu-
nicípio de Ca maquã ( a 120 quilómetros 
de Porto Alegre), foram assentadas mui-
tas famílias dos então chamados 
"trabalhadores sem terra" e destas mui-
to poucas ficaram. A maioria, talvez por 
não saber trabalhar a terra, passou-a 
adiante e foi em frente. 

Na fazenda Pangaré, município de 
Osório (100 quilómetros de Porto Ale-

. gre), aconteceu o mesmo: muitos dos 
que receberam áreas venderam-nas na 
primeira oportunidade e sumiram. 

Finalmente, houve o episódio da fazen-
da Sarandi, com 123 mil hectares de 
área, parte da qual alagada por uma re-
presa da Companhia Estadual de Ener-
gia Elétrica. No episódio, Brizola apenas 
acenou com a reforma agrária, pois 
quem acabou desapropriando as terras e 
distribuindo-as aos colonos foi seu suces-
sor, o engenheiro Ildo Meneghetti. 

Getulio Marcantonio, que também foi 
secretario da agricultura nos governos 
Euclides Triches e Sinval Guazzelli, lem-
bra apenas isto sobre a reforma agrária 
de Leonel Brizola e diz que as áreas dos L índios não foram tocadas. 

• 
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afirma —CP reforma.  
agrária de Brizola não 
passou de áreas indígenas 

Brasília — O Conselho Indigenista Missio-
nário, a propósito da convocação do Sr Leonel 
Brizola para depor em CPI na Assembléia Legis-
lativa gaúcha sobre a reforma agrária promovida 
durante o seu Governo, sugeriu aos parlamenta-
res que lhe perguntem se aquela reforma ultra-
passou as áreas indígenas. O Cimi afirma que não: 
ela teria atingido exclusivamente essas áreas. 

Segundo o Cimi, duas áreas foram "totalmen-
te loteadas para fins de reforma agrária. e seus 
povos — Guarani e Caingangue — deportados 
para outra região". A reserva indígena guarani, 
também em conseqüência da reforma agrária, foi 
praticamente extinta, pois hoje só dispõe de sete 
hectares titulados. 

INVASÕES 

Depois deste loteamen-
to de terras indígenas, diz 
o Cimi, desencadeou-se 
um processo de invasões 
que atingiu no ano passa-
do as reservas de Nonoai e 
Planalto. Lembrando fra-
se do sertanista Orlando 
Vilas-Boas, o padre Egidio 
Scwade, do Cimi, afirma 
que, "corno o General 
Bandeira de Mello — ex-
presidente da Funai — 

0 

que lançou o mais eficien-
te método de externiinio 
dos índios, o Sr Leonel 
Brizola fez um processo 
semelhante no Sul do 
país". 

Sem dados exatos sobre 
a extensão da área lotea-
da, O Cimi informa que os 
dois primeiros loteamen-
tos, feitos em 1962, esta-
vam nas reservas de Será-
nha e Ventana, no Municí-
pio de Const,antir.a e Ge-
túlio Vargas. 



O ESTADO DE S.PAULO, 
28.09.79 - PG. 13 

• "ara Cimi, o plano 
rizola só atingiu índios • Com a convocação do ex-

;,governador Leonel Brizola para 
depor na CPI da Assembléia 

.Legislativa gaúcha sobre a re-
forma agrária promovida du-
rante seu governo, o Conselho 
Indigenista Missionário sugeriu 

_-aos deputados que lhe pergun-
tem se aquela reforma ultrapas-
sou as áreas indígenas. 

Para o Cimi, ela teria atingi-
do exclusivamente esses áreas, 
pois duas reservas foram "total-
mente loteadas para fins de re-
forma agrária, implicando na 
deportação dos índios Guaranis 
e Kaigangues para outra re-
gião". A reserva dos Guaranis,  

em conseqüência da reforma 
agrária, foi praticamente extin-
ta, restando atualmente apenas 
sete hectares titulados. 

Depois do loteamento de 
áreas indígenas, diz o Conselho 
Indigenista que se desencadeou 
um processo de invasões que 
atingiu no ano passado as reser-
vas de Nonoai e Planalto. O 
padre Egfdio Scwade, membro 
do órgão, afirma que "como o 
general Bandeira de Mello —
ex-presidente da Fund —, que 
lançou o mais eficiente método 

'Ide extermínio dos índios, Leo- 
Brizola fez um processo se-

relhante no Sul do  País". 

• 
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REELEITO 
O bispo do Acre -Punis. Dom 

presidéncia da Comissão Pastoral de 
Moacvr Groechi, foi confirmado na 

Terra (are ora realiza sua' reunião 
anual em Gokinia. A informação foi 
dada ontem pelo vice-presidente da 
CNBB, Dom Clemente Isnard • 

O presidente da C I"l' trouxe ontem 
O presidente da CNI113, Dom Ivo a Ilrasilia os dados da linha de ação da 

Lorscheiter , depois de receber_a visita-- entidade e também que tem como ob-
jetivos imediatos "o apoio ao lavrador ' do preside-nte do INC/IA . Paulo 

Yokota,exataiirente quando se realiza em sua luta por •tna reforma agrária 
substancial e racionalmente dirigida; em G oiánia o encontro nacional da 
reformulação nacional da justiça Comissão Pastoral de Terra, disse on- 
agrária: efetivação de um sindicalis-tem que "pediria ao INCRA que es- 

 mo rural autêntico: fixação do homem tivesse atento e sensível aos conflitos 
do campo na terra onde vive e tra-que nau.. itere:TI 

no pais. Que escutasse balha o quando muito a troca dessa as instituições existentes, inclusive a 
terra por outra em condições acei-

Igreja, que só querem colaborar no táveis, nunca por indenizações que sentido de acabar com estes confli- 
acabam sempre frustrantes: envol-tos". 
vimento cada dia mais consciente ,c Dom IvO manifestou -ae a favor .de 
nossa luta de afirmação , organiza ção é urna reforma agrária frenta ao pre- 

 reivindicação, de toda a família do sidente do INCRA, inclusive con- 
lavrador: mulher do campo, sempre vidando-o para visitar sua prelazia, 	
marginalizada, e os filhos jovens. 

em Santa Maria (RS) "para que ele desiludidos pela situação do campo e 
veja a necessidade de uma reforma tentando pela miragem da cidade". agrária". Esta reivindicação está con- 	

„ tida no documento "Subsídios para 
urna politica social", que já foi lido 	O Conselho Inligenista da Rimai 
pelo presidente cio INCRA, informou apoiou' orna inoçia elo  &sagrava. por 
o presidente da CNBB. 	 unanimidade, contra o projeto de lei 

Para demonstrar a necessidade de do deputado ,ferônimo Santana que 
unia reforma agrária, Dom Ivo citou o - objetiva regulamentar o artigo jga da 
exemplo do Rio Grande do Sul onde • Constituição, no sentido de permitir o 
"um terço ou um quarto das extensões uso do subsolo das áreas indígenas • 
usadas para a criação cie gado pro- por garimpeiros. A Constituição prevê 
(luziriam a mesma quantidade do que todas , as riquezas de área in-
que produz agora e o excedente Po- (ligeiras sejam de usufruto da co-
deria ser utilizada para a agriculturamunidade. 

	

'. 	 - 	- 	- . 
Dom Ivo lembrou ainda que assim,• 	o mesmo projeto de-  lei prevê ainda 
não seria necessário a transferência o arrendamento de áreas indígenas, 
de colonos do sul para Mato Grosso, prática condenada por todos os se- 
como correu em setembro de 1978. 	toras indigrnistas do pais, pelas ex- 

A promessa feita pelo presidente perit;ncias anteriores, corno na Serra 
do INCRA e Dom Ivo Lorscheiter, de da 13adoquena, onde os arrendatários 
que serão diminuídos os incentives mio mais querem sair da área indi-
governamentais ás empresas agro- geria. 
pecuárias e agroitaiustriais que se ias- 	Antes da moção contra este 
talam na Aitlaeõnia_ provocando uma projeto, alguns parlamentares já 
série de conflitos entre fazendeiros, • haviam se manifestada contra, aten-
grileiros e camponeses, foi recebida deado para o problema de que a ro-
eom satisfação pelo presidente da gula mant.laão pedida por derórinno 
CNBB " 	 Santana fere o Estatuto do Ilidiu. 

	

Apesar da defesa que fez da 	O projeto de lei de número Hal 
reforma agraria o iwesidente 	CNI3- va i de encont ro a i nda a  diferentes 
li mio viu ressona ncia junto a Paula portarias baixadas pelo Ministério do 
Yokot a e relia-indo-se ao dormita mo 	

interna• 11() SIsnlitil) da proibir a ex • recentemente apresentiido pela Igreja, ii i„ração  de  minério„ era  arca  an u•  que sugere a reforma agraria ciam gana
, o que vinha acontecendo meei). 

soln (%io para o problema rural, O ("leni,. em Roraima, „brigando 
presidente cementou apertas a Parte ministro Mário A odielizza a exigir 
tio doetma'nto que se refere A; expor- tona retirada imediata dos garitn- 
(ações , comentou Dom Ivo. . 	• 	peiros. 

Dom, IVO pede 

que Inerk faç.  ft 

relorilla agrária 
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O Conselho Indigenista Missioná-
rio — CIMI Norte I (Amazonas-Ro-
raima). vem publ i camente protestar 
contra a arbl.rarledade das prisões 
do Pe. Renato Barth e Albano Ter-
nus, realizada na última quinta-feira 
quando do despejo das terras da Ser-
ra Azul — Capim Santo, bairro da In-
depaldencia, em Manaus. 

Os dois padres foram presos e jo-
gados num "camburão" acusadas de 
"tirar fotografia e estar sem documen-

-iro de identidade" por um. of dal da 
-Polic.e. Militar, sendo levados para 
local ignorado. Este foi apenas o mo-
tiva aparente da prisão. 

Na realidade os dois jesuítas fo-
ram presos porque se engajaram na 

. justa lu a dos moradores do "Capim 
Santo" pelo direito a ter um espaço 
onde hab.tar. Para que a grilagem 

: das terras e a desenfreada especula-
; vão imobiliária possa continuar na 
•1  cidade• do Manaus. é preciso calar 

a Igreja do Amazonas. que seguindo 
a PUEBLA, está cada vez mais "op-
tando preferencialmente pelos po-
bres". 

O CIMI se solidariza com os dois 
padres e com o povo d.: "Capim San-
to" na sua luta .egitima por condi-
ções mínimas de vida e adverte que  

este ato repressivo náo é isolado: 
mas faz parte de um pacote de medi-
das con ra os setores da Igreja enga-
jados na luta dos marg nalizados. 

Recentemente. na  da 24 de ju-
lho. N:cola Arpcne, Secretário Re-
gional do Araguaia-Tocantins da Co-
missão Pas oral da Terra (CPT) —
Goiás. foi sequestrado em um hea-
cóptero, espancado e torturado por 
lutar contra o gr anda latifúndio e as 
multinacionas que estão invadindo 
as terras dos pos.e4 ios pobres. 

A prisão arb:trária dos dois agen-
tes da CPT além de mas rar para o 
povo que o governo não está preten-
dendo realizar uma 'verdadeira aber 
tura". uma vez mais põe a nu o pro-
blema dos favelados de Manaus. obri-
gados a andar errantes em busca de 
terra para morar. Se o governo pen-
sa em resolver o problema de ml"aa-
res de amazonenses sem teto. efetuan 
do prisões ilega s. int:midando o po-
vo e a Igreja. se equivoca totalmente, 
porque este problema só será resol-
vido com uma modificação radical 
na estrutura da posse da terra. 

Manaus, 14 de setembro de 1979 ". 
Secre'ariado Regional 

• CIMI NORTE I • 

o 
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Os mzsszotwzcs e os gnaZos 

Teophilo de ANDRADE 
RIO.— Este Brasil de hoje 

se parece muito com o de 1964 
ou com o de 1968. Estatísticas. 
levantadas, recentemente, 
mostram que, neste ano da 
graça de 1979, já houve mais 
greves do que no último ano 
do governicho Jango Goulart. 
E a agitação das greves já é 
mais extensa, porque inclui 
professores e empregados em 
serviços essenciais. 

Se não é o fim do mundo é 
coisa parecida, para uma, 
recém-restaurada democra-
cia. Somente falta que reco- . 
mecem .as agitações dos mis: 
sionários vermelhos que, no 
passado, com as suas intrigas, 
conseguiram transformar o 
índio brasileiro em um caso 
internacional, quando o go-
verno brasileiro foi acusado 
até de genocídio. 

Não é certo que isto aconte-
ça, porque, agora, o famige-
rado CIAI (Conselho Indíge-
na Missionário) está submeti-
do, teoricamente, à autorida-
de da CNBB (Conferência Na-
ciortal dos Bispos Brasileiros) e 
não se poderia — também 
teoricamente — dar-se às le-
viandades a que o levaram 
certos prelados. 

O que eles fizeram, naquela 
época, foi relembrado, não 
em termos de denôtteia, mas 
dc justificação pessoal — e de 
história pelo padre jesuíta José 
Vicente César que foi, nada 
mais nada menos, presidente 

• 
Conta ele que os 100.000 

índios das mais várias nações 
restantes no Brasil, estiveram, 
outrora, aos cuidados missio-
nários das ordens religiosas, 
até que, não sendo estas sufi-
cientes, criou-se (ao tempo de 
Rondou), em 1910, o Serviço 
de Proteção aos Índios. Foi es-
te substituído. cri-1968, Pelo  
micra! Albuquerque Lima, 
então Ministro do Interior —
em virtudede irregularidades 
verificadas — pela FUNAI 
(Fundação Nacional do In- 

dio). Não' houve, porém, uma 
substituição das missões reli-
giosas que continuaram a sua 
obra, paralela com a entidade 
oficial. 

Atualmente, conta o padre 
José Vicente César. a Igreja 
Católica (há também missões 
protestantes) cuida de apenas 
tome terça parte dos índios 
brasileiros, cerca de 30.000, 
sendo- -que o contingente 
maior se encontra no norte da 
Amazônia, nas fronteiras com 
a Colômbia. Ali, as missões 
salesianas abrigam mais de 
20.000, cm adiantado estado 
de aculturação, alguns deles 
frequentando faculdades de 
nível universitário, e nelas le-
cionando. As professoras 
índias, informa ele, são muito 
apreciadas pela competência 
e paegiocia para coro as crian-
ças. No centro de Mato Gros-
so, há 1.500 xavantes e 250 
bororós. assistidos pelos filhos 
e filhas de D. Busco, nas al-
deias de São Marcos, Sangra-
douro e Meruri. Em Utiariti, 
no norte de Mato Grosso, há a 
missão dos jesuítas. Os fran-
ciscanos continuam o seu his-
tórico trabalho missioneiro 
entre os Mandurticus, ao sul 
do Pará, entre os Tiriós, na 
frOnteira das Goianas. E os 
dominicanos cuidam, nos ser-
tões de Goiás, dos índios Caia-
pós. Nierins e Gaviões. Por 
fim. tomam parte na obra de 
evangelização os Missionários 
da Consolata, entre os nativos 
do território de Boraima, us 
servitos. do Acre, e os terei:1-
rios do território de Rondô-
nia. 

A partir de 1970, segundo o 
padre José Vicente César, 
modificou-se a orientação da 
Igreja em virtude de um en-
contro, cm fevereiro de 1968, 
patrocinado pila Conferencia 
Nacional tios Bispos do Brasil 
(CNBB), reali!.ada ene Súo 
Paulo. Criou-se, então, o Ins-
tituto Atathropos do Brasil. fi-
liado ao Anilo opos Interna-
cional, da Congregação, do 

Verbo Divino, que visa a 
aculturação do índio, mas 
respeitando-se a cultura dc 
cada grupo indígena. A evan-
gelização passaria a ser prd-
gressiva, cm várias etapas, 
com ensinamentos práticos, 
instrução, e, por fim, a men-
sagem religiosa. Fundou-se, 
com essa finalidade, o CIMI 
(Conselho Indígena Missioná-

- rio). 
Dele, o padre José Vicente 

César foi secretário, vice-
presidente e presidente. Den-
tro em breve, porém, graças à 
ação de alguns prelados, 
desviou-se o instituto, inteira-
mente, das suas finalidades, 
passando a fazer política e 
oposição ao'governo, a serviço 
declarado da subversão. "No 
ano passido, escreveu o padre 
José Vicente César — em tes-
temunho dado através da re-
vista bilingue "Cadernos 
Teuto-Brasileiros" ("Deutséh-
Brasilianische Ilefte"), edita-
da cm Nurcmherg n° 4, ju-
lho/agosto dc 1978) —
desvinculei-me desta entidade 
que se afastava mais e mais 
dos seus objetivos originais, 
envolvendo-se e imiscuindo-se 
em assuntos da comitetência 
exclusiva do governo, como se 
a solução do problema indíge-
na dependesse, primeiro, de 
uma mudança radical no sis-
tema sócio-político do País. 
Ora, continua ele, isto parece 
um absurdo para salvar os 
poucos índios que sobrevive-
ram a tantas experiéncias de-
sastrosas, não podemos espe-
rar até que o sistema vigente 
cconôni iro seja derrubado e 
substituído por outro. Pelos 
fins de 1978, o desvirtuamen-
to do órgao atingiu limites ex-
tremos; seus membros furam 
proibidos de penetrar em 
áreas indígenas e ao secretário 
padre Antônio Iasi (jesuíta), 
vetado o ingresso nas missões 
salesianas de Mato Grosso. 

Daí que teve a Igreja de to-
mar uma decisão. E esta fui ti-
rar ao (111111 a sua auto-mania,  

colocando-se-o, diretamem 
sob a jurisdição dá própria 
CNBB. As atribuiçoes do Cl-
MI passaram à alçada dos bis-
pos, ene cuias dioceses e prela-
zias exista pastoral entre 
índio. "Com isso, acrescenta o 
padre José Vicente César. se 
apararam as asas a uma ala 
jovem, comandada pelo presi-
dente d. Tomás Balduino Or-
tiz (em sua diocese de Goiás 
não há grupos indígenas!) e 
pelo irriquieto prelado espa-
nhol Pedro Casaldáliga que 
manobravam a estrutura do 
C11111, a seu bel prazer. Infe-
lizmente, continua o autor, 
prosseguem esses sagazes cori-
feus (dentro dos métodos da 
mais diabólica dialética mar-
xista), burlando a ingenuida-
de de suas excelentes episco-
pais - - pois adiam. "sino dic.', 
a aplicação dos novos estatu-
tos do CEAI." Na verdade, 1). 
Balduino e D. Casaldáliga, 
em suas prelazias. ao  inves dc 
tratarem dos índios ou dos 
seus fiéis, continuam a pregar 
a subversão. E agora, com a 
"abertura", devem sentir-se 
como peixes na água. E peixes 
mais daninhos do que as pira-
nhas. pois estas são rosadas, e 
eles são vermelhos. 

Quanto a índios. nos meios 
oficiais há duas correntes: a 
dos que querem guardar-lhes 
a cultura, tal como existe, des-
de tempos imemoriais, e os 
que preconizam a sua acultu-
ração. O melhor caminho de-
verá ser a aculturação sem 
violência, lesando-se a civili-
zação aos hidigenas, pelo 
exemplo, nunca. porém, insti-
lando neles Os germes da rebe-
lião, como querem aqueles 
dois prelados e os seus assrelas 
ou protetores. 

A propósito: d. Balduino 
Ortiz, que chegou a presiden-
te do C1M1, não tem índios 
em titia di(X•Ctie: e d. Pedro :a-
saldálica é um prelado emoli-
CO que editou uma poesid cm 
que comparou "Cio: Giteva-
ra-  a Jesus Cristo. 
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O dO'CUMento final da fli Aetsemblóla Ge- r"---e no tema "índio". Foi esclarecido que 

ral do Conselho indigenis:a Missionário-CIMI, CIMI  no compreende como um organismo de 

realizada recentemente ern GOlãnla-Goiás, ini- apoio aos povos Indígenas e aos missiona-
cia-se com a declaração de que "reconhe- rios, "rechaçando qualquer tentativa de con-
cendo os erros quo cometemos como !grela verta-10 numa assessoria ou cobertura da p0-

na nossa atuação missionária Junto aos povos 
Mica IndigenIsta oficial", assegura o saco--

indígenas, pedimos perdão a elos e a Deus. doto. 
Procurando juntos a conversão ao Evangelho, 	

No quo toca as decisões tomadas, padre 

assumimos com a Igreja na América Latina, a Paulo informou que as mesmas se encontram 
opção preferencial pelos pobres. Para nós, nas linhas do ação do documento final da III 

concretamente, Isto significa uma *opção pelos Assembléia Geral, que pormenorizam o com- 

povos indígenas". 	Com isso inicia-se uma promisso dos missionários no setor de Evan- 

nova fase dentro do referido Conselho. 	gelização, Terra, Autodetorminismo, Educa- 
, 

• O objetivo maior da aludida Assombiéia, ção o Saúdo. 

segundo explicações do padre Paulo Suess 	
Disso padre Suou que "o CIMI se pro• 

secretário geral do CIMI — foi a avaliação do nunciou frente 4 política indiffériuTa oficial, 
trabalho realizado nesto campo, bem como a que inclui a FUNAI como órgão subserviente e 

programação das próximas etapas e a rena- esta política o Tar Alègando que esta enti• 

vação do compromisso de todas as forças dada, como órgão dentro do Ministério do 

missionárias para com os povos Indígenas. 	
Interior, garante ou procura garantir o desen- 

Quanto aos temas abordados, padre Pau- .volviment0 harmonioso desta política oficial, 

lo Suess, disse que "a terra é o problema apesar do que a expansão do capitalismo mul- 

número um. 	O do maior importância para tinacional e a sua infraCstrútura criada (os- 

qualquer encontro que vise ajudar o índio". tradas), atingem mortalmente os povos indf- . 
Afirmou o sacerdote que "antes de falar ganas. 

numa Evangelização especifica, precisa-se 	
Relembra o sacerdote que "se quisermos 

criar condições do sobrevivência física. Sem ter maiores Informações a respeito deste pro-
lerra demarcada e garantida pela sociedade cesso destrutivo, vejamos o Porantim, n? 9, 
envolvente, não há índio. Por Isso, o CIMI/ que fala sobre os Parakanãs. Parece que,. por 

Amazonas declarou o ano de 1979 como o 
hora, da parto da FUNAI e de certas áreas 

ANO DA LUTA PELA DEMARCAÇÃO DAS TER 	
governamentais, um Instrumento desta políti-. 

RAS INDIGENAS", enfatizou padre Paulo. 	
ca é o diálogo. O CIMI não se recusa ao dia.' 

Lembrou o secretário do CIMI que até logo, porém o principal interlocutor do "MI 

agora, neste "regional", só um território 	in- 
não é governo, mas os povos indígenas. Te. 

dígena foi demarcado, o dos Satoró-Maués, o mos consciência dos limites do um diálogo  
já está sondo ameaçado pela estrada Meuás- 

na base do sistema do capitalismo expansivo". 

Italtuba, que cortará a reserva em duas partes. 
Outros temas foram abordados na As- 

sembléia como, a evangelização — nas diver- 
sas etapas que corrospondam à realidado dl- 	ContinUà  
Jeronciada do cada povo indígena; a evangeli- 
zação dentro da libertação — Inserindo O 
•problema da autodeterminação dos povos In-
dígenas; o da Importância das assembléias 
indígenas, que favorecem a participação do, 
próprio índio no seu problema. • 

Neste aspecto final, valo ressaltar que na 

Ill Assembléia Gorai do CIMI, muitos índios 
participaram, °ando dopolmentos, fazendo 

rolvIndicaçdos e, acima do tudo, mostrando 
que o silvícola tem capacidade do co posicio-
nar coorentemento. O CIMI/rogional ~ove 
assessorado pelo Tuchaua bonato Lopos da 

Paz, dos Satoró-Maués, por mais dois indlos 

do rio Nogro, o um representante Indígena 

do Roraima. • 

POLITICA INDIGENA 

A puir.lc.a ind!zenista. 	teve siri doa-•  

titaLie a parto, viatQ quo.ó do grande ',dorida-, 

ri- ---•- 

• 
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MUDANÇA NA DIREÇÃO 
ti 

• A respeito da mudança do general ismartii. 
pelo engenheiro Ademar Ribeiro da Silva. na: 
direção da FUNAI padre Paulo Suess distá: 
cibo "a rigor não mudou nada, mas apenas  
os Instrumentos políticos 	indigenista 
que entes era repressão o agora é o diálogo".; 
"Mas — continuou padre Suoss — o diálogo 
está em função da política t global do governe, 
e do Ministério do Interior que querem a rápi.i. 
da Integração dos povos Indígenas na sociei 
dada nacional, e integração eles entenderri 
como assimilação, co mo desaparecimentd 
étnico do índio". 

Como exemplo foi 	citada a atuação dq 
major brigadeiro Protási,  o Lopes de Oliveira, 
quo ne;la at6 a Identida de étnica do índio:: 
Disse ele certa vez: "A palavra índio, longe da 
expressar uma origem 	ou uma raça... ex- 
pressa unicamente uma à condição social Infa+, 
rior, uma maneira de 'vida primitiva, como oel 
favelados do Rio de J aneiro, os moradorei 
dos mocambos de Rec.:Ife, dos alagados dà 
Belém, e outros semelhantes neste Brasil rad.': 
ra, quo vivem num 	submundo da miséria; 
doença, Imundície e mortalidade Infantil:: 
Precisamos do educação e cuidados espe4 
ciais. Sendo que no caso do índio tem da 
so começar polo en. sino do idioma pátrio...' 

1 

DESASSISTCNCIA 
	. 

• 

Disse padro PE MO Suoss quo, pratIcamen; 
te, todas as áreas. Indígenas são desassIsti 
das ou mal assistidas em tormos do saúdo. Ó 
trabalho da FUNA .1 nesta setor funciona como 
o trabalho dos bombeiros: há um Incãndlo vtit 

:4 
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geral do IL,"inii 	- e), 

Foi eleito para a direção geral do 
Conselho Indigenista Missionário — 
CIMI, o padre Paulo Suess, que até en-
Q.-Evinha ocupando o cargo de secre-
tário regional do.  referido Conselho. 
Analisando sua eleição, padre Paulo dis-
se que isso não irá enfraquecer a atua-
ção do CIMI na Amazônia. Ao contrá-
rio, a Amazônia vai estar mais presente 
em toda a atuação do CIMI/Nacional. 

Lembrou o novo secretário • geral 
do CIMI que "na nossa região vive qua 
se a metade da população indígena- do 
país: 77.000 índios. Creio que a eleição  

C15-?epresentante do C1MI da Amazônia 
corno secretário nacional, significa que 
o Conselho Indigenista Missionário vai 
intensificar ainda mais sua atuação nes• 
ta área". 

O padre Paulo Suess disse què o 
CIMI/Regional deverá expressar-se ain-
amais, por ocasião do Segundo En-
contro Panamazônico, que será realiza-
do em Manaus, no próximo ano. Disse 
ele que a referida reunião vai congre-
gar todas as forças missionárias dos paí-
ses vizinhos, atuantes no meio dos po-
vos indígenas. 

Alegou que, dado ao crescimento 
da consciência de globalidade latino 
americana, so torna necessário que oS: 
povos indígenas e o trabalho missioná= 
rio se unam no âmbito de América-La-
tina. E como sinal, e instrumento deste 
trabalho cada vez mais coordenado; 
será a realização deste encontro Pana-
mazônico, aqui na capital amazonense. 

Os' preparativos para o importante 
conclave, 'que deverá traçar as linhas ge 
rais de at cação do órgão, já estão sen-
do obsediados desde então, visando.:o 
maior aproveitamento possível das ex-
perP3ncius que serão realizadas cm Ma-
naus. 
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Francisco Vilaça 

CNBB regional em assembléia 
A partir de amanhã. inicia na Maromba. a As-

sembléia da CNBB regional Norte I soo a presidên-
cia do D. Milton Pereira visando urra avaliação pas-
toral e dinamizaçao do secretariado executivo do 
regional. Do encontro tornarão parte provinciais de 
congregações religiosas. leigos das varias 	linhas 
de pastoral. coordenadores de movimentos. religio-
sas e prelados da região alem da.presença do anún-
cio apostólico D. Carmine Rocco. 

As ultimas assembleias realizadas em nivel re-
gional foram nos anos de 75 e 76 quando todos os 
bispos prelados se fizeram presentes Nesta. no en-
tanto. não haverá a presença de todos os prelados. 
mas foi feito um levantamento em forma de questio-
nário da açao pastoral em todas as prelazias que 
serã apresentado em sintese pelos padres Albano e 
Renato e que será enriquecido com as contribui-
ções dos presentes no encontro 

Segundo informações do presidente da Comis-
são Episcopal da região. Dom Milton Pereira. havera 
depois da visão pastoral da realidade eclesial a es-
colha de algumas atividades de ambito regional 
para um futuro Plano Regional de pastoral. Infor-
mou ainda. que haverá comunicações dos proble- 

mas sentidos pelas linhas de pastoral Coma é o 
caso do aluljs2m relação aos índios. CPT. com  
relação ás terraserrre6iTiFaST---- 

Está previsto na pauta da Assembléia a es-
colha de bispos responsáveis pelas linhas da CNBB 
que até então estão acumuladas no presidente re-
gional. 

A Arquidiocese de Manaus apresentará o seu 1 
Plano de Pastoral de Conjunto. aprovada na ultima 
Assembleia da entidade e que ficara à disposição do 
regional os serviços que 1á existem em dimensões 
arquidiocesanas. 

D. Carmino Rocco Núncio Apostólico no Brasil. 
devera chegar bofe as 13 e 30 horas. para participar 
até o dia 5 da Assembléia quando estara realizando 
um 	contato com os bispos. padres e leigos da 
região 

Da Assembléia tomarão parte representantes 
das 15 prelazias da região alem de outros da Arqui-
diocese de Manaus. A coordenacao dos trabalnos 
estará sob a responsabilidade do padre Joaquim 
Gornez. atual secretario executivo da CNBB — Re-
regional Norte I que esta retornando de um encon-
tro de todos os secretarios do Brasil. 
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----Funai apura acusaçã's- 
do Uni a antropólogo 

SÃO LUIS (O GLOBO) O delegado re-
gional da Funai, m ajor Alipio Debray, in-
formou ontem que o Governo está inves-
tigando as denúncias de que o antrop.)-
logo norte-americano William Crock, cio 
"Smithsonian Institute", estaria promo-
vendo a descaracterização da cultura e 
Impedindo o desenvolvimento comunita-
rio dos índios Kanela, que habitam o mu-
nicípio maranhense de Barra do Corda. 

As acusações contra o antropólogo 
norte-americano foram feitas pelo Con-
selho Lidigenista Missionário — Cimi —
e pela Comissão Pró-Indio do Maranhão. 
Segundo as denúncias, Crock teria con-
vencido os Kanela a alterarem o calendá-
rio de suas festas religiosas para que 
coincidam com o período em que ele este-
ja no Maranhão. 

O representante regional do Cimi, pa-
dre Carlos Ubiali, disse que o antropó-
logo é o responsável, também por uma si-
tua são de "servilismo e dependência e 
pela desorganização da economia tribal. 

Dum de grande fortuna pessoal, 
Crock, segundo as denúncias, "teria esti-
mulado vs Kanelas a se desinteressarem 
das atividades agrícolas, em troca de sa-

- lários, gorjetas, donativos e presentes 
que criam uma economia falsa e desca-
racterizadora". 

Estes fatos foram constatados pelo 
missionário durante várias visitas que 
realizou à aldeia Escarvato, em Barra do 
Corda. 

William Crock estuda os Kanela há 
cerca de 20 anos, período considerado co-
mo "excessivo" por outros antropólogos, 
tendo em vista, principalmente, os escas-
sos resultados que apresenta: até agora 
o pesquisador conseguiu apenas alfabeti-
zar alguns Kanela na língua nativa e pu-
blicou um pequeno artigo sobre um epi-
sódio isolado da história daqueles índios. 

INVASORES  

_Raimundo Leal (Arena), que recente-
mente visitaram a região de Barra do  

Corda, informaram ontem, que os inva-
sores da reserva dos Guajajaras se sen-
tem ameaçados pelos índios e desampa-
rados pelas autoridades. Além de relata-
rem as violências que teriam sido prati-
cadas pelos Guajajaras contra os invaso-
res, os deputados disseram que um bata-
lhão especial instalado pela PM, há al-
guns meses em Barra do Corda, tem 
apoiado os índios na luta contra os inva-
sores. Os dois deputados manifestaram-
se contra o planejado deslocamento dos 
invasores para um projeto de coloniza-
ção do Estado, afirmando que "essa de-
cisão causará muitos prejuízos aos bran-
cos" apesar das terras reconhecidamen-
te pertencerem aos índios. 

A CPI sobre os conflitos de Barra do 
Corda foi organizada por requerimento 
do deputado arenista Fernando Falcão, a 
quem os Guajajaras apontam "como o 
pior inimigo dos índios" e que lidera poli-
ticamente os invasores da reserva 
indígena. Apesar dos protestos da im-
prensa, do Cimi e da Comissão Pró-Indio 
a CPI só tem realizado sessões secretas. 

ASSEMBLEIA  

Os Em Aracaju, cerca de cem líderes 
indígenas deverão participar, a partir de 
amanhã, da XIII Assembléia Indígena 
Nacional, que será realizada na Ilha de 
São Pedro, em Porto da Folha, a 200 qui-
lômetros de Aracaju. 

A Assembléia deverá começar à noite 
e somente poderá ser assistida pelos 
"brancos" em dois momentos: na aber-
tura e no encerramento. 

O presidente do Cimi, dom José Go-
mes, bispo de Chapecó, em Santa Catari-
na, deve chegar hoje a Aracaju para par-

,ticipar da reunião, que deverá ser assis-
tida também pelo índio "Pareci", Daniel 

t Matenho Cabixi, líder indígena que foi 
,impedido pela Funai de participar da úl-
tima Conferência do Episcopado Latino-
Americano, em Puebla. 
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Chiá acusa_ Funai de 
aumentar pressões entre 

as farófias de índios 

• k• 

Chapeei) (Sucursal) — A regional sul do 
Conselho :ndigcnista Missionário acusou 
ontem a Fundação Nacional do índio (Fanai) 
dc recrudescer as pressões contra as famílias 
Xoklcngs do posto indígena de Ibirama. 

Em comunicado distribuído ontem nesta 
cidade, a regional sul do Cl NI I reafirma que 
"a Funai continua agindo de maneira irres-
ponsável c criminosa na área indígena de Ibi-
rama. em prejuízo da harmonia e do bem estar 
dos índios". 

O conselho relata que. no início deste mas. 
"dando seqüência às medidas dc repressão e 
arbítrio". o órgão oficial soltou a insistir na 
transferência dos indígenas que têm se oposto 
aos abusos e roubos cometidos pela I- ungi. De 
acordo com revelações do Cl MI. "o coronel 
Freio Gomes Soares. da assessoria do Mi-
nistro do Interior, acompanhado de dois poli-
ciais federais e outro elemento de Brasília. 
estiveram na área de Ibirama para intimidar 
os Xokleng'. 

Ainda segundo o comunicado. o índio 
Lino Nuncnosooro lioi nos aguente pressio-
nado para abandonar a área — sua terra de 
nascimento — sob acusações de articular os 
índios para a defesa da seu património. Fm 
decorrência disso. 40 familias índias estão 
dispostas a abandonara terra a procura de um 
lugar tranqüilo para viverem e criarem os fi-
lhos. 

O Conselho Indigenista Missionário de-
nunciou também a -constante int asão da 
toda-poderosa Pola. ia I ederal. nas áreas indí-
genas. pressionando. te,xcsugando e amea-
çando os nativos ene a,mie .IJ falsa segurança 
nacional e de uma v erdadeira repressão plane-
jada contra os po• os indígenas. 

Ao final. o 01111 adverte que se "a ninai 
insistir na retirada dos urda). Je Ibirama. 
comunidade daquela Área doerá se preparar 
para assumir a responsabilidade do coincidi() 
do poso Xokleng que a 1 iterai provocará". 



Andreazza assinou convênio com o governo gaúcho para dar assistência aos índios 
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Indígenas do RS terão 
convênio de assistência 
O Ministério do Interior e o 

governo do Rio Grande do Sul, 
com interveniência da Funai as-
sinaram ontem um protocolo de 
cooperação para um trabalho con-
junto no campo sócio-econômico e 
cultural dirigido «à autopreser-
vação das populações indígenas 
remanescentes do Rio Grande do 
Sul». O documento foi assinado 
pelo ministro Mário Andreazza, do 
Interior, governador Amaral de 
Souza e coronel Nobre da Veiga, 
presidente da Funai. 

O convênio objetiva uma 
programação para a saúde, edli-
cação e assistência técnica. O 
programa a ser cumprido será 
elaborado por um grupo de tra-
balho com a participação de lideres 
indígenas e deverá «privilegiar de 
modo especial medidas de preser-
vação das terras e de restabele-
cimento da flora e fauna nativas e o 
meio-ambiente próprios do Rio 
Grande do Sul, dentro de enfoque 
comunitário autêntico em que par-
ticipe livremente o índio«. 

Os recursos para a execução dos 
programas virão tanto da Funai 
como do Ministério do Interior e 
governo do Estado. Estes recursos 
serão orçamentários e extra-
orçamentários e o documento prevê 
também a colaboração «de ins-
tituições privadas voltadas para o , 
apoio e à proteção à cultura do ín-
dio, assim como pessoas de notório 
saber e de relevantes serviços pres-
tados à causa silvícola. Os tra-
balhos serão coordenados pela 
Secretaria de Trabalho e Ação 
Social. 

Para o presidente da Funai, este 
é o primeiro de uma série de con-
vênios. Neste sentido já foram 
mantidos contatos com os gover-
nos do Paraná, Sergipe e Rondônia.  

Acredita ele que os demais gover-
nos seguirão o exemplo do Rio 
Grande do Sul. Quanto ao pro-
tocolo com Rondônia, o presidente 
da Funai deverá, antes, fazer uma 
visita à área. 

DISCURSOS 
O coronel Nobre da Veiga fez o 

primeiro discurso lembrando clue 
este protocolo de cooperação 
atenua a indisponibilidade do ór-
gão tutelar em «atender eficien-
temente---às comunidades —indí-
genas«. Por sua vez o governador 
Amaral de S ouza depois de ter dito 
que realizou ontem «um grande 
sonho, que é o de concorrer para 
que se faça justiça àqueles que 
representam uma cultura, o ser 
humano», atentou que o governo 
de seu Estado «se empenhará para 
a proteção cultural e autonomia 
das comunidades para que elas es-
colham seus caminhos. Integração 
de forma natual e não pressionada 
pelos interesses políticos sociais e 
econômicos". 

Coube ao ministro Andreazza 
encerrar a cerimônia. Em seu dis-
curso o ministro do Interior des-
tacou alguns pontos desta nova 
fase de trabalhos da Funai: 1 -
«objetivo único de unir esforços 
com vistas a aglutinar recursos 
humanos e materiais para melhor 
assistir as comunidades indígenas 
do Rio Grande do Sul; 2 - tra-
balhos desta natureza somente se 
tornam fecundos e duradouros 
quando deles participam lideranças 
naturais. Para isso «é que está 
prevista a participação de re-
presentantes autóctones legíti-
mos» ; 3 - será mantida com a 
Funai, «em sua plenitude a tutela 
do índio... com rigoroso respeito 
aos seus valores culturais e às 
riquezas sob seu usufruto«. 

5, 1Q, CAD. 

Índios podem 
perder suas 

terras em MT 
O senador biônico Amaral 

Furlan apresentou projei,c. de lei 
autorizando «declaração de 
utilidade pública, para fins de 
desapropriação de terras que, 
pela União, foram destinadas a 
constituir o patrimônio da Fun-
dação Nacional do Indio». No 
projeto o senador se refere prin-
cipalmente às terras devolutas 
de Mato Grosso. «incluídas no 
acervo de bens do Parque 
Nacional do Xingu». 
. Ao tomar conhecimento do 
-projeto o antropólogo Olímpio 
Serra, ex-diretor do Parque 
considerou a medida como mais 
uma «que visa solucionar os 
problemas dos fazendeiros e 
pretensos proprietários de 
terras no Parque do Xingu». O 
antropólogo disse inda que este 
projeto «envolve aspectos es-
tremamente perigosos e na jus-
tificativa inclui uma série de in-
verdades, como a própria inter-
pretação da Constituição». 

Olímpio Serra analisou o 
projeto e criticou não apenas 
sua 	«inconstitutcionalidade. 
como «atetitatório aos direitos 
indígenas, sobretudo aos do 
Parque do Xingu, ma vez que 
considera os territor,ms 
assistidos pela • Funai "como 
bens da Funai, o que rtão é ver-

dade. pois o território indígena 
é do índio». 

«Na verdade o projeto quer 
obrigar a Funai a • oferecer 
outras terras aos índios, mas 
como é possível?, disse Olímpio 
informando ainda que «se há 

—erros eles foram feitos pelo-
governo Mato Grosso de 
que na década de 50 loteou as 
terras indígenas. A má fé do 
projeto diz que na época os 
Villas-Boas transferiram 15 
tribos para o Parque do Xingu, 
o que não é verdade, apenas 
quatro foram levadas para lá: 
txikão, tapayuna, kajabi e 
krena-karore.. 

REPÚDIO 
O Cosiselho  

Missionário  distribuiu nota de 
repudio ao projeto de Amaral 
Furlan afirmando que esta «é 
mais uma manobra de agressão 
contra a população indígena 
brasileira e estranhamos 
profundamente que a Funai não 
tenha tomado nenhuma atitude 
frente ao que vem acontecen-
do». 

Diz ainda a nota que «este 
projeto deve ter sido colocado 
nas mãos do senador ou por al-
guém da Funai, ou por um 
grupo de fazendeiros, gover-
nador Frederico Campos ou 
pelo biônico do Estado, Gastão 
MUller, pois não há como vin-
cular o projeto ao senador 
Amaral Furlan. 
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Kadiweus pedem à Fimai 
demarcação de reserva 

CAMPO GRANDE (O GLOBO) —
Reunidos em assembléia no fim de se-
mana, os índios Kadiweus decidiram 
reivindicará Funai que a demarca-
ção de sua reserva — a de Bodoquena, 
que fica em Porto Murtinho se faça 
segundo os documentos originais, sem 
qualquer acordo com fazendeiros, co-
lonos e posseiros. 

Os índios pretendem, assim, que se-
jam incluídos na reserva 32 lotes da 
Colônia Agrícola Arnaldo de Figueire-
do, constituída ilegalmente em 1954 
pelo então governador de Mato Gros-
so, Fernando Correa da Costa, além 
de partes de terras inva..:idas pelos fa-
zendeiros Helio Coelho, João Balista 
Vilela de Oliveira, Roberto e Wilson 
Coelho. 

A demarcação da reserva dos Kadi-
weus — os últimos 800 índios da tribo 
— começou a 1:' de agosto e deverá 
terminar em março de 1980. De acor-
do com o decreto presidencial que a 
criou, a Bodoquena pode ter aproxi-
madamente 380 mil hectares, mas a 
Funai considera que suas dimensões 
podem chegar aos 400 mil hectares, 
desde que respeitados os limites pelo 
memorial descritivo. 

Na divisa marcada pela Serra da 
Bodoquena, fica a Colônia Agrícola 
Arnaldo de Figueiredo. Cerca de 1.200 
hectares dessa colônia, divididos em 
32 lotes e ocupados por 60 familias, es-
tão dentro da reserva. 

f 
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Qnlálenuncia política de 
retrocesso contra índios 

BELO HORIZONTE (O GLOBO) — O 
secretário-geral do Conselho Indigenista 
Missionário, padre Paulo Suess, denun-
ciou ontem, na 8:' Assembleia da Comis-
são Missionária Nacional, "a politica de 
retrocesso" que vem sendo utilizada com 
os índios. Ele disse que há uma semana 
esteve no Posto Indigena de Palma, no 
Paraná, e fotografou caminhões que 
saíam carregados de madeira da reserva 
por ordem da Fundação Nacional do In-
dio. 

O padre Suess lembrou que nas áreas 
Indígenas de Roraima, demarcadas pelo 
marechal Rondon, existem hoje 90 mil 
cabeças de gado. Acrescentou que, den-
tro de pouco tempo, os Kaigangs verão 
seus filhos migrarem para a Amazónia e 
se tornarem boias•frias, trabalhando 
num projeto de borracha ou como serin-
gueiro do Departamento-Geral do Patri-
mónio Indigena. 

—Não se luta apenas pela demarcação 
das terras indígenas — disse o padre  

Suess — mas também pela defesa das 
terras já demarcadas, para que os pró-
prios povos indígenas se conscientizem 
de que o juiz, o delegado da Funai, o mis-
sionário e o antropologo não lutarão por 
suas terras. Só eles poderão defendê-las 
e assim terão uma chance real de sobre-
viver, permitindo que nos passemos do 
paternalismo ao fraternalismo. 

A 8? Assembléia da Comina, que se en-
cerra hoje, deverá aprovar o estatuto da 
entidade, que funciona como um depar-
tamento da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil há oito anos. Durante 
três dias, congregações religiosas e enti-
dades leigas discutiram as várias cultu-
ras existentes no Pais e suas influências 
na evangelização. A proposta é instituir 
uma cultura cristã, respeitando as ca-
racterísticas de cada povo, e acentuar os 
valores evangélicos já existentes, traba-
lhando "insistentemente pela justiça so-
cial". 

• 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORMAÇÃO N.°  22/427 C/79 

Akvaro Estev 
Assessor Cheia 
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1.  DATA : 16/ABRIL/79 

2.  ASSUNTO :ATIVIDADES 
RIO — CIMI 

3.  ORIGEM :DSI/MINTER 

4.  REFERÊNCIA :XX XX 

5.  ÁREA : SUDESTE 

6.  DIFUSÃO ANTERIOR : NÃO HOUVE 

7.  DIFUSÃO :ASI/FUNAI 

8.  ANEXO :INEXISTE 

DO CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁ—

Dg.VÍ,Jci. 

\ 	&r `n.1-1.1â,...wt CALMA kO'imi.  

4  AMW 

)1)  

Esta Divisão recebeu e informa o seguinte: 

O Conselho Indigenista Missionário - CIMI ultima deta -

lhes para realizar no dia 22 Abr 79 (Semana do índio) a "Missa em 

Ação de Graças pela Caminhada dos Índios Brasileiros", a ser ofi -

ciada por D. PAULO EVARISTO ARNS, Arcebispo de SÃO PAULO, na Cate-

dral Metropolitana daquela capital. 

O roteiro do culto foi composto especialmente para a o-

casião por Dom PEDRO CASALDALIGA PLA, Bispo da Prelazia de SÃO FÉ-

LIX DO ARAGUAIA/MT. 

Os organizadores procurarão dar amplo destaque ao even-

to, objetivando grande repercussão. Para tal reunirão representan-

tes das tribos de quase todas as regiões do país, em SÃO PAULO. 

'l _I( 	1 	. tà"  	ilftirsi!  
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OFÍCIO 

N.°   563179 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

3.a DELEGACIA REGIONAL 

Recife-PE, em 05 de outubro de 1979 
Do 	: Delegado Regional da 3gDR/FUNAI 
Ao 	: Assessor Chefe do ASI 
Assunto : - 

Referência : - 

Anexo : - 

•L 

y11 tio "j  
Senhor Assessor; 

414d) 

Para conhecimento dessa assessoria, encami-

nhamos documentação anexa, sobre atividades do CIMI na area desta' 

Atenciosamente, 

• 

• 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

3.a DELEGACIA REGIONAL 
POSTO INDSGIVA. K.A_MBILf 

C o t4  Recife-PE, em 22 de setembro de 1979. 

Do 	Chefe do Posto 

Ao 	Delegado Regional 
Assunto:- 	Documentos (F.N.C»'"INIEP. )... 
Referência:- UONVIM. - DO CIE' AOS :ND:fGENAS  

~111.10111"11111~ 
Anexo 

Senhor Delegado 

Sirvo-me do presente, para encaminhar a V.S em anexo, 

os documentos abaixo discriminados, enviados pelo Missionário Fábio, aos indíge- 

nas deste Posto : 
01 - CARTA -CONVIENDEREÇADO AO 0!..CIMJE KAMBIEK -- 

02 - C01= Il:5RESSO END7IEÇADO ()c ---;IDADE •"*". 

03 - 	PÁRA O DESLCC:::\MNTC 	-31.GE'.''.AS — 

Outrossim., racrto V.S", que confc.e -'nf'ormaçoos 

funto aos ind2:genas, na aludida Assc:bleia, será acerLdo o:- detalhes de D'Ico 

cero:"uraa m.,-;:na do- 	 ", " uma conc--.r. r:  ,::;":o dos 1nr14 or 

, 	 outra _,;..40...mihmeememmetait o-c--ranae :-.;ronorcao 	 ",para d::a-- 
,„ 

lOgar com o"Presidente - da B.ebublica. ou da. FU:NAI. 
Igusgre  diemannifflemeeme~~~:-.~~ 	  

nird-.0 o que se apresenta para o momento, aproveito o en-

sejo para reiterar meus protestos de consideração e apreço. 

11~~11111.111~~effirs- 

• 

AO 
ILUSTR-ISSMO SENHOR 
DELEGADO REGIONAL - 34 DR 
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Tjs, índios rulzuru-pariri, do ral:taeira dos Índios (AL), 
r- o 	ra, 	Ba'uis. C.a Tiniça-o (PB), o Xelz:c5 da Ilha de .Sj.o redro, 
teor 	:L_•..enso 	 - envidar a vossa -L;ribo .ind2.,:_-•;er..a c. cor.l'are. 
cer na A  S S 	ír,ene.,  sara onversar s obra n os Ses direitos, 
a nossa situaçao, o nosso temo  de crueldade c as ncs:i•-,,s esperane. 

z 

	

	 4.-curo, Porto dlc. Folha (S.'1* tm). • 
Toz,nar. o ,3nibus .e3^11 Aracaju, as ddze hore.;, tia Onlf) 
• 'esc,. Sao redro, com dos tino a 1;itoroi, 

(,;, Rio Sao Francisco. Em Ziter:)i os 1:c; 

ra O 	o barco :para ir ate a Ilha do S.7:o Pedro. 

DA2A: dias 111  12, 13 e 14 dc outubro ão corrente ano. 

11 . noite. 

Conta:-:',os cora a vossa pe.rticipação, índios sofredores das 

c2lisa.o clU2 -2ar:1 defender a nossa causa. Ixecisas se (mem- 

• zr-c..r, o s ta 	o)ortunidado. 

- pu2.arey'r.). levem os instrumentos eto VOS sa 	• 

- OS convites para os rir::: os c,o 1.  arco, 1: c.:rdes to 

.-1,2peraos que seja aceito o nosso convite o a ui espera- 

. orcanizaçao, da IlOSSC,. ASSCábl€57l2.: 

c3.ri t c Santar.n. - líder 7,..olcj 

Cales tino da Silva - Cacicraa Xukuru-Ms.riri 

us vo da Silva - 	e 3'." 0tij.larE 
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I= DE 	=mo 

PORTO DA FO)::A sisR=E  

=RA DeS 	2:0X(5 

jULHC DE 1979 

O 'O rVITE 

À1 counidade Indícna 

Tios, índios rulmru—Nariri l  »e -212eira dos Indies (AL), 

rotijuara l  de Baia Csa Traição (.), o X3 :i." da =ha d.e São redro, 

t,c2.os o i2enso -.11-aze de 'convidar a vossa tribo indígena a criarc 

cer na Asse-2b1eia Indi,c;ena, para conversar sobre nossos direitos, 

a nossa •situaçao, o nosso tempo de crueldade e as nossas esperan 

ças. 
• 	LOCAI:  Ilha de São redro, Porto da Folha (Sergipe). 

Tomar o 3nibus em Aracaju, as doze horas, na ercl 

presa Sao redro, com destino a riteroi, marr,ons 

do Rio Sao Francisco. E:a IÇitoroi os inaljs Jsrer-

rao com o barco para ir ate a Ilha do Sao redro. 

DATA: dias 11, 12, 13 e 14 do outubro do corrente ano. 

=CIO: Dia 11 à noite. 

Conta:clos com a vossa participação, índios soIrc:dores das' 

eszas causas que para defender a nossa causa precisa..7:os se ôncon—

trar, e esta o 111,3a o-wrtullidade. 

— Se pwlerem levem os instrumentos de vossa culturr,. 

— ::amdc.2.os os convites para os ,:s.ru-,pos do 1 ortc, ::ordcáte, 

Lco 	e Sul do Brasil. 

E.,:pras.(:)s que seja ::ccito o nosso convite e aqui 

Reeponszrvis rela or anizaçac da nossa Asseia: 

redrito San  t= — "líder Zolce 

raroal Celestino da Silva — Cacique Xukuru—U.ariri 

Jos LwAsto da .Silva — 

C. 
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João Paulo II 

eL Cot  o- Isbil-ta3 

F. 



• 

"•• 

-ri  
,<:-' ,(7,--;11-1•17)-1,:r? 	2.„:7-zrr"? l'>-') i .m..e.2--,..... 

./:",./N.  dx .i,.) ,Y) .5:5,,,,V\ 	.1-2  ?:":1  • 	(g..5 . 

‘-`--;' 

Vcef /—"A 

7--vn 

t.,47 C"-e-5 
	 I. 	e"C2  • 

vi 	
,j‘i2).•• 

Ce:e "1(1'4 	
.7.-f irti • 

J 	çe ,gc.dcA 	(f6  

::240 
•<.„1 

lì •• lanees Pro,..as 

(NU,  Ç9)P 

• "1 



; ...... Má • ••• 

-.4,  • • 

SELO 

e 

dT 

te47 &4d L4 

D .-  

          

       

.9\ ww,  

          



Alek).Ç,11). 

.<•" 
- 	' 

c" ¡III 919 19  -77,14.-sz - 	51Á • 



, 4 	, 

r • P.- 

\C1C14A-71 

'17: 	
101-C4.54'r-2 	-7~/1-1-í vg,7/c,  

11-;(9 	t41,, 
• 14.-á-v-d-t ‘4,,v1 

- 
""" 

77,7? 12")~ -7e4iW 	 L,4/ 

-11-  
1r571  "7%7  Nib;:t1". 

1.4,11-1  U4-7 	L,71„ 

. 
• 1-• 

r..--2-2-27 ,f fotn-y 

•Netly ,0?" yr.n.- 	•-",t~t"---yl‘,1-,-4La-U -KW o - ior, 	ct,<Ár ;,-

-7- 

, 	
-. 	

,4 
..,--.  

^.4`"1
,277 C(..‘-'29 s1-1-1".3.  fe:4~..77 LA/a.  e:/7i  • (./..." %.".. /....4."‘"4"  

1zy-t/10 -P 1 0 1 7,C í  )->l-tY>a-vt> c:-"':  r kl--m,  IP (...- Nte; , ) • 
,.---- - 	 i (...,/ 	 ,-_,, 

• 9‘1 2c";pe-̀47 ar 
	VI 

y

. 



•••%;1 dicr" 	 esiank.:•-;v 

Je."--1•4471- 

ot. ,/=" 	.Ap7t/
• 

. éa.20-)-Ái . 
C€4-4--x (72./-mx.ímo 

• •-n"17.0l. 	• 

g 1;  Í 	t7 • ( tt7 ' 

0\J-l -  a '04-cal-e 	 #1:4/C2 . 

• .._....., 

ri 6jp.i 3t7 / (1,2 

• 

• / 	
/ 

L.^.4 cf:..-.5-7 	Z.t  

ot.z t,_,  

1 

, 
,...,;,1-0 ..6e-y,-7./ gi,,,,,,,,„  /_ 

G\ e I C472:1-.  

"/^.`'') 	• 
c2Pk 

, 

••• 

1./ e-17 j 	̂ • 

/ 

• 

c
, 

r • 

(.7 /.  

. 	1,7 

. 	 LÁ-À 	 („47r)o'l 

..../ 
(3,-../.4./.-.,2 c,,,,yri, -7,7D ,,...,‘,--.... 	.4:.),7,4 fl.,,e.c...,,,:, 7, . 

-0 	I 	 1  
.• 	i 	. 	 .,••••"" 	.,7/ ,_ 

1.10",i. e.,-27-2 	44.  ,c2 	...----/---: Yitaer,  V2-5.-2 	••••"/-o'j.,,•"L-C•4 í'..:7‘,"1:-.  •-"'"- 

C:..p.,"1.2.• e-1( ...eL.> 	CL(  4.21/L./..»%71,:::-  ..9 C1,..:•.:. ,,, " 	i- ..: .j.'"/ .>(-- — 
,1 	n  

j.7-' •-r- 
e".,)-•47\(\--A--",  • 	C./ (o( •'./.. 	- tit •(.-:.---1.,.."---M 	/4-4.:"1-4-' (-1,0 • ;;-'7 



- 5 t 
jo 14 ti  Cl. 	fl /‘.7  21. / (404  

17c,( 

'0A-- >19-Z 

i'Pr2 d‘1.-e'eQk 

• 1 
C/47/1•-r71 ( t /-,( 	C1" 1  fy,froc: 

d•G_ ,50,04 	Prrl 	cA•rcz 

( 

/1-67,-.71 

iinp • 

fr) rf- 	 ,•‘--•¡;71--1 

m\su.), 	t( 1L113 , 

:r:-.410/1-•'-:/ ,:4,1  c^. . ( ,f\ k2",-.-: '--, • L 

e--"" 

2"--,101-e -4•/:Á 	4'j 1- 	) P. 

• 

</-2:eki•4•<- 
. 

.9 rev.--J1,.4 	-107 

c:5( 742e, e/1 s,,~1 412-ri v. 

z_ 	lo  

.2") aL21 kka:' 



..jyy}. ¡ij,çc.u. . 



r 

r' '"7 

_ 

kr.;41,  it t  

Im  

Iil,jt 	" 
1re ler • r 

 

1 ••• 	• 	,.., 

 

  

 

    

    

1 

MQ,P1.23 

F.T.mo. Sr. 'ils:liniStro do r.v.ta'' 
ijia  

1) Conselho Madi3enlata 	to - 
(,A.-..¡Laa.anas-ite.mirna), imm. 	nente dá-ido-se a V. 
Exa. no momento em que visita a alede de Manaus, pua 
denunciar- o 'crime de genocídio organizado que está se 
preparando contra o povo Yanomami, cerca de quase 9 
mil índios vivendo em território brasileira. Este crime de 

. genocídio premeditado está se arquitetando nos porões 
de um órgão submetido ao IVInistério do Interior, o 
Governo dp Território Federal de Horaima. 

Os indícios do genocídio premeditado contra o povo 
Yanomamipodem ser claramente percebidos nos seguin-
tes fatos: 

1. Como é de Vosso conhecimento, centenas • de 
gadrapeiros estãa faiado 'expulso da Venezuela pena o 
Território Federal de itomilern, acusedas da -"presença 
ilegal naquele pais, • . de .serem controbandistae de 
diamantes e de não terem caráter", segundo o jornal "D 
Estado 'de Sio Pado" (i) de dezembro, p..36). • . 

2. O governador de nonizaa, brigadeiro (Mamar 
Pinto, em declaração ao mesmo jornal, teve a a-a(lácia de 
afirmar que no início ainda desta semana, irla proper a V. 
Exa. e a • . abertura ..do garimpo :na gerirá de Couto 

griihries, onde foi descoberta urna jazida de .édeen entes ; 
'acordece que esta area*faz parte do tandiciond território 
do limiar Yanomami. Segundo o governaeler, a canZtá do 
Paraus Tansrmarni 'Vkl demandar tempo e previdência do 
Governo" 'e portanto .o garimpo da Seara de Couto 
idiagrdhães pode ser explanado "para podar . absorver os 
garimpeiras expulses da Venezuela." 

3. Roendo dizemos que o brigadeiro -Clteraar teve. a 
audirela"de propor a abertura do ' gorjeei-to, isto se deve a 
cataias razões: a) ir opinião pública ancerroala inter:meio-
reli sabe - e já foi denunciado repetidas vezes - que abrir o 
garimpo sigaifica assassinar es Yanomami, e condená-las 
à cri:tinção; b) o brigadeiro Ottcarar, com esta declaração. 
está 'pemjudicando a administração de V. 3:ixa. frente ao 

• Isfinistêdo do Interior, já que desmente categoricamente 
ar. eirmações de V. Exa. e do exmaiesidente dar FUNAI, • 
Atilo:mar Ribeiro que se comprometeram publicamente 
coai a criação do Parque. 

o acra auxiliar brigadeim Ottrimar não 
::cxedira 

 
nas palavras do seu próprio ministro, o que 

introduz desconfiança também e ene Iodes os setores 
neicienais e inter.aciorials preocupados core a sorte dos 
'rumam:uni: 	 • 

4.0 brigadeiro Oltomar- brinda° declarado rios povos 
- tença a Or notar a abortem; do I: arilo po virmo 

too o cuitar4i puro Oh; garimpeiroa recem.expolsos da 
S'euemela. No entoado, podemos provar (por 11130 é falso. 
:,J:t fie:à de setembro do cornorte uno, quando não 11:1Vill 
INRI...A-Acima de expulsão de garimpeiros, o governador 

arriar comunicou seu desejo de abrir a serra do 
Suakwera ao garimpo. (O Estado do São Pari! ), ..1) dc 

• egoemitm. 	Min Portanto, de oito quer na "verdade  

erpresentar urna solução ao porbiemandori a- e 
mas 	pretende, unta. vez inale, aprese:heir I eme, • 
conjualurra, satisfater as apetites der multimmionain, 
ameaçando core isto a sobrevivência dos Yanaltrewiri. . 

5. O CIV,i1 NORTE I manifesta sua pratico/nação pela 
sorte'dos• garimpeiros e exige que o Governo aptamente 
uma saida que lhes garanti trabalho digno,. pnaccupeçõe 
que se torna maior quando sabemos pelo garimpeiro 
fevereiro) Dias que a Guarda Nacional da Venezuela 
discriminou os trabalhadores brasileiros "apenas porque 
não entendem uma língua eshoneeira", contando o caso 
de um trabátiremlor que "foi esmurrado e pisoteado pela 
polícia.porque não entendia o idioma castelleemo". 

6. - Tendo em vista tudo isto, ar. Malsim, coam se 
pretende "resolver os problemas dos garimpeiros" utili-
zando os mesmos critérios .que condenamos na Geraria 
Nacional da Venezuela? Pontue invadir es terras dos 
Yonomarrti? Só rosque não falam o parlairrls? A inv.asão 
do território Yanomand e a discriminação que si faz 
contra este povo per não falar opo' negras, não deve ser 
permitida, porque ela não vai resolver nerdrama problema, 
mas ao contrário, aguçará os . já existentes e criará 
dezenas de outros. 4. solução do problema - todos 
sabe:noe - é modificar a estrutura fundiária da lana, 
atualmente igente no •pais, que permite que urna minoria 
concentre em suas' mãos grandes latidinadrios enquanto 
milhões de brasileiros continuam sem- terras. 

7 - Finalmente, sr. Alfriletre, solicitamos que gamelo 
o brigadeiro °Honrar manifesta à V. Exa, a neeessidede 
de dirimo garimpo, que Vossa Exa, lhe responda: 

a) O Estatuto do Indio e a Cranstitaição Federal 
/inibem a invasão de terdtório indígenas; portanto, além 
de imoral e indecente por representar um aio de 
genocídio, esta proposta é ilegal de acorde com as leis 
vigentes no Pais; 

b) Os Yanomami constitucan uma rug":".•e colas os 
habitantes vivem em harmonia entrá si e com a natureza. 
Desconhecem a propriedade privada, o lacre e ornOrmer 
atentado contra seu território representa. na prática, a 
extinção deste povo, o que atenta também contra a Carta 
dos Direitos Humanos, de qual o Brasil é signatinie., - 

c) Seta paciente e didático cora o brigadeim, sr. 
1%laistro. Explique a ele, devagar- talvez entenda - que o 
"território indígena não é a icem de ninguém; que do p°otr. 
de vista antropológico, os Yanomrani constituem urna 
nação: que eles não são nem inferiores nem superiores ao 
povo brasileiro: são apenas diferentes. Caso o brigadeiro 
(Minorar insista em invadir o território da rru,,;ão 
Yarromarni. demita:o imediatamente, Si Ministre, 5.oll 
pena demoli a opinião pública nacional O laterzarehod 
ro:rose dr: cirna IdliCidati Ir, crua o gr;111.14:1•11;4) qeu rio 
cometer. Ao 1114N MO tempo, Oldttlièr, ii 41iNb1.1 para criar 
INIf:DIATAMENTli o PAROU JE 

• Secretariado Regional do CD..1 N-Ate 11 

Manarre; , 1 / ti! /79 
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ALDAS 
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CONMENCIAL 	NR.;,).(pi 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

036 - 037 - 038 - 039 - 040 
MEMO N9 	/80-ASI/FUNAI 
	

Brasília-DF., 

Em 09.ABR.80 

Do: Assessor Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Delegado Regional da la. 3a., 4a., 5a., 7a., DRs 

Assunto: Congresso Indigenista 

Senhor Delegado, 

Esta Assessoria tomou conhecimento de que os Pa 

dres PAULO SUESS e EGYDIO SCHANDE (ambos do Conselho Indigenista 

Missionário-CIMI) estariam programando a realização do I Congresso 

Indigenista da América Latina. 

A fim de instruir trabalho em andamento, solici 

tamos informar os seguintes dados: 

- Informar a data e o local em que será realizado o referido Con-

gresso; 

- Levantar qual o objetivo do Congresso; 

- Se há interesse de países estrangeiros na participação do evento, 

caso positivo, relacioná-los; e 

- Outros dados julgados úteis. 

Mod. 117 	

CONFIDENCIAL 
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coNFH  

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
5.' DELEGACIA REGIONAL 

Cuiabá - MT. 10.07.e0  

• 

Mero no Ce1/F0 

Do: Delegado Regional da 51 DP/PITAI 

Ao: Timo. Sr. Assessor Chefe da ASI/PUYAI 

Assunto: 'Ref. }demo 3a/8C-ASI/PUYAI 

Senhor Assessor 

Até a presente data não conseguimos obter 

qualquer informação a respeito do I Congresso Indigenista da 

América latina. 

Atenciosamente, y 

• 'Rubens Pinho de Castro cSiga 
Delegado 5 

Port. 1.113, P/75 

PPCS/ajbc. 

CONF1DEN(' L ; 
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Espécie 	OFICIAL 

Origem 	  

Número 	  

Palavras 	  

Data 	 Hora 	 

Via a seguir 	  

NDICAÇÕES DE 
SERVIÇO TAXADAS 

HORA DA TRANSMISSÃO 

INICIAIS DO OPERADOR 
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N.°  62/ASI DE 

ASI/FUNAI VG 

FUNAI 	() () () 

08 	07 	80 - REITERAMOS MEMO NR 036/80- 

ÁLVARO ESTEVES CALDOS 	CH ASI/ 

() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() ( 

DE 09.04.80 PT SDS 

() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 

Assinatura ou rubrica do expedidor 
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N.° 64/ASI 

ASI/PUNAI 

MI/FUNAI 

DE 08 	07 80 	REITERAMOS MEMO NR 38/80—

CH 

() 	() 	() 	() 	() 	( 

VG DE 09.04.80 

() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 

PT SDS AVARO ESTEVES CALDAS 

() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 	() 

Assinatura ou rubrica do expedidor 	1.044112 

i% 

Mod. 131 BI. 50x4 vias 
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ASI/PUNAI VG 

DE 08 MEMO NR 39/80— 

CH ASI/ 

FUNAI 0()00()0()0000()00000()0000()0()0000( 

07— 80 	REITERAMOS 

DE 09.04.80 PT SDS ÁLVARO ESTEVES CALDAS 
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.1sR LA-90 

MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO PMWDv. 

RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 
- ivi INTER-

é - ur...:,:,., ,-..'nL--..RILIA - DF 

DE- 	_ L, I 

RECEBIDO DE 

NR 3 2  
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	 CH AS I /B SB ..., 

408/3ADR DE 23.04.80 — REF AEMO NR 037/80/ASI DE 09.04,30 VG DESCONHECEMOS 

ASSUNTO PT ESTAdOS ATENTOS ET QUALQUER NOVIDADE INFORAAREMOS PT SDS 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Fundação Nacional do índio - Funal 
7.a DELEGACIA REGIONAL 

Ofício n.° o o3/7a .DR/80—CONFIDENCIAL 
Do Delegado Regional 

Ao 	Senhor Chefe da ASI/FUNAI 

Assunto Congresso Indigenista 

Ref.: Remo n2040/80-ASI/FUrAI - 09.04.80 

Em 25.06.80 

a 
	 Senhor Chefe, 

Em atenção ao documento de referencia, 

não tivemos condições de levantar em tempo hábil, qualquer 

uma das informações solicitadas. 

Outrossim informamos que os elementos 

citados não atuam na área desta Regional. 

• 

AL:02 i  1/7Nel: 
N.° 	/ /7° 
E  

IB/lm.  
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RECEBIDO DE P? 124 	Às 141733PoR PNF/iID 
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CHEFE AS1/FUNAI/BSD CONFIDENCIAL 

N. 18/4.DR DE 140730 - REME 10 038/80/ASI/FUNAI DE 090480 VG NAO TEMOS 

CONHECIMENTO ASSUNTO PT - JOSEH CARLOS ALVES DEL. 4A.DR 
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CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

049-A/80 

17.JUL.80 

CONGRESSO INDÍGENA DA AMÉRICA DO SUL 

ASI/FUNAI 

PB N9 22/345-C/80, DE 17.04.80 

OID 

DSI/MINTER 

9. 	AVALIAÇÃO 	: C/3 

1. O assunto foi pesquisado, porem, não conseguimos, ate a pre 

sente data, levantar qualquer informação a respeito do I Con 

gresso Indígena da Amjerica Latina. 

2. Uma secretaria do CIMI informou que desconhece qualquer nota 

cia sobre o Congresso. 

TODA E QUALQUER PESSOA QUE TOME CO• 

NHECIMENTO DE ASSUNIU SIGILOSO FICA, 

AUTOMATICAMENTE, RESPONSÁVEL PELA 

MANUTENCAO DE SEU SIGILO (Art. 12 do 

Deva 	79.099/77 Rogularrento para Sal- 

vaguarda da .stuntoe Sigilosos) 

MOD.: 117 
	 CONFIDENCIAL 
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Funai: bispo lamenta 

a saída de Adhemar 
BELO HORIZONTE (O GLO-

BO) — O bispo de Teófilo Otoni, 
dom Quirino Adolfo Schimitz, 
membro do Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), lamentou on-
tem o pedido de demissão do pre-
sidente da Funai, Adhemar Ri-
beiro da Silva, que, na sua opi-
nião, está relacionado com o pro-
blema da demarcação de terras 

indígenas, impedida por grandes 
grupos econômicos. Segundo dom 
Quirino, "o caminho certo para 
uma atuação realmente em favor 
do índio é o trabalho conjunto da 
Funai e da Igreja, descobrindo, 
para cada lugar, para cada tribo, 
o que é essencial". Ele critiou 
ainda a burocracia que entrava a 
ação dos missionários. 

ing.“31).1.50  (123 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

4.a DELEGACIA REGIONAL 

rem9 n9 005/79/4DR/CONF. 	Curitiba, 21 de setembro de 1 

Do: Delegado Regional 

Ao: Assessor-Chefe da ASI/FUNAI 

Assunto: Documento do CII (Enc.) 

Anexo: Relato do CIF I/Sul - 1 979 

Senhor Chefe: 

Encaminho para conhecimento e anãlise dessa 

Assessoria o referido documento que trafKi 	terras dos 'índios 
/ 

localizados nos Estados do Paranã, Santa C. -tY 	a e Rio Grande' 

do Sul. 

• 

 

Atenciosamente 

• 

Ilm9 Sr. 

ASSESSOR-CHEFE DA ASSESSORIA DE INDORMAÇÃO DA FUNAI 

BRASTLIA - DF.  

JCA/tbl. 
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OS POVOS INDIGENAS NO SUL 

D)0 BRASIL 

Antes de traçarmos um breve quadro da atual situação dos Povos Indíge-

nas no Sul do Brasil referimo-nos brevemente à sua história, numa pequena a-

lusão que, ao menos, nos permita perceber que não podemos procurar entender 

.1) atual momento que vivem esses Povos, sem nos referirmos a seu passado e ne 

le, e na história da expansão da Sociedade Nacional, buscar as causas da do- 

minação, da exploração, da miséria e marginalização e 	até mesmo, da extin- 

ção desses mesmos Povos (essa ultima em alguns casos dramáticos).  

OS KAINGANG 

Os Kaingang, em sua época de maior expansão, ocupavam regiões mui-

to dilatadas dos atuais Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio / 

Grande do Sul, chegando a atingir áreas limítrofes (com o território Argenti 

no, por exemplo). Aceitando-se como certa a admissão corrente na etnologia 
idênticos 

brasileira de que esses índios seriam fundaitentalmente a-s Guayuná 	planal 

to de São Paulo, a documentação disponível sobre eles cobre um período de / 

mais de quatro séculos de história. 

tu Os Kaingang ocupam ainda hoje, apesar da diminuição drástica de 

seu número, frações de terra localizadas em quase todas as suas antigas áreas 

tribais, estendendo-se do centro do Estado de São Paulo, na região de Bauru, 

ao Norte do Rio Grande do Sul, no Alto Uruguai. 

" As penetrações exploratórias, seguidas de alargamento da coloniza-

ção das regiões litorâneas do Brasil Meridional em direção ao Oeste, em bus-

ca do Rio Paraná e do Uruguai, que se intensificaram a partir da segunda me- 

tade do Séc. XVIII, encontraram em seu caminho grupos consideráveis de Kain 

gang..0s primeiros contatos permanenteG e intencionais com esses Kaingang ar 

redios do interior registraram-se nos campos de Guarapuava, no Paraná, por / 

volta de 1810, no curso de uma " guerra ofensiva" ordenada contra os mesmos / 

pelo Príncipe Regente. Desde en4, ão, os vários segmentos ou sub-grupos Kain - 

gang vem sendo submetidos a pressões crescentes que 	em muitos casos, deter- 

minaram a perda de seus territórios tradicionais, o engajamento compulsório , 

em estado servil , nas atividades produtivas de fazendas ou vilas, a disper -

são e a depopulação e, even4-,ualmeiite a extinção integral de alguns grupos. A-

pesar de todos esses fatores, os Kaingang constituem hoje uma das mais numero 

sas "tribos" brasileiras, reunindo uma população total de 3 a 4„000 indivi -

duos (Darcjr Ribeiro, 195776) (*) 

" Este fato deve ser ressaltado,de imediato, por sua significação:em 

bora submetidos a situações de privaçãu e de opressão graves e continuadas 

os Kaingang conseguiram, de alguma sorte, sobreviver, e nada indica que ve - 

nham a desaparecer em futuro previsível, seja por uma improvável assimilação 
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ã. população nacional,ou pela simples extinção biológica dos grupos remanescen 

tes. 	(extraído de MOREIRA NETO,C,C,- "Alguns dados para a história' 

recente dos índios Kaingang", in "La situación del indígena en 

Am'.erica dei Sur". Montevideo, Tierra Nueva, 1971, p.381 ) 

(*) comparar com os dados do presente trabalho. 

OS XOKLENG 

" A história do contato entre os Xokleng e componentes da sociedade 
# 

nacional foi particularmente dràmática. A tribo tradicionalmente mantinha suas 

atividades de subsistência com base nas atividades de caça e coleta. Divididos 

em grupos de 50 a 200 pessoas,. os Xokleng dominavam toda área de floresta que 

encobre a área localizada entre o litoral e a encanta do planalto, desde as / 

proximidades de Porto Alegre (PS) até Paranaguá(PR)0 Essa área somente come - 

çou a ser sistematicamente desbravada a partir do momento em que se iniciou a 

colonização no Sul do país, em 1824- 

" Comooterritório ocupado pelos Xokleng, à ()paca da colonização, já 

estava cercado por prcpriedades civilizadas, os indígenas não tinham para on-

de fugir. A resistência que opuseram á penetração dos brancos foi contínua e, 

somente depois da criação do SPI, foi possível o contato pacífico com alguns 

grupos. Assim, Eduardo Hoerhan, em 1914 contatou com um grupo no Alto Vale do 

Itajaí. Paralelamente, em 1920 João Pereira Gomes travou relaçOes amistosas 

com o grupo de São João dos Pobres. Um terceiro grupo, entretanto, continuou 

perambulando nas florestas do Sul do Estado de Santa Catarina. Descendentes 

desse grupo, segundo tudo indiba„ ainda vagam nas escassas pontas de flores-

tas que cobrem a Serra do Tabuleiro, 

" A resistência indígena foi enfrentada pelos governos locais e pe-

ls companhias ánteressadas nos negócios de colonização, com organização e en 

tipêndio de grupos de bugreiros.., 

" As pressSes exercidas pelas frentes de expansão sobre o territóriD 

ocupado pelos Xokleng foi de tal ordem que, em vários episódios onde os índios 

assaltaram os brancos, evidencia-se claramente que a fome era a razão do ata-

que. Assim sendo,, compreende-se porque as técnicas de persuasão empregadas pe-

lo então novo e .2igoroso serviço de Proteção aos índios, além da bravura do jo 

vem Eduardo goerhan, convenceram a maioria dos Xokleng sobreviventes ao convi 

vio pacífico. Convívio que entretanto não fez cessar a violência e a dramatici 

dade das relações entre índios e nãá índios—. 

" Efetivamente, os Xokleng passaram a enfrentar inimigos mais sutis, 

mes com maior poder destrutivo. Epidemias grassaram no grupo, ceifando a maior 

parte dos índios que haviam sido atraídos. Os sobreviventes tiveram que se a-

daptar à vida sedentária, substituindo suas atividades tradicionais de caça e 
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coleta,'pelo cultivo de roças. A dieta alimantar foi bruscamente alterada , 

contribuindo, hoje se sabe, para a disseminação do doenças. O desequilíbrio 

demográfico, por sua vez, alterou toda a organtzaçrlo tribal, torvando u / 

grupo definitivamente dependente do organismo oficial do proteção. 

"A pacificação (sio) dos Xokleng abriu para a colonização largas 

extensões territoriais no Vale do Itajai e no Norte de Santa Catarina. Os 

Xokleng arredios do Sul continuaram submatidos á ação clandestina, mas efi 

caz, dos bugreiros. " 

(extraído de SANTOS, Sileio Coelho dos. "Educação e Sociedades 

'Tribais". Porto Alegre, Ed. Movimento, 1975,pp.21-2 ) 

OS GUARANI 

A região Sul do Brasil era, á época da entrada dos colonizadores, 

densamente povoada por inúmeros grupos de lingua Guarani, especialmente en-

contfados nas margens dos grandes rios. Desde o litoral - onde dominavam os 

Carijós, de Cananéia á Lagoa dos. Patos - até c rio Paraná, e do interior pau 

lista até a Campanha rio-grandense viviam grupos Guarani 	que sofreram já 

a partir do século XVI a ação preadora das Bandeiras paulistas. Por outro la 

do, é também já desde o século XVI que se estende a vasta bibliografia Gua-

rani (ou as referncias bibliográficas a eles). 

A agressão dos bandeirantes - entre os quais alguns "heróis nacio-

nais", como Dias Pais e Raposo Tavares -, que preferiam os Guarani por esta-

rem localizados mais próximos aos rios (os Kaingang viviam dentro das flores 

tas de pinheirais) e por serem grupos tradicionalmente agricultores ( o que 

lhes garantia excelente "mercaderéa" para o comércio de escravos), essa agres 

são foi respondida, por muitos grupos, com a retirada para regiões de mais di 

ficil acesso, nas matas da margem direita do Rio Paraná„ Outros grupos conse 

guiram, num primeiro momento, resguardar-se da ação dos "preadores" aceitando 

a presença e ação/dos jesuítas, que começaram pôr fundar reduções na Parana-

panema e afluentes. A ação dos jesuítas, no entanto, concentrando grande nome 

ro de indígenas e submetendo-os á sua disciplina facilitou a ação dos bandei-

rantes e despertou-lhes maior interesse, de modo que as reduções passaram a 

ser ns alvos preferidr 	 ações ";preadoraa". Por exemplo, somente em 

uma incursão às Reduções no Rio G 'ande do Sul (fundadas já depois da destrui 

ção das de Guairá pelos paulistas), em 1636 Raposo Tavares aprisionou milha-

res de indígenas, conseguindo chegar a São Paulo , no ano seguinte, ainda com 

a fabulosa soma de 25 mil escravizados. 

Os atuais grupos Guarani encontrados no Sul do Brasil (e mais, Rir 

de Janeiro e Espírito Santo) são, na sua grande maioria, descendentes daque-

les que, fugindo a bandeirantes e jesuítas, internaram-se no mato paraguaio. 

• 

• 

• 
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Do século passado (se tem noticia a partir de 1920 aproximadamente) para cá, 

tem ocorrida migrações Guarani do Paraguai (ou,da margem direita do Paraná) 

para o Brasil (ou, na direção do Atlântico). alguns grupos estiver-ande passa 

gem na Argentina (onde há atualmente ainda grande número de Mbya-Guarani). 

Os Guarani que encontramos no que chamamos Região Sul do Brasil, 

hoje, pertencem na sua maioria ao grupo Mbya, havendo também um pequeno nú-

mero de Xiripa (ou, Nandeva - como os denomina E.Schaden). A maior parte de 

les encontra-se em aldeias localizadas em Reservas demarcadas para os Kain-

gang, muito poucos em terras reservadas para si mesmos e diversos em aldeias 

localizadas em terras de particulares. 

1 

OS XETA 

" No Brasil, nenhum grupo humano. em épocas recentes, pelo que se 

tem cõnhecimento na literatura e junto aos órgãos oficiais, sofreu campanha 

mais violenta e rápida de extermínio. 

Os Xetá ocupavam a região da serra de Dourados, no noroesta do 

Paraná. Com  a movimentação da frente pioneita que se instalou no norte do Pa 

raná, a partir dos anos trinta, o território indígena foi alcançado e pulve-

rizado. Elp 1949, quando começou a divisão em glebas da serra de Dourados, fa 
lou-se'da presença de índios. A seguir, em 1952, uma criança Xetá foi aprisio 

nada 'e entregue a um funcionário do antigo SPI. Mas só em 1955, quando, depois 
de um rigoroto inverno, um gruljb de índios com. visíveis sinais de fome crôni 

ca se apresentou na fazenda Santa Clara, foi que o SPI tomou as primeiras / 

providencias para socorra-los e protegi-los. 

" Com a ihterferencia da Universidade Federal do Paraná, o SPI ten 

tou criar um parque destinado à preservação do ambiant0 trrAidional dos Xetá, 

garantindo assim condições para a sobrevivência indígena. A demora Burocráti 

pa no correr do processo, 4ntretano, fez com que a área a ser preservada / 

osse inteiramente ocupada por plantadores de caga... 

" Os Xetá eram nômades, Sua alimentação baseava-se na caça e na 

lata de alimentos, destacando,rse na sua dieta o aproveitamento dos frutos 

da medula da palmeira macaúba. Possuiam aldeias temporárias, localizadas em 

pequenas clareiras" Não conheciam instrumentos de cerâmica. Usavam implemen- 

tos feitos de ossos, dentes, pedras e madeira 	(*) 
Alguns Xetá retirados do convívio com seu Povo (alguns por aprisi_ 

atamento) e entregues aos cuidados do SPI , ou algum funcionário do órgão,fo 

ram dispersos em áreas indígenas, sobrevivendo desses atualmente 6, sendo 5 
homens e uma mulher, Desses, 5 estão dispersos em 4 áreas indígenas do Paraná 
e um homem encontra-se fora de área indígena. A única mulher é casada com um 

Guarani. 

Há . 	 os que defendem a adoção da denominartão Hetá, em 
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substituição a Xetá, o que dificilmente representará algum beneficio a este 

Povo, vitima do capitalismo selvagem da civilização ocidental, da omissão in 

teresseira e culposa dos governos Federal e Estadual. 

• (*) até o asterisco, extraído de SANTOS, Silvio Coelho dos. "Educação e So-

ciedades Tribais". Porto Alegre,Ed.Movimento,1975,pp.25-6 

OS TERENA 

" Em toda literatura clássica as referencias elos Terena os situam 

como pertencentes aos grupo Chan'e/Aruaque, habitantes do Chaco..."(1) 

A sua presença hoje, em pequeno grupo, no Estado deSão Palilo, ou 

mais precisamente, no Posto Indígena Araribá, déve-se a 	transferência 

de algumas famílias Terena promovida pelo SPI na década de 20 ( por idéia 

do próprio Rondon) com o fim de"Resguardar o território Cos -  Postorgest-ao 

muito despovoados devido a forte epidemia de gripe que dizimou os indígenas 

ali localizados, especialmente os Guarani) e mais corretamente, "para ser-

vil:tem:de mestres aos Kaingang", considerados pelo SPI como muito atrasados. 

Assim , os Terena vindos do Mato Grosso foram localizados primei-

ramente no. Posto Icatu e, posteriormente, no Vanuire e Araribá. Atualmente 

os Terena somam cerca de 190 pessoas no Posto Araribá. 

(1) CARVALHO, Edganide Assis. "As alternativas dos vendidos; índios Terena 
no Estado de São Paulo. Rio de Janeiro, Paz e Terra,1979,p.23. 

• 
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AS ATUAIS ÁREAS INDÍGENAS NO SUL DO 3RASIL  

O ESTADO DE SÃO PAULO. 

As ÁREAS DOS POSTOS ICATU E VANUIRE FORAM ADQUIRIDAS PÊLO SPI 
(A. PRIMEIRA EM 119116) COM O FIM DE LOCALIZAR OS KAINGANG "RECEM.—PACIFICA 
DOG", OU SEJA , OS REMANESCENTES DOS KAINGANG QUE SE.OPUSERAM;  PELAS AR  
MAS, À TOMADA DE SEU TERRITÓRIO POR FAZENDEIROS E À CONSTRUÇAO DA ESTRO 
OA DE. FERRO NOROESTE DO BRASILn O POSTO ARARIBA ESTA : ESTABELECIDO EM 
TERRAS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO.POR.VOLTA DE 11.911A1- PARA O ESTABELE 
CIMENTO DE GRUPOS GUARANI, 	• 

• 
HOUVE TAMBÉM, NO EsTADO DE SePAULO UM GRANDE ALDEAMENTO DE IN 

DÍGENAS:GUARANI DENOMINADO ITAPORÁNGA (ENTRE OS RIOS VERDE E ITARARÉ) , 
EM TERRAS DOADAS PELO BARRO DE ANTONINA EM !843, QUE MEDIAM CERCA DE / 
7 MIL ALQUEIRES. GRANDE PARTE DESSE GRUPO FOI DIZIMADA POR EPIDEMIAS E 
CONFLITOS COM OCIDENTAIS, ACEITANDO .0S REMANESCENTES A TRANSFERÊNCIA PA 
RA A AREADOPOSTO ARARIB A EM 11912,:SEGUNDO CURT NIMUENDAJU, QUE TERIA 
SIDO O AUTOR'DA PROPOSTA, 

OS GRUPOS' 	GUARANI QUE ATINGIRAM O LITORAL TIVERAM TAMBÉM 
UMA GRANDE EXTENSAO DE TERRA RESER'1ADA PARA SI POR ORDEM DO GOVERNO IM— 
PERIAL, MEDINDO CERCA DE 36 KILOMETROS QUADRADOS, CONHECIDAS COMO ALDEA 
MENTO'DO BANANAL, E SITUADAS ENTRE AS SERRAS DOS ITATINS E DO PARANAPIA 
CABA, E BANHADAS PELOS RIOS DO PEIXE 7  BANANAL v 	1TARIR! E OUTROS. POS— 
TERIORMENTE O DIREIW DOS INDÍGENAS DEIXOU DE SER RESPEITADO ATE O PON 

5 TO EM QUE, NA DÉCADA DE 0 ESTRANHAS NOVAS DOAÇOES DO GOVERNC ESTADUAL 
DELIMITAVAM TERRITÓRIOS PARA OS QUARANI EM ITARIRI E ITANHAEM, A PRIMEI 
A.NA SERRA DOS ITATINS E A SEGU'RDA BANHADA PELO RIO BRANCO. 

N9 INTTIECOR PAULISTA O SPI MANTEVE POSTOS QUE A FUNAI ASSUMIU, 
QUANDO CRIADA. DOS POSTOS DO LITORAL, NO ENTANTO, SOMENTE O DE PERUIBE 
FOI ASSUMIDO PELA FUNAI, FICANDO O DE ITARIRI (PlIeCARVALHO PINTO) ABAN 
DONADO. 

...ALEM DOS CITADOS GRUPOS GUARANI NO LITORAL PAULISTA, HA OUTROS 
LOCALIZADOS MAIS AO NORTE 	EM TERRAS APARENTEMENTE DE PARTICULARES. 

NOS POSTOS DO INTERIOR O SPI FeZ FUNDIONAR, A PARTIR DA DÉCADA 

• 

5E 409  UMA ESPEdIg DE "COLÔNIA PENAL INDÍGENA", MAIS ESPECIFICAMENTE NOS 

POSTOS ICATU E VANUIREr FOR ESSE MOffIVO, HA HOJE ALTO ÍNDICE DE . MESTIÇA 

GEM OU CASAMENTOS INTER—ETNI.COS NAQUELES POSTOS, DEVIDO AOS INDÍGENAS DE 
OUTRAS ÁREAS QUE ERAM PARA LÁ ENVIADOS'A CUMPRIR PENAS (POR E4 KRENAK, 

FULNIÔ, PANKARARU..). 
• A REALIDADE ATUAL DOS POSTOS 	I 1.. .1 	E DE QUASE ABANDONO 

COM ENFERMARIAS VAZIAS 	 FRACAS E INDÍGENAS SEM AUXÍLIO, ATE O 

ANO DE:77 SE CONSTATOU, INCLUSIVE, A PRÁTICA DE ARRENDAMENTO DE PASTAS 
GENS DA ÁREA INDÍGENA PARA FAZENDEIROS DA REGIAO, NOS POSTOS DO INTERIOR, 

DO POSTO PERUIBE VEM A RECENTE BOA NOTICIA: " ÍNDIOS ATACAM 
FÁBRICA DE AGUARDENTE EM PERUiB,E...ARmApos com TACAPES E FACAS, 25 ÍNDIOS 
DA'ALDEIA 	' PADRE ANCHIETA, EM PERUIBE, ATACARAM ONTEM DE MADRUGADA A 
FÁBRICA DE AGUARDENTE FOZ DO BAMBU, ATEANDO FOGO EM 115 MIL LITROS DE PIN 

.GA,,a0SINDIOS AMARRARAM A UMA ÁRVORE JORO SEGURO E SUA MULHER CECILIA 
MENDES SEGURO E ESPANCARAM VIOLENTAMENTE AVELINO SEGURO.n. O ATAQUE DOS 

INDIOSSUARANI FOI MOTIVADO PELO'FATO DE AVELIN0g ..ESTAR FAZENDO PRES.-- 

SOES—PARA QUÈ OS INDÍGENAS ABANDONEM A RESERVA...A DISCÓRDIA DOS ÍNDIOS 
COM OS FABRICANTES DE AGUARDENTE SE ESTENDE HÁ MAIS DE 10 ANOS, QUANDO 

JOAO SEGURO INVADIU A RESERVA DOS GUARANI E INSTALOU O ALAMBIQUE..."  
W/06/79 s... 0 ESTADO DE SePAULO) 

• 
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O ESTADO DO PARANÁ  

A ÁREA INDÍGENA DO POSTO BARRO DE ÂNTONINA.FOVDOAÇA40 DAQUELE 
BARRO AO GOVERNO IMPERIAL PARA O ESNABELECIMENTO DE UM ALDEAMENTO INDÍGE 
NA. A DOAÇAO DATA D.E 11,859 £ NO MESMOANQFUNDOUSÉ O ALDEAMENTO DE INDÍ 
GENAS KA:INGANG:,'DIR1GIDO POR:  FREI THIM6TE0 DE.CASTELNUEVO', CAPUCHINHO: DEM . 19101PASSARIA AO SP1'.. 	 „. 

AS .DEMAIS ÁREAS INDÍGENAS ATUAISA)OESTADO DO PARANk'FORAM iRE-
SERVADAS-4p ELOGOVERNO-OAQUELEESTADO A PARTIR :DO ANO DE 11.900, E' ATÉ A DE 
CADA.SEGUINTE R: POR VOLTA DE L.19.5, UMA DAS ÁREAS GERARIA UM CONFLITO, MU' 
TIgADOPOR UMA PERMUTA DE TERRA REALIZADA PELO ESTADO NO ANO DE 1913,QUE 
F00 A DO ANUAL POSTOIVAIe O GOVERNO PARANAENSE PERMUTOU PARTE DA ÁREA 
ORJOINAL''CDODECíNgS:DE11901) COM PORÇAO DE TERRA NA MARGEM OPOSTA DO Rio; 
IvAil:-suursio ENTANTO DELIMITAR. AS NOVAS TERRAS, . O QUE GERARIA CONFLITOS 4. 
COM COLONOS 	ESPECIALMEWE PORWE O DECRETO DA PERMUTA. GARANTIA DIREITOS: 
DE TERCEIROS, O QUE INTERESSOU A MUITOS COLONOS ENTRAR NA. ÁREA D- 0 SALDO 
FOI.UM'ÁTAQUE INDÍGENA À PITANGA,_:EM 4.923 E A. CONSEQUENTE VINGANÇA (COM 
EXERCITO): OOS.  COLONOS. ISSO PROVOCOU O DECRETO Ng 1128, DE 1924, QUE DE 
LIMITOU AS NOVAS TERRAS 

'NO 'ENTANTO, OS MAIORES CRIMES COMWTIDOS CONTRA AS ÁREAS INDÍGE 
NAS- DÓ PARANÁ SERIAM OBRA DO SR MOYSEI:5 LUPIOND AT4AVES DE ACORDOS COM O 
MIN4STERIO DA AGRICULTURA (AO QUAL ESTAVA SUBORDINADO O'SPI).  O SR LUPION 
REDUZIU pRASTICAMENTE,.PRIMEIRO 	POSTO INDÍGENA BARO DE ANTONINA, ENT 
TREGANDO AOS INDÍGENAS DOIS PEDAÇOS ÁNP.IMOS DE SUA XREAORIGINAL, UMDE: 
LES_TOTALMENTE TOMQOO POR INVASORES. A SEGUNDA GRANDE'OBRAGO'MESMO GO— 
VERNADOR, ESSA DE VULTO ASSUSTADOR Ç 	REDUÇA0 DE 6 ÁREAS INDÍGENAS 
DO MSSMO' ESTADO, POR ACORDO COM O MIN, DA AGRICULTURA DATADO DE ' 2/5/11949. 
ESTE ACORDW,TIROU DOS POVOS INDÍGENAS DO PARANÁ MAIS DE 1150 MIL HECTARES 
DAS ATERRAS QUE LHES ESTAVAM RESERVAD6S NOS POSTOS APUCARANA, IVAr, PAR!'" 
NAL,-.IRÃO DAS COBRAS, QUEIMADAS:  E. MANGUEIRINHA. No CASO DESTE l5LIIMO POSTO 
A TERRA-TIRADA AOS INDÍGENAS KÁINCANG E GUARANI (MAIS DA METADE DA ÁREA) 
E COBERTA PO9 MAIS DE 11.50 MIL PINHEIROS . ALEM DE IMBUIAS E OUTRAS MADEI 
RASDE LEI, QUE ESTAO_EM PODER DA FIRMA_FISLAVIERO & FILHOS LTDA.. 

NAS TERRAS..  QUE LHES RESTARA®. OS KA INGANG E GUARANI TENTAM SO•.- 
BREVIVER, MAS 	FALTA:DE APOIO OFICIAL OS OBRIGA AO TRABALHO DE BOTAS-  
FRIAS EM FAZENDAS É À FABRICAÇAO DE UM ARTESANATO (POBRE, EM MUITOS CA—
SOS )•QIIE VENDEM EM CIDADES DA REGIZOn CASOS TÍPICOS SAO OS POSTOS DE A: 
PUCARA4(TÁMARANA,' LONDRINA) .E QUEIMADAS. 

• • No POSTO MANGUEIRINHA OS GUARANI TEM NO ARTESANATO UMA IMPOR—
TANTE FONTE DE RENDA. ESSE POSTO ,TAMBEM APRESENTA OUTRO PROBLEMA QUE. VAI 
SE MULTIRLICANDO:PELO PAÍS: BARRAGEM. A CONSTRUÇAO DA. .HODREELETRICA DE 
SALTO SANTIAGO. OETERMINOU A INUNDAÇZO DE BOA PARTE DAS TERRAS INDÍGENAS 
DE MANGUEIRINHA, OBRIGANDO A REMOÇAO DAS CASAS DOS GUARANI PARA UM NÍVEL 
MAPS-ALT0o AGORA., A CONSTRUÇO DE NOVA BARRAGEM .(SALTO SEGREDO) LEVARÁ À 
PROXIMIDADE DA ÁREA CERCA GE_B MIL OPERÁRIOS DE TODOS OS CANTOS DO PAIS, 

LEvAnbd, bonii - isso UMS'EERIE DE RISCOS E PROBLEMAS JÁ ENFRENTADOS EM CASOS' • 
SEMELHANTES:' GISSEMINAÇZO DO ALCOOLISMO;  EMPREGO a9c MÂ'0 DE:OBRA iNDfGENA., 
PROSTIWUIÇZO DE'MULHERES INDÍGENAS E OUTROS). . 

.:OUTRO PROBLEMA GRAVE NO. MOMENTO. TAMBEM EM MANGUEIRINHAj 	d2k' 

PRESENÇA DA SERRAR !A'Oo.DGPIgp,,  NA1, CUJA AÇAO ALTAMENTE NOCIVA.A0S. RECUR 

SOS NktÚRAVS.bA:AREANZO FOI PUNIDA NEM SEQUER PELO 1BDP*, QUE ESTEVE IN: 
VESTIGANDO O 6ASO ÁP:i5soENt5NdjA's GOS INDÍGENAS DAÁREA E APOS AsAÇZO DOS 
MESMOS (FEV/a977)QUE 	 IWF FECHOUOS.,-ÓCHOS,»A FU 
NAI NEGO&IOUCOM 'OS'iNGXGÉNASECONSEGUIU MANTER ESSE CRIME CONTRA AQUE-. 

• 

• 
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PARANÁ.. CONT. 

LA COMUNIDADE INDÍGENA. 	• 
POR OUTRO LAD'0.7.  NO NORTE DO PARANÁ,. DOIS CASOS GRAVES DE'PRO... 

BLEMA DE TERRA: O PRIMEIRO' POR PRESEM DE POSSEIROS EM ÁREA INDÍGENA 
E O SEGUNDO POR AÇZO DA'FUNAI DE RETIRAR OS INDÍGENAS. DE.  SUAS TERRA5r.. 

O PRIMEIRO E O PosTo BARRO DE ANTONINA, EM SAO JERÔNIMO DA 
SERRA, HERANÇA AINDA DA AÇZO DO SENHGR LUPION, 05 POSSEIROS QUE OCUPAM 
PRATICAMENTE A'TOTALIDADE DE UMA DAS PARTES EM QUE ESTA DIVIOADA A Á: 
REA INDÍGENA VIVEM EM'CONSTANTE ATRITO. COM  OS INDÍGENAS, QUE POR SUA 
VEZ ESTZO'CADA VEZ MAIS DESCONTENTES E SEMPRE MAIS DESACREDITADOS DAS 
PROMESSAS DA FUNAI, O INCRA', POR SUA VEZ, MANTEM SUA HISTÇSRICA, CARAC-
TERÍSTICA E CRIMINOSA ATITUDE D'E OMISSZO, POR TRÁS DOS PEQUENOS E SOFRI 
DOSPOSSEIROS ESTRO GRANDES GRILEIROS OU EXPLORADORES,(UM E MEDICO EM 
LONDRINA, POR'EXEMPLO) QUE CONTRATAM JAGUNÇOS PARA COBRAR ÀQUELES 
ABSURDOS ARRENDAMENTOS', DE MODO (P.E A SAIDA DOS MESMOS DA ÁREARERRESEN 
TAR1A A' PERDA DE UMA FONTE DE LUCRO FÁCIL, A SITUAÇZO NO MESMO POSTO 
E SEMPRE ''TENSA, E OS, iNoiGENAs INJpIARAm NO INICIO DESTE ANO, UM,PRO•-
CESSO: DE'RRETOMADA AOS POUCOS DE SUA TERRA, QUE CONSISTE EM OCURARCA 
DA PEDAÇO DE TERRA SEM PLANTA OU.  COLHIDO (ATRAVES. DE PUXIRSES EM FINS 
DE SEMANA) E CADA GALPAO OU CONSTRUÇZO DEIYAbO VAGO. 

0-SEGUNDO CABO E. D0 POSTO PINHALZINHO, QUE A FUNAI DESATIVOU 
EM-AGOSTO DE 78,'ANTESDISSOI . POREM:,'OCHEFE DO POSTO QUE .0 DIRIGIA 
(NA VERDADE COMPARECIA AO POSTO UMA VEZ.P.OR SEMANA) TRATOU DE. TRANSFE. 
RIR OS GUARANI QUE AÍ RESIDIAM PARA OUTROS POSTOS, OU SEJA,ÁRARIBÁ(SP) 
E LARANJINHA(STA AMELIA IPR), QUEIMANDO SEUS RANCHOS EM-:SEGUIDA,PARA' 
QUE NAO PUDESSEM RETORNAR. SOMENTE UMA VELHA GUARANI. E SUA FILHA TEM 
RESISTIDO À TRANSFERENCIA-E VOLTARAMDO:POSTO LARANJINHA APOS AQUELE 
FUNCIONÁRIO TE-LAS LEVADO PARA LÁ. - 	. 	 • 

O POSTO R f O DAS COBRAS, DE GUARANI EKAINGANG, .ERA ATE BEM 
PdUCA TEMPO UM DOS GRAVES CASOS DE . TERRAS OCUPADAS POR INVASORES DAS 
ÁREA5'INDÍGENAS'00 PARANA, A AÇAÓDE UM CHEFE. DE POSTO, LEONARDO 
CHADO,' AGRAVOU AINDA MAIS A SITUAÇA'01  ENTREGANDO TERRAS A DIVERSOS 
GRILEIROS E ALGUNS . PROFISSIONAIS LIBERAIS, EM TROCA DE FAVORES, _O QUE 
ENCURRALOU OS INDÍGENAS EM PEQUENAS ROÇASv A HISTÓRIA DE' INTRUSZO 
QUELE 'POSTO TINHA JÁ MAIS DE 110 ANOS, . E 05. GUARANI ACABARAM TOMANDO A 
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INICIATIVA DE DENUNCIAR O CHEFE À FUNAI E, UM MES DEPOIS, INICIAR 	EX 
PpLSd2 . 'Dós. INVASORES (ENTRE OS QUAIS ALGUNS GRANDES COMO A MADEIREIRA 
MAROCHI), A 42ç.çZo, INICIADA EM JANEIRO DE 11978 ESIENDEU-'SE POR ALGUNS 
MESES E FOI. PLENAMENTE VITORIOSA, SENDO UMA LUZ PARA OUTRAS ÁREAS IN-
DÍGENAS DA REIA0  

MANGUEfRINHA-VIVE ATUALMENTE UM MOMENTO DE ESPERA., No INÍCIO 
DO ANN-QUANDO' TOMOU POSSE O NOVO GENERAL FIGUEIREDO, OS KAINGANG 'DERAM 
UM ULTIMATO PARA FWNAI RESOLVER A'QUESTAODA TERRA EM MZO DO SLAVIE 
RO, 0 PRAZO IA ATE'MEADOS DE:JUNHO,MAS ATE O. MOMENTO NADA ACONTECEU, 
SENDO QUE O CACIQUE CRETA PROMETERA INVADIR A:ÁREA. . 	. 

VALE REFORÇAR QUE, ENQUANTO EM MANGUEIRINHA A FUNAI RETIRA 
MILHOES E MILHOES-DE CRUZEIROS POR MÊS,'  AS ÁREAS IND Í GENAS DO ESTADO 
ESTAVLITERALMENTE ABANOONADAS, PODENDO.CITAR COMO EXEMPLO A SITUAÇAO 
DAS.. ENFERMARIAS, pRATIÇAMENTE TODAS VAZIAS 	SEM QUALQUER MEDICAMENTO 
EFICAZ OUNECESSÁRIO, 	. 

.•
O CIMI DENUNCIOU À- CoM5SZO JUSTIÇA E PAZ DO-PARANÁ E 	GOMIS 

SZO PASTORAL DA TERRA OS CASOS DE BARA'0 DE ANTONINA E PINHALZINHO E O 

CASO DAS 6 'ÁREAS.:  RETALHADAS' POR LURION, PARA O QUE SE BUSCARÁ UMA S07. 

LUÇA0* JUR Ì DICA 



.0 ESTADO DE SANTA CATARINA 

Jdn, EM 11882 INSTALAVA-SE NO ATUAL MITO-OESTE CATARINENSE A 
COLÔNIA MILITAR DO CHAPECO (COM SEDE NA ATUAL' CIDADE DE XANXERC), EM 
VISTAS DAS QUESTO4S PENDENTES DE LIMITES COM A ARGENTINA. DESDE A_ 
POCA ERA PERMANENTE O CONTATO COM OS TOLDOS DOS KAINGANG NA REGIO. 

No ANO DE 11902 O GOVERNO DO PARANÁ DECRETAVA A ÁREA RESERVA 
DAS AOS KAINGANG COMO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DA 

ESTRADA DE CLEVELÂNDIA AO G010-EN, NO RIO URUG.AJAI, CONFORME TRADI.-
çZo ORAL DO GRUPO. ESTA ÁREA ORIGINAL ERA DE MAIS DE 50 MIL HECTARES, 
ENTRE OS RIOS CHAPEC6, E CHAPECOZINHO E A LINHA TELEGRÁFICA INAUGURA-
DA EM 1893 QUE SEGUIA PELA PICADA ABERTA PELOS INDÍGENAS. 

INTERESSES DE GRILEIROS DA REGIAO E MESMO DE EREXI,M,RS, 
'ZERAMCOM QUE SE TOMASSEM AS TERRAS DOS KAINGANG DO CHAEECO, COM A CO 
)N1IVENCIA 'E PARTICIPAÇAO DE FUNCIONÁRIOS DO SPI, TANTO DA. SUA INSPETORIA 
REGIONAL EM CURITIBA, COMO DE UM TAL VISMAR DA COSTA LIMA, ENCARREGA: 
"DO DE POSTO. COM  ISSO A ÁREA DOS KAINGANG ESTA ATUALMENTE REDUZIDA A 
POUCO.MAIS DE 15 MIL HECTARES, WS Q"A4S MENOS DE 1/5 AINDA POSSUI MA 
TO, QUANDO OUTRORA TODA ESSA ÁREA ERA COBERTA DE PINHEIROS'(PINHAL 

TO, NA EXPRESSÃO DOS 'ÍNDIOS, QUE SIGNIFICA PINHAL DEBAIXO DO QUAL NAO 
SE ENXERGA O SOL, PELA LIGAÇÃO DE UMA COPA COM OUTRA). APESAR DISSO A 
FUNAI MANTEM NA ÁREA UMA SERRARIA UMA SERRARIA MODERNA, DO MESMO POR-
TE.QUE A DE MANGUEIRINHA (3 MIL DÚZIAS DE MADEIRA POR MES),, INSTALADA 
NO A:NO E 76, QUE SUBSTITUIU POSTERIORMENTE OS PROJETOS DE SOJA DO MES 
MOS DGPI:FUNAI. 

POR OUTRO LADO, PARA MANTER A. EXPLORAÇÃO SEM TEMâR OS INDÍGE-
NAS A FUNAI CONTAVA NESSE POSTO HA CERCA DEIJ1. ANOS JA, COM UM CHEFE 
DE POSTO DE NOME JOÃO FRANKLIN MÃDER, PARA A FUNAI UM EXCELENTE FUNCIO-
NÁRIO POR SUAS CARACTERÍSTICAS REPRESSORAS. POR TODOS ESSES ANOS ESSE 

FUNCIONÁRIO ESPALHOU O TERROR NA ÁREA IMPONDO "RESPEITO " Á SUA PESSOA 
PELO MEDO. OS ÍNDIOS QUE OUSASSEM FüS.AkíR DA ÁREA SEM SUA AUTORIZAÇÃO 
(SE PEDIAM, PARA IR A REUNI3ES dU OUTRAS -AREAS NAO OBTINHAM) SOFRIA 
A REPRESSA'0 DA CADEIA E OUTRAS, ALEM DE AMEAÇAS DE TRANSFER'E'NCIA. ESSE 
ERA, POIS, O CHEFE MODELO PARA A FUNAI. NA  PALAVRA DOS PRÓPRIOS KAIN-

GANG, " O QUE NAO E BOM PROS INDIOS,ESSE E O CHEFE BOM PRA FUNAI". 
CONTRA ESSE CHEFE DE POSTO E QUE;  POR FIM, OS KA.INGANG - DO 

XAPECO SE UNIRAM: " ÍNDIOS REVOLTADOS EXPULSAM CHEFE E DEPREDAM INSTA 
LAÇOES DA FUNAI.,, OS ÍNDIOS KAINGANG DA RESERVA XAPECO;..LIDERADOS 
PELO.CACIQUE JOSE DOMINGOS,, SE REVOLTARAM E EXPULSARAM DA ÁREA O CHE4 

FE DO POSTO INDÍGENA E FUNCIONARiOS DA FUNAI, JOÃO FRAMLIN MXDER E 
DEPR4DARAM PARCIALMENTE AS INSTALAÇESES 	ADMINISTRATIUAS,.e O CHEFE DO 
POSTO CHEGOU A EMPUNHAR UMA ESPI7GARÕA E DISPARAR UM TIRO, SER ALVEJAR 

NINGUÉM 	O .,QUE PROVOCOU A. IRè DOS KAINGANG QUE INVESTIRAM VIOLENTA-• 

MENTE SOBRE OS POLICIAIS;  COLOCANOCM.OS EM RETIRADA, IIUNTAMENTE COM 

JOÃO WIDE61,.." (0 ESTADO- FLORIANOPOL I S;22/06/79). 

VALE RESSAUW,W QUE NO POSTO'XAPECO A FUNAI NUNCA DEIXOU DE 

FAZER SUAS eLANTAÇ3ES, RECENTEMENTE EM NOME DO SEU FRODEC (PROJETO DE 

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO)_, SEM QUALQUER PARTICIPAÇAO DOS ÍNDIOS 
(A NAO SER UNS POUCOS COMO MO DE OBRA) E SEM BENEFICIO PARA A COMUNI 

DADE INDÍGENA, POR OUTRO LADO;  A ENFERMARIA DO POSTO NÃO POSSUI ABSO-

LUTAMENTE REMÉDIOS, SEQUER OS MAIS COMUNS. Após A EXPULSÃO DE JoZo MA 
DER ASSUMIU O POSTO O QUE ERA CHEFE DE POSTO EM VOTOURO(RS) ONDE ANO 
PASSADO VENDEU MADEIRA (ALGUNS DOS ULTIMOS PINHEIROS) DA ÁREA INDÍGE" 
NA,,TAMBEM SEM GRANDES BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE, E O FUNCIONÁRIO 

ANTONIO VICENTE (VINDO ANTES DOS FULNIO, EM PERNAMBUCO). 
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SANTA CATARINA ••• CONT • 

O OUTRO POSTO INDÍGENA EM  SAN TA CATARINA LOCALIZA—SE NO MU... 
N 	10 DE IBIRAMA, E E BANHADO PELO R 10 •HERC ÍLIO e O POSTO FOI FUNDA— 
DO COM A DECANTADA, "PAC I F ICAÇZO" DOS XOKLENG, POR EDUARDO HOERHAN , EM 
11.914. PARA ESSA"PAC IF I cAçZo" 	TRAZ I DO 'DO PARANÁ UM GRUPO DE I ND IGE' 
NAS KA INGA\G , QUE POSTERIORMENTE PERMANECER IAM NA ÁREA (O XOKLENG 
UM DIALETO KA I NGANG , SEGUNDO DIVERSOS PESQUISADORES). 

NO ENTANTO, SOMENTE NO ANO DE 11926 E QUE SE CONSEGUIU -DO 
GOVERNO ESTADUAL A. DECRETAÇAO DA ÁREA QUE, POR SUA VEZ, SOMENTE FOI 
DEMARCADA NO ANO DE 1956, ACUSANDO 11411.565 .866 M2 , OU SEJA, 14.156 HA • 

A RESERVA DE IBIRAMA REPRESENTA UM GRANDE PATROMONIO FLORES 
TAL, O QUE SEMPRE DESPERTOU GRANDE COBIÇA NOS MADEIREIROS DA REGI ,Z0 
ALIÁS, ALI ESTÁ UMA DAS MAIORES RESERVAS DE SASSAFRÁS DO PAÍS. ASSIM,  
DE HÁ VÁRIOS ANOS VEM SOFRENDO AQUELA ÁREA A AÇZO EXPLORADORA DE NADEI 
RE IRAS , SEMPRE EM CONIVÊNCIA COM FUNCIONÁRIOS DA FWNA I • ALGUMAS VEZES 
O PRÓPRIO ORGZO ASSINOU CONTRATOS COM FIRMAS,FAVOREC ENDO.'  DE MODO ERP E 
C IAL• A MADEIREIRA MARCHETT I, QUE ACABOU TIRANDO DA ÁREA MAIS (1).1E O DOR 
BRO QUE UM CONTRATO ra.ÈtE PERM I T IA; SEM QUE SOFRESSE QUALQUER PUN içÃo. 
No ANO DE 77 A DELEGACIA DE CURITIBA :RESOLVER FAVORECER A MADEIREIRA 

••• 
JOST O QUE PROVOCOU CERTAMENTE RIXAS INTERNAS NO ÓRGAO, ACABANDO COM 
A DEM I SSA0 DO ENTAO DELEGADO REG I ONAL o .0S INDÍGENAS,EM MEIO A TODAS 
AS El&PLORAÇÕES QUE NAO LHES BENEFICIAVAM, CANSARAM DE DENUNCIAR NA 1M 
PRENSA E, MESMO, ALGUMAS VEZES EMBARGARAM MÁQUINAS E CAM I NH3ES EM SUA 
Á.REA • O CONFLITO OCORRIDO EM 77,QUE GEROU A QUEDA DO ENTRO DELEGADO, 
DEIXOU UM CL IMA DE TAL MODO TENSO NA ÁREA QUE TODOS OS FUNCIONÁRIOS QUE 
ASSUM IRAM' AN:5S AQUILO SEMPRE O D I ZERAM COM ARMAS NA CINTURA 	PENSANDO 
INTIMIDAR OS INDÍGENAS. A FUNAI TENTOU ENTRO NOVO RECURSO, COLOCANDO 
COMO CHEFE DE • POSTO O ÍNDIO L I NO NUNC NF.80NRO QUE, SEGUNDO O PRÓPRIO, 
NAO PERMITIU EXPLORAÇZO DE MADEIRA .ENQUANYO ERA CHEFE • POR TER DENUN—
CIADO (À PRÓPRIA FUNAI) EM CARTA A 'FALTA .DE RECURSOS E A FALTA DE A TEN 
ÇZO DO ÓRGAO PARA COM AQUELA ÁREA, LI;NO ACABOU DEMITIDO EM 78 • NOVAME."-N 
TE NOVOS CHEFES ASSUM IRAM DE ARMAS NA C I NTURA e • A FUNA I T INHA g  NO ENTAN—
TO, JÁ MA I S UM PROBLEMA A ENFRENTAR NA ÁREA o HA ALGUNS ANOS OS I ND ÍGE. 
NAS ESTAVAM TAMBÉM REVOLTADOS COM As CONSTRUÇZO DE UMA BARRAGEM DE CON 
TENÇAO DE CHEIAS PELO DNOS NO RIO HERO LIO,Í 	QUE INUNDARÁ BOA PARTE DE 
SUAS TERRAS • A FUNAI CHEGOU A LEVANTAR A POSS I BL IDADE DE DIVIDIR A Á—
REA EM LOTES (25 HA PARA CADA FAM IA) PENSANDO ASSIM ACALMAR OS I ND I 
GENAS E ILUDI—LOS QUANTO A POSSÍVEIS INDEN I ZA9ESES PEL A TERRA INUNDADA. 
MA  IS QUE ISSO, A FUNAI PENSOU EM VENDER AS MADEIRAS A. SEREM INUNDADAS 
PELAS ÁGUAS (CERCA DE 10 MIL M3) ACABANDO POR PUBLICAR EDITAIS DE L I  
C TAÇZO EM DEZEMBRO DE 78 , • PARA VENDA DE 15 MIL M3 DE MADEIRA. 

PERCEBENDO QUE NAO SERIAM BENEFIO IADOS COM ESSA VENDA DE MA 
DE IRA E QUE A FUNAI NAO LHES GARANTIRIA I NDEN zAçZo. DA TERRA INUNDADA 
PELA BARRAGEM DO DNOS UM GRUPO DE INDÍGENAS, REPRESENTATIVO DO CONSE...• 
LHO INDÍGENA DE IBIRAMA Q  COM APp 10 DO ADVOGADO DA ANA i—RS g CONSEGUIU 
A SUSPENSA° DA LIG' TAÇZO E TENCIONA OBTER A I NDEN zAçZo REFERIDA. A 
FUNAI, NAO CONSEGUINDO MAIS DOM NAR OS INDÍGENAS APROVEITA—SE DE DIVI 
SAO EXISTENTE NA ÁREA (D I V I SZO PROVOCADA, REFORÇADA E INCENTIVADA POR 
ELA), QUE SE TRADUZ EM DUAS IGREJAS (ASSEMBLEIA DE DEUS E ASSEMBLEIA 
DE DEUS DO BRAS I L ) PARA JOGAR iND 1 OS CONTRA ÍNDIOS, ESPECIALMENTE U—
SANDO INDÍGENAS QUE PAGA COMO FUNCIONÁRIOS 10 CABO DO CACIQUE VOTA PA 
TE) • NO MOMENTO A FUNAI AMEAÇA DE' TRANSFERÊNC IA OS. INDÍGENAS MAIS CO---M 

BATIVOS. 
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O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

_Em MEADOS,Q0 SÉCULO XIX, COM O INÍCIO DA COLONIZAÇAO ALEMA 
..0 ITALIANA NO RIO GRANDE DO SUL, 0:.GOVERNO'PROVINDIAL.PERCEBEU.;ANE''.• 
CES,SIDADE DE DIMINU4R A MOVIMENTAÇAO DAS DORDAS KAINGANG QUE DOMINA 

.-VAM. O INTERIOR DA PROVÍNCIA NA ZONA DE. MATA...UM .pos i‘41-0oos utiLvApos 
FdI ,o. DE. USAR GRUPOS INDÍGENAS JÁ "PACIFICADOS", OU SUBMETIDOS• ÇONTRA 
OUTROS GRUPOS AINDA HOSTIS, PARA O.  QUE RECEBIAM OS PRIMEIROS ALGUMS 
PAGAMENTO‘ESSA TÉCNICA JÁ HAVIA SIDO USADA CONTRA O POVO KAINGANG NO 
PARANÁ) PARA CONQUISTA DOS CAMPOS,DE PALMAS'E,GUARAPUAVA),. 

O MÉTODO SEGUINTE SERIA O DE ESTABELECER -  ALDEAMENTOS,INDAPE 
.NAS.E.g POR VOLTA DE 1848 JrNac,IA—sE UM MOVIMENOU PROCESSO DE CONCEN 

.TRAR OS INDÍGENASH(CONTRA A VONTADE/ EM NONOAI,ONDE.SE•PRETENDIA ES- 
TABELEC.ER UM ÚNICO ALDEAMENTO INDÍGENA QUE; "RESOLVESS6 O .PROBLEMA DE 

.UMA SÓ VEZ .E COMHA•LIBERAÇZODE MAI-S TERRAS,1\10.ENTANTO, »DS: diR,ursosiNao 
PUDERAM PERMANECER AGRUPADOS EM NONOAI .(MUITOS:DOM PROBLEMAS DE,L.PTAR 
ENTRE SEUS CHEFES) E VOLTARAM A SEUS LUGARES ORIGINAIS.. 

• POR ESSA ÉPOCA TAMBÉM SE TERIAM -ÚLTIMOS DADOS SOBRE OS REMA 
NESCENTES INDÍGENAS DASREDUÇUS JESUÍTICAS (QUE FORAM 7 EM MERRITCSRIO 
RIO GRANDENSE)r. ZZO NICOLAU, A ULTIMA REMANESCENTE, CONTAVA EM 1857 COM 
264 UJEJGENAS "AMAIOR PARTE VELHOS E ALEIJADOS DAS GUERRAS"m 

NO FINAL:DO SÉCULO O Rio GRANDE. JÁ ESTAVA PONTEADO DE ALDEA 
MENTOS INDÍGENAS,DIVERDS DOS QUAIS SERIAM EXTINTOS POSTERIORMENTEL 
EM d.908 OS INDÍGENAS DE.,NONOAJ. ESTIVERAM JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO 
,.SOLICITANDO GARANTIA DE SUAS TERRAS, O QUE FOI PROMETIDO PELO GOVERNO 

EBTARUAL.. QUENIEMARCOU'AQUELAAREA,-CONCLUINDO ESSE TRABALHO EM 119.1:3o 
OUTRAS-ÁREAS SERIAM DEMARCADAS E FICARAM SOB APROTEÇZO ESTADUAL, E 
CONHECIDASCOMO TOLDOS 1NDÍGENASo• EMBORA CRIADO EM 1910 SOMENTE EM 41 
O .SPI. ASSUMIRIA ALGUNS DOS - TOLDOS DO RIO GRANDE, PERMANECENDO. AINDA 
ALGUNS SOB d1REÇZO. DO ESTADO ATE MAIS TARDEs. 

NO ANO DE 41, NO ENTANTO,. ANTES DETENTREGAR,PS:TOLDOS À LHES 
PONSABILIDADE DO SPI O GOVERNO DO Rio GRANDE PROMOVEU O ESBULHO DE BOA 
PARTE. DESSAS TERRAS) SUBTRAINDO se TOLDO DE NONGAI A POROZO DE 20 MIL 
1-fCTARESS DE•TERRA,:ESSA ÁREA.  SERIA TRANSFORMADA' EM PARQUE FLORESIALt_ 
E-•TADUAL, 

MAIS TARDE;  NO INICIO DA DÉCADA. DE 60 NOVAS INVESTIDAS 
CIAIS .5E DARIAM SOBRE AS TERRAS INDIGENA, DESTA VEZ POR INICIATIVA DE 
LEONEL.ÉRIZOLLA, QUE SOB •A MÁSCARA -  DE .."REFORMA AGRÁRIA" REDUZIR- DIVER 

SAS ARAS INDÍGENAS, DESPARECENDONESSE PERÍODO ALGUMAS DELES, Os 
PRINCIPAIS PREJUDICADOS POR ESTES. ATOS. FORAM OS TOLDOS DE INHACORA,. 

VOTOURO, GUARANI 'E VENTARA , E AINDA. NONOAI NOVAMENTE (PERDE MAIS 2.500 :
HECTARES). 	 • 

HOJE RESTAM NO RIO BRANDE po SUL 7 ÁREAS QUE SAO POSTOS IW-
DÍGENAS MAIS. O REMANESCENTEDA . :ÁREA' GUARANI SUBORDINADA AO POSTO VOTOU 
AO E.AS ALDEIAS DE PE1.1aR (NO Rio DA VÁRZEA, TERRAS DE NON0A1) E DE I-
RAI (RIO MEL)m. OS KAINGANG A.Í SIO, NO, ENTANTO;  NUMEROSOS, HAVENDO TAM•••- 

#' 
BEM OS ALDEAMENTOS GUARANI EM GUARITA, NONOAI, VOTOURO E CACIQUE DOBLE, 
ALEM DOS GRUPOS;GUARANI'FORA DE RESERVAS ESPALHADOS POR TODO O INTERIOR 
RIOGRANDENSE. 

.NAS ÁREAS O QUE, DE MODO GERAL SAO AS CASINHASPAD4OCONSTRUI 
DAS PELA' FUNAI. (COMO EM TODO O SUL, MAS QUE NAO CHEGAM, QJASE NUNCA, À 

.METADE DAS FAMÍLIAS INDÍGENAS DE CADA POSTO) Nos Postos. DE GUARJ- TA E 
NONOAI HÁ MUITOS ANOS OS PROJETOS DE LAVOURA DE SOJA'DO DGPI RECOLHEM 
MILH3ES DE CRUZEIROS, COLHENDO EM CADA SAFRA 10 ; 15 OU MAIS MIL SACOS 
DE SOJA, EM CONTRAPARTIDA, AS ÁREAS FORAM SENDO INVADIDAS E TOMADAS 



ry)e)1 /4,.(sw.it'llc1n 

RIO GRANDE DO SUL CONT. 

POR COLONOS, SEM QUE A FUNAI FIZESSE QUALQUER COISA OU, QUANDO MUITO, 

IMPEDINDO (COMO O FEZ EM DIVERSAS VEZES) A AÇZO' DOS PR&RIOS ÍNDIOS. 
.0 INCRA, COMO DE PRAXE, DESOONHECEU O PROBLEMA, DENTRO DAS ÁREAS 

DIGENASÕ0 RIO.GRANDE JÁ ERA CORRENTE O COMERCIO DE TERRA (ALHEIA) E 
ATE MESMO-AESPECULAÇZO. 

A-UNICA ATITUDE QUE FUNAI E INCRA TOMARIAM SERIA, EM 11975 , 
REALIZAR UM LEVANTAMENTO 	EM.CONVENIO COM O GOVERNO ESTADUAL 	DOS 
INVASORES DAS ÁREAS INDÍGENAS, LEVANTAMENTO ESSE QUE ALEM DE REFOR..• 

CEAR OS DADOS ATE ENTRO DENUNCIADOS SOMENTE SERVIU PARA OS AQQUIVOSDOS 
ORGAOS. 

EM MAIO DE 11.978, DEPOIS DE PERDEREM A CONFIANÇA EM QUALQUER 
PROMESSA, DEPOIS DE SOFRER-EMAS REPRESSOES POR , PROOWRAREM CONHECER OU 
TRAS ÁREAS E PARTICIPARDESEUNI35 INDÍGENAS', E, DEPOISDtESTAREMBEM 

ORGANIZADOS:, OS KAINGANG DE NONOAI INICIAPRAM SEU MOVIMENTO DE EXPUUSZO 

DOS INVASORES. NONOAI ERA O CASO MAIS CRAVE,SENHO ABSURDO: MAIS DE 
. 8 MIIL INVASORES OCUPAVAM SUAS TERRAS, SENDO ELES APENAS UNS 1,400. MAS 

A SITUAÇZO DE ANGUSTIA E SOFRIMENTO ERA TAL QUE OS KAINGANG NAO PODIAM .  
MAIS ESPERAR, .AiREARAM FORO, DE NOITE, NAS ESCOLAS DOS INVASORES 	QUE 
ERAM 4, E DE DIA PASSARAM A AVISAR QUE SAÍSSEM DE SUAS TERRAS, SEU MO-' 

• VIMENTO DESENCADEOU OUTRO, EM CACIQUE DOBLE,EEMTODAS AS ÁREAS DO SUL 
DO PAÍS . REPERCUTtU'AQUELA LUTA ENTRE OS SEUS IRMAOS INDÍGENAS E ENTRE . 

,OS INVASORES DE OUTRAS ÁREAS. NONOAI FOI. UM  MOVIMENTO VITORIOSO, E A 
,FUNAI, TALVEZ PARA ESCONDER SUA INEFICIÊNCIA, OCUPAVA-SE EM DENUNCIAR 
ANÓNIMOS INSUFLADORES DOS INDÍGENAS. 

VITORIASA A .REVOLTA CONTRA OS QUE 'OCUPAVAM SUAS TERRAS, RES- 

. TAVA AINDA UM INTRUSO, TALVEZ O MAIOS: A PRÓPRIA FUNAI, E SEUS PROJETOS 
DO DGPI.„ OS KAINGANG TENTARAM IMPEDIR QUE INICIASSEM A SAFRA 78/79,MAS 

A FUNAI CONSEGUIU UM'ACORDO, QUE ESTAUELECiA"SER ESTA A-IáJLTIMA SAFRA, 

E, SE COMPROMETIA A,ENTREGAR 30% DA MESMA, .E DEIXAR 0MÁQUINAR1000M OS 
KAINGANG QUANDO A SAFRA TERMISASSE. OS KAINGANG ACEITARAM O ACORDO, 

NAS OUTRAS ÁREAS VELHAR LUTAS PERMANECEM, EM INHACORAOS KAIN 

GANG QUEREM AINDA. RECUPARAR, PARTE.DE.SUAS TERRAS-QUE ESTA EM .  PODER DA 

SECRETARIA DA 'AGRICULTURA (ESTAÇAO EXPERIMENTAL), ÁREA TIRADA'A ELES 
• DESDE 62. EM GUARITA õCACIQUE FORJADO PELA FUNAI CONTINUA ARRENDANDO 

TERRAS INDÍGENAS A LATIFUNDIÁRIOS DA REGIAO (INCLUSIVE POLÍTICOS, PRE*". 

fEITOS E VICEPREFE.ITOS), CAUSANDO REVOLTA NA COMUNIDADE INDÍGENA. ALI. 

A FUNAI CONTINUA SEUS PROJETOS E MANTEM UMA SERRARIA DE MENOR PORTE. 

ÉWhVOTOURO O CHEFE (ATE JUNHO ISUTIMO), ANTONIO VICENTE, VÇNUEU UO!.. 151.1' 

TIMOS PINHEIROS DA ÁREA PARA MELHORAMENTOS QUE NAO SE VIRAM, ALEM DE 

PEQUENAS AJUDAS A LAVOURAS. INDÍGENAS DE NONOAI ESTIVERAM EM VOTOURO .  

PARA ENCONTRAR-SE COM SEUS IRMAOS E TRATAR DE SEUS PROBLEMAS E ESSE 

CHEFE OS EXPULSOU DE LA APÓS DESTRATA:LOS DE MANEIRA HUMILHANTE. 

ATUALMENTE EM'NON0A1 .0S . KAINGANG PROCURAM FAZER CUMPRIR O A 

- CORDO COM A FUNAI, EXPULSANDO O DGPI DE SUAS TERRAS I .E A FUNAI FAZ DE-

CLARAÇOES - COM MANIFESTAÇAO DE SURPRESA, COMO,SE.NÃO ESPERASSE-A Aça° 
DOS KAINGAGGe TAMBÉM EM NONOAI OS KAINGANG EXPULSARAM NO FINAL DA SA 

WRA,O . GRILEIRO ARTHUR DALL'AMTA,',QUE ..00UPAVA CERCA DE 2 MIL HECTARES 

DE SUAS TERRAS. 	• 

REGIONAL SUL DO CIMI - Julho /1979 

'Conselho Indigeniste MiJionário.Red.Sul - CX P. 2 -'XANXERt. - SC 
89820 	 BRASIL. 

•Ço 7,9;e 
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AREAS INDIGENAS DO 

LOCALIZAÇÃO : EXTENSÃO 

SUL DO BRASIL 

: 	POPULAÇÃO 

Obs:dos dadas relativos à população, alguns são estimativas a partir de dados 
de,1976, enquanto outros são de 77 cu 78, tomados diretamente nas áreas. 

[ 	

POSTO 
INDtGENA 

LOCALIZAÇAO 
Município 1 	

Diocese 
11.1  POPU- 

LÁÇÃO ETNIA  

Icatu 	 Braüna 

2. Vanuire 	 Tupã 

3. Araribá 	 A vai 

04,-Peruibe 	 Peruibe 

SÃO PAULO (total). 	  

Lins 

Martlia 

Bauru 

Santos 

286 
605 

2.154 
484 

70 

200 

315' 

100 

Kaing. 

' Kaing. 

T/K/G 

Guarani 

3,529 685 

05. Laranjinha 	 Santa Amélia 

06. Pinhalzinho(desativ.) 	Tomazina 

Jacarezinho 
Jacarezinho 

170,  

689 
86 
3 

Guarani 

Guarani 

07. B, de Antonina S.J. da Serra Cor.Procópio 4.914 .300 Kaing. 

08. Apucarana Londrina Londrina 6.300 360: Kaing. 

09. Queimadas Ortigueira Ponta "Grossa 1450*  87 Kaing. 

-10, Faxinal Cand.de Abreu Guarapuava 2010 150 Kaing011 
11. Guarapuava Guarapuava Guarapuava 17.020 . 350 Kaing. 

12. Ivaí Manoel Ribas Guarapuava 7.200 542 Kaing. 

13. Rio das Cobras Laranjódo Sul Guarapuava 5,500Y: 1.250 K/G 

114. Mangueirinha Mangueirinha Palmas 8.804 550 K/G 

15. Palmas Palmas Palmas 2.944 350 Kaing. 

PARANÁ 	(total) 	 	  57.001 4.028 

16. Xapecó Xanxerê Chapec6 15.053 1.400 K/ G 

17.-Ibirama Ibirama Rio do Sul 15.285 800 K/X/G 

SANTA CATARINA 	(total) 	  30.338 2.200 

18 	Inhacorá 
•••••••••1•••• 

Santo Augusto Fred.Westp. 1-060 370 Kaing. 

19. Guarita Miraguai/T.Portela Fred,Westp. 23.183, 1.780 K/G 

20. Nonoai Nonoai Fred.Westp. 14910 1.450 K/G 

21. Votouro São Valentim Erexin • 1.866 610 K/G 

22: Ligeiro Tapejara Passo Fundo 4.552 600 Kaing. 

23. Carreteiro Tapejara Passo Fundo 601 200 Kaing. 

24. Cacique Doble Cacique Doble Vacaria _á,508 370 Kaing. 

RIO' GRANDE DO SUL (total) 	  50.680 5.380 

1i0TAL 	  
2 

141.548 12.293 

K= Kaingang G= Guarani mbyá' e/ou Xiripá Queimadas: 	seg. Funai são 
3.871 ha 

I= Xokleng T= Terena io das Cobras: 

são 	: 

seg. Funai 

16.800 ha 

Nesta relação constam apenas os indígenas que habitam em Reservas. Existe um 

grande nümero de aldeiaá fora de 

das) que elevam a população indígena do Sul ao total entre 13 e 13.500 pessoas. 
- Regional Sul do Cimi - 1979. 

ReservaÇalgumas das quais localizadas e ressencia 



,lea,  

P. 
sessot `10e da NSI OiCIPà 

oS, 

444~441. 	71° 	mak) (P ) P 1(01(11/5  

144-4-  ~1  
MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

	 Ina•rwremo.z.enewennemwr 

RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 1 -r;:T 2 
A DF 

DE RECIFE NR 152  PLS 42 ,o no   
DT LU 1‘)..) HS 1 7 0 55— 

C AGOIV75 

- 
u 

RECEBIDO DE 
	

PP 125 	• Às 231320 POR 	JF/SF 

DIR DGO CONFIDENCIAL — BSB 

733/3ADR.  DE 23.03.79 — COMUNICO PRESECA AREA INDIGENA KIRM VG Si;. FA—

BIO ALVES DOS SANTOS INTEGRMTE CIMI PT MESi,10- DESEJA ENTRVISTAR SE IN— 

DIOS DAQUELE PI PT PECO INFO SE EXISTE AUTORIZ\CAO NESTE SENTIDO PT 	— 

MARCO ANTONIO DEL SUBSTO 3ADR — 

T
E

X
T

O
 E

 A
S

S
IN

A
T

U
R

A
 



MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 	
N: (. '2 i 7 - 

RAPIOTELEGRAMA RECEBIDO 

i 
	?).  

DE 	 NR 	 PLS 	DT .........~..= 
C Irl T I 13 A 	117 	1001 	14n8 	rA3m  

RECEBIDO DE PP 12L} 	1408 	 ÀS 1nr;.5 POR 	1v 

SUP/ADM UIRG CONFIDENCIAL CONTROLE No  4452 

     

     

T
E

X
T

O
 E

  A
S

S
IN

A
T

U
R

A
  

39/4A.  RR PE 140879 rTriSomumicn 	AH 	vSA LIIDERES INDI.GFNA s / / / / / 

mnlnAr-Jwo CANILENOROM ET AnELSO MOREIRA APOS TEREM Pr\RTICIPADO RFUNUO 

C111 OCORRIDA RECENTEMENTE ESSA CAPITAL VG COMPARECERAM ONTEM SERE PI ET 

COMUNICARAM CHEFE PI QUE PARTIR AQUELA WTA TOCARIAM SOZINHOS PROJETO ?RO 

DEC PT ALEGARAM QUE SEMPRE SAO LEsiums FUNAI ET SE APODERARAM MACUMS 

PRODEC VG DIZENDO 	MAO PRECISAREM VAIS ORGAO PT DESLOQUEI LOCAL ENGE-

GENHEIRO AGROMOMO ET ASSIST/SOCIAL PT REF IMDIOS VEM MANTENDO PEUMIOES 

CONSTANTES COM ELEMEN115 CIMI MAS cin.u)Es DE XAPECOH VG NO10A1 ET PLANAL-

TJNT C DEI CENCIA PRIMEIRO GRUPAMENTO FRONTEIRA SANTO ANGELO PEDINDO / 

OBSERVACCAO PT TEMENDO ATOS SEMELMNTES EM OUTRAS comniírnEs.no SUL VC 

 

TOM() LIBERPAPENUGERIR ABERTURA CONTAS NOME FUMAI / COMUNIDAEES MAS (sim—
nEs PROXIMAS PIS ONDE EXISTAM PROJETOS PT SDS JCARLOS 4A RR ////-///_ 

     

  

ilifth.(011). 

 

  

   

s.- 



n 8 

• • 	• 

4- 

A 

• • 

ABRIL 	1979 

/ 

0 0 

IisTFOíRMATIVO DOS tNDIOS E MISSIONÁRIOS DO SUL DO BRASIL 



KikÁJ.(a1)-Ji04 ,9J3 

2 

05 POVO ND(GE Ni AS E 

Ar CR mpANt4A 	'FRP\TER,  1\ I bADE, 

O tema da Campanha da Fraternidade, da Conferencia Nacional dos 

BiSpOlã 'dá Brasil, neste ano de 79 6 a Ecologia. 	Como lema, a Campanha 

divulga em todo o pais: PRESERVE O QUE t DE TODOS. 

Para os missionários entre os Povos Indígenas, a primeira coisa 

que este lema traz a mente 6 o ambiente em que trabalham: O POVO IND!* 

(E NA 	De fato, todos nós sabemos que estes Povos 65o o exemplo de 

Convivencia do Homem com a'Natureza: Melhor dizendo, o exemplo da in-

tegração do Ser Humano ria Natureza. Os Povos Indígenas, ao contrário 

da assim chamada JivilizaçÃo Ocidental, não são predadores da Natureza. 

A razão disso 6 que muita gente nao emtende bem. Muitos dizem que 

porque " os índios são atrasadós" e que " sua cultura não .6.  tão desenvol 

vida quanto a nossa". Se. isso fosse verdade precisaria concluir que "de 

senvolvimento" e "avanço Cultural " 6 a mesma coisa que destruição do me 

io ambiente, arrasamento das florestas, poluição do ar, dos rios e do 

mar. 

A verdade, no entanto, não 6 essa. .A YAzão do relacionamento com 

a Natureza ser diferente entre as Sociedades. Indígenas e a nossa 	está 

intimamente ligada ao modo como se organizam internamente estas duas sn. 

aiedades. Enquanto as Sociedades Indígenas se organizam em bases comu - 

nitririas, onde não há exploração do trabalho de uns pelos outros, a nos. 

sa  Sociedade estã organizada com base na exploração da maioria pela mi-

noria, isto A, esta claramente dividida entre os que exploram e OS que 

rA'n exploradas. Assim, o objetivo máximo(dos exploradoras ) Pa nossa 

sociedade 6 o lucro, e em nome dele não se respeitam rios, matas, flo -

restas, ar ou mar. A devastação da Amazônia está acontecendo acelerada 

mente enquanto a Região Sul não tem sequer 6% da sua extensão coberta de 

matas.. Os que visam 	e se beneficiam) dos lucros da sociedade de con-

sumo não se importam - cómO QUE r DE TODOS, e a esses a Campanha da Fra • 

ternidade não vai tocar. O que pode 6 o povo, consciente de que o mundo 

6 de todos, que a terrae.a Natureza 6 de todos, tomar a direção da socie 



dadeemudar seus rumos, para o bem de todos. 

A Campanha da Fraternidade nos leva, portanto, a pensar nos Povos 

Indígenas como modelos para a nossa sociedade. Por que, então, tanto in 

tecesse em "integrar"os índios? Se a nossa sociedade ê escravizadora da 

maior parte do Povo e inimiga da Natureza, que sentido tem obrigar os in 

digenas a deformar-se nela? Aliás, muitõs grupos indígenas do Sul do Bra 

sil já são exemplosde "indios integrados", ou seja, pessoas exploradas 

na nossa sociedade e deformadas pelo individualismo do nosso sistema . 

Nesse mós de abril se encerra a Campanha da Fraternidade, no iní—

cio da Semana Santa. No domingo de Páscoa começa a Semana do tndio. A 

semana do índio começa, pois, com PESSURREIÇXO. A Ressurreição vem vin- 

do já faz tempo: com os Guajajara, com os Guarani de Rio das Cobrasocom 

os Kaing‘ang de Nonoal, com os Kariri-Xocê, com os Xokleng de Ibirama 

com os Xavante de Pimentel Barbosa e Couto Magalhães 	Mas a ameaça 

da PAIXÃO E MORTE continua : o Governo somente arquivou temnorárianente  

o projeto de EMANCIPAÇÃO. Por isso, nas páginas seguintes reproduzimos 

a reflexão teológica sobre a Emancipação feita no " Porantim" 6rgão do 

Regional Norte I do Cimi. 

Vamos aproveitar a Semana do índio ( 16 a 22 de abril ) para fali' 

em nossas comunidades e círculos de amigos sobre a luta dos Povos Indiu 

nas. O Regional Sul do Cimi participará dá programação da Anaí- Paraná, 

em Curitiba, que contará com um Debate sobre as Perspectivas do índio no 

Sul do Brasil, a se realizar no Dia do índio ( 19 de Abril). O Cimi es-

tará celebrando a " Missa da Terra Sem Males " ( do Pedro Casaldáliga e 

Pedro Tierra e másica de Martin Coplas ) em São Paulo, na Catedral da Só 

no dia 22 de Abril ( chamado"dia do Descobrimento "). Será a "Segunda 

Primeira Missa do Brasil", para penit-nciar a Igreja da sua colaboração 

com o projeto colonialista. 

REGIONAL SUL DO CIMI 
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O Governo Brasileiro vive di 

zendo que está preocupado com a 

sobrevivtoucia.dos Povos Indígenas 

em nosso pais. Aliás, foi essa 

desculpa que deram também quando 

todo mundo se pôs contra o Proje 

to de Emancipação& 

Pois 09  a hist4ria fica paro 

ceado diferente, quando a Conto 

começa a refletir nas coisas que 

acontecem. Se o Governo está in- 

eteressado na sobrevivência dos 

Povos Indíconas, devia garantir 

ao menos urna verba razoável para 

a Funai -dumprir o trabalho de de 

mar-ação das áreas indígenas.Mas 

se a gente vô o que os jornais 

dizem, e compara um com o outro, 

descobre que não é bem assim: 

Em Abril do 78 o General Is-

mrirth, quo ora o Presidente da 

Funai, disse que o casamento da 

Funai om 773 para domarcao do 
*áreas indígenas seria de 1C: mi- 

posto ao Governo um orçamento de 

Cr$ 42 milhões, que não fo i icei 

to (cf FQLHA DA MANHÃ.P.„(ilegre 

05/6/78). 

c7 

Em Dezembro o mesmo General 

informou que a Funai preVia re-

cursos adicionais do e 100.  mi 

1h3os  para a demarcação de ároas 

no ano de 79, tique nem essa  
quantia será suficiente.   para ga  

rantir a delimitação de.  toda:  

as roservas 	parques o Postos 

Indígenas existentes no País(cf 

O ESTADO DE S:PAUL0,19/12/79). 

O interessante do tudo isso 

é comparar essa poma dlo dinhoi-

ro com os gastos nas "festas" de 

posso do sr General João Batista 

Figueiredo, novo presidente do 

país. 

O jornal MOVIMENTO, na edi-

ção do 19 a 25/3/79, informa cruz) 

somente n banquete oferecido aos 
convidados foi servido por 300 

garçons, e nele foram consumidos 

3 mil quilos de comida, sendo 

70 tipos do pratos o 50 sobremo 

scn;. Consumiram tambem (com o 

dinheiro do povo) 15 mLL.garra-
fas de refrigerantes e 2 mil 

garrafas de uísque, além de 

champanhas e outras bebidas.Diz 

o jornal que "mesmo os c;-ilculos 

mais modestos ostimam que as deu 

pesas com a posse do General Fi 

gunirodo se elevaram a mais do  

10C milhões de cruzeiros". 

Se o povo fosso consultado 

sobro como gastar o dinheiro dos 

impostos, é certo que as coisas 

não seriam assim... 

lhões. É que 	Funai tinha pro 
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EM DEI 	sA DOS INDIOs E 

POSSEIROS NO NORTE DO PARANÁ. 

O presente documento 6 um pouco da história da violência, exploração 

miséria e morte dos Povos Indígenas no Brasil. Mas que isso, 6 um pouco da histó►  
ria brutal da ocupação da terra na região norte do Paraná onde a escravidão tem no 

vas formas e os escravos, novos nomes: posseiros e bóias frias. 

Este documento 6 uma pequena parte da história de dois povos ainda nu 

merosos que resistem a morte que nossa sociedade lhes decreta sob o nome da "inte-

graçgo"; os Kaingang e os Guarani! 

Denunciamos aqui a dramática situação dos Kaingang do Posto indígena 

Barão de Antonina, em'São Jerónimo da Serra, dos Guarani do Posto de Pinhalzinbo 

em Tomazina, e dos outros Kaingang feito bóias-frias no Norte do Paraná. Defende- 

"IMF 
o direito dos Kaingang e Guarani A sua terra e a uma vida digna,como defende-

mos o igual direito dos lavradores sem terra. Nos fatos que denunciamos parece-nos 

evidente a exploração e sofrimento de uns e de outros, bem como a manipulação que. 

os políticos e orgãos do Governo fazem do problemap nenhum interessado realmente em 

sua solução. 

O posto Barão de Antonina, em São Jerónimo, pode converter-se em outro 

Rio das Cobras ou Nonoai, onde os índios- no ano passado- enfrentaram armados os 

invasores de suas terras. Há, porém uma diferença fundamental: a ocupação da área 

indígena, em São Jerênino, se faz com base na ameaça de jagunços e isso pode dar ru 

MOS imprevisíveis a um conflito que pode ocorrer. Por outro lado, no momento em 

que os Kaingang de São Jerênimo expulsarem as famílias de colonos que vivem em suas 

terras, essas famílias serão deixadas na beira da estrada e vão engrossar as filei-

ras de bóias -frias, esquecidas dos políticos e outros que, por ora, se aproveitam 

d.e. A responsabilidade, CM qualquer um desses casos, e mesmo outros incidentes 

na área enquanto perdurar a situação atual, será sempre merecidamente creditada ao 

Governo Estadual e Federal, justamente pelo modo irresponsávaa como tem agido. 

No posto Pinhalzinho , em Tomazina, a quustíi;) 6 semelhante, mas certo 

tipo de "soluções" já vem sendo encaminhadas pela Funai. Posseiros que moravam nas 

terras dos índios foram sendo retirados pela Funai, mas ela não parou aí. Foi reti-

rando também os próprios índios, de modo a liberar as'terras e poder negocia-las , 

provavelmente. O certo 6 que alguns fazendeiros já invadem a área, tendo inclusive 

ajudado o áltimo Ghefe de Posto que lá esteve a retirar a madeira ainda existente 

na mesma. O Posto da Funai já não existe na área, e uma única velha Guarani e sua 

filha resistem A transferência forçada pela Funai, 

Estes são casos que exemplificam as ações de INCRA e Funai em nosso pa 

ís e que , para compreensão e conhecimento total dos mesmoso  historiamos abaixo. A 

chamada"opinião pública"nacional precisa conhecer o drama da população rural e in-

dgena brasileira e por-se ao seu lado exigindo um Governo que respeite o direito 

da classe trabalhadora e das minorias êtnicas. 



POSTO INDIGENA BARÃO DE ANTONINA (São Jerônimo da Serra) 

DADOS HISTORICOS 

A histeria deste Posto Indígena começa, propriamente, com o estabele- 

cimento do Aldeamento de São Jerônimo em 1859, do qual foi encarregado o capuchinho 

Frei Luiz de Cemitille, contratado pelo Serviço de Catequese e Civilização dos ín-

dios . 
" O aldeamento de São Jerônimo foi fundado, pelo aviso de 27 de Junho 

de 1859, dentro dos limites indicadoe no termo da doação da Fazenda de São Jerôni-

mo ao Governo Imperial pelo Barão de Antonina, em 21 do mesmo môs e ano. 

" Esses limites, segundo consta do referido termo, eram os segilintes: 

"Pelo lado Sul com a Serrinha da Esperança , pelo Norte com o grande 

ribeirão de São Jerônimo; pelo Oeste, por um pequeno arroio que nasce na menciona - 

da Serrinha denominado PilSezinhos 	que desagua para o rio Tibagi e serve de divi-

sa aos terrenos denominados Julião, pertencente a Feliciano Nepomuceno Pratos; e fi 

realmente , pelo lado de Leste por um possante ribeiro que nascendo na mesma Serri- 

nha, vai desaguar no referido ribeirão grande de São Jerônimo 	servindo de divisa 

às faxinas da Alagou Santa Bárbara e outros pertencentes tambóm a ele Barão de An-
tonina." ( Oficio nP 184 314 de 18 de junho de 1924, da Inspetoria do Serviço de 

Proteção aos índios nos Estados do Paraná e Santa Catarina). 

De acordo com o que determinava o termo da doação , o Governo da Mo-

narquia estabeleceu ali o aldeamento, que mais tarde- á partir de 1875- ficou entre 

gue á Província do Paraná. A partir dai o Governo da Província concedeu títulos de 

finitivos ou provisórios aos colonos que quizessem se estabelecer naquela área, 

muito embora esse governo estivesse autorizado apenas a conceder títulos de arren-

damento e aforamento a famílias de colOnos,e a conceder (doar) lotes rurais como 

pagamento de serviços, nos terrenos intermedin das áreas indígenas, isto C , não 

da área propriamente dita. No entanto, inúmeros títulos provisórios a definitivos 

foram expedidos,embora ilegais. 

Muitos,no entanto, procuraram justificar a oéUpação das terras indi- 
. 

genas em São Jerônimo escorando-se na lei n2 1114, de setembro de 1860, que autori- 
" o Governou aforar ou vender terrenos pertencentes a antigas missões e aldeamen-
tos de Índios que estivessem abandonados"t Acontece que o Aldeamento de São Jerôni-

mo jamais esteve abandonado, sandóque o Gev.acra do Paraná. manteve diretores remu-

nerados no mesmo atá o ano de 1900. Entre 1900 e 1910 permaneceu um encarregado de 

aldeamento que o entregou ao SPI, quando da criação deste órgão em 1910. 

Em 1920 o Governo do Paraná desrespeitando a sua própria legislação, 

criou o município de São Jerônimo da Serra, com sede dentro das terras indígenas, 

invadindo território do dominio federal . Esse ato provocou a reação do extinto 

Serviço de Proteção aos índios, que moveu ação judicial contra o Estado do Paraná. 

O Governo Estadual transferiu, então, a sede do município para Jataízinho, na mar 

gem direita do Rio Tibagi, pressionado pelos problemas gerados com a medida anteri 
Or. 

Em 1939, ato do Intorizentor Manoel Ribas extingue o município de Ja- 
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taizinho, recriando o de São Jortinimo da Serra. As vésperas da instalação do- mes-
mo', o então prefeito Odilon Borges do Carvalho envia correspondência ao interven 

tor do Estado notificando-o da ação de despejo de que era alvo o município e todos 

os ocupantes da terra indígena. As soluçNs proposta pelo prefeito são algumas das 

mesmas propostas que se repetiriam quase quarenta anos depois: -Transferência dos 

índios para outra área indígena ou reservar uma pequena porção de terra na sede da 

povoação indígena e o restante retornar ao, Estado. 

A segunda proposta seria aceita e posta em prática 11 anos depois. 

Pz.r umnacordon do Governo Estadual ( Moisés Luppion) com o SPI, 3 Governo do Paraná 

recebia daquele Governo Federal 13 mil alqueires da Arca indígena b  comprometendo-

se a demarcar os restante 2 mil alqueires o entrega-los totalr.onte livre de invaso-

res: 

Na verdade o Estado acabou demarcando uma pequena porção de terra pa-

ra os índios na proximidade do Posto do SPI (550 alqueires), parte esta sem invaso-
res, e a maior parte (1.450 alqueires) foi demarcada justamente em torras por dema-

01, invadidas, no lugar chamado Pedrinhas. Assim, se entende o depoimento do segun-

do maior ocupante das terras indígenas de São Jerénimo .JDão Batista Bueno: " em 

1954 (termino da demarcação) a reserva dos índios t que intrusou a nossa posse". 
Sem dávida , uma grande ironia... 

SITUAÇKO ATUAL 

Segundo dados extraídos de iam Levantamento INCRA/Funai/Governo do Es-

tado do Paraná, em 1975, a área atual do Posto Indígena São Jerénimo da Serra é de 
4.914 hectares, sendo a população indígena 285 pessoas. Hoje este nimero deve girar 

em torno de 250 a 300 pessoas. r certo que vários índios deixaram área, mas justa-
mente pelo clima de violência que denunciamos adiante. Segundo o mesmo levantamento 

o número de colonos morando na área indígena eram 221 famílias, num total de 1.292 

assoas, tendo tambám 38 famílias que plantavam na terra indígena mas moravam fora. 
A maior parte,dasfamilias do invasores, num total de 90%, ocupam me-

nos de 25 hectares cada uma. Muitas delas, no entanto, são sub-arrendatárias dos 9 

maiores invasores da área. 

O quadro abaixo apresenta os seis maiores ocupantes, que sub-arren -
dam a área indígena, explorando os colonos sem terra: 

1. Dr. Salvador Santaella 	 

( mera' em.  Londrina) 	,1 

2. Sina PaMbandi 
	 = 394,70 hectares 

(mora em Londrina) 

3. João Batista Bueno (Jango Pires) 	  - 314,60 hectares 

(mora em S, Jer8nimó) 

4. Celso alio Perusso 	
 = 290,40 hectares 

(mora em S. Jerénimo- 6 irmão do vice- prefeita) 
5. Francisco Leme Gonçalves 	 = 196,40 hectares 

( mora em Santa Bárbara) 

6. Jaime Pinheiro de Mello 	 - 170,40 hectares 

( mora em São Jerénimo da Serra). 
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Somente os nove maiores invasores ocupam 2.462 hectares da área indí-

gena, ou seja, mais de dois terços do total da área ocupada pelas 259 famílias de 

invasores. Desses invasores, quase 60% ocupam as terras indígenas a mais de 5 anos 

Mat6ria do jornal " Panorama", de Londrina, de 12 de outubro de 1975, 

ou seja quando a Funai, INCRA e Governo do Paraná concluíram o levantamento citado 

acima, dá urna boa idéia do quadro real da área indígena e dos conflitos entre índi-

os e invasores: 

" A área onde,, fica a sede do Posto teia 600 alqueires e segundo o fun-

cionário da Funai, Valdir Evangelista Araújo, não tem problemas do posse... 
" O outro pedaço da reserva ( Pedrinhas) fida próximo do patrimeinio 

de São João do Pinhal. São 1.400 alqueires (1.100 ocupados pelos posseiros), e on-

de há a maior concentração de índios 190 famílias ( há engano do Jornalista: prova 

velmente fosse cerca 200 pessoas) de cainguangues e Guaranis se aglomeram em atole-

os do 3 ou 4 choças, em áreas do pouco mais do um alqueire. Nessa parte 6 que cora 
tantemunte se verificam atritos outro índios o posseiros". 

Estes atritos são caracterizados poios próprios índios, na mesma mat8-

ria: 

" Anibal Vicente, um cainguanguo de 66 anos e cego de um olho, diz 
I que ninguém me ajuda e ninguêm v8 que está trabalhando um doente'... ' Antes , a 

qui eram 14 mil alqueires. Eu nasci e me criei aqui. Aqui não tem mais terras pra 

gente. Eles (os posseiros) dizem na cara que não tem lugar para o índio. Os portu-

gueses queimam as roças e as casas dos índios. Temos meio alqueire de feijão, mas 

'o Jango Pires' pulou prá lá, prá lá, foi tomando, e não tem mais terra terra prá 

gente trabaláf 

Percebe-sey. já por esse relato, que "atritos entre índios e posseiros", 
como diz o jornal, não 6 a oxpressão mais correta. It bom lembrar, por exemplo, que 

Jango Pires 8 o terceiro maior invasor desta área indígena. Talvez se devesse fe., 

lar em viol8ncias de grileiros contra os índios o, conto veremos adiante, de grilei-

ros contra lavradores, como em alguns casos, de tentativa da»resist8ncia de índios 
e lavradores expoliados. Os trechos abaixo deixaá mais evidente isso: 

' Jango Pires' 6 o posseiro Jogo Batista Bueno, que tem 338,7 alquei 
ros de terra e mora no patrim8nio do .)ão João do Pinhal, com mulher e seis filhos. 

Em 1950 ele comprou 40 alqueires o depois foi aumentando sua propriedade tomando 
terra dos índios... ' Jango Pires'diz que nunca teve problemas com os índios (ape-

sar de também ser temido e indicado pelos indígenas como um dos posseiros perigos 

e fala que o 1jorjRol 6 que játevevàriOs atritos. Disse que uma das vezes o filho 

desse posseiro entrou com um caminhão e destruiu a lavoura de uma família de Caia,. 

guangues. Como represAliap os índios destelharam algumas casas da fazenda e o saldo 
01 dois 
indígenas mortos... 9  Jango Pires' já foi Presidente da Câmara de Vereadores de São 

Jernnimo. 

"Jorjão" 6 Jorge Sales Batarsi, que junto com João Batista Bueno o Cel- 

so Perussi, o Ilhote do Pàsto da Funai clasifica 	como os posseiros que mais proble 
mas causaram ". 
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A reportagem citada apresenta Jorge Sales Batarsi como " um dos maio-

res posseiros... que se apossou de 400 alqueires e inclusive entrou na Justiça com 

uma ação deoUsocapigo',tove sua causa julgada improcedente polo Juiz da la Vara Fe 

deral, de Curitiba... Jorge Sales Batarsi 6 bastante temido pelos índios. Ele colo 

cou em suas terras mais de 30 famílias de arrendatários e seu despejo poderá criar 

um novo problema, poisa grande maioria de seus trabalhadores são 'bóias -frias'...." 

Em 1976, Jorge Batarsi vendeu seus direitos de posse ao médico Dr. Sái.a 

vador Santaella, do Londrina. 

E sobre Celso Perussi (Perusso), informa o jornal "Panorama"que 6 ex-

delegado, tem mais de 50 alqueires ( o levantamento da Funai fala de 290 alqueires) 

não planta, não tem benfeitorias, o n5o deiXa ninguém entrar em (sie) sua terra". 

Por fim a dobro o estado do oupírlto dos índios, oscrevia o rop6rter 

de "Panorama": "entre os índios 	o clima 6 de revolta, ja que o contato com os 
civilizados e a extinçgo quase que total de sou meio natural, com a quebra de sua 

cultura, modificaram sua maneira de viver e eles tem a terra como o único meio de 

sikevivència"i 

No ano soguinte,1976, a campanha eleitoral do Sr. Edson Coppla para 

prefeito de São Jerônimo da Serra, baseava-se- entro outras coisas -na legalização 

das terras indígenas para os colonos que ali moravam. Coppla acabou sendo eleito . 

Um ano antes, quando Presidente da Câmara dos Vereadores da Cidadde, o mesmo Coppla 

enviara memorial ao Governador do Estado " pedindo providôncias no sentido de lega 

lizar.as terras dos índios aos lavradores c moradores que se encontrara nelas" ( O 

Estado de São Paulo,16/7/78). 
Quando em 1978 os Guarani e Kainguang de Rio das Cobras e os Kaingang 

de Neneal oxpuloaram de suas terras os invasores, a Funni aproveitou para retirar 

de outras áreas indígenas do Sul, os colonos invasores. Assim, anunciava-se tam-

bém a retirada dos posseiros em São Jerônimo da Serra. Novamente os políticos de 

ilik
Jerónimo se manifestaram contra, inclusive o prefeito Edson Coppla. A impren-

sa no entanto, deixou Claro a quem os políticos estavam defendendo: não os pobres 

lusadoress  mas aos grandes invasores das torras, ou seja, políticos, grileiros e 

grandes aproveitadores, que depois arrendavam a área a famílias do lavradores sem 

terra. 
E importante caracterizar o tipo de invasão que se dá nas terras dos 

índios em São Jerônimo, o suas causas, para se entender quem realmente esta ganhan 

do cora isso. O jornal " O Estado de São Paulo", de 16/7/78 informa que " dou dois 

mil alqueires da reserva Indígena Barão de Antonina... mais de 600 alqueires estão 

ocupados por 216 famílias de colonos contratados por dois posseiros". O mesmo Jor 

ia1 traz ordapoimento do lavrador Leonardo Ferreira Dias que cultiva 4,2 alqueires 

na área indígena e que conta : 	O DP. Salvador disse que era para vir, cite as ter 

ras eram dele. Ele prometeu que íamos ter at6 consultas de graça, mas nunca veio 

aqui. Quem recebe o arrendamento 6 o capataz dele, o Narciso. Antes era o Zezão, 

que vivia armado e dando tiros". 

A história desse jagunços  Zezão, torna ainda mais. claro o tipo de ex. 

ploração que sofrem os arrendatários do Dr. Salvador Santaella. A mesma matéria 
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de " O Estado de São Paulo", informa: 

" Os índios são proibidos de entrar na área dominada pç.Ps posseiros 

por pessoas armadas, sobretudo nas torras de Salvador Santaella; conforme denunci-

o capitão dos Kainguangs, Antonio Pedro àuvêncio. Até três me,sps atrás, as posse; 

eram protegidas por um 'eapataz'de Santaella, conhecido por Zezão, que andava are. 

do com dois revólveres e até fuzis, fato confirmado pelos colonos. 	Mas .;:á 90 di 

as, os próprios colonos mataram o Zezão, Ele havia expulsado da posse os irmãos 

Jaime e Aócio Rodrigues por não terem pago a Santaella os'25% do arrendamento da:; 

terras. No entanto, Narciso Seste Filho, 'braço direito' da Santaella já prometeu 

aos colonos e aos índios quolarrumará um outro capataz pior que: o Zezãc!i  ", 

O clima de violência e pressão sobro.os Kainguang faz com que os mas-

mos se sintam impotentes para fazer valer os seus direitos. A Funai e o INCRA, qi 

poderiam tomar modidas ofetivamonte yolucionadores 	simiilosmente se: mantém passi- 

vos. Para ser mais correto, de quando em vez a Funai manifesta-se como favorável 

à retirada dos invasores, mas o INCRA ( e a Funai mesma) demonstram desinteresse 

em "criar um caso social", com a retirada dos colonos, O "caso social" seriapeer 

tamente, o fim de uma fonte do renda fácil e segura para algumas pessoas como o Sr 

Santaella, o Sr. Batista Buono, o Sr. Porusso 	outros,com seus- jagunços. 

L de admirar , riisso tudo, a postura da Federação dos trabalhadores n 

Agricultura do Estado do Paraná, que limita-se a defender a permanência dos colono 

sem entrar nos méritos reais da quostão,inclusive- e especialmonte - fazendo vis-

tas grossas a exploração dos pretensos "arrendadores " sobre'os lavradores. Também 

seria de admirar, fossem outras as circunstancias, o:silencio do Prefeito de São 

rênimo da Serra Sr. Edson Coppla, quando à violência mantida pelos.mesmos aprovei 

tadores sobre os índios e os agricultores, atravéá de seus capangas. 

Pôr sua voz, 'os índios denunciam a ação da Funait " como sempre os Ch 

fee de Posto vem pobr) o sai rico; o sou Valdir também". 

Em Novembro do 78, sobro a questão da invasão das terras indígenas, o 

prefeito Edson Coppla dizia+ " Agora está tudo calmo os índios estão bom. A ques-

tão da terra está para.da por causa das eleições". Enquanto isso o Cheft do rapto 
Valdir Evangelista do Araújo dizia que por ora ,não se moxerá na questão doe /Alves° 
res, mas até o final de Janoiro do 79 o problema será resolvido. 	Passou q més de 

Janeiro e as coisas continuam como antes ou pior. 

POSTO INDÍGENA PINHALZINHO 	(Tonazina) 
• ' • 

DADOS HISTORICOS- 

Os Guarani deste Posto estão ligados aos do Posto Araribá , em São Pai 

10, aos de Laranjinha, no Paraná e a ao que parece-ao extinto aldeamento de Itapo-

ranga, SP. Desse modo, dia origem mais remota estaria no Mato Grosso do Sul. 

Em 19,55- conformo carta do funcionário do SPI , DivarJosé de Souza a 

João Serrano- acordo do SPI arrendava por 10 anos terras deste Posto Indígena para 

os Fomentos Agrícolas federais, que acabaram ocupando a área por 12 anos. A parte 

da área ocupada Rola Secção de Fomento Agrícola Federal corrospondia a mais do 50% 

da mesma, e foi entregue Aquela Seção em 29/2/56. No fim da década de'50 estes To-
. 
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mentos Agrícolas estavam roubando a madeira da área, o que foi denunciado pelo en-

tão encarregado do Posto, João Pereira Gones,ao SPI, que ordenou àquele funcionári 

o não intrometer-se na questão. 

Da ocupação da terra dos Guarani do Pinhalzinho pelos Fomentos Agri-

noloks restaram antigos funcionários que depois de 10 ou mais anos, não abandonaram 

a área. 

SITUAÇn ATUAL 

O último Chefe de Posto foi Jurandir Brito, que ficou neste Posto du-

rante 3 anos, tendo deixado no começo de Setembro de 1978. Diz um dos moradores 

da região: ".0 serviço de Jurandir sabe qual era? O serviço dele era estudar em . 

Bandeirantes. Saia,segunda.e voltava no sábado, e quando vinha ficava em Guapira-

ma ( 5 Km da área indígena). E ganhava 12 mil por más..." 

O levantamento Funai/INCRA/Governo do Paraná, de 75, acusava a exis-

tência de 17 famílias de invasores (111 peSsoas) nos 689 hectares dos Guarani de 

Pinhalzinho. O mesmo levantamento dizia haver apenas f índios naquela área. 

010 	Após aquele levantamento, funcionários da Funai conseguiram fazer com 

que saíssem das terras daquele,Posto Indígena alguns daqueles ocupantes, inclusive 

um cato com uma índia Guarani. Seria de imaginar que esse trabalho tinha por in-

teresse resguardar o património indígena, garantindo aos índios o que a Constitui-

ção lhes confere por direito: a posse permanente e o usufruto exclusivo das rique-

zas existentes em suas terras. No entanto a verdade não parece ser bem essa,pois 

os funcionários da Funai passaram a trantpferir tambám os índios, levando uns para 

o Posto Indígena Ararib6, SP, e outros para o Posto Laranjinha, em Santa Amália,PR, 

Conta um morador.de Guarapirama, que "nos últimos tempos tiraram os 

índios dai, ata um velhinho... Firmino e mais três foram para Santa Amália ; de-

pois levaram mais duas famílias e depois levaram uma família de 4 pessoas em Arari 

bá... Os índios foram transferidos por ordem do Alvaro Villas Boas, qUe tinha visi 

iro o Posto aqui logo que assumiu a Delegacia da Funai..." 

Um dos lavradoras que moram na área informou que " o Jurandir mande. 

queimar umas casas , uns ranchos dos índios que tinham bc,.1dc, para :Ião entrar n/re 

gu6m de volta...." 

Um índio do Norte do Paraná que esteve com Alvaro Villas Boas sinfor.. 
Ob. 

mou que 

dias do 

dvindos 

claro o 

ouvi dele, pessoalmente, a exvlicaçao de que a Funai transferiria os ín-

Pinhalzinhot  faria um negócio com as terras.deles e com os recursos daí a-

abriria um Posto na área de rococa, em Ortigueira. O fato 6 que não está 

interesse do Sr. Villas boas em retirar os índios do Posto Pinhalzinho: 

talvez seja a maneira de livrar a Funai de um "onus" de manter Funcionários em um 

Posto com tão poucos índios ( 6 claro que não compensa se este funcionário recebe 

Ea2 mil per mês e não aparece na área indígena); mas o que parece mais correto 6 o 

interesse em liberar as terras em favor de alguns fazendeiros interessados. Em 

qualquer dos casos, não se justifica de modo algum a transferência de um grupo in-

dígena contra sua vontade. Prova disso 6 o fato de que uma velhinha Guarani foi 

transferida no mCs do Agosto ou setembro, inclusive sua mudança foi levada por ca 

minhão da Prefeitura de Santa Amelln para o Posto Laranjinha. Menos de um mós -e 



)11 eiv 	.n3P4 

pois a velha índia retornou a sua casinha em Pinhalzinho. 

Denunciamos o desrespeito da Funai A auto-determinação do Povo Guara-

ni e ao sou direito, como povo, à terra. Denunciamos a tentativa da Funai de trans 

ferância de um grupo indígena de modo camtflado, para não necessitar d,expedientá. 

de um Decreto Presidencial,conforme manda o Estatuto do índio, Artigo 20. Denunci 

amos, por fim,a ameaça que pesa sobre os Guarani do Pinhalzinho de derem enqUadra-

dos no Artigo 21 do Estatuto do índio e perderem suas terras uma vez que a Funai 

consiga transferir todos eles. O Artigo 21 do Estatut:. do índio diz: 	As terras 

espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal 

reverterão, por propoóta do órgão federal de assist5ncia ao indlo e mediante ato 

declarat6rio do Poder Executivo, ã posse o ao domínio da União" (grifo nosso). 

ONDE ESTA A RAIZ DOS PROBTEMAS ? 

A situação dos índios no Norte do Paraná nãokomente.o que foi aqui 

• antado. Faltaria dizer das condiçoes de vida: da misária,,da fome, da subnutri 

ção do difícil dia a dia dos Kainguang e Guarani. Faltaria falar dos índios que 

são bóias -frias também no,Posto de Apucaranalem Londrina, no Posto Queimadas , em 

Ortigueira, e outros ainda. 

Por outro lado, existem milhares de lavradores, que não tem terra prA 

pria, que se submetem ao mesmo trabalho escravo de bóia-fria. Alóm do trabalho 

ser pago miserávelmente, o trabalhador vive sem nenhuma garantia: quantos mil tra-

balhadores não ficaram passando fome por causa da seca em78 ? Quantos precisam eia 

frentar empresas poderosas para poder receber o salários atrasados, como os que (1.2 

nunciaram a Usina Central de Porecatua  do grupo Atalla-Copersucar ? • 

Diante disso, muitos procuram a raiz do problema nas terras indígenas. 

Dizem que não estA eerto tanta terra para os índios, que deveriam dividir entre ...• 
vradores sem terra. Mas serA que as terras dos índios iam dar para resolver o 

oblema dos milhare's de bóias-frias ? Ser que todas as Areas indígenas do Bra - 

sil iam resolver o problema ds) ll. milhOes de famílias de lavradores brasileiros 

sem terra? E se as terras dos índios de São Jertnimo fossem entregues para o Esta 

do titular abe interessados iria resolver o problema das famílias que as ocupam ? 

Essas famílias não continuariam a ser exploradas pelosgrandes que se dizem donos 

como o Sr. Santaella, o Sr. Batista Buena, o Sr. Perusso e outros? 

Nos parece muito claro que a raiz dos problemas e dos conflitos 5 a 

mesma da exploração 6 miséria dos milhOes de bóias-frias, posseiros e pequenos ar-

rendatários do Norte do. Paraná o do Brasil. A fanica forma de se eliminar esses 

problemas, bem como q mis6ria do homem do campo sm nosso pais 5 Ima mudança radi-

am' na estrutura fundiária atual, onde se elimine a concentração da terra nas mã-

os de uns poucos. Isso s6 poderá ocorrer com um Governo que seja realmente iden-

tificado com os interesses do povo o não com o cqpital estrangeiro; que garanta a 

terra para quem nela trabalha e não para os grandes empresários. 

A nossa esperança está nos próprios povos. indígenas e nos lavradores¡ 

que em todo o pais vão se unindo e mudando os rumos do seu destino. No Paraná, a 
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luta dos índios de Rio das Cobras iniciada em Janeiro do ano passado é um marco 

na História dos Povos índios da nossa regilo ,e aponta. para os'outros índios e 

também para Os lavradores o caminho de suei libertação. Não vemos outro caminho se 

não o da conquista dos seus direitos pelos oprimidos, quando a sociedade está or- 

ganizada de modo a não respeita-los. 

Regional Sul do Civil. Conselho Indigonista Missionário. 

• 	Fevereiro de 1979 
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Os índios de Mangueirinha,pos 

to da Funai no Sudoeste do Paraná 

ameaçam invadir uma área litigio-

sa de quase nove mil hectares den 

tro do suas terras, caso a Justi-

ça não resolva a questgo destas 

terras dentro de 90 dias... 

" Insolo Cretg dos Santos e Sou-
za, cacique dos Kaingang hg nove 

anos e também vereador (pelo MDB) 

no munic/pto de Mangueirinlia, es-

t& coordenando um movimento de pro 

tosto o encerrou, ontom, coleta ah 

assinaturas 7,r1 documento que unia 

comissão do iois índios entregará 

bojo A amada dos Doputados para  

ser oportunamente encaminhado ao 

Presidente Figueiredo. 

" A área reclamada polos índios 

Kaingangs e Guaranis , que inte - 

gram uma comunidade de 974 pessoas, 

foi adquirida pela firma Slnvioro, 

do grupo Forte-Khoury. Nos sous 

8.976 hoctaros existem 120 mil pi 
nheiros e outras espeéias do ma-

doiras de lei"(C Estado do S.Pau 

lo, 28/5/79)• 
Esta terra qao,hoje está nas 

mãos do firma F.Slaviero & Filhos 

Ltda foi gril,Ida pelo Governo 

Moysés Lupion, na base de acordo 

ilegal com o Ministório da Agr:4.-

cultura, firmado em 12 do Maic 

do 1949. Este acordo .completai.(j 

3G anos no próximo dia 12 do Maio. 

0 pràcesso movido pela Funai pa 

ra reaver a terra aos Indios,"mis 

toriosamonte" nunca anda: há gran 

dos interesses, figurões, etc... 



• X93 

NOT1GIA C URS'O+ENCONTRO GUARANI: 
O Cimi promoveu em Janeiro e 

-Fevereito último um Curso de Indige 

niámo; com duração de 15 dias, rea 

lizado em Dourados, MS. 

A primeira semana do Curso 

tratou de história e Cultura Guarani, 

e cántou com participantes do Brasil, 

Paraguai e Bolívia. Os participantes 

trocaram experiencia corre seus tra-

balhos junto aos Guarani, .discutindo 

em conjunto as dificuldades de cada 

um. 

• 
	

Aproveitando a eporttnidade  

do Povo Guarani na Am6rica, chegan 

do ao número total (mínimo) de 63 

mil pessoas, espalhadas em 4 pai - 

ses, sendo que no Brasil se encon-

tram em 8 Estados. Para o Brasil, 

chegou-se aos seguintes dados: 

Mbya- Guarani: 1.400 pessoas 

Chiripá 	: 2.000 pessoas 

Kaio101 	6 a 8 mil pes 

sons 

Do Curso participou tamb6m o 

casal Alberto e Jussara Capucci 

que a partir do mês de Maio deste 

do encontro, os participantes procu- 	ano iniciarão um trabalho junto aos 

raram elaborar um primeiro levanta- 	Guarani do litoral paulista, ligados 

mento mais correto sobre . a .demografia'' 	Cimi- Sul 'e ãb-bloceses de Santos, 

Registro e SãO Paulo'(gtO, Amaro) 

No último ritmar() do LUTA INDÍGENA, publicamos um doctimento do-Regional 

Sul do Cimi e da Comissão Pastoral da Terra de Santa Catarina sobretas 

tenções do Governo Brasileiro de fazer "contratos de risco" com empresas 

empresas estrangeiras ( multinacionais) para a derrubada da Ploresta Amaz6 

olica. 

Enviamos um exemplar para a•COMISSA0 DE DEFESA DO PATRIMONIO DA COMUNI 

DA DE (São Paulo) e recebemos dela -a carta que publicamos na página seguin-

te, juntamente com os documentos que tamb6m reproduzimos (Modelo de Prost,-
ração e Carta aberta a Nação Brasileira). Pela imi,ortRnca desses documen 

tos 6 que os reproduzimos neste número do Luta Indígena. 1r. importante unir 

todos os interessados em defender O QUE .Ê DE TODOS, L. usar de todos os me-

ios possíveis para evitar que os depredaderos da natureza o amantes do lu 

cro arrasem a Amazônia. 

OBS IMPORTANTE; no Modelt dc Procuraçao cometemos duas falhas de repro 

dução que devem ser corrigidas: 	1) onde escrevemos " Superintendência 

da Amazônia " deve-se substituir por " Superintendência do Desenvolvimento 

da Amazônia" ; 2) onde escrevemos " assessores" ( logo ap6s SUDAM ), deve-

-se substituir por"sucessores". Quando•reproduzimos o presente Modelo, o 

Ministro do Interior era o Sr Rangel Reis; agora deve-se substituir o seu 

nome pelo do novo ministt'n,•Sr MÂrio bavid Andren7, 
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LUTA INDIGENA 

Recebemos da Comissão de Defesa do Patrimônio da Comunidade a seguinte corres - 

pondãncia: 

S. Paulo , 05/ fevereiro /79 

Irmãos de luta, 

Somos gratos pelas elogiosas palavras de estimulo, tão necessárias no 

momento presente, quando novos rumos políticos parecem toldar os horizontes, no que 

diz respeito aos encarregados.principais nomeados para a proteçrAo da natureza, atra 

vós do Minist6rio do Interior. * 

SoMente a mobilizaço geral doá ambientalistas, e amigos do meio ambieTM 

t• poderá apresentar alternativas menos danosas; por isto, cada ecologista, ou mes 

mo cada ser reverente à criação, devera valer por cem, ou por mil, no trato das ques 

tões fundamentais da existôncia: 

Felizmente, acordam brasileiros e amigos do Brasil verdadeiro, por todos 

os cantos do nosso espaço geográfico, e fora dele, estendendo-se já a magna preocu-

pação entre as pessoas de bem para o finico compromisso assumido com a vida : O movi-

mento ambientalista ganha adeptos , numa :expansão impressionante, o que nos anima a 

continuarmos a perigrinação catequêtica em torno de nossa propositura. 

Muito oportuno o informativo LUTA INDIGENA, contendo episódios b aspectos 

pouco conhecidos. da sociedade febril e fabril. Aqui vai o nosso manifesto para vo.-

côo publicarem, tamb6m. 

Juntamos, ainda, um modelo de procuração, que pode ser duplicado e aspa-. 

tXili

' do às sentenas e milhares,inserindo -lhe qualificação, assinatura e reconhecimen 

de firma, na localidade onde for assinado. Esclarecemos, todavia, que a procura 

ção deve acompanhar uma fotocópia autenticada du título de eleitor, com prova de vg 

tação no iltimo pleito. 

A Ação Popular 6 uma das formas de fazermos o judiciário também responsa-

vel pelos recursos naturais do país. Já temos umas centenas de procurações prontas 

e estamos redigindo a petição inicial, para ingressarmos em juízo, tão logo apare - 

çam ora 'editais de Concorrencia promeLidos pela Sedam. Aleira da modida jurídica, tor-

na-se necessário continuarmos a mobilização popular, esclarecendo e divulgando o mn 

quiavelismo do plano colonizador e devastador. 

Estimaríamos contar com a filiação do Cimi nesta Comissão, e para tanto 

pedimos que nos enviem. carta neste sentido. Oportunamente remetePemos nosso estatu 

to e regimento interno. 

Entrementes , saudamos a todos, com a fá que nos ahima e impulsiona a de- 

fundarmos nosso torro. 

pela sobrevivMncia! 

Waldemar Paiol!, .;ecretário-ral 
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PROCURAÇXO 

Pelo presente instrumento particular 

,brasileiro, 	 , 

portador da cédula de identidade RG n2 

,titular do título de eleitor no 

expedido por 	 , residente e domiciliado nesta 

,A rua 

e 

, nomeia- e constitue seus bastante procuradores os 

advogados Modesto Souza Barros Carvalhosa e Pedro Jair Battazza, brasilei 

ros, casados,inscritos na O.A.B.- Secção São P.Iulc, sob n28.10.974 e 

12.806, CIC n_ge C07.192.698/49 e 008.600.548/87, respectivamente, com es-

critório nesta capital, a rua 24 de Maio n- 104, 102 andar, para represen 
tar os outorgantes perante o foro em geral, em conjunto ou isoladamente e 

independente de ordem de nomeação, investidos que ficam dos poderes da . 

cláusula ad judicia,  especialmente p;).rri em nome do mandante promover a. 

cgo popular contra o Senhor !!AURICIO RANGEL REIS, Ministro do Interior, o 
Senhor PAULO BERUTTI, Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimen 

to Florestal - IBDF, o Senhor HUGO DF ALMEIDA, Presidente da Superinten - 

dencia da Amazônia - SUDAM os seus assessores e respectivo Ministério e 

entidades acima referidas e demais pessoas físicas e orgnos pfiblicos pes. 

ponsáveis pelos projetos, atos administrativos e contratuais lesivos ao 

patrimônio publico na exploraçno de madeira na regi.Ão da Amazônia Legal , 

podendo, para tanto, firmar quaisquer documentos para o bom e fiel desem 

ponho do presente mandato, bem como substabelecer. 

de 	 1979 

(assinat.com  firma 

reconhecida). 

• 
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LUTA._ I.NDI.QENA, 	  

Transcrevemos abaixo o manifesto da Comissão de Defesa do Património da Comunidade 
r 

~^/ 

CarLiq aberka mçacs )er(543fledira 
Prepara-se a maior catástrofe ambiental de todos os tempos : a devasta-

ção da Amaz§nigalpe fatal contra o património natural da Nãção e da Humanidade. 

A COMISSO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO DA COMUNIDADE, congregando :Liais de oitenta enti-

dades de ação comunitária, fiel As diretrizes de ação definidas durante o ENCONTRO 

PARA A PROTEÇÃO DO AMBIENTE -EPA, realizado em novembro do 1978; 

denuncia a incapacidade e conivencia governamentao que já permitiu a devastação' 

de parcela considerável da grande floresta amazónica; 

*denuncia a política subserviente de entrega da Amazónia a grandes interesses na-

cionais e multinacionais, como já aconteceu com os projetos Jari, Rio Cristalino; 

Cotrijui e tantos outros; 

denuncia a intenção de ampliar este processo, não importand000 nome que se dará 

ao sistema, " contratos de risco" ou outras denominações, não importando sejam os 

interesses beneficiados nacionais, estrangeiros ou multinacionais; 

não aceita a argumentação em favor da barragem de Tucurui que' justificaria a a. -

pressada extração da madeira de imensa área florestal,passo apenas inicial para a 

ampliação do processo; 

denuncia como falsa a justificativa de que esta política seja necessária para o 

desenvolvimento do país; 

adverte diante dos graves riscos ecológicos que o incremento da devastação acarre 

tará: modificações frágeis condições ambientais locais - microclima e clima regio 

4,1 alteração do regime pluviomêtriro; descontrole do equilíbrio hídrico; alteraçg 

es graves no equilíbrio térmico global, extinção em massa de ospócies preciosas e 

irrecuperáveis; 

denuncia o descaso governamental para com cientistas e entidades nacionais e in-

ternacionais de pesquisa 3 luta ambiental que vem alertando contra o absurdo do que 

hoje acontece na Amazônia e ngo s5 na Amazónia; 

denuncia a vergonha da proibição, em todo territtSrio nacional, da celebração pre 

vista em Manaus, do 52 Simpôsio Internacional da Associação de Biologia Tropical; 

denuncia a violenta repressão contra os preocupados brasileiroso populares e cien 

tistas que em Manaus, em passeata cívica demonstraram sua angústia; 

denuncia a forma que se tonta criar fatos consumados, em fim de mandato e no re-

cesso do Legislativo; 

denuncia a forma com que se tenta criar fatos consumados, em fim de mandato e no 

Legislativo; 

alerta para a falta de leetimidade nas decisões de tRo graves consequências pre 

sentes e futuras; 

alerta tambám para o direito do índio - as culturas indígenas ainda existentes 

são nações que temos a sagrada obrigação respeitar; 
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LUTA IND/GENA 

denuncia a criminosa atitude da Funai que, em edital publicado em Diário ofici-

a, oferecek ver4a N m6.44:1-à deum,a-res erya indígena; . 
; 	• 	. 	• 	: 
EnqUantonão-houVer reforMuló fundamental da politicá. ambidntalnãcig7.: 

nal, não acreditamos em garantias por solenes que sejam. O passado 6 eloquente: a 

grande floresta das araucárias do sul do pais uma das mais preciosas reservas flo-

restais do planeta, desapareceu, e continuam caindo as ultimas relíquias. 

A CDPC conclama o povo brasileiro a: 

1 	que repudie o tratamento predatório, criminoso., antinacional e antipopular dos 

atos oficiais, que entregam a AmazOnia a grupos monopolistas estrangeiros e nacio-

nais; 
. 

2 lue exija sua participação na definição dos interesses nacionais e, 
3'. que se manifeste publica e ativamentel, aderindo ao DIA NACIONAL DE LUTA EM 
DEFESA DA AMAZONIA; 

A Histeria responsabilizará os culpados $ 

São Paulo, 15,de janeiro de 1979 

COMISSO DE DEFESA DO PATRIMONIO DA COMUNIDADE 

• 
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Mattria das Jornalistas Bernadete Schimit- e Tania Krutscka-. Coojornalr. Porto 

Alegre 	Povereiro de 1979- nº 38 

Ba.rraGens rto láïc LlruGuai  
plano5 zran )c) -  os y 4-)re ju iz  os 

1-nca CU. táVe 
•• 

Ao longo dos seus dois mil quilómetros do extensão, o Rio Uruguai- a 

sétima bacia hidrográfica brasileira . apresenta pelo menos 43 pontos posélve 

is de aproveitamento de energia elttrica. .Três 'desses pontos estrio no trecho 

internacional do rio, na fronteira com a Argentina, e 00 Outros 40 em territ6. 

rin brasileiro. 

010 	Uma ayáliação;preliminar indica que em usinas aí instaladas se pode- . 
ria,captar em torno CO 12,milhOes do quilowatts ano) o mesmo que " a maior usi 

na do mundo", Itaipu. 

Evidentemente , são antigos os planos para aproveitar esse potencial 

do maior rio gaúcho. No trecho nacional, os primeiros projetos foram feitos a 
15 anos, ainda no governo de Leonel Brizolla. Recentemente, portam, estes estu-

dos foram desengavetados pela Centrais Elétricas do Sul do Brasil.-:(Eletrosul), 

reavaliados e transformados no projeto Uruguai, que prevê a construção de 41' 
barragens em duas etapas, em 20 anos. Embora dificilmente a Eletrosul consiga 

manter seu 
	devido a ,falta dó recursos, o inicio da_construção das pri 

meiras .20 barragens•está previsto para 198n. 

Na parte internacional, a questão 5-mais complicada porque de,..3nde 

lios entendimentos entre Brasil e Argentina para aprovuitasento do Rio ParamA 

ç Itaipu e Corpus) 	conforme andarem estes entendimentos o projeto das 3 U-

sinas no Uruguai pede até ser apressado. O certo t que a vaetrobrAs é a sua si 

milar Argentina, a Agua e Energia Elétrica, realizam estudos para a construção 

das três barragens ( São Pcdro, Garabi-Garruchos e Panambi- Roncador). E 5 cer 

to também que algum desses estudos - tanto do trecho nacional quanto do inter 

nacional - 	alertam para sérias consoeutncias. que estas obras irão provocar 

em toda a região. Como estes estudos são mantidos em sigilo, cresce na Área 

técnica o,temor de que as advertências sobre os prejuízos às populaç8es e ao 

não sejam levadas em conta nas decisões sobre as barragens. E que cada quilowat 

ts eYtraído do Uruguai tenha um custo social muito alto. 

Para a construção das três barragens binacionais, por exemplo, um es 

tudo feito pela Hidrosservice indica que o Rio Grande do Sul, um dos estadoé 

mais desmatados do pais, vai perder 1.850 dos 17.500 hectares da sus segunda re 

serva ecoltgica, o Parque Florestal do Turvo, desaparecendo junto o salto do Yu 

eumã, a mais.extensa . queda degua do país, com 3 qUil8metros de extenSãe e altu 

ra média de 12 metros. 



(Q AS55[ERLAA VAGGRIAL 
1=z  PASTORA: WYGEN.[IrA: 
"A HIST6RIA MOSTRA QUE IRREVERSIVELMENTE ESTA-

MOS PROGREDINDO NUMA »LINHA COM OS PÉS NA TERRA EM 

FAVOR DO OPRIMIDO: DO ÍNDIO, DO POSSEIRO. SEGUNDO O 

	

SINODO DE 1971, A PROMOCÃO DA JUSTIÇA É-PARTE CONS- 	-- 

TITUTIVA DA MENSAGEM EVANGÉLICA. A REALIDADE DO HO-

MEM É MOTIVADORA. UMA TEOLOGIA DESLIGADA DA REALIDA 

DE É CINISMO". 

Esta foi uma das intervenções acontecidas 	em 
plenário, durante a realização da la. Assembl.-eia Na 
cional de P'astoral Indigenista - Goiinia, 24 a. 27 
de junho de 1975. 

Nesta oportunidade, os participantes debateram 
assuntos referentes á sobrevivência física e cultu-
ral do que ainda resta das comunidades indígenas de 
todo o Brasil e elegeram os novos conselheiros 	e 
presidente do CIMI. 

íCI) DERATE A SITUAÇA0 
• InDicem 	nívn 

nncionAL 
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Depois de um levantamento da situação indígena 
em nível nacional, foi tambgm proposto pela Assem - 
blgia que a Pastoral Indigenista, apesar dos 	ris- 
cos que se apresentam, deve ser conduzida de manei-
ra realista. E que os responsãveis por ela, tomem 
verdadeira consciência do momento histgrico em que• 
vivemos, quando o que se v2 são vozes oficiais apre 
goando a "Integração do índio â comunidade nacio - 
nal". Esta integração, como g preparada, significa" 
segundo os participantes da Assembleia, o progressi 
vo desaparecimento das comunidades indígenas brasi-
leiras. Pois, o modelo brasileiro apresenta uma es-
tratificação social tão injustamente definida, que 
o índio so esta sendo integrado na camada onde 	jã 
se encontra a maior parte da população brasileira 
na camada dos marginalizados. O índio integrado 	a 
comunidade nacional g aquele que jg foi transforma-
do em mão de obra barata, em mais um explorado. 

O pessoal participante da Assemblgia, consti - Aek  
tuiu-se principalmente de representantes -das bases'. 
missionarias e tambgm de convidados especiais, 'n-
clusive três antropOlágos, que assessoraram todo o 
encontro. E uma das conclusões a que todos chegaram 
g a de que se deve oferecer "gs comunidades indlge -
nas, uma alternativa "ao único modelo sócio-ecoraimi 
co e religioso da sociedade nacional", isto g, uma 
alternativa a tudo o que foi imposto a essa comuni-
dade desde a chegada do coldnizador. "Deve-se ofere 
cer 5.s comunidades indígenas a oportunidade de uma 
aculturação seletiva. Seletiva por parte delas. Es-
sa aculturação seria o ajustamento de certas coisas 
que lhes podemos oferecer, sem com isso atrapalhar 
a forma natural delas viverem". 

"O sistema em que vivemos, marginalizou 85% da 
população brasileira, dentro destes 85%, estão 	as 
comunidades indígenas-. Precisamos planejar uma saí-
da. Tentar prever o curso da histgria. Partir para 
uma nova forma de vida. Precisamos romper esta a-
tual situação. Partir para um novo jeito de viver , 
inspirado na pessoa"., 
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"Dai a importância de uma Pastoral Indigenista, os ín-

dios ainda não estão corrompidos por este sistema em que vi-
vemos. A Igreja precisa trazer uma esperança real para o o-
primido. 'Eram irmãos, tinham tudo em comum'. Isso responde 
.as exigências do pobre. Os índios já vivem as bem-aventuran 
ças. Não conhecem a propriedade privada, o lucro, a competi-
ção. Possuem uma vida essencialmente comunitária em equilí -
brio perfeito com a natureza. Não são depredatgrios, não a-
tentam contra a ecologia. Vivem a harmonia. As comunidades 
indígenas são uma profecia futura para esse jeito novo de vi 
ver, onde o mais importante g o homem% 

Foi também discutido pela Assembléia, o:relacionamento 
CIMI-FUNAI. E, como conclusão, foi proposto ao Conselho qüë
"faça esforços no sentido de encontrar, em suas relações 
com o Governo, a linha mais eficaz para o bem do índio". Mas, 
"visto que o grande entrave que se apresenta para a evangeli 
zaçao e a falta de terras, de condições mínimas para a sobre 
vivência das comunidades indígenas", foi pedido que o CIMI 

*nunca abandone sua atitude de denúncia. Pois, "há os que a-
creditam no: trabalho do CIMI, porque ele justamente assumiu, 
apesar de todos os riscos, a causa dos desesperados". 

No último dia, a Assembléia redigiu um documento final, 
onde constam as propostas para a linha de ação que orienta - 
rão as atividades missionarias junto ãs comunidades indige -
nas e tambem a programação para 75/76. 

Para terminar, houve a eleição dos novos conselheiros e 
presidente do CIMI, que ficou assim constituído: 

Presidente: /Dom Tomas Balduino - Diocese de Goiãs. 

Conselheiros: 

- Pe. Thomaz Lisboa - Diamantino - MT 
- Diécono Vélber Dias Barbosa - Aquidauana - MT 
- Irmã Síhvia Wewering - Tocantinia - GO 
- Ir. Salvador Valadares - Pimenta Bueno - RO 
- Pe. Nello Rufaldi - Oiapoque - AP 
- Pe. Egon Heck - Xanxeré - SC 
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AS occ - sõts 
30 NOVO CO‘SE 

 

 

 

 

Desde a realização da la. Assembleia Nacional 
de Pastoral Indigenista, realizada em Goiãnia,os 
novos Conselheiros do CIMI jã se reuniram duas 
vezes. 

A primeira reunião aconteceu logo depois do 
termino da Assembleia, com os Conselheiros elei-
tos ali presentes. Nesta reunião foi decidido por 
unanimidade que tambem fariam parte do CIMI, 	o 
Bororo Lourenço Rondon e o Padre Gonçalo Ochoa , 
&.-lbos da ColOnia IndTgena de Meruri-MT. 

Na segunda reunião, tambem realizada em Coi-
ãnia, no dia 25 de julho passado, foram escolhi-
dos o Padre Thomaz Lisboa de Diamantino-MT, para 
vice-presidente do CIMI, e o Padre Antonio Iasi 
para secretãrio-executivo. O Padre Egydio Schwa-
de permanecerã exercendo suas funções no Secreta 
riado, como assessor. 

A pri5xima reunião do CIMI foi marcada para o 
dia 18 de setembro prOximo, em Goiãnia. 

• 



•• 	BREVE HiSTRÍCO DA 

ESPOLiAÇÂO vos ÍNDIOS NO SUL 

Desde o tempo em que os Bandeirantes invadiram 
os limites naturais dos Kaingang e Guarani com o ob 
jetivo de transformã-los em escravos e explorar ai 
riquezas de suas terras, a histeria do índio 	não 
tem mudado. A partir de então, o índio tem assisti-
do o roubo e a Ghpredação de seu patrimônio e a mani 
pulação de sua pessoa. Sobre ele pisaram revoltosoi 
e legalistas, situacionistas e oposicionistas. 

No século passado, as intenções humaniterias -
de Caxias que apelou por um atendimento mais digno 
ãscomunidades indigenas e 'também a instauração 
de um SerViço ProtecioniSta Estadual nó Rio Gruide 

11010 Sul, pouco mudaram a situação de sofrimento 	em que se encontravam essas - comunidades. 

A partir de 1930, com o s.urgimento do-SPI, 	o 
índio do Sul viu-se confinado is reservas demarca - 
das. Mas, nem essa demarcação legal conseguiu prote 
ger as Ultimas areas que restavam para a sobrevive-h 
cia do Povo Kaingang e Guarani. \ 

Em 1941, o governo estadual do Rio Grande 	do 
Sul começou a avançar sobre o que restava do terri-
terio indígena. As melhores terras foram entregues 
para os agricultores. E começaram a nascer em cima 
delas as vilas e cidades dos brancos. As melhores 
matas foram transformadas em reservas florestais 	, 
ate' hoje Roliciadas e bem preservadas. Ao contrario 
da faixa reservada ao povo indigena, que perdeu to-
talmente sua feição originaria, devido a-  depredação. 

A propalada reforma agraria de 1962/63, teve a 
penas lugar nas areas indigenas. E, sobretudo 	a 
partir dessa data, essas áreas foram alvo de campa- 
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nhas eleitorais de deputados da região do Alto Uru-
guai alguns dos quais se elegeram ãs custas de uma 
plataforma anti-indigena. Prometia aos intrusos que 
se fossem eleitos, lutariam para que o governo lhes 
entregasse o lote que ocupavam dentro do territério. 
indTgena. E assim conseguiram votos. 

A execução das leis da reforma agrãria, inicia-• 
das em 62, tiveram prosseguimento nas ãreas indTge-
nas do Rio Grande do Sul ate 1967 quando foi instau 
rada a CPI da Assembleia Legislativa do Estado con= 
tra o SPI. O inquérito que visava, no seu inicio in 
vestigar apenas. as ãreas sob a tutela do SPI, 	pas= 
sou também a levantar as irregularidades que se su-
cediam em todas as ãreas sob a proteção do Estado 
do Rio Grande do Sul. E dai se estendeu por todo o 
pais. Este inquérito não sé colocou fim ao SPI, mas 
a todos os Serviços Estaduais de Proteção ao Tndio. 
Em substituição ao que existia antes, foi criada a 
Fundação Nacional do Indio - FUNAI. 

O'SURGLMENTO DA FUNAI 

Com a intenção de moralizar a assistência ao in 
dTgena e livrar suas ãreas dos intrusos e arrendara" 
rios, a FUNAI começou a agir em 1967, no Sul do Br-a-
sil. Os chefes de postos do ex-SPI, desarmados 
pouco preparados, foram substituTdos por militares 
da reserva, que prometiam a preservação das reser - 
vas indTgenas. 

O Tndio do Sul, ainda prostrado por toda uma ex 
periência histOrica de injustiça, assistiu silenci-O 
so a essa nova etapa de sua histOria que parecia 
querer surgir. E, os fatos posteriores provaram que, 
o silêncio do Tndio foi profético. 

O DESANIMO 

Os novos encarregados dos postos, colocados pe- 
la FUNAI, apesar de quererem resolver os problemas 
que lhes apresentavam, bem depressa desanimaram dian 
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'te da inércia e mesmo corrupção que envolvia a prSpria cúpula do 
õrgão a que serviam. Os militares que haviam assumido as chefias 
dos postos indTgenas foram deixando seus cargos e sendo gradati-
vamente substituídos pelos seus motoristas, atendentes de enfer-
magem do Posto ou mesmo por ex-funcionãrios do SPI. 

As invasões do patrimõnio indTgena tomaram, desde então, pro 
porções nunca vistas. Em Nonoai, por exemplo, os índios perderami 
suas tres seções mais importantes: Porongos, Pinhaizinho e Bana- 
neiras. Estão agora confinados a uma pequena ãrea em volta 	do 
prOprio posto da FUNAI, ãrea jã ocupada por um dos mais terríveis 
intrusos q ue a histOria do indio conheceu: o DGPI - Departamen-
to Geral do Patrimonio Indigena. 

O DGPI - estabelecido nas ãreas indTgenas - funciona nos mol 
des de uma empresa. Tanto em Nonoai, como em Guarita, Xanxere 
Palmas e Mangueirinha, o 'índio tem o inimigo oficial DGPI, .con -
correndo com as firmas Slaviero, Marocchi, Maia, Marchetti e Sar 
toretto 

• No inicio de 75, depois de um levantamento da situação indT-
geria nas áreas do Sul e consequente denúncia dessa situação por 
parte-do CIMI (Ver "O Estado de São Paulo" de 7/3/75 e 29/5/75), 
a FUNAI resolveu dar u-m. prazo para que os intrusos e arrendatã -
rios se retirassem das ãreas indTgenas. Esse prazo terminaria no 
Aia 31 de julho de 1975. 
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No dia 30/7, o secretãrio-executivo interino 
do CIMI, Pe. Egydio Schwade, visitou as ãreas de No 
noai e Guarita (RS), e constatou que tanto os arreW 
datários como os intrusos perma-'neciam nas ãreas 
digenas e desenvolvendo suas atividades normalmente: 
Isso veio demonstrar que a FUNAI apenas "brinca de, 
expulsar" os elementos estranhos à comunidade indl-
gena. Posteriormente foi revelado que o Ministério 
do Interior, ao qual a FUNAI pertence, havia baixa- 
do uma portaria contrariando as ordens dadas 	pela 
FUNAI e em flagrante violação ao Estatuto do -índio 
e à Constituição Brasileira. Declarou ainda o Minis 
tro do Interior à imprensa, que esses agricultores 
devem continuar semeando suas lavouras e registrou 
um plano visando transferir, para a posse desses ar-
rendatãrios, as terras que ocupam nas ãreas indige-
nas. (0 Estado de São Paulo, 9/8/75). 

- - 
Segundo a carta, chegada ao Secretriado do CI 

MI, de um padre Cro Rio Grande.  do Sul ligado. ã .caus-i 
do índio brasileiro, "a medida tomada pela FUNAI, 010 
beneficiando as comunidades indígenas, criou 	uma 
certa expectativa em todos. Porém o prazo expirou e 

__veio mais uma decepção e frustração para os já ex- 
plorados e abatidos índios. Mais uma vez eles 	se 
viram traídos em seus direitos e esperanças. A pre-
potencia dos grandes mais uma vez se fez sentir. 
Dessa vez utilizando caboclos e colonos como buchas 
para seus canhões, e transformando-os em ponta-de 
lança de seus interesses exploradores e opressores% 

Continua a carta, "uma das bases em que os ín-
dios poderiam assegurar suas terras, seria através 
do -desenvolvimento de sua a3ricultura. Porém estão 
sendo levados a desacreditarem nessa saída, pelos 
arréndatãrios que afirmam estarem os =índios sendo 
enganados pela Posto. Os arrendatãrios, dessa ma- 
neira, jogam o índio contra o Posto, garantindo 	a 
mão de obra barata do índio para as suas lavouras ,• 
na pr6pria ãrea indígena." 
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Em declaração a "0 Globo" (17/08/75), o padre 
Egydio sugeriu ao Governo medidas que acha impres 
cindiveis- para que se comece a resolver o problem-J 
dos índios do Sul: "o respeito ãs leis, a devolução 
das ãreas "griladas" pelo Estado do Rio Grande do 
Sul, policiamento em defesa das terras indígenas , 

- um programa concreto de desalojamento dos intrusos" 
começando pelos latifundiãrios e arrendatãrios que 
se enriqueceram ãs custas dos 'índios e concluindo, 
uma solução justa para os pequenos arrendatãrios. 

§§ 

CIMI RECEBE AJUDA 

Agradecemos à ADVENIAT 

a quantia que nos en - 

viou-como parte do fi-

nanciamento das ativi- 

dades do CIMI, 	Com 

ela será possível con-

tinuar desenvolvendo o 

nosso trabalho, sempre 

visando o ÍNDIO brasi-

leiro. 

Os índios Gaviões de  

()está  

Pacificação e Integra-

ção  

Este é o titulo do"li-

vro que recebemos e a-

gradecemos. O autor é 

o professor Expedito 

Arnaud. E o livro faz 

parte das publicações 

avulsas do Museu Goel-

di, Belém - PA. 
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JA no trecho nacional do rio, um levantamento feito por antropólogos' 

indica que s6 a construção das primeiras 20 barragens atingirá todas as Reser. 

vas Indígenas da Região, com uma uerda permanente para os índios Cainguangues 

e Guarani que áli viVem, • 
• 

• PRAGAS E DOENÇAS  

A constatação destes,  prejuízos-não .6 .novidade para os técnicos lig..-
dos a este setor. Num simptsio'reaiitado em.,75,,,sobre ogi Efeitos das Grandes 

Roprucao no Meio Ambiente o Desenvolvimento , organizada pela companhia da Tc 

nologia e Saneamento Ambiental de São Paulo (Cetesb), chegou-se a conclusão de 

que-a Maioria das'430 grandes barragens brasileiras ocasionam abalos preludiei 

ais A flora 	fauna e ao homem. 

O estudo da Hidrosservice , feito para a ElotrobrAs , confirma isso. 

Ele revelou que poderA havor o desaparecimento de um tipo do habitat natural 

devido as inundações e à perda de vegetaçÃO ribeirinha ; alteração da fauna a-

quAtica pela mudança das correntes movimontosas em•Aguas paradas; criação de 
ambientes favorAveis a proliferação de pragas e doenças.  da lavoura como também 
como doenças tropicais como tifo, malAria,„ esquitoesomose e •febre amarela; po- 
luição das águas por resíduos de inseticidas e Herbicidas bem como pelos et- 

. 
gotos de cidades e deapejos industriais; aumento da erosão Y.leda da produtivi- 

dade da lavoura árrozeira pela redução ,do valor fertilizante da Agua de irriga 

ção.f 
	

••• 

IMPORTANCIA DO TURVO  

As inundações trariam ainda uma possível invasão de cobras nas áreas 

próximas As barragens al6m do facilitar o surgimonto de focos de peste bub6. 

nica com a proliferação de ratos na regigo. No entanto, o prejuízo maior ain-

da 'fica com a destruição de cerca de 10% da Reserva do Turvo, a única floresta 

pluvial.sub-tropical do Brasil' que faz uma divisa de 45,quil6metros com o Rio 

U0kaguai. Estranhamente os estudos ignoram o assunto o ao inV6s de considera-•10 
como um dus pontos a ser presorvado o que seria passivo' com a redução da al 

tUra da barragem a Panambi. Roncador. sugerem a implantação de uma reserva na. 

tural .no lado argentino com 3 500 hectares . 
A importância do Turvo .6 grande para a ecologia de um estado que ti-

nha em 1938, 40% de seu território coberto por..matas naturais e hoje rectliziu 

suas florestas a menos de 1% • J. resistem a extinção mais de 2ó0 espééias de 

pássaros incontavAis espAcies de animáis característicos como o leão baim 

onças, pacas e veados, além de 66 es6cies de,Arvores nativas 

No entanto, o Turvo tom um ponto a favor de sua conservação, pois os 

técnicos admitem que o moio mais eficaz e ocondmicode proteger o solo contra 

a erosão 	Multe comum naquela rogiRo de cultivo do soja é manter uma densa 

cobertura florestal. A erosaão leva ao,  assolamen,to das barragens , diminuindo 

o nivel das Aguas e reduzindo sua capacidade de produção de energia. 
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ESQUECENDO OS INDIOS  

No plano exclusivamente nacional de aproveitamento do Rio Uruguai, 

desenvolvido pela Eletrosul, 	um obstáculo legal_ se for respeitado_ que 

pode significar sua concretização antes que o Gsverno Federal autorize e int-. 

cic.das obras, A Constituição Federal garante aos índios a posse permanente e 

e ursa das terras que habitam, assim comO das riquezas naturaisede todas as ou. 

tras utilidades ali existentes 	Se as barragens vierem a ser construídas 

como tudo indica — os grupos indígenas localizados nos postos de Cacique Doble 

e Ligeiro, Nonoal e Irai, no Rio Grande do Sul,. Irani e Xapect5 em Santa Catari 

na todOe na bacia do Rio Uruguai_ a serem afetados direta ou indiretamente,de. 

verão receber como indenização, uma Area equivalnto a anterior, inclusive quais 

to As condiçges ecológicas. 

Ao Indio'nlo interessa a quantidade de. dinheiro que possa receber pe 

01/los 'prejuízos, pois seus sistema cultural se realiza em outros valores , mas 

sim a qualidade das terras a serem indenizadas. E aí esta o problema pratico: 

quem pode afirmar que, nas três aldeias atingidas diretalente _ Cacique Doble 

Ligeiro e Xapecó 	os índios conseguiram sobreviver em outras terras ? E ieto- 

se houver terras em condiçges semelhantes para reassenta-los, Aos antropólogos 

não resta dúvida: se isto acontecer a Eletrosul será responsabilizada pe atuá 

oídio mais bem projetado desta Meada no pais. 

DECISff0 EM NOVEMBRO 

O Projeto Uruguai conava de sete alternativas, cada unia com maiores 

ou menores efeitos sobre o meio ambiente, A decisão em seguir um terceiro proje 

to foi tomada em fins de Novembro do ano pasaado,quando a empresa jA tinha cm 

ileges estudos científicos sobre as consequências ecológicas e socia:a do projeto 
sobre a população não índia da região. Nenhuma delas no entanto, foi recomenda 

da pelos cientistas como mais ou menos favoravel As comunidades indígenas que a 

li vivem, pois os impactos económicos, sociais o culturais , resultante da alta 

ração ecológica das Óreas ande se localizam as leservas e tcidos são de previsão 

quase impossível, 

Houve alteração em cotas e localização de algumas barragens, para evi 

tar o desaparecimento. das .Aguas termais e urna parte da cidade de Irai mas nem 

por isso salVou.se o toldo indígena exposto ?is consequancias indiretas 	Esta 

situaçAo'g a mesma para as domais áreas a serem atingidas. Os efeitos indiretos 

sobre as sociedades indígenas, vêm atravgs da formação de acampamentos de traba.. 

nadares envolvidos nas construçges das barragens e hidroelétricas, rempendó as 

vias de comunicação b acesso a outras comunidades indígenas , pela disputa da 

terra indígena pelos brancos desalojados pela inundação; pela prostituição e tu 

rismo para os trabalhadores ou população que permanecera ou visitara as áreas,' 

das barragens. 

As principais barragens diretasento envolVidas com as reservas indíge-

nas (ver mapas anexos) são quatro+ 
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IRAI : Localizada aicidilometro e meio da cidade o a dois do Toldo 

indígena, integrada por oitenta índios , do grupo Kaingang. O posto indígena 

N0NO4I, localizado na margem ocidental do Rio do-  Mel, afluente do Uruguai e on. 

de se localizará a barragem de Irai apresenta as maiores dificuldades para a E 

letrbsul: A área tem c)c) hectares plantados com soja e outros 250 com milho. 

Além da modificação que fatalmente ocorrerá na ecologia da região; surgirão pro 

blemas com as famílias que vieram a se instalar na 'área para trabalhar na cons 

• trução, 

MACHADINHO : localizado no Rio Ligeiro, também afluente do Uruguai, vai 

inundar 320 hectares do posto Indígena LIGEIRO onde vivem 130 familiás. Efeito 

secundário seriam sentidos na reserva de CACIQUE DOBLE pois o Rio Forquilha su-

birá até 17 quilóMetros só norte do posto indigenà•  

PAIM FILHO: situada no rio Forquilha outro.àfluente do Uçuguai vai i-

nundar 145 hectares do posto indígena CACIQUE DOBLE . Nesta parte loca.lizam-se 

seis colónias com uma - população de 408 indígenas Kaingang e Guarani Com a inun 

dação será perdida uma Colónia, um galpão 	uma escola, uma estrada e o cemitério 

dos Kaingang. Será rompida a co:lunicaçãoi o trandporte o móvimento das pessoas 

além - do perigo de que os colonos desalojados numa longa extensão venham a procu-

rar abAgo na reserva. 

— CHAPEM: 6 o caso mais grave de todos. .0.Posto Ind!gena XAPECO 1.-rdo 

rã 3 400 dos seus 15 mil hectares, ficando 719 índios desabrigados. Nesta regi-

ão estA prevista a construção de 10 barragens, que vão prejudicar até 22% da á-

rea global da reserva. 
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No dia 25 de janeiro flltimo, 

o Ministro do.Interior,Sr Mário An-

dreazza, anunciou a escolha do novo 

presidente para a Funai. O escolhi-

do foi o Sr ADHEMAR RIBEIRO DA SIL-

VA, até então Diretor Geral do DNER 

Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem. 9 Sr Adhemar Ribei.ro da 

Silva tem também a triste experitn- 

iia de dirigir o I Distrito Rodoviã 

rio do DNER, com sede em Manaus, a-

companhando ativamente a construção 

da TRANSAMAZONICA, que trouxe intime 

ros prejuízos aos Povos Indígenas da 

Amaz8nia. 
O Sr Adhemar justifica sua 

indicação dizendo que "na época (da 

construção da TransamazOnica) travei 

contato mais intimo com os indios,e 

sempre que havia algum dosentendimen 

to, era chamado a intervir. Invaria- 

opelmente fiçava do lado do índio, de 

ve dizer de passagem, porque percebi 

desde logo que se tratava de um ser 

humano maravilhoso, ingênuo,quase u-

ma criança na sua concepção de vida" 

( O Estado de S.Paulo,27/01/79) 

Parece que o Sr Adhemar nÃo 

percebeu que era impossível estar ao 

lado da TRANSAMAZONICA (do " desen-

.volvimentismo") e ao lado dos índios 

ao mesmo tempo, Mais ainda, ele con 

sidera o índio " qaase como uma cri-

ança",talvez ele não saiba que esta 

teoria já está por demais ultrapas - 

sada. 

Mas tem ainda coisas mais 

graves do que o fato do novo presi-

dente da Funai ser ex-Diretor do 

DNER. Em 8 de Novembro de 197y o de  

putado Federal Mário Frota ( MDB de-

nunciou a oxisttncia de corrupção no 

DNER, com base em depoimento de um 

funcionário demitido daquele 6rgão 

No seu pronunciamento, o De-

putado Mário Frota disse que H  a cor-

rupçãó campeia ca larga escala... é o 

caso, por exemplo,Sr Presidente, do 

relatório que me foi encaminhado, de- 

vidamente formalizado e com firma re-

conhecida, pelo cidadão Jos'Ilmtrico 

da Cunha, ex-chefe do 22 Ntcleo de Po 

lícia do. 12 Distrito•Redoviário Fede-

ral,,Seaiado rio Amazonaáv  'ÇOYA jurisdi 

ção'sobre o trecho Manaus-.114maitã,da 

rodovia BR-319, denunciandoea,prãtica 

de contrabando por. parte de altos di-

rigentes_ do DNER, tendo à frente o se 

u próprio Diretor-Geral, o Ene2aAdemar 

Ribeiro da Silva, o Sr João Calos Bar 

reto Costa... e o Sr Crisipo NeVeS B. 

de Miranda,.. Este fato lho valeu a 

demissão (ao Sr José Américo), assim 

como do Patrulheiro RuBens do Nasci -

mento Batista, que efetuou a prisão do 

. caminhão do próprio DNER,que transpor-

tava quase três toneladas de contraban 

do..." 

Seguindo em seu pronunciamento, 
o Deputado cita o depoimento do Sr Jo-

s Américo da Cunha: 

" No dia 10 de Maio deste ano, 

um caminhão do DNER, com destino ao Rio 

de Janeiro, e conduzido pelos motoris-

tas do Dr Adhemar Ribeiro e do Dr João 

Carlos, partiu de Manaus na balsa das 

7 horas, sendo retido pelo patrulheiro 

de serviço do terminal do Careiro, no 

Km -Zero da BR-319, por transportarpa 

vista de todos, uma motocicleta estran- 
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Informativos dns Índios e 
missionários do sul do Erasil.  

Este informativo está aberto à 
aelabotaçSo de todos os missio 
nários e índios de nossa re - 
giao, bem como aos demais ami-

gos da Causa Indígena. Escre-
vam dando sugestões, contardo 
do seu trabalho e sua vida : 

Caixa Postal 2 
Xanxere - SC - BRASIL 

89.820 

992) 

Beira sem documentação regulariza 

da„. 

" her Perguntei em que consistia 

a mercadoria e a quem pertencia,r6 
cebendo a seguinte resposta: 	per 

tence ao Dr Adhemar Ribeiro, o Sr 

João Carlos e Dr Crisipo"„. Pesso 

almente,desenlonei o caminhão, cons 

tatando a presença de duas motoci 

cletas marca Monda,de 750 CC;e uma 

de,500.CC, da mesma marca, aléme-

proximadamente duas toneladas dê 

mercadorias diversas, tais como .gra 

vadores, aparelhos de som, televiso 

4108, etc„." 

Além disso, o Sr José Américo 

denunciou "o desvio de cimento do 

DNER, por funcionário da autarquia 

e da Construtora Andrade Gutierrez". 

Por fim telata os resultados de 

sua honestidade dentro do DNER: 

" As consequências da dentin- 

de todas essas irregularidade 

foram brutais e criminosas, tendo 

incluspre havido ameaça de morte con 

tra minha esposa grávida e meu filho 

de um ano, culminando com a ameaça 

de afastamento dos quadros do DNER" . 

Na época, o Sr Adhemar Ribeiro 

limitou-se a negar as acusações, o 
/17;c) se abriu qualquer inquérito para 
apurar a verdade dos fatos. 

Agora o Sr Adhemar 6 Presiden-
te da Funai e manifesta, pelos Jorna 

is' seu desejo de " ser útil à cau-

sa Indígena". ( O Estado de São Paulo 

17/02/79). 

O que será que podemos esperar 

dele? 

Recebemos diversas colabora0eg 
valaosas do sr Roberto Tamara 

(Rio de Janeiro), as quais pu-
blicaremos a partir do próximo 
numero. Não constam neste devi 
do ao seu volume já bem carre-
gado. 
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1  O Estad6de São Paulo- Terça-feira - 	e -. fevereiro de 1979 

2  rje. 1,e IY-")/07Pcf(67  rrq/0) 
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gjaVt0Ü-70 JM(ÇJ!i e=r 2,MIC 
:Ministério do Interior encamnhou a Fundi - primairo pedido, 

formal, de.emancipaçâo cio uâa co:Aundade ipclijena,, Trata-s da tribo dos 

Kaingango  uma daá maiores do Sul du Pais, (4i:te vive no posto indígena de 

Guarita, pr5ximo â cidade de Tenente Portela, no 2io Grande do Sul. O pe 

dido de emancii)aço choon ítk Á:tos do ministro Rangel Deis que preferiu 

encaminha-lo á 	 nâo tenKa ce 	 Gob-!-o 	pos:ivol e- 

mancipação dos Kaincang,o miistro, há iv)ucs dias doca;ou aos jornalis.:. 

tas que deixava 6.governo soro emancipar ;tribo ,pois o assunto tornou-se 

muito polêmico. Ele, no ent:ento, se diz convicto rue algumas tribos já po 

deriam 

mo 

neux 

acáamos 

tã em 	 se emanci'Dar os Zai,neane re quar 	:-Jegundo eles, jia se 

ser traballa.dac 	..:011::;ido de se lierture'd 	;u cela governamental. 

No pedido que eneamJLàaram ao minj .stro, 7S írf.L'_os justificam: "Co-

legítimos brasileiros qw so:flosaella os riae nossos gover;los n'Iu irão 

a anrovaçao 	rei .do clJ 

merceer,s, 

Embora os 

condiçOes de 

rJ que d 	Lobra direito que 

cuw.Lidade ind'igena es 

encontram eã adiar tudo Grau de L.oultaraço, As orian;as frequentam escolas 

bilingues e a comi pidade vive basice.mente)  dn a;.:rleitua,c).ativando e ven 

dendo soja, Em (luarj_t, 21u1c::.c.:+a anla 	 (.3j)l01.ada pulo Depaná 

tamento de Patrimônio indiconA dr 	(11: 	2o i, :.ncive w  objeto de 

críticas dos indigenistas. Emboa 32 ind:Lob trabalhem nu sen:aria os lu- 

cros obtidos com a renda rir, m:mleira quase 	ruto2 ..1w:an á comunidade. 

Este Grupo t to 	J!llabodo 2 (LvPrsoá fldios s;-lo 

toreso  Indepent emene d q112jor al;it;Ae da Fe::„.)A, os :',-ainÉang de ata 

cita mant6m contato com os ar rici_ltJres 2 b:3noos loca 	já tendo obtido 

finanCiamentos para a :4cluiço do vcatoree, 

1\ C.) rr ti P. E C 1. ri ri. 	111 o 

••••••••••••••• 

( a respeito do pedido (?.e emincipação dos Kain(ang Je Guarita ) 

O jornal " O 1Jst.Ac10 de São Paulo", 	Jr. Fevereiro tU bimo, publi 

cou mataria sob-r'3 um.'pedido d 	 e. loiJado ao Miristnie do inte- 

rior pelos índios Kainganr do Posto Ir.dIG, 	Guarita,Pj.;, I7Ifeliznte o referi 

do 6rgão de comunicação possivelmente 	o possui.a 	informações essenciais 

para se entender o :ato divulgado. Per 	iïio t_cve 	ue o Regional Sul do Con 

selho Indígenista 	 pulica a pro2nt nota de oscarucimento, 

Quando so faJa 	 jmorL 	. 	Jra-1-  qUe a própria 
(cont.) 
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Furai e o Ministrio do Interior tentaram "dourar a pílula" para fazê-la acei-

ta pela opinião piblica, e somente um grande trabalho de esclarecimento levado 

a cabo por cientistas sociais missionários e indigenistas 	que logrou " tirar 

a máscara" do anunciado deoreto„ Vale leni ar, portanto, que nos meemos mol-

des os funcionários da Funai tem .levado aos índios uma"versão" muita bonita da 

Emancipação, que vai sendo aceita onde d imponsível uma presença. de organismos 

efetivamente comprometidos com os indigenas na luta por seus direitos„ Esse 

o caso do Posto indigena Guarita, onde a Funai tem o total controle da comunil. 

dade indígena, inclusive atravds do um cacique "bioníco", e onde conta com o 

sil8nclo culpos da 1-1issio da Jr'gjo ivanoólLta ( fECIM ). 

Segundo, a motrin pub]icodo rolo oEsr 	uma das razbes levantadas 

por " os Kaingang de Goarital 	pedi: a oonncipaç:ao é o fano de que a comuni 

dado vive bosicaoonto da arTcdítura, cuitivado c vendendo soja. Cremos ser 

oportuno lembrar que nem todos os indígenas too ccdidições de fazer suas prtSpri 

as plantaços muito oenos do obter rinancLamodtos ( confor 	anuncia a maUrl 

a), sendo pobres pobos da latifdodiáoicn. 	oioo,da, ia dos poucos indígenas 

privilegiados do F.T guarita 6 o cacique Kainguang que se tornou verdadeiro ex- 

plorador das terras 	nos;, 'Lt 	 vu pata prefeitos e vice- 

prefoltou da roga-H. oo: o coo 	000loL too:,on, o .ana canaïora de recurva indl, 

gen% alám de trator, 3 	o-oro 	.o:,dosto po'ios fundionârios da Funai, sondo 

temido pelos dcodis 	oons 	-Jsoiodo como cacique para eles. 

Por fim c o Lio_ 	 de uior gravidade, os próprios Kain 

gang de outras reservas do Sai tom denunelado - u7-.1a-,__:.'- -  :,.ecente de Chefes de 

Poste (a partir cio janeit ultimo)) que consisto em convocar reuniu,- -om os 

indígenas onde lêem um documento sore a emancipaç 	e depois mandam que todos 

assinem,purque vai lhes trazer benefícios, chegando a tonar impress3es digitais 

(ainda segundo os i.ndíos) doo que neo sabem o tJ!.1ar o nome. Alogam os mesmos 

funcionários que com isso os indígenos poderã"o ol,ter documontos " como qUalquer 

cidadão". 

Esses fatos os parecem bastante eoeldrecedores, deixando evidente 

uma mudança de tática do 6rgâo ofica 1 para obtertão perso gui da- pelo Mini:3- 

tro do Interior - ella:,oiyaç7Ao, Ao !Jhmo 	 quo se arquiva tomporariamen 

to o projeto do docroto, Li3 luva es cowinidad e ini.flenas as;licitar elas moa 

mas a tal emancipação, 	meios Gomo os descritos acima, 

Se tà objetivo da Funai respeitar rerI,Tlente a auto- determinação doe 

grupos indígenas, deveria antes de tudo peritir que os l':ainang de Guarita,

como os Kaingang de divcrsos outros Pos-cus do Sal do B.oasil- Votouro, PS, e Xa 

pec5 SC, por exe'.:Jpa 	escolher livrear.tb seus próprios caciques e livremente 

reunir-se com seus irmãos do outras árcs. Por6m 	somente o fato de a Funai 

manter os Kaingang do Guarita. sob pernanent(,) controle e rpressáo não permite 

que se considero cifJe " 	 onlnncipaç?iol cDr13 manifestação nuttntica,11.- 

yr() e soberana dos an;:ia daquela colunida(le 

Lamentrmos t por fia 2  que r 	náo tenha contribuído para um escla 

recimento maior da cownl*Irle inna de Guarita atravs de sua Missão e da Es 



me,k). i p.an-h92) 

cola Agrícola que mant6m naquela área. Cremos que o momento 6 de graves riscos 

para as pOpulaç5es indígenas do Brasil sobretudo quando assume a presidência 

da Funaí um diretor do DNER)  ou seja, alguam comprometido Com o argão.da BR-80 

(rodovia que cortou o. Parque do Xingu), com a Transamaztnica e outras., Nessa 

hora, todo esforço e todo apoio aos povos Indígenas 6 de vital importância e 

cremon que nas, membros das Igrejas)  alam de tudo temos uma grande dívida pa 

ra com esses Povos que- quase sempre - ajudamos o sistema a colonizar e dominar. 

Regional Sul do Cimi 

Xanxeró, 14 de fevereiro de 1979. • 	NOTA: A pressa com que teve de ser redigida a nota acima fêz com que, 
ao final, se esquecesse um ponto importantíssimo no caso. Fal 

tou lembrar que a área. do Posto Indígena Guarita 	alvo de iate , 

resses dos grandes latifundiários da rec,ião e mesuo de estrangei 

tos, por ser una terra de excelente qualidade e totalmente meca 

nizável. Assim, um cacique cie() recebo milhões de cruzeiros para 

deixar alguns latifundirios plantar na terra indígena tanb6m 

pode ser pressionado para convencer sua comunidade a pedir uma 

"emancipação" que nem sabe exatamente que riscos lhes traz. 

• 
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. —Publicaá9s(n0Altixo nftmerodo LUTA IND;GENA.m. tt.cias,bobreealuta 

dos índios do Ibirarna (Xokleng, Kaingang e Guarani)., 'Naquela área o 

DNOS- Departamento Nacional de Obras de Saneamento, está construindo uma 

barragem gize em dois anos inundarei praticamente a metíde da terra indí-

gena. Em Dezembro a Funai publicou Editais de iticitAão para a venda da 

madeira a ser coberta pelas águas, mas um movimento/ dos índios conseguiu 

embargar aquela venda. A razão dos Xokleng e Kaií,gang de Ibirama para 

lutar contra a iniciativa da Funai 6 por saberem que o dinheiro arrecada 

do com a venda cia madeira 	chegaria a benefleiar a comunidade indíge- 

na. 	OS Xokleng querem, tant5m)  indenização nela terra inundada. Neste 

número trazemos alguns trechos de noticias de jornal sobre a mesma área: 

ÍNDIOS DE IBIRAMA: A TERRA n 
NOSSA E JAMAIS FOI OU SERA 

DO GOVERNO 

" O índio Olimpio VeitchA Pri 

Pró retornou quarta-feira de 

Brasília onde durante 10 dias 

manteve contato com autoridades 

da Funai, quando entregou dois 

documentos, um deles com uma s6. 

ria de reivindicações sobro a 

madeira a ser vendida na área 

que será inundada pela barragem 

e um outro pedindo a substitui- 

ção do atual chefe do Postoique 

quando se trata algum assunto 

com os índios, antes ajeita o re.  

volver na cinta ,como quem -AA 

se preparando para ataear bicaos 

ferozes'. 

Os índios da reserva do Ibi- 

rama pedem também o reeonlwr,lmep 

to do Conselho Indígena do Posto... 

Com a revolta dos indios)que 

sequer foram comunicados do edi-.  

tal do coneorrMncia da venda da made 

ira, pela Funai, a própria Fundação 

Mcional do índio passou a ameaçá-los 

nn tentativa de que o caso não vias-

8e a pfiblico atravé da imprensa. Di 

versos tiros foram disparados contra 

o automóvel cio ' Jornal de Santa Ca-

tarina', ao sair da reserva, e segun 

do. o índio Con.ga Gam, que esteve em 

Blumenau, os dispares foram feitos 

pelo chefe dp rosto Duque de Caxias, 

de Ibirana,'Jos6 Claudinei Lombardi... 

os índios afirmam que o chefe de Pos 

to " 6 um pistoleiro da Funai ". 

" Edi PriprA acrescentou que 

'sempre nos tapearam com a afirmação 

de que a terra não era do índio, mas 

lo Governo..." 

(O ESTADO.Fpolis,19/01/79) 

HAnAS-CUS EM FAVOR DOS 
ÍNDIOS DE IEIRAMA 

O advogado Caio Lustosa, vice-pre-

sidente da Associação Nacional de A-

pbio ao índio (ANAI ) enviou As 16 
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horas de ontem um telegrama juiz'cl.i 
•  

retté.
.
. da Justiça Federal, em Floria 

n6polis, onde impetra ordem de "ha-

beas-corpus", em favor dos índios 

Xokleng, Kaingang e 'Guarani do Pos-

to Indígena de Ibirama, em Santa Ca 

tarina. " A ordem foi provocada 

porque o advogado foi informado na 

mangt de ontem , que desde quinta -

feira todos os habitantes da reser• 

va estão impedidos de entrar ou sa-

ir livremente da área indígena, soim 

justa causa" • ( Correio do - Povo 

porto Alegre, 21 /01/ 79). 

de, .FUNAI DENUNCIA QUE MESTIÇOS E 
II' 	BRANCOS E,;.PLORAM OS INDIOS 

" Em entrevista concedida ao 

Jornal O Estado, o Chefe dó Posto 

Indígena de Ibirama, Jost Claudinei 

Lombardi, acusado entre outras colÀ 

sas de ameaçar os índios daquele 

posto, afirmOu que 	toda confusão 

• 
0.56." 
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criada na reserva foi ocasionada or 

mestiços apoiados por órgãos de opo 

sição 	Funai, como á ANAI+ Assócia- 

ção Nacional de Apoio ao Indio,Cimi 

Conselho Indigenista Missionário e 
• 

pelos madeireiros da. região... 

" JOSS'Lombarkli acrescentou 

que a atuação do Cimi e da ANAL t 

totalmente desfavorável á atuação do 

órgão tutelar. E uma atuação Comba-

tiva rX nossa posição". Explicou que 

no caso da venda da madeira (15 mil 

metros ctbicos na área que será ala 

gada" pela barragem de Ibirama) to-

dos os recursot provenientes desta 

venda, conforme o Estatuto do Indio, 

sorgo aplicados dentro da comunida- 
, 

de indígena... 

" Na opinio de ast Lombardi 

' a atitude cL Voya Páttt ( que cri 

ficou a Funai_) talvez possa ser ex-

plicada pela pressa° que a economia 



publicação da entrevista. 

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO 

NOS POSTOS XAPECO E NONOAI 

Na aldeia Pinhalzinho, do Pos 

to Indígena Xnpecn ( Xanxern ,SC) con-

tinuam se desenvolvendo as lavouras Co 

munitArias, num trabalho com todo o a-

poio da Diocese de Chapec6. Neste ano 

a Diocese auxiliou também com a Cons 

truço de um galpão para os produtos, 

velha reivindicação daquele grupo Kain 

gang nunca atendida pela Funai. 

Neste ano os Kaingang do Pi-

nhalzinho vão colher arroz em bastante 

quantidade pela primeira vez, o que 

lhes permitirA ter esse produto durant 

todo o ano. Os grupos de Lavoura Comu 

nitrias d.o Pinhalzinho tiveram sorte 

de plantar. seu arroz muito tarde, de 

modo que escapou cia seca que mais uma 

ver se abateu sobre a região. 

Em Nonoai está no primeiro a 

no esse projeto de Lavouras ComunitAri 

as, sendo que os Kaingang o Guarani 

receberam juntas Ao boi (10) e trilha-

doitas. O projeto de Nonoai atinge 

também ogrupo de Rio da Várzea, diri-

gidoslpelo capitão João Elias. Em No-

noai atinge as aldeias de Pinhalzinlo 

Bananeiras e Lagoado Grande, além dos 

Guarani. 

As lavouras ComunitAria's do 

Pinhalzinho, no Posto Xapeç6., já estão 

completando Lima boa quantia de recursos 

depositada no Fundo Comunitrio que se 

rá usado para auxiliar outras aldeias 

ainda não beneficiadas Com este proje-

to. Em cada colheita os grupos deposi 

taram 20% no Pundo ComunitArio, 

a 

	 A/1U Xol p . k) 

regional exerce sobre os índios e 

se houve alguém que comprou o Voya 

para que ele. prestasse essas decla 

raç'Oes, logicamente que não fui eu. 

Afirmo que ele foi subornado e 

por quem e quanto recebeu, inclusi 

ve uma .quantia baixíssima, pagas 

por uma,  madereira e até pelo Cimi 

e ANAT • • • 

" Disse mais adiante que la 

tó houve distribuição de dinheiro 

para as famílias que assinaram. 

lista entregue em Brasília pelo O-

límpio VeitchA Pripré... 

410 pesa sobre 

" Sobre a maior acusação 

sua pessoa,de ter - 

atirado num veículo do Jornal de 

Santa Catarina, Lombardi afirmou 

que " segundo a legislação vigente 

não é permitida a entrada de passo 

as estranhas na reserva, com exce-

ção dos portadores de autorização 

por escrito do presidente da Funai. 

Quando vieram me avisar pedi que 

avisassem ao mote .dáta que parasse, 

para uma devida identificação.Quan 

do me dirigia em sua direção, o car 

ile 8s—se em movimento e foi quan-

do dei Um tiro para o alto, solici-

tando que parasse" (O ESTA DO,Fpolis 

25/01/79) 
Sobre as mentiras e calfinias 

do Sr Lombardi contra o Cimi e ANAt 

contidas nesta entrevista p O Rcu_o 

na]. Sul do Cimi encaminhou documen-

to a Comissão :de Justiça e Paz de 
Santaçantarina no ultimo dia 16 .de 

fevereiro. 	Sobre o mesmo assunto 

não foi feito qualquer esclarecimen 

to nos jornais porque os respón.54-

veie pelo Regional Sul encontravam 

-se em Mato Grosso por ocasião da 
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IY1N4  p•41`ii(42-49  

1 

soidorec de. Jesus, os sanos l . spo -homens ale 
OOO 	00 ucreo e 00 1 1hi 3i1o2rie ?o OOU redor. Sua felicidade 

olesres mesmo effi reia o :1.»r1des sofrimentos, mesmo na. 
crLo ,ornto iry1iO Jia 15 do junho): Acamado, j  no fim .  da 

o perdir] suo nlorTria: 	erido recoiSo. os Santos sacramentos 
ocilficso-7  un000 dos e.femo 	eucriJt -:_a), cantou AntSnio um canti- 

• virom eng=?Jo 	 orlsr num ponto 11)minoso invisível pa 
OS rráer_,tç; COU 11:[n(le sorriso 	1r3bios. O irmo we cuidava 

d-510, lhe per JOtOn I0 p5rtieulr o çiue elo- estava vendo e- Antanio_res 
VEIO (:)•=u 

r_Itistn,(diE, 24: de junho): 11.1.j:o casamento, dizia ele, 
.G!JLLO tnn 	Loivt3, O 2MiCO do noivo esta presente .a o escuta,' 

Emnenro mundo ouvi  ouv o voz-  do. noivo. Eu taml4J1 me sinto foliLz 

	

cnH o o . ocOs 	onOceno, Jesus tom sor co.dk vez mais importantei e 
OU . 122555 in-9o:2t2.-neu (Je. 5t29-0). 

O Pedro (dia ?g de junho): iiA1c.m -r,3111-se., asar= Sao 

• necnsario 	y7Je fiouom tristes -Tor,a1-1 . 
A. 

	

coo;  por 	do noites tipos dG pro‘mçoo que voces sogrem,,Es- 
- 

15.o7- 0e5 	 que 	':,e,.• -- ócC)s tem a verdadeira._ 
A , 

115 :o0n  reca-hergp r:1Provaçgo;'rio= e g..ljerià, no dia ou SUO Jasus 
reveindo. VeC's e ci:lam, r:Jmn son o. terem vistOn (1Pe. 1-6). 



destes trs,grandes santos, 

Joo 	 CIS-g 	7-) S00 cio JOSUS: Eles foram fiei 

!-Eilve e o. o ::: 	 co e o )(-)r isso que viveram o morreram,  

Lo da oio pro;S:un 	 ";:je obedece:vem os metis mandamentos - 

Josus 	voees c‘ontinuaTge no. 'mou amer. Eu digo iTb0 part4 que ai 

• ° 

Lid 	 t 	t c- Yuuus CONO EU AU0 VOC2Vr(Jege. 

do 

ro c 

do luJo 
r  

•, 	 '4 	.11 - 	 que o Gore- 

O cOn,-'Çgo dos tolos na casa da 

das cechaçeduo,, do falto de,res 

i(7Ji.-L 	do. (ireir0 bot, 	forn. 1H:to tipos  do ,..)legria Deus. nao esta. 

ri=c 	 ü ry-g uorte., 

n vo:7?ddoiro 	 As.  festas juninos devem 

(-,,=eço 	 Simples, fraterna, participa 

	

'cors.à.c, 	pCSOGEI sempre riais unidast  que 

• '; 	ote'••• 	U; • 	• :do•-•" 	r'3.!? t 	10 e Moi.  ,,c3 justo, oleia 

z;0000 auo a c 	 Dtle:I_J.3 o do Reino. o as 	• tomou a 

ou ttoncir (rochi. 
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d,T.zas  conhecido 1 

liC),:-."55 O. liSoS . • 	' 	 ,L:), 11.: '1) 1;(:.:J_Z COZI e acontecimento 

	

u 	 ter-se reunido co-21  

recer.-J. e 	srosa e a josefa e 

e no:ia deJ tarde e 

	

,ri.(1)71•`1,1,1 	 IrH.";e..1.7 O 1,...,1.711 e -.1? 0.1"ii bolacha 	e poi 

e e j.  rope 	o 	 o, (•.-; 	asco 	 do vin1).0 . 

_Cizerm. e 	 H:ouve 	 explicaçgo. 

Sobe, cr-:.ntaildo. Assim fizeram. 

S(JK1:7"3-1f2.C -1.1ra 	1.1 .(„) ,:iVC 	precíssge. Ume posoe carreando' 

louvallo a Lous. Ao entrar no 

toco' e 	Lu iSe. 	peiL , 	ocoe ler o _L,_;vL.,nGelho, dividindo 1  
;•„.,; 	 „-.„-f, 	 O 	 do e ELCE) 

°c 	 , 

forerl, os dirientes e assim' 

2 	 c() leb 	 *..-2ticipntes disseram que gostariap 

:soim participarem com mais fervor. 

/I,/  

, 	\-------- , 

----, ,. , 	
/ 
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E-37(1tiu ,:aito forte DD caminhada 

o 	 (OVIA .iluito fracos, moe, G20-,  

ei 	arte \fia-sacra que eles I 
dp via-socra l  enfrentan 
, 	. 

jfl ]..)es„ (-3to a neite.Deçde esse I  

da Via-Sacra, Pessoas' 

ye- j115ar 	com o ente e, as 

'Co.2ca aos monitores. 

p,,-,s()03, todos canten 

e terminava com r:n Pai' 

e 
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AC2b9 de posar o 2. 	 : 	ÇU 	 durante a sema- 
no do 16 a 21 de obril foron nos liz000 -vri2s Palestras. 

C polostrista, 	 -;jesuitu, um dos fundadores' 
- 	.  rjo Conselho J_ndlenisco bissi.onao (o 	foi secretario por ' 

dois anos e agora 	pesquisador do mus,ou Rondon, de Cuiab. 
Veio a convite do coordenojor Rouiol da Anazonia Ocidental 

CIH1. 
O Pomo das palesroS Ioi o 1M)101  que, por .v. rias centenas ' 

àe 	 sendo perseuido e .-Itessacrado, por causa do "progresso", 
co o dcccoT:i£i-liten- o do 	cue osoes nossos irMoos esto ao -I  

• 2:01ro ot o =te, polo capricho doo tubarOes. 

:Tof=do doenças: sorompo, %ripe, tuberculose e mais ainda,' 
T-)cJI:dudo 

 

Perros OVO, por direito, ihe2 pertencem. 

O tf:fJuio da Compn.r,ho do T're'corridado era Preserve o due 	de 
rro(f . 1hor coo o {-nd-7- o,, poro resTpeitor a floresta e os ani- 

LI.Hij 	 •no rJ 	 graças ao índio que or.,- 
tíH pr2o-Joilto. 

wrtc: -HoviLento:PrO-Indio, CINI, 1 

ocoos aos coloElos que cedorom os auditorios para as 
- oaiest=s; Coigio coto, 1:beulado Conceicool  CESEME, SESC e:a Uni-

ve2sidodo. 

odece-cios'o comunidade do Quinari, que nos convidou: 
Oboos uno' oolotro. 

O Coor.i.-:d0:10-_,2 do C=. 

hi 2-22-rIco, 00 	abril, de 1979. 

'fr.') 1:1  

O 

/ 

e 

K,iu.ç r-Lnic19,3 
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esssi l  obter 

1 	(.; -!. 	 ceui o pleno do ju- 

▪ entnxE er.a pauta o 

e. • onde possomos deba- 1?11(.:(2)11 -L<20 	 000 

lectuul. 'Ha' . 	- 

• . 	, 

roporcior.,er 

OU  

02 	(...):<7 

P..12.S., e 

=u  ;tona 
_ 

;floo (:.tc todos,os Grupos 

juventude. 

e ::321.1i-po 	jovans LUA 1  

aL.jetives: 

dores do '.,isteria 

)-1.rda desconbecido 

O/ rrupos de jo- 

enpocidodes ínti 

) (0 ïnnio 	orreil provo 

(;JJAP). O local ficou 

fl.rEde Nnzore - centro. 

- "j 

i 	- - .•,L..;sHs • -- 	-, ,,.. J.'.. -.,." -H-HL,,.. 	 (.,.-c., o setor jovem poso rea 
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-jo (-_,.,01n.:u.:.);..-.', p .rr,  ..»0O....: - :-,...flx.) 1.-. j'..i.v .:. 1.-,dv.T,, , olem dos :7,:,rupos I 

c;ouhecililento da maR 

• 

▪ o O s 12.eontroes que sao 

.per4Jurboçao do quem 

sej. 	 e c:i 1),1'....uor posso° que 

educecionaIs 

<sscoo , 	C)• 	 2c') roulIivam porei deba 

'-iu;:)1 	 ir).terossodos que ogur 

(.1.0 

jr.iryL, 	 de 19Y9. 
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A gente lutou. ui 

lho foi feitp a 

lavadeiras. 

Trinule, 
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Muitos je devem ter tomado co CARNE -150 ;remes j7A=IIA-10Cgrames 
IiI.2GUMES-400gremes 
AÇUDAR - 10 Ogra ma s. 
BANHA. - 25 gra ma s • 
VANTE1GA.25grames 
FRUTAS 4:unidades 

nhecimento da Declaração Universal 
dos .ireitos Humanos,aprevae 'em 
1948,por mais de 100 poises.° Bre- 

sil 	um dos que se compromete. 
rem em respeitar tais dàieitos. 

No entento,atrav;s do fixeçgo 

do SALÁRIO MÍNIMO, o próprio govez 

no'este desrespeitando oartio 23 
qUe diz: TODO HOMEM 2= TRABALHA. 

TEM DIREITO A UMA,REMUMERAÇO JUS-
TA E SATISFATâPIA.E terbem o arti-
go 25: Todo homem tem direito a um 
padrão de vida capaz de assegurar 
El si e ci_stle familia SAÚD=A e 	pm 

F'starlinclusive ALIMNTACO,V=U-
ARIOIHABITAÇÂO,CUIDAPOS M-r.JUI00C e, 
os SERVIÇOS SOCIAIS INfl-r1)PENG./tVEI54 

Vejamos porque afimemos isto..  
Quando foi criado o salário mínimo, 
o governo daquela (Spoeo assinou. o 
Decreto-Lei nç- 599, em 50' de abril 
de 1938, eprovande d como deveria ser 
aplicado o salárioo No artigo 2.£c3a::, 
se regulamento diz o seguinte:"De-

nomíno-se salerie minmr, e remuno-, 
raça() =ima devida e todo ,trebe - 
lhador adulto sem distinção de se-
xo, por dia normal de' trabalho', e  

aiei+Te w200gremes 
FEIA0-250grames 
Arroz -120grames 

-200gremes 
Café - lOgrmas 

Para calcularmos somente á par 

te referente a alimentaçgo, que UMA 
PESSOA deve gastar por ms,vamos em 

tão multiplicar as quantidades des 
te lista acima Pó 30 (dias) e tomar 

Por base os preços atueis de Rioãen 
co. 
ALIMENTOS PREÇO TOTAL POR MnS  

Carne 	@II; 65,00 	VI) 292,50 

(4kge meio) 

Deite 	G"" 9,00 	.C1; 	54 00 
(6 litros) 

F iigo 	30,00 	C< 285,00 
(7kg c meio) 
Arro:; 	15100 (.1', 54,00 

(3,6kg) 

r 	
15,00 C' 45,00 

( uiloc) 

 

f leumas. 	G1 30,00 	V:, 560,00 
a...r,ta.!_.ros )  
rgo 	(11' 12,50 	CS 75,00 

(6 quilos) 
Cefe 	76,00 	29,00 

(300 gr.) 
AçUcerC 1fi 12 , 00 	CA) 36,00 

(5 quilos) 

Manteiga C 60,00 
(75o gramas) 

Frutas 	3,00 

(30 unidoded) 

capaz de satisfazer, em determinada . 
época e res,"¡.;0 de_ pais, 	.119, ..Banhe 
cessidiedp n(i±:rlá rã' de ALIMPITTAa9 I 

HADITAgO HIGIENE e TRANSPORTE": 

4h0,,Tiote regulamento, deter' 
minlinai-íta,de de alimento que, 

• 

um ttitãlhaáór deve çpper por dia. 
EM uma das li9t4 ke'provis73es ' 

constam os seguintes alimentos que 
um trabalhador-de' ACRE deve comer 
por dial - 
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de oluuJel. (jc-Y:1 	'j• • , 

uns 	2001()% 
	

r 	, y 

CONCL1JS.rX):1. 	AIIJATYTC) t1TT1O 	1 =RESPEITO Ans 

CP:4 G 	 W: ViW no 	JA-2- s12,. o • ,.,  

RTe 

( ri:Lr; 7:1 	 Í O ~â-f.ufJyR 

dUlv2AI 	duN.  SUA FIA. 

inv\IÁ)te.9,9„9/4/2,9)  
Des o maneira. 

ry: 

• ,():'[''E" 	 '• :;( 	• 

comer, O tratolhodor 

Hoje e pos=,0,:, de %--nii:ur curte 
A 
onibus 4 vezos ao di• 	 por -rni_)J,1 

meroçao do 	 • n=[-50 es 	o rJn1.;, ,,  

1-'pen50 	:'79r,),(Wo o ;.- 1.r: 

lhoder se 	 • 	 no tr.'bniho. eEiO 

riin auo (-'7AT 	o S;7,1 r..o J'r)ve 

pasta de dnnto 
	 co. 

17 desner-J-. 	
, 

 

ra 
e. 

r 	L :n eitOS 	Um2on te1'P: 	moo r0,) fl 	 r,;]. 000 O. 

Fica sem esse- 
A 

Voces vir3'm quo n 	7 no 
4 . minimo não kg'Pore cobrir :10:n. n 

das despesas necgssas 	o  

dor ter um pedrgc? de 	cor 	n • 

dignidade humeno'; Por e:-TInto,enlculos no ds- 

pesas apenos de 1 	 vnco cm-)cr 

te trabalhador tonina 	 ovrn 

i'llt;01  as despes 	vgo 	 rnuio 	Vnmos 

?A 1.391,50 do n1i;3(:JtrJeo 	!" 	(. 

sonr 

e 

alimentaço p.r? 	 c(JJnideradn cu o »Jrnbalhdcr 

penas 2 filhos e que os 	íastom Toio o o mçtnde de 1-1L-1 	, 

despejas da f!-)u.11.1_e iTiCn1 	pr3 	27 2 O. Isso, sou, co-±so 

f as despesas de Irliion0, trensports, habitgeo para o rosto 1ip e despesos de ivouP:A ;:rn,"?d, recroaço o educaçEo 

de. 

_ 
-"""~151R~11111ffillegalli~:".- 
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Da Delegacia 	1 	 T-;fl (on:) do 

mos uno carta con, 	 (Jono'i.o 

carta diz o segu':..:n: 

? 1:,f(SLI nos desloca= de 31_oss3s 	H'dc-.-t poro te-n.)Jo  

diç6es de vide, ,endo uns do 2ernOmLuool  ouLvfl;,7 

neiros, outro 	 out-foS 73oiOro, - utr'os 	 r) 

zonense, todos ca=ende e Ins-j.1 at:gs co ;311'.)-e3 

At esta dota de 2/05/79 estamos sondo GomDiemoto,pern:mido 

.zendeiros, ainda no tivomos 

do o possivel para n.JJo sermos 	 ?  

que sabemos que nooldode 	core 	ro'rHic::;c:1 de orlueor 1'e33o 

Al o que acontece com nosso 	 ToTLos sco.  

 

tudar e sem ter a suo 	 0T329 r1J.T.:1  

estas crianças 3n ob...:-io:2Oc. 	se:' 
	 r 

lutando par nao neontecr, 

    

 

Senhores,:  o 	,,,„ 	 ,3 	 • 

mos em 36 fam{lias, leoilzojs 	 uo 

J5 atrovesscnos momentn 	 ost-, Aos ot:Tovessondo. 

de Setembro de 19Y'2, ti roo 	 jo po:_niois do .. 

ameaçando de despoje o -1-L.c11,;sive C,_aniilc= i oo do 110SWS Co=, 

não foi por isrc. qn.o V(.:L^) 	 ,,,orqunicomo 	c„ on . 

e publicamos em jorni.. do Ux)•"3raroc(Aerc, 	quondo foi no 	7 Jo. 

Setembro quando um 	nossos componheiros ;3p2uciavo '20m todo .o.'inre 

festa da -25.trio, c sorJon i.iz do d5roito mondou 1=,,nd-lo vn 

algo que n6s muito 	 • 	 orno componboio:foi 

autorid)de para 	 compnnheiro quono o Jui;• 

injustamente 	r pko*jo 	 pos3ou4, isto nos doixou mui,. 

to chocado mos u,:ioçc o iP:7 	,;77do 

•Senhores, o 	o noo rJo*j_vemos 	 Quondo foi no mOs 

de Abril apareceu un senhor oh3=do J000 Torre3, poro foo,:c um ocardo 

com nos. u ocordo 	f(4:;o c'•:»cr,-  o oresidont(: Co sindicote Los 	- 
ihadoros do Boo° cio AGI. J. C r)c:::)0 J.. 3 1 OitO O 33:7.m O sonhar Y2orro0 mi.• 

fazer uno estrada com 	_ 	 , H. 	 030 0-22fl(1.02 o '111= 

posseiro, L.,J2 o U0Srie -1-Lo e 

condo, invadindo '1),CO3 	 e tro- 

balho, mas o posly) nbc ouviu o 	 rj.,-ndicoto 

lizou'e encaminhou ot o senhor ço 	 o rcsmo respondeu que nel- 

o pai -dele fazia elo pa- nr o t1,1)nnfl, 	nue faz=? fomos obric(lo 

a tomar es devis providen.ciris, po7. 	 j5 tinho ido ormodo e 

   

ittrf, 	 ,fflorleelit 
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4.0s discipulos'fiCam muito alegres, quando 
voem Jesus entro eles. 

eles tem o 
5.Jesus envia os discípulos para a missa°, dizendo que 

Recordando a leiturn 	Evn,nc,elhe de hoje, poda_Ãos rebtU 

alguns pontos important;_ssi,-lis para 	Tr)ssa reflexao: 

1.0s discípulos estava,1 reunidos de portas fechadas, com mede dos' 

lideres judeus. 
f 

2.Jesus chega 	deles e, por llas vezen,Ois, 11JO 	, 

com-eles. 

3.Jesus ainda lhes mestra as feridas de sou corpo. 

- 
poder de perdoar os pecados, 00010' tambem e de =e Perdoar. 

Agora que resumimos este EvanEerl. em cince pontos, -nilos, jun- 

111 

, . 
.  

:•tos, procurar entend-lo .ielhor. Tara iss 	
. 

1100021;5 1,1-1.)  11( -, c 

coloque dentro da nossa v.id:, dontro (.,e tud,:, 

O fato dos discfpu.los estarem 
reunidas nao e novidade nenhuma para 
nos.. Utla comunidade 0,-2 	ser-,re se 
encontra para discutir 3r2 

da vida. Ng.o e ass:._m uc fazemos 
nossas comunidades? O (uo deve serro ,  
tivo de surpresa rara ns,í 
dos discípulos estarem c');. 1 
deres judeus. E eles tinham r'iuia :'aio 

para isso-.--Foram 	lderes judeus yi 
perseguiram -e ate mataram (.R3sus, 
de amigo e irmo dos discípulos.— 

PRIMEI P9 DOMNGO 
Lit.P):3 rx": JuNHO 

fc ; SEUS 

.p u ta .5 

.1. -23 
Aquela reuni: 	-iscipulos se i 	 a 	:sentc oxoto' es 

que Jesusaparece no meio deles, dizenC=r) ( u 
	 Aluis di 

cam surpresos, outros ficam duvidando e :1 --aso :,:xecem ate nem acreditar 

no que estavam vendo. 	poucos 	lue 

Jesus fez aquilo para dizer ue is ficar sempre ao lado de te0.; 

Foi por isso que ele sr)-:-,r()u o Espirito Santo, dizendo que eles tinhom  

poder de perdoar pecados e 	do nEo 	 delos, 

tava -bambem dando provas de sua ressurreie -  e convidando todn- 

o. mesmo.O que este Evancelhe nos cünta e um acotecimento vivido pelo 

prio evangelista Joo. Ao escrever .isto¡ 'ele f?.z..TurA convite Dara.curle . _                 

dos acreditem. Infelizmente, isto nEo acontece. Sao poucos aqueles (l ue 

levam em consideração a palavra do 2=:golhe. Quem acredita no Fvanceru,, 

acredita tamb6â na ressurreiço de Jesus e faz tudo para poder ressusci-
tar uts 

1 
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• psYYalizndo u• 	 • 

que 36 osnim 

Is quando 	.. 	;1(i). .• 

cabo do policia o dolo 	 L, 

um acordo verbal co 

Senhores res!orL;,'v,A. ;)ele 

do publicando os nos 00 	1 i 	eue ohejuo mJiJ 

nossos companhoiros,,eu 	s cid(T!-Jí, e 

.A.COra VrJ,JLJT 	 r i 	 I 	 L,slo•;:ido 00 00C,. 

do Acre escevon 	 H 	, ! 

"Ilmo. r.3r. 7:1encisco 0pj2  

I:LeSjdQflQ no 	 juninho 

Tendo choado oo piou Conh.qoierto do güe o senhor e0-i0-2 residindo 
referido serinal, seio 2 autorSzegee oxpresse do sou leHtio dono, 
to quelif.jenela que 	ai estev9, reovou. 2icenclo trldo ,2certade 

Jo construiu uma ou.).,f CO 

ao 	 pri 	JOSVD . descoborta. .GjOnVI-ioo• vos a o 
abuse dasHordcps.omanadao dest:deleocie, do contrario Ï:tanda:,3ei 

busca'-le-psr u 	tc 	 nhor vei EC ei')rosonter o 	_ 
tulo do tora, 	Gontr'eripIhejorei -aos serres de Justiça. , 	•  
se estive: orientado por. Sin,lice'co, que desista, pois O - . esmci 
priotariode terras antor-id ,.Ide de tOOOO COT, • , • 
dar, a niásao do 	 e nutv... 

(/.;0 rr,u  o:; 	op,(.1.er 

DoIeracia. 	 de 113oce do .f,cre, 2!!. de 	de 

(.Nss.) Josu-r,e= 3ollrinho•- - 2,0105-odb do rolloia. 

- 
Cano podemos ver, o rJoloado do j,olicio do Poc do Acra sd atri- 

.bui podares omois 	1)reciso le).2.brar euo os direitos do poseirs o5o 

reconhecidos por lei. 	so sol Juiz de 1.)iroito podo do r U'12 Ord0 do dos- 
, 

Pajo. 	se o posscirq tu titio 	10 aue Je posso, teu. O direito de c•0 

sair dopois.do ter rocobidb a inderizujo 	sueS 

E ter outra coisa: cora e uqior fJoilid_ajo se uojg,:i e 50 =Pul- 
sam das torras posseiros, levradercs'..Ou scrinzuJiirod. c T:=qi1 preciso 

do mais borracha; o 2overno asstd 1.21 Linh=co pel-.0.fj-qancier a planta-
_ 

çao do serinEueiras ,:qs O se:rinjueiro ano )roduz o  bo3=oh C‘jfltinl 	IIC'C 

podendo trabalhar. C Gever-lo diz que j) preciso aumentar o produo:')o do 

icemos e os lavradores nao tom torro ou na terá 0OiO paro •.- redu=2., 

paro ontondor? 

• • 

Nos dias 21 a 25 a, 	 o ;)' 	e 	,- 

cionel dos Trabalhadores 2ã3rais. s livortosprosentos Li.Jis de 2.000 -i'o- 

presententos dos tr-.belbadores do todo c 
«•,••• 	•-•-a ••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••.••-•-• 

o aprercriterom'propostas 00 intordosu 5000 O 0113 500. 

Na prOxi= oport,.Inidodc, darw.os no is clot:i,,iflo o 	a 

• 



1: iu.1 p.- aa2hi:3  

O çristao verdadeir'., 

tudo para que 

te junto con OS outros, 

comunidade, resolver t()éjc 

Infclimonte, 	isti pessoas cruo Le 

e sc da bocm pra fora. O (11.c eles fn7- no tom nada de -ri-t-,. Se

recem ate com lobos, vestidos 001.1 peles de ovelhas. 

veitar. E s(5. 	 y rtn 	o d.1 	 ouando e ao 

rem os 	 (!u,r,,!1 L1H_:1 leda com nJda. 

_ „ 1. Voc se 	 conviddc fl:;;or ur discipuio,L,o 3coae ,p 

ra trabalhar rio. comunMade,c.eoo l,mlitor ou orJ curfa. Q0="LS 

2.Na sua comunidade, hJ,, nluum crista() so do pJla-si-r? O 

necessario fazer com. ele? 

3Jeu 	iscyu_c. estari cy„m OS discipulos "ate . os 

tempos." Como 	crtulo 

/  1.,  :Rr " F» - :7 D-,  r  ) .,-,- ir ip-7 
, 	1.__, . , 1 ' 	,__,) 	il / ii / Li 7 

	

N.9. 17. _DE ,i71111/0 	
Psiv quente, uos -tdo 

r 

r.ou 	pewunta: COLO 2 G 

fi

5CifiN fi": f: 0 DN M= O :',J=Gerno dc :j c 

	

RIÃO iX flOS TRRYT 	ift2r. TE e e de GR7.0 DE nOSTAF-- 

)12.10S bastante intressru 

1  00 "M.ARC05:4 	
Dl, S 

,2‘-34- 	11:i. torra c cultivadas, ilia dia, ve' 

T;.o dc.as.sementes (tilo , c ,-Y1 o =1 

co tornar «rondes 

Quase sempre, quando falamos do REINO DE DEUS, o nosso tendencia 
sar u2 tudo aquilo que est sobre o nossa cabeça, aquilo que inain= 

f ser o, ceu. Pensamos ainda mie e REINO DE DEUS se e possível ',00ntook. r!  

depois da nossa morte. Sim, ore parte, e realmente isso. Por outro lodo  

nao podemos pens•a- que as coimo eer 4c.o siples assim como queremos 

pensamos. E, pra ser sinceros, luase selApre esolhoaos o calo j mais 

cii pra rios. Claro, Te 'eCf 	1) ('O Ou hol. o (70sProocup.mte, 

sar num reino que vii7=, .somente depois Jn. morte, no e mesmo? 

1 

O 



nle14. 1p.a.n 

.:„rediba nJ paz de Jsus, 	 fazer a guerra, nao, explora '17 
=1.3 pobre e 	 coidn, sem roupa, sem" 

e neA eea lur=ar j•'1 

1.Que 	cs 	 1-,..;)jc em dia? 

nrreftt 

	

	 :e 	Ds homens, ou. prefere 

oxisterei, 

30 Jesus eriï asonent: 	 o• 1)1.0., os bispos e os pa— 
dres, su 	 de .odoe os cristos? 

SlániBiE 
• nOvIN(.--in 

P\ -10 
3uNHo 

(1_5 

AO6 
(-1,'sc.JPIJLOE) 

raia olhe d Ioj e 	str-tnte T):-,recidc com o da semana passa— 

M WFEU.S 

4.Jesus chegou ricirt„ 	 saissen pelo mundo, fa.: 

zendo con que odoa os T)2V:-)2 r(J -f)rn.üm seus discípulos e se— 

jr1r bfltia0.02. 	 . 	' 

f.;14; 	 con 02 ("liscipulos. 
• 

Estes 	t de al )utro 	 bonito do Evangelho. 

vi..:flos, e uri t@xto que t.;-:.-beIÀ 	 dc JE.,:suL, aos 

ftc, 0ue,1 »os c',lit,--!, c C (2 V- iiLjt 	LcÁcus, que era' 
, 	_ 

discipul..) de J,?sUs.:,,; 	 o que elo viu. 
u,cs, 	

texto turaÁm este ' 
cov*•.212.o, 	

ÇHsus e acreditar na' 
a2ur L. _o 	

(liscl.pulo de JG2Un quan— 
. du 	 f;tx,or nada do que ele 

.lu. Todo aquele u_le 	m()T. 	 toa e ..T.briurc de se compor 

,;;/ 	f ( ') iolo Bispo e 

c. - o 

qae1 par te en (;11.0 Ju;juS T)arcee- aos seus discipulos. As— 

co-fiz€kaos 	 t:,mbera vamos retiram alguns I. t 

contooboa ii2portnt'es 
, 1. Os 	 nanda(3.Ç. de Jesus...' 

— 	' 
2. Lou (Jue 	chou-",.--n, v11. 	j., !r...:ás. E c rldoraram.. 



O ESTADO DE SÃO rAULO 

Data 	- • .49 
. 

o 	• 
Cum 

convencer 
. 

reli' 

Da sucursal de 
BRASÍLIA  

O presidente do 'ConselhO 
Indigenista Missionário, dom 
José Gomes, bispo de Chapec6, 
deve viajar nos próximos dias 
parao Maranhão, onde manterá 
contatos com os padres capik 
chinhos donos das terras na lo-
calidade de Alto Alegre e que 
estão sendo demarcadas para 
os índios guajajaras. O bispo 

, anunciou a viagem ao presiden-
te da CNBB, dom Ivo Lorschel-
ter que está acompanhando os 
problemas surgidos com a de-
marcaçãc, defendida pelo Con-
selho Indigentsta Mizsionárlo, 
más criticada pelos padres ca-
puchinhos, que proibiram, in-
clusive, o ingresso de missioná-
rios ligados ao Cimi em Alto 
Alegre. 

• Os padres de Alto Alegre 
acusam a Puna! de estar emale-
gando métodos ilegais na de-
marcação da área e pediram à 
Presidência da República a 
abertura de um processo admi-
nistrativo pa: a que a localidade 
de Alto Alegre, onde vivem cen--
tenas de famillas de colonos 
não. seja incluiu na reserva que 
a Fund está demarcando para 
os índios. O traçado obecievido 
pelos topógrafos que estão tra-
balhando na área com o apoio 
da Polícia Militar, no entanto, 
inclui Alto Aleaae e o Ministério 
do Interior já entrou era enten-
dimentos com o governado Es-
tado para a transfarência dos 
colonos paro um projeto de co-
lonização, em outra. área. 

Os frades, que no passado 
receberam a terra de Alto Ale-
gre como doação do Estado, 
afirmam, ainda, em defesa de 
seus pontos de vista, que eles se 
comprometeram a conceder aos 
posseiros os respectivos títulos 
de propriedade, e acham que a 
transferência impedirá o pros-
seguimento do trabalho da mis-
são de Alto Alegre. 

KAIUÁ 

O Conselho Indigenista 
Missionário denunciou, em Bra-
sfiia que os índios lzaiuá que 
retornaram a pé para as suas 
terras, no Rancho Jacaré, em 
Mato Grosso do Sul, depois de 
terem sidó tranaferidos-arbitra:—
riamente pela Funai para uma 
outra área há um ano, estão 
passando fome enquanto suas 
terras continuam sendo explo-
radas pela Companhia Mate La-
ranjeira. 

"Com a transferência dos 
índios para a serra da Bodoque-
na, realizada no ano passado, 
com o objetivo de beneficiar a 
fazenda localizada na área indí-
gena — afirma o Cimi — os 
índios perderam todas as suas 
roças e hoje nãn tem absoluta-
mente nada: nem a alimenta-
ção prometida pela Funai e 
nem a garantia de suas terras, 
pois o administrador da Mate 
Laranjeira disse que não reco-
nhecerá o direito dos índios en-
quanto estes não apresentarem 
uma autorização por escrito da 
Funai." . 

• 
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JORNAL DE SANTA CATARINA 
Data: 12 • .“5  
Pagina: zr 

'Bispo de Chapeeó é 
presidente do Cima 

• 

Santa Catarina se sente honrada pela 
Indicação, quase unânime (63 votos para 
65 eleitores), de Dom José Gomes, Bispo 
de Chapecó, para dirigir os novds caminhos 
do CIMI (Conselho Indigenista Missio-
nário). O rriéSrho também foi o candida-
to do ex-presidente Dom Tomás Baldulno. 

:Ainda como secretário-geral, foi escolhi-
:do o Padre Paulo Sueca. A nova direto-
ria continuará na mesma linha de atuação, 

-que vem prestando relevantes serviços 
• para 	com 	a desprevalecida 
comunidade indigenista, que muito 

t ainda pode oferecer à nossa civilização 
-em termos de cultura. 

• 



CORRETO DO PO\ 

Porto Alegre 

Data: M. g. )3  
gina.: 

J. 

611 f 

o 
Ira 410 

t' 	J.ki 	ed 

FLORIANÓPOL.W. 18 (Da Su-
cursal) — A defesa do índio na 
sua terra é o trabalho mais im-
portante que deverá ser posto em 
prática pelo Conselho Indigenis-
ta Missionário (CIMI) nas pró-
ximos quatro anos. A afirmação 
é do atual presidente do CIMI, 
Dom José Gomes, recém-em-
possado neste cargo. Ao falar 
sobre as conclusões da Assem-
bléia Geral cio Conselho e so-
bre como elas deverão ser efe-
tivadas, o Bispo de Cha,pecó dia- 
se também que "qualquer povo 
tem • direito a ter preservadas 
suas cultura, suas tradições e seu 
modo de vida". 

A opção da Igreja latino-ame-
ricana pela evangelização dos 

1 

pobres c, conseqüentemente, dos 
povos indígenas; a constatação 
de que a terra está, se conver-
tendo numa relação de domina-
ção e que a Igreja precisa in-
tervir para evitar que indígenas 
sejam ameaçados por essa rela-
ção; a redetinição de apoiar os 
povos indígenas e missionários e 
rechaçar qualquer tentativa de 
ser convertido numa assessoria 
ou cobertura da política indige-
nista oficial; e a defesa do di-
reito à autodeterminação dos po-
vos — estes os quatro pontos bá-
sicos definidos pelo Conselho In-
digenista Missionário em sua 
III Assembléia Geral Ordinária, 
segundo informou Dom José Go-
mes. 

Segundo o preSidente do C/M1, 
a questão de evangelização "é 
mais tni problema dc estudo, en-
volvendo um trabalho a longo 
prazo". "Precisamos preparar 
os missionários para a missão 
nova de evangelizar a partir da 
cultura do índio, respeitando seu 
pensamento, sua cutlura, etc". 
— explica contudo que este ti-
po de trabalho deve ser feito 
com calma "para não forçar o 
pensamento o a cultura dos in-
dígenas". 

ROUBO E INVASAO 

Já a questão da terra do Ín-
dio é hem mais prática, na opi-
nião de Dons José, pois envolve 
dois pontos basims: a luta pela 
demarcação das terras inditsenas 
e a luta posterior para que a 
terra &mareada irão seja inva-
dida. "0 branco é multo ganan-
cioso o procura Ir até onde não 
encontra obstáculos, 	As ve- 
res 1180 Ora nem quando ~ou- 
tra 	cbstácultei" — chx clo, 
"rer t—A, 0 r1N4T vgl dvii•nder 
o buliu rd.utril o ioubu e u, Ilteae•  
são" — cuntintla. 

• 

Outra meta do MUI, a dere-.  
sa do direito à autodetermina-
ção, também é encarada pelo 
Bispo de Chapecó como uin tra-
balho mais lento, "que necessita 
mais estudo". Isto porque, eia 
sua opinião, "precisamos ir aos 
poucos auscultando o índio, ten-
tando sentir os seus direitos e 
apoiá-lo naquilo que elo quer: 
sentir-se povo e ter sua cultura 
guardada". 

SITUAÇA0 DE 
URGÊNCIA 

Neste sentido, a Assembléia do 
CIMI fez um levantamento de-
talhado da realidade indígena e 
missionária do Pais "e mais u-
ma vez o dia-a-dia das povos in-
dígenas apresentou-se como unia 
situação de urgência". Como e-
xemplos de desrespeito à cultu-
ra e à terra indígena foram ci-
tadas na Assembléia "a situa-
ção dos Yanomami de Roraima, 
ameaçados pelas frentes minera-
deras da Companhia Vale do Rio 
Doce; dos Parakanã, no Pará, 
que, vitimas da rodovia Transa-
mazônica e da politica, incoe-
rente e irresponsável da FUNAI, 
permanecem à espera da demar-
cação e garantia de suas terras". 

Também a situação dos Kele-
pó-Xikrin, da região do rio Ca-
teté — próximo a Marabá, no sul 
do Pará, — foi discutida pelos 
membros do CIMI. Estes índios 
têm terras invadidas por dois 
povoados e pelos proprietários 
da Fazenda Tokio, "que falsifica-
ram um mapa da área buscan-
do legitimar sua presença no 
território indígena, criando um 

. clima de tensão que ameaça de-
generar em conflito armado pe-
la reação dos Urdias aos invaso-
res", 

INDIFERENÇA E 
TECNOCRACIA 

Outra situação que é motivo 
de preocupação do CIMI é a dos 
Suruf, de Rondônia. que tiveram 
sues terras invadidas por cerca 
de 200 famílias de colonos bem 
terra, com o apoio velado cio 
INCRA e o beneplácito da 
FUNAI". A Assembleia &mol-
dou ainda que um surto dc tt. 
berculose está vitimalido tinia 
população de quase 330 Dent no 
vale do rio Jurtia, 	Amazonalq, 
tendo delicado já o tre,:leo caldo 
de 85 mortos diante do olhar in-
diferente e das providinelas tee-
nocráticaa .  da PUNA.1". 

EXTERMINIO 
.,t 

• 

São situações como estas que 1  
;o Conselho Indigenista Miesio. 
Inário vai procurar resolver, en-
!caminhando os problemas aos 
'órgãos competentes e defendendo 
Junto a eles os direitos dos ín-
dios. Mas na opiniáb de Dona! 
Jos 

 problemas não é a pura e Elm-1 
José Gomes a solução para estes 

pies emancipação dos índias, co-
me o Governo está cogitando:-J 
"Não se pode simplesmente de-• 
cretar a emancipação dos índios 
e querer integrá-los na comuni-
dade branca de uma hora para;  
outra" — afirma ele. 	• :;•1 

Para o presidente do CIMI, 
to significaria o extermínio to-
tal dos indígenas. E ele explica 
tua posição: "Não é a toque de 
caixa que se emancipa um povo. 
Simplesmente não se pode en-
trar na terra dos índios e dizer: 
vocês agora estão emanCipados". 
Na opinião de Dom José, a von-
tade do índio deve ser respei-
tada: "Se eles disserem: nós 
queremos nessa cultura, nossas 
tradições, ternos que aceitar isso 
porque todos os povos têm df. 
reito a preservar seu modo de 
vida e sua cultura" — conclui. 

DEFESA DA TERRA 

A assembléia geral do CIMI, 
.para enfrentar as situações de 
!não demarcação e invasão das 
terras dos índios, reafirmou sua 
posição "de intransigente defesa 
das terras indígenas, o prosse-
guimento da luta pela completa 
demarcação das áreas e o apoio 
irrestrito à' luta dos grupot in-
digena-s pela reconquista do seu 
território". E o Conselho Indi. 
genista vai ainda mais longe cm 
um pronunciamento feito à opi-
nião pública: 

"Profundamente preocupados. 
com  o crescente número de coa-, 
eitos entre posseiras e índios e,  
entendendo que estes conflitos 
são o resultado inevitáVel dei 
uns t política de concentração da• 
terra rias maces dos grandes gru-
pos económicos que lançam mi. 
lhares de trabalhedores sem: 
terra sobre as áreas indígenas,` 
o CIMI Sc propóe a trabalhar 
junto com outros organisamas ir-
mãos de Ierehe especialmente 
Comissão Pa.storal da Terra•  no 
sentido de apoiar e estimular a 
luta desse; explorados centra as 
intustiçaa de que são vithnas. A 
Ass,embléia, Nachmel cio CIMI 
apresenta à opinião pública O 
mu repúdio veemente ao seqües-
tro 0.e que foi vitima o aniesto. 

miemo NICM$1, Alputat, 

continua 

• 
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8  'doe do reeionnl AonooliesToetel- 
:tin.s, solidariza4e incondicional. 
¡mente com o seu trabalho e a 
¡atuo/J.o da Comi são Pastoral 
I
da Terra na defeea, dos traba-
phadore's rurais de todo o Pais. 
!Por firo, definindo-se como um 
!
l orofio de serviço ao.; povos indl-
'igenas, o CIMI não se recusa ao 
!diál000. Deixa claro, porem, que 
o principal interlocutor deste 
diálogo com o Governo não é o 

'CIMI. são os índios". 

4. O respeito a esta caminha-
da própria dos povoo indígenas e 
a dimensão ecumênica da Igreja 
exige de nós uma, distinção cla-
ra catre Missão evangelizadora 
e Proselitismo. Muitas vezes 
confundiu-se o anúncio da Boa 
Nova de Jesus Cristo com unia 
roupagem cultural desta mensa-
gem: a civilização ocidental. 

5. Embora desde o início do 
MOI tenha desejado um en-
trooamento com as Missões de 
outras Igrejas, esta Assembléia, 
enriquecida com a participação 
fraterna de representantes da 
I.E.C.L.E. (Igreja. Evangélica 
de Confissão Luterana no Bra-
sil), recomenda que o CIMI dê 
Uma atenção maior ao contato e 
colaboração com as missões de 
outras Lgrejas. Esta colaboração 
que já OCOITe em vários lugares 
deve-se ampliar através de pro-
jetos e encontros comuns no 
serviço à causa do índio. 

6. Dado ao crescimento de 
consciência de globalidade lati-
no-americana, e também à di-
mensão ecumênica da Evangeli-
zação, torna-se necessário 'que 
os povos indígenas e o trabalho.  
missionário se unam no âMbito 
da América Latina. Como sinais 
e instrumentos desta união urge 
realizar encontros como o Pan-
Amazônico, os do oCne Sul e 
outros. 

7. Reconhecendo como têm 
sido úteis à caminhada missio-

i nária os diversos cursos de ca-
- pacitação, a Assembléia propõe 
a realização de cursos específi-
cos, tanto no aspecto geográfi-
co (cursos apropriados para ca-
da- área) como no seu conteúdo 
(Missiologia, Antropologia, Lin-
güística, Educação). 

TERRA 

8. A progressiva e. agora, ra-
dical e rápida conversão das 
terras Indígenas e das terras 
devolutas no pais e no continen-
te em propriedade privada é um 
processo claro em nossos dias e 
em nossa sociedade. Por isso, a 
terra está em escala crescente 
sendo 'convertida em mercado-
ria. A natureza social e históri-
ca da terra, seja do povo indí-
gena ou não, está sendo defini-
da Independentemente da von-
tade do povo indígena. A terra 
está se convertendo numa rela-
ção de dominação, isto é, muna 
relação política, Daí que a exis-
ti:lida e o ser do povo Indígena 
estejam sendo omençados ocir 
essa relação de dominação, Ten-
do presente osga realidade, lem-
bramos que a quentão dos povos 
hid ig c ao e 	consequentemente 
de suas terras, que são a condi-
ção neeemárla da oua, identida-
de como povo, é fundamental-
milite nina questão politica. 

, 9. As área Jndigi uns, mesmo 
as demarcadas, eorti4nuam sen- 

a
do invadidas, até me:mo cora a-
poio do Orgacot oficiais. alas  

(Importante ter presente que ali 
I Sssoctrco, pequenos lavotokires, - 

I também são vitimas da. opressão ; 
do capital e do latifúndio e ok34--
devem ser vistos como inimigos 
do povo indígena. A Igreja de-
ve continuar lutando por ambos 
para que surja uma, política a-' 
grária baseada na transforma-
ção do regime de propriedade e 
na alteração da estrutura fun-
diária, de modo a ser respeitado 
o direito primordial dos povos 
indígenas e atender o alarman-
te número de trabalhadores ru-
rais sem terra, obrigados por is-
so a viver em condições stibuo 
manas em continua migração a- 
té para o exterior. 	 I 

• ; 10. Os depoimentos dos povos , 
indígenas participantes desta' 
reunião mostraram' o acerto da " 
resolução n.o 16 da II Assem-
bléia 

 
Nacional do CIMI: "A-

poiar, com todos os meios ao 
nosso alcance, os povos indige- , 
nas que estão lutando pela de-
marcação, recuperação e garoto; 
tia de suas terras. Defender 
também o direito que têm os po-
vos indígenas de serem ouvidos 
nas demarcações, fazendo valer 
os seus critérios no traçado de 
limites". 

11, Entretanto, os fatos histó-
ricos posteriores vieram mostrar 
que é necessário continuar lu-
tando não só para que continue 
o trabalho de demarcação de 4.- , 
roas indígenas (embora elas in- , 
dependam de demarcação) mas ' 
que também se faça uma revisão . 
das -áreas já derntureadas, em '-
que os povos indígenas foram 
lesados nos seus direitos. 	. 	. 

12. Estas resoluções devem ser 
!encoaninhadas aos bispos que • 

I 
têm grupos ou povos indígenas 
em sua Prelazias ou Dioceses, 
sobretudo àqueles que ainda não 
organizaram urna pastoral ilidi-
genista e que eles seja convi-
dados a informar a situação 
(das terras) ou dos povos indí-
genas e suas circunscrições. 

CIMI FRENTE A POLITICA 
INDIGENISTA OFICIAL 

Constatamos que a " politica 
indigenista oficial foi determina-
da estrategicamente corno parte 
do conjunto de instrumentos , 
empregados pelo regime militar 
implantado no país a partir de:. 
1964, para cumprir seu objetivo 
de expansão do capitalismo no• 
campo brasileiro. Para cumprir • 
esta politica. o Poder se utilizou 
de táticas diference.: ora a. re-
preeeão. para o diálogo. 

Depois de 15 anos, premido 
• por um lado pela sua. profunda 
crise interna e por outro pelo .  
avanço do movimento popular., 
o Poder sente, nesta fase que se 
Inala, a noreolcinde de operar 
algumas modificações no seu re-
lackmamento com vários setores 
da eoctodacle — par( leularmente 
a igreja -- buscando re:,Inbelp. 

I  ver filia ne(11 com o ob ¡et Ivo da 
alargar rins hirtes pont-loas e 
superar a crise interna que o a-: 
(Ne. 

1 

 DOCUMENTO FINAL 

O Documento Final da III As-
l oem.bléia, Geral do CIMI, que 
tem como diretrizes a evanoe-
lizaças, a defesa da terra indí-
gena, a atuação do CIMI frente 
à politica Indigenisla oficial e o 
direito à autodeterminação, e 
este: 	 • 

"O Coráclho Indigcnista Mis-
sionário (CIMI), reunido em 
Goiânia na sua III Aosembléia 
Geral, avaliou a sua atuação 
raissionázia e renovou o seu • compromisso junto aos povos 
indígenas traçando as seguintes 
linhas ele ação; 	- 	o, 

EVANGELIZAÇA0 

1. Reconhecendo os erros que 
Cometemos corno Igreja na roo-
ea atuação missionária junto aos 
povos indígenas, pedimos perdão 
a eles e a Deus. Procurando 
juntos a conversão ao Evange-
lho, assumimos com a Igreja na 
América Latina a opção prefe-

irencial pelos pobres. Para nós. 
iconere.tamente Isto significa urna 
;opção pelos povos indigestas. 
: 2. Descobrimos que o anúncio 
'do Evangelho deve ser feito a 
partir da realidade diferenciada 
de cada grupo. 

Há povos indígenas Isolados. 
• Há 011trob que tini contatos 
esporádicos com a sociedade bra-
sileira. 

Há também os grupos que es- *tão cri contato permanente. E 

i
há, enfim, os grupos indígenas 
já "integrados", vivendo margi: 
balizados dentro da população 
envolvente. Cada situação destas 
exige urna presença evangeliza-
dora própria. 

3. Corno no povo da Antiga e 
cia Nova Aliança, Deus está, pre-
sente e atuando nas diferentes 
etapas históricas do povos in-
dfgenas. O Cristo assumiu esta. 
história concreta. 

Seguindo a mesma pedagogia 
do Cristo, o missionário deve 
se encanar na realidade do 
grupa indígena determinado, 
não só estando junto do grupo, 
Mas plocuraildo Ur 'Um deles. 
A enearoaçho do len:morn) In-
COM am unir nece:.,:,arlamentm OS 
mitos c a vida. religiosa, através 
das quais arda povo recebe a 
Revelaçito da Deus. 	- : 

contintin 
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Cilai pretende lutar para deter.... 
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• Para enfrentar esta tentativa 
de neutralizar a voz do CIVIL 
.a Assembléia Geral assume as 
seguintes linhas de ação: 

13. Definindo-se corno um ór-
!gruo da Igreja a serviço do povo 
indígena, o CIMI não ee re- 

.casa, ao 	diálogo. Deixa claro, 
porém,-  que o principal interlo-
cutor dea,c diálogo com o govela 

•no não é o CIMI, mas são os 
povos 1:idiomas. 

14. O diálogo do Caavrr com 
qualquer entidade 	interessada 
na cousa indiaena terá por ba-
eta resoluções aprovadas por sua. 
Assembléia Geral no tocante aos 

aprobiema.s de Terra, Autodeter-
minação e Evanaelização. 

15. O relacionamento do CIMI 
com os organismos oficiais que 

,tratam da .questão indígena se 
(dará a partir das exigências 
concretas de cada povo indige-
na. Este relacionamento se fará 
de modo que a população indí-
gena do pais e a opinião públi-
ca tenham inteiro conhecimen-
to dos assuntos tratados. 

16. O CIMI define sua prática 
como um organismo de apoio 
aos povos indígenas e missioná-
rios, e rechaça qualquer tentati-
va de convertê-lo numa assesso-
ria ou cobertura da política in-
digenista oficial. 

AUTODETERMINAÇAO 

A 	ruseiência de uma histó- 
ria de dominação e neaação dos 
direitos mais fundamentais a 

-um modo de vida próprio está 
cada vez mais presente na maio-
ria dos povos indigenas no Bra-
sil. 

Diante desta consciência sen-
tida como opreasão, cm muitos 

,•casos já insuportável, os povos 
indigenas têm exigido o direito 
à autodeterminação co:no sujei-
tos, autores e destinatários da 
sua própria história. Suportam 
cada vez menos as tutelas e pa-

.•ternalismos impostos que os fa-
'sem objetos de manipulação, 

17. Os povos indiaenast estão -
dando respostas a esta situação. 

`Assembléia e atos de autodefesa 
de seus direitos, sobretudo no 
que toca à Integridade dos ter-
ritórios, têm sido as principais 
formas de expressão de autode- 
• terminação de vários povos indí-
genas. 

Reconhecer, aceitar e apoiar 
decididamente os caminhos da 
autodeterminação têm sido uma 
constante na linha de atuação 
do CIall, que Incentivou deci-
didamente as toselobleias de 
chefes intertribals com resulta-
das praltivos. 

O Ciall tem prorurtaia tam-
bém, acompanhar de várias for-

, mos concretas e dar lodo apoio 
; ata mosamenax; india talas rirc- 
tindiralérios e de atutedeteaa. 

,tomo MUS povo indígenas o 
CLMI ‘toittititeatit anrinando 
tealamunhantio O *lhano liiilie- 
uavei a tona audodettandiniçãO, 

 

Cimi pretende lutar para deter 

lues:trila. Informará sempre que"., 
for preciso, aos povos ~ganas. 

à opinião •públiaa, sobre as a- 
meaçaa c atos aidrados que com-  
prometrun os caminhos da ver.' 
daddra. autodeterminação. 

Questionará, sempre que for 
preciso, com todo respeito, mas 
também com toda a verdade, os 
impavas no processo de autode-? 
terminação. 

18. Ed ucação: No processo de' 
autodeterminação os povos in- 
dígenas e o CIMT valorizam coa: 
mo essencial a educação. Beco-; 
nluetemos a existência e o valor. 
inquestionável da educação in- • 
digena, que continua, tendo ara • 
dinamiamo próprio para a vida 
de cada povo indígena. 

Ein situações de contatos es - 
pacíficas, o CIMI Junto às co- 
munidades indígenas preaurará 
enfrentar a vontade de alfabe- • 
tização e de uma escolarização 
que, de nenhum modo, deverá. 
carregar os valores reprodutores .  
de urna ideologia de dominação., 
De nenhum modo pode-se real-' 
tar práticas de escolorização . 
internato, que constituem vertia,. 
deitros seqüestros físicos e cul- 
turais das crianças indígenas. 

Para um trabalho de educa- 
ção junto aos povos indígenas, o: 
conhecimento da lingua e a a-: 
ceitação de sua indentidade são. 
condições fundamentais. Alia-, 
betização e escola devem ser to- 
mados corno técnicas com:pie:nen- 
tarea em uma situação de coro; 
tato e não como instrumentos 
substitutivos da educação indi-. 
gana. 

19. Saúde: O contato da ciai-. 
lização ocidental com os povoa 
indígenas abalou extremamente 
a saúde dos mesmos. Por isso 
temos uma divida concreta a 
pagar através de urna assistêna. - 

, cia preventiva e curativa. 
Par outro lado, incentivamos 

todas es iniciativas que valori- 
zam a medicina indígena corno 
sistema alternativo o suplementar: 
à medicina oficial, muitas ve-o 
zes sofisticada e inadequada pa- 
ra os povos indígenas. 

Suem-Imantas que se faça unt 
levantamento concreto sobre o 
estado de saúde dos povos Mi—
ganas de cada área. suma práti-
cas Medicinais ainda em uso e_ 
waisténela médica prestada pe-
los órgãos oficiais ou pela mis- 
sões. 	 • 

No espirito de fraternidade em.  
que vivemos durante esta ao.' 
armbléia e iluminados pelo E-• 
vanaelho reafirmamos: "a ra-. 
zão de 110$S4 espersourn" fl Pdra 
3.15) são, junto a 10:1(kg os mar= 
ignallanclos, os povos indíaaans, 
nos rolais não aó encontram/1a 
"ns reinantes do Verbo" 	(A4 
Cientes 11), )nas sim o próprio 
Verbo que se fez carne na perla' 
faie do munido. 

1.'•l 	eararnaç ruo de Jesus de 
Naaaró exibe de nós uma nova 
*tutailidatie de presença e escuta 
entoo alimento da nosas, fé no 
Sauim 	ri Ladro, que proa:- 
tio 	ia M`L1N 	18.,ion:i om C111 I n• 
dw os Itianrea • • ala 03 con-
fins do nutundO. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      



Érica pede terra e 
liberdade para os índios 

Antes tudo era diferente! Todos tinham suas terras, 
todos eram livres. 

Porque o progresso desordenado ainda não havia 
chegado. Mas hoje,apesar de termos órgãos que cuidam 
deles, eles ainda sofrem, imploram, pedem pela liberdade, 
pedem para ter suas próprias terras onde podem sorrir, 
cantar, correr, viverem em paz com suas tribos, terem 
seus próprios lucros sem dependerem de patrãorsem serem 
escravos de ninguém. Vamos ajudar a nossos mdios, que 
foram nossos primeiros habitantes! Eles merecem. 

E.'rkicR LoRENz - 11 Alvos 
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12 — O ESTADO DE S. PAULO  

Cimi tenta 

convencer 

religiosos.  

Da sucursal de 
BRAS(LIA 

O presidente do Conselho 
Indigenista Missionário, dom 
José Gomes, bispo de Chapecó, 
deve viajar nos próximos dias 
para o Maranhão, onde manterá 
contatos com os padres capu-
chinhos donos das terras na lo-
calidade de Alto Alegre e que 
estão sendo demarcadas para 
os índios guajajaras. O bispo 
anunciou a viagem ao presiden-
te da CNBB, dom Ivo Lorschei-
ter que está acompanhando os 
problemas surgidos com a de-
marcação, defendida pelo Con-
selho Indigenista Missionário, 
mas criticada pelos padres ca-
puchinhos, que proibiram, in-
clusive, o ingresso de missioná-
rios ligados ao Cimi em Alto 
Alegre. 

Os padres de Alto Alegre 
acusam a Funai de estar empre-
gando métodos ilegais na de-
marcação da área e pediram à 
Presidência da República a 
abertura de um processo admi-
nistrativo para que a localidade 
de Alto Alegre, onde vivem cen-
tenas de famílias de colonos, 
não seja incluída na reserva que 
a Funai está demarcando para 
os índios. O traçado obedecido 
pelos topógrafos que estão tra-
balhando na área com o apoio 
da Policia Militar, no entanto, 
inclui Alto Alegre e o Ministério 
do Interior já entrou em enten-
dimentos com o governo do Es-
tado para a transferência dos 
colonos para um projeto de co-
lonização, em outra área. 

Os frades, que no passado 
receberam a terra de Alto Ale-
gre como doação do Estado, 
afirmam, ainda, em defesa de 
seus pontos de vista, que eles se 
comprometeram a conceder aos 
posseiros os respectivos títulos 
de propriedade, e acham que a 
transferência Impedirá o pros-
seguimento do trabalho da mis-
são de Alto Alegre. 



9 
Cimi garante: 
a tuberculose 
matou índios 

Do correspondente em 
MANAUS  

O secretariado regional do 
Conselho Indegenista Missiona-
rio-Cimi — voltou a confirmar a 
morte de 85 índios Dera no rio 

»Uruá, afluente do Solimões, vi-
timados por um surto de tuber-
culose "que no momento conti-
nua exterminando a população 
indígena". No comunicado, o 
Cimi desmente o presidente da 
Funai, Ademar Ribeiro da Sil-
va, que há dois dias negou a 
morte dos índios, embora tenha 
admitido que dois deles morre-
ram em maio passado por causa 
da doença. 

O Cimi sustenta que o des-_ 
mentido da Funai se baseia 
num relatório da equipe volan-
te de saúde do órgão. Esta se 
deslocou para a área mas que 
permaneceu na aldeia apenas 
uma hora e meia, recusando-se 
a realizar os exames necessá-
rios, segundo denunciou o jor-
nal Porantim, que divulga a 
ação do Conselho no Norte. 
Preocupados com o problema, 
alguns membros da Pastoral In-
digenista da Prelazia de Tefé, 
em companhia de um laborato-
rista de Caruari, José Maria 
Parrilha, realizaram exames de 
baciloscopia nas quatro male-
cas, verificando que grande par-
te dos índios está contaminada 
por tuberculose pulmonar e 
ganglionar. • 

0 

n1eki.01  p -9249/9 

• 

O GLOBO Sábado 11/8/ 79 

Cimi estranha desmentido 
da Funai e confirma mortes 

• 

MANAUS (O GLOBO) — O Conse-
lho Indigenista Missionário — Cimi 
— divulgou ontem à tarde os nomes, 
as idades, as malocas e o ano de fale-
cimento de cada um dos 85 índios de-
ni que morreram tuberculosos. O ór-
gão estranhou o desmentido do pre-
sidente da Funai, Adhemar Ribeiro 
da Silva, sobre a morte dos índios. 

O Cimi afirmou que o desmentido 
de Adhemar Ribeiro da Silva baseia-
se nos resultados de um levantamen-
to feito por uma equipe volante de 
saúde da Funai, cujos estudos consi-
dera "insuficientes" porque foram 
realizados durante apenas 1h3Om de 
atendimento médico na área. 

Manaus — Em resposta à 
nota da Funai que negou a 
existência de tuberculose 
entre os índios demi, o Con-

Nz)  selho Indigenista Missiona-
...) riu (Cimi), regional do Ama-

zonás. relacionou os nomes, 
as idades, as datas da morte 
e ás malocas em que mora-
vam B5 índios demi que. se-
gundb o órgão morreram de 

nr)  tubèrculose. 
\;z77.;;  . A nota do Cimi-Norte-1 

Os dados apresentados pelo Conse-
lho foram colhidos pelo padre Egon 
Dionisio Heck e os exames de baci-
loscopia feitos em quatro malocas 
pelos membros da Pastoral Indige-
nista da Prelazia de Tefé, juntamen-
te com o laboratorista do hospital de 
Carauari, José Maria Parrilha, 
comprovaram que grande parte da 
população está contaminada pela tu-
berculose pulmonar e ganglionar. 

O Cimi recomenda à Funai que, 
em vez de desmentir os números 
apresentados pelo órgão da Igreja, 
providencie com urgência assistên-
cia médica preventiva aos quase 300 
índios deni, que vivem junto ao rio 
Juruá, para evitar o seu extermínio. 

diz que a equipe volante 
enviada pela Funai para 
apurar a ocorrência da 
doença na área permaneceu 
apenas hora e meia entre os 
índios, tempo insuficiente 
para a tarefa, e reafirma que 
laboratorista de hospital, a 
serviço da Pastoral Indige-
nista, comprovou que a 
maioria dos demi está con-
taminada por bacilos de tu-
berculose pulmonar. 

Cimi relaciona os turberculosos 
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JADER GABB:EL BUENO 

Atualmente existem no Bru Ei 33 missões religiosas, sendo 21 
mói.eas e não-católicas. Entre as católicas, predominam asà 
••L.,,icanas e salesicrnaa. Das outras, as mais numerosas são as 
.er.tistas e as dirigidas pela grande e poderosa organização 

• nortc-amer:cctr.a denominada "New Tribos". Todas 
corno objetivo cuidar físico, morai e religiosamente dos 

•.:e r.as, como se eles realmente t;vessern necessidade de tudo 
. . arincipatmerCe no que se refere d religião, seja qual fora do 
Á.e.:Thsc.dor. Não é somente nossa opinião, mas a de muitos 
• ososr, antropólogos e sociólogos, tenda a w.opria CNBB feito 

n-ente urna recorrer:à' içao às mi: mies católicas para 
re.T. c catequese a um plano secundário. Na realidade, o 

• e.nUvel ao índio é a grande quantidade de terras e uma 
-• 

	

	do ciVX nado, porque no re.f,-,.ante ele se arranja, 
.a,) n reli,g ião. porquanto ele já tem suas crenças. 

— Conselho Indigenista Missionário 
.avras do seu presidente, d. Thomás Baldulno, é a de 

. ..t,origene com sua f isce:ízaçã o e críticas compcÉtveis, 
corro 6rgiio executivo. A Furai — Fundação 

Inclio --. subordinada ao Ministério do Interior, cabe 
do índio, incluindo-se entre outras atribuições a 

	

: 	e de marcação de áreas para seu i;so exclusivo, sua 
corara 	re.t e a criação de parques e postos para 

vr ,Us‘:2;.êncic, se necessario. Houve, sem dúvida algurr.a, 
..v.:rte da Funai, quanto das missões religiosas, erros e 
!,43 1111C OMPreer 1.; cimente o fiscalizador CIMI somente 
u dedo critico para o órgão gov c rnumentai. 

:-rf-,eguleá0 ou, na melhor das hopóteses, injustiça 
,`;:n- a, e seu ex-presidente, o general Ismarth de 011-
- as,o, que, em apenas quatro anos e com verba reduzi-
:unto realizou em benefeio de seus tutelados. Para se 

saldo pOgãV0 da adnúntstração do general Isrnarth, 
--larar a ci.:a:Cidade de terra demarcada em 68 anos de 

anteriores, em ow hectares, contra o da sua que, 
es.,re, demarcou 14.600.003, isto mesmo: qua- 

- • 	n-t, para uso exclusivo do índio! A injusti- 

	

a, 	vai ..1.0';'a alem, pois, decorridos apenas 60 dias da 
presidente da Fundação, engenheiro Adernar Ri- 

.. 	Sava, tempo exíguo demais para qualquer julgamento,  

lá está o Conselho fazendo carga contra uma direção que ainda 
não teve tempo de esquentar a cadeira. 

Se, pelo acima exposto, ainda não podemos avaliar a direção 
atual da Fanai, o mesmo não acontece com a anterior, que 
proporcionou a miNares de silvícolas aquilo que mais lhes im-
porta, que é o espaço requerido para sua liberdade e privacidade, 
longe de culturas estranhas que, se introduzidas abruptamente, o 
esn'agariam e destruiriam a sua personalidade e razão de ser. 

No entanto, o Cimi critica sempre e às vezes injustamente a 
Funai; nunca° vimos criticar as missões católicas ou protestan-
tese, principalmente, estas últimas, que interferem de maneira 
violenta e enérgica na cultura não material do índio. Será que ele 
considera o relacionamento índio-missões religiosas ideal? Sa-

.bernos, por exemplo, que de uma tribo de 5.000 Bororós cuidados 
por salestanos, sobraram apenas 150. É de pasmar, mas é verda-
de, pois somente em uma semana morreram mais de 630, vitima-
dos pela tuberculose que, inadvertidamente, um irmão portador 
do mal levou a eles. Ninguém ouviu o Conselho falar do assunto, 
mas não ficou despercebido para eles o fato de terem morrido (.3 
Parah anã de uma tribo de 150 nas proximidades da 
Transamazánica, vlt:mas, segundo os rrissionárlos, do "famoso 
milagre brasileiro'. E os Bororós? Bom, os Bofarás não estr vam 
direta 'rente ligados à Funai, portanto não foram lembrados. 
. . Esquece também, o Cimi, de criticara sido  dos habitantes 
da área do Diamantino, onde o índio é mal cuidado até com certo 

azo. E a língua inglesa, que é ensinada aos nativos em 
detrimento da nossa, nas missões da "New Tribo" e outras, fato 
em si que dispensa comentários ,mas o Cirni se omite. Nas 
missões do RioNegro, religiosos ensinem mecânica, carpintaria, 
alfaiataria, costura etc, o que parece muito bom, mas acontece 
que o coitado, voltando a sua família, fica completamente con-
fuso, em choque cultural, porque a maior parte do que aprendeu 
nc.o tem aplicaçao em sua vida tribal. B sabido, também, que 
destas missões saem muitas mocinhas para servirem com:, 
domésticas, em Belém do Pará e outras cidades grandes, onde 
muitas vezes, por vários fatores, inclusive o de seu 
desagregamento cultural, terminou na proaltuição. 
....Corno mostramos, existem também muitas falhas nas 
missões religiosas e muitas outras ainda poderiam ser aponta-
das. Esperamos que o Cimi, em sua benéfica atuação fiscaliza-
dosa e crítica, para a proteção do índio, aponte também os erros 
sem que incorrem, as rnissoes religiosas e não tão somente os da 
Funai. 	' • •-••••• 3.• • 
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NIINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

FUNAI 

OF. NQ 297/11 DR/79. 	 Governador Valadares - MG 

Do 	Delegado 114 DR. 	 Em: 27.07.79. 

Ao 	Sr. Diretor do D.G.O. - Brasília. - 

Assunto: Expediente do CIMI direto Indio Cacique Patax6 í encaminha )_ 

Senhor Diretor , 

Encaminho V. V. S4. para os devidos fins , 

o expediente do CIMI de Brasília - DF dirigido diretamente ao -
Cacique " Tururim " do P.I. Patax6 , convidando-o para partici ' 

par da pr6xima Assembléia Nacional do CIMI em Goiânia Estado de 

Goiás. 
Aguardo o vosso pronunciamento a respeito. 

Atenciosamente 

• 

Cloolwriir• Bloise 
DE4EGADO REGIONAL — 1.1s DR 

Port. 884/P de 12/09/75 

ANEXO : - Convite para a Assembleia Nacional do CIMI datado de -

0Y-/06/79. 



/7 
c_ 	—1. -- (_---152---c• 

FUNAI - DGO 
Entrada : 	- 	g.  
Hwario : 
Envie-se: 	o 

Rubrica : 

ffiCkl.(01  r)..1441,  9,5 

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - CIMI 
CAIXA POSTAL - 10-2382 
70000 - BRASILIA, DF 

CONVITE PARA A ASSEMBLEIA NACIONAL  DO CIMI 

Prezado Representante, Indígena 1}71AAJlt ,vv,  

A Diretoria:do CIMI convida você para que venha participar da 
próxima Assemblyéia Nacional dl CIMI. 

DATA: 23 a '31 de julho de 1979, com início dia 
27 de julho à noite 

LOCAL: No Centro de Treinamento de Líderes 
Estrada Velha de Anápolis 
(à altura da Madeireira Meia-Ponte) 
Bairro Buriti 
GOIANIA, GOLAS 

A sua participação nesta Assembléia tem duas finalidades: 
1. Assessorar os missionários no cenhe4mento da situação e dos 

problemas e da luta que vivem os índios de sua região. 

2. Encontrar representantes indígenas de todas as regiões do Bra 
sil para discutirem e conhecerem a situação dos outros grupos 
e junt os achar e combinar as soluçies. 

Contando com sua valiosa presença, pedimos ainda que entre 	em 
contato com o Representante de CIMI nesta região, confirmando 
sua presença e combinando a viagem até Goiânia. 

Brasília, 4 do_ junho 	1979 

pela Diretoria 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

ENCAMINHAMENTO N°P“/DG0/79 

REF.: OFICIO Nº 297/1113DR/79  

Senhor Chefe da ASI, 

Encaminhamento, documento da CIMI/DF, 

convidando a índia Tururim, para participar, como representan 

te indígena, da assembleis Nacional, no período de 27 a 31 de 

julho do corrente ano, no Centro de Treinamento de Lideres Es 

trada Velha de Anapolis- Bairro Buriti-Goiania/GO. 

Brasília-DF, 03 de agosto de 1979. 

FUNDA O NACIO,  

! 	

dr. Geral 

Nestor da Silva 
Diretor Substi•et, 

JBM/dfs 

CRÁA,, 10. og3c1, 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

MANAUS — 74 — 35 — 05/07 — 1545 

n') 12)v 4), p.243/WZg  

CH ASI/FUNAI/BSB 

NR 96 1/1A/DR DE 05/07/79 — INFO VSA QUE JORNAIS LOCAIS PUBLICARAM 

HOJE TABELA SALARIO FUNAI VG DESDE PRESIDENTE ATEH CH PI VG APRO—

VEITANDO MAT. DE RESPONSABILIDADE PORANTIN VG ORGAO CIMI LOCAL PT 

SDS — 

LAELE MARTINS SUBST DEL 1A/DR MANAUS 

o C. o6. .19 

010 	
vl 

AF/MC/051624 	 L'...steve Caldas 
Assessor Chefe da ASI 1 FUN' 
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rYlithd ip. 299 ti9,3 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

4.a DELEGACIA REGIONAL 

!'em9 n9 jo2 /79/4DR 	 Curitiba, 04 de julho de 1 979. 

• 

fio: Delegado r'egional 

Po: Assessor-Chefe da ASI/FU"PI 

Assunto: Recorte de Jornal 	(Fnc.) 

REF.: 	recorte da razeta do Povo - de 24/06/7 

4) 4)  a i4"0 (444444,11 	 ? 4. e 	 Cf r í 
n 

°d 	

Senhor Assessor-Chefe: 

Alvaro
Este  e 
1141,1 s Cald as  

,0 IssA  FUNAI 
Assessor Chele 

• 

Encaminho a V.Sa. para anãli e e conhecimen-

to da Pireção do rrgão, as decisões tomadas com relação ã poli 

tica indigenista oficial, pela V Assembléia Regional do Cons&-

lho Indígena rIssioná:rio - CrI, reunida na cidade de Xapecci -

SC. 

nhservando-se as decisões, vã-se rue a maio-

ria delas refere-se a procedimento jurídico quanto ã manuten 

cão e reintegração ãs Comunidades Indígenas de suas terras. 

Ptenciosamente 

CARLOS ALVES 
ode Regional - 4.9  DR 

Port. 37MP-01108/77 

JCA/thl. 
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Curitiba, Domingo, 24 de Junho  de 1979 
Gazeta do Povo— 

 

Arbitrariedades cometidas pela 
Funai serão agora denunciadas 

Documentar e denunciar as transferencias arbitrárias de famílias 
indigenas pela FUNAI, é uma das decisões tomadas pela recente V 
Assembléia Regional Sul do Conselho Indigena Missionário — 

IML realizada em Chapecó, Santa Catarina. da qual tomou par- 
, como representante do Paraná, o padre Natalicio José Wes-

chenfelder, da cidade de Palmas, que é o coordenador da Pastoral 
Indigena no Estado. A assembléia, que reuniu representantes de 
todos os Estados sulinos, decidiu apoiar e incentivar as iniciativas 
dos povos indigenas na sua luta pela terra. 

"No tocante à política indigenista oficial — disse o padre 
Natalicio — decidiu-se que há necessidade de reavaliação crítica 
do relacionamento dos agentes de pastoral com o chefe do Posto e 
pessoal do DGPI, dado o caráter muitas vezes falso e enganador 
destes contatos e da eventual cooperação mútua. Com  respeito a 
essa política, resolveu-se ainda documentar e divulgar a entrevista 
CIMI-FUNAI, para cobrar o cumprimento das promessas deste 
órgão em relação aos índios". Revelou também o padre Natalicio 
que. apoiando os índios na luta pela terra, decidiu-se adotar as 
seguintes medidas: dar continuidade ao encaminhamento iurí 
dico, no Paraná, em relação à devolução das terras espoliadas aos 
índios; fazer levantamento da situação das terras indigenas em 
São Paulo; estudar e aprofundar o encaminhamento jurídico a ser 
dado em relação à construção da barragem do rio Hercilio, em 
Ibirama e, estar alerta quando à construção das barragens na 
bacia dcUruguai e das paranaenses que atingem diretamente as 
áreas indigenas; continuar o encaminhamento jurídico das áreas 
usurpadas pelo Rio Grande do Sul; procurar acompanhar e • conhecer melhor o grupo indigena de Traí, no Rio Grande do Sul; 
em relação aos grupos indigenas sem terra, dar apoio à campanha 
"Terra de Guarani para Guarani", iniciada pela Anal; no caso de 
recuperação de áreas indigenas onde ainda existem reservas 
florestais e/ou riquezas, lutar para garantir que essas riquezas 
sejam preservadas em beneficio da comunidade indigena, sendo 
exemplo disso o caso da área de Mangueirinha, a fim de que seja 
transformada em parque indigena. 

CULTURA 
Tendo em vista o desconhecimento geral da cultura dos povos in- 
digenas na região, o que compromete o trabalho do CIMI, a as- 

sembléia se propôs incentivar a recuperação cultural dos povos in-
digenas. 

"Com respeito a esse assunto — disse o padre Natalicio --
ficou decidido que, aqueles que trabalham com os grupos indi-
genas procurem conhecer a língua do grupo e outros fatores da 
cultura, incentivando e privilegiando a medicina indigena em 
relação à medicina ocidental; resolveu-se ainda documentar' a 
atuação dos monitores bilingues e estudantes das escolas pú-
blicas que transmitem valores da cultura ocidental à comunidade 
indigena". O CIMI quer dar continuidade à luta pela autodeter-
minação dos povos indigenas, através os seguintes atos: respeità-
do as suas decisões; incentivando-os para que solucionem; eles 
próprios, seus problemas; incentivando as reuniões de chefes e 
lideranças indigenas. 

AGENTES EXTERNOS 

Determinou a assembléia que, quanto aos agentes externos,,o 
Conselho Indigena Missionário deve: manter contato com as 
paróquias onde existem populações indignas, fazendo levan-
tamento da atuação junto aos índios para avaliação crítica, dando 
assessoramento aos vigários para esclarecimento e análise no sen-
tido do respeito à cultura indigena; promover reuniões micro--
regionais; ter presença constante junto às bases; dependendo das 
condições e da situação de cada área,ter pessoal liberado para 
maior convivência dentro da área indigena e para melhor co-
nhecimento dos mecanismos de exploração das comunidades in-
digenas; solicitar relatórios periódicos de todos os agentes de pas-
toral indigena; quanto aos que tem presença esporádica nas áreas 
indigenas, que sejam orientados para que não se preocupem tanto 
com a catequese, mas, em primeiro lugar, em conhecer a reali-
dade, necessidades e dificuldades dos índios. 

Revelou ainda o padre Natalicio José Weschenfelder que, a V 
Assembléia Regional Sul do CIMI decidiu estudar e analisar, a 
situação dos demais organismos de igrejas que atuam junto aios 
índios, em vista de posicionamento e fazer, sempre que possivel 
estudo em conjunto com a referida igreja ou organismo. Final-
mente, decidiu continuar o trabalho de mentalização com respeito 
aos direitos e situações dos povos indigenas. 

• 



N.': 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

.1-T2 181/DM/10 rà DRY7 9 

De: Delegado Regional da 100DR 

Para: Sr. Assessor Chefe da ASI/FUNAI 

ihr
unto: Encaminhamento (faz) 

AL FUNDAÇÃO 
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Cafelai Esteves Cafelai 
418~ tbete da AZI 1 FUNAI 

Boa Vista-RR, 12.06.79 

Senhor Assessor Chefe: 
Encaminhamos a V.Sa., Exemplar 

lo Jornal " PORANTIM", em circulação nesta Capital. 

1 

Atencios e te 

Dinarte obre de Madeiro 

Delega 
Port. g7/Pegel'e 1° 	D R  ,R 03/08/77 
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OFÍCIO 

NM;P/79 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

3.a DELEGACIA REGIONAL 

Recife - PE, em 25 de maio de 1979 
Do Delegado Regional da 3a.DR/Funai 
Ao Diretor do D G O da Funai 
Assunto :- 

Referência:- 

Anexo:- 

Senhor Diretor: nk, 

Estamos encaminhando anexo, o Oficio nQ 30/PIP 
79 de 23.05.79, do chefe do PI Potyguara, informando sobre reunião ' 
promovida pelo CIMI, na área do referido PI, bem como recortes 	de 
jornais da Paraíba. 

Corno V. Sa. pode observar, urge que se tome"' 

providencias quanto 'a demarcação da área Potyguara, assunto já trata 
do em diversos expedientes encaminhado a esse Departamento, inclusi-
ve o convênio a ser firmado entre a UFPB e Funai. 

aro Estepes Rides 

MICSSOT 
Chele da ASI j FUNAI 

josf/SG. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO 

3." DELEGACIA REGIONAL 

CO 	ir35".MC1  .‘ 
Recife-PE, em 23/05/79 
Do 	chefe PI Potyguara 
Ao 	Delegado 3a DR. 
Assunto:- Reunião promovida pelo CIN.!' ( comunica) 
Referência:- 

Anexo:- 

Senhor Delegado. • 
Esta chefia foi informada que seria rea-

lisada uma reunião dos lideres indígenas na aldeia de Estiva -
Velha neste PI .tendo comunicado o fato a essa DR. atravez radio 
grama na 047/PIP de 11/05/79. 

Domingo a noite realizou-se a referida 
reunião, e conforme fui informada la se encontravam dois conhe- 
cidos elementos da Arqueddocese da Paraiba juntamente com  .•...•..• 	yao• 	vre. 

pes- 
soas desconhecidas e que a reunião segundo informações teve 
por fim insuflar os índios contra a Funai, valendo-se da não 

	 ••••••••••••••••••• • ....o...n.o. 

Demarcação das terras do PI. Potyguara conforme V. Sa podara -
comprovar pelo xerox do jornal de data de 24/05/79. Nesta data 
apresentargm- se nesta sede dois jornalistas dos Diarios Asso-
ciadas solicitando permissão para ingresso na area o que lhes 
foi negado, pois não compete a esta chefia expedir tal ordem. 
Solicitado que fui a dar declarações sobre o estado atual da 
situação, apresentei-lhes minhas negativas tendo lhes solici-
tado entrassem contacto Aseessoria de Informações da Presiden 
eia. 

Saudações Indigenistas. 

Dimas Valencise 
Chefe P. 1 - FUNAI 

	 -•••••••••••• 
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José Augusto da Silva, lidar da reserva 
geria do baia da.  Traição, anunciou -ontem que, 
após uma reunião do grupamento tribal, os 
potiguares decidiram apelar para a violência a 
fim do preservar as suas terras da ação do': in-
va:-.;ore::: • 

A .Funal até agora não. tornou. qualow;, 
providência para evitar as invasões e nós ternos a 
cobertura do artigo 18 do decreto-lei utc' C001, 
que proíbo a Invasão das terras indígenas pelos 
brancos - argumentou José Atigasto". 

Lio disse que representantes. da tribo, depois 
de vários e Inúteis entendimentos coma re-
presentação da Fanal instalada em Baia • da 
Traição, chegaram a Ir a Brasília, na tentativa de 
obter alguma providência da direção nacional da 
fundação,• mas não obtiveram a!ém . rio que' 
Promessas. 

Lembrou josé Augusto que as terias da reserva 
dos potiguares foram doadas em.1859, pelo im-
perador D. Pedro II, quando ele esteve em Ma;. 
mandam). O documento comprobatório está no 
Museu do índio, no Rio de Janeiro, o uma cópia 
será enviada ainda este mês à Paraíba, - "Um 
velho índio, porém, jamais esquece os limites do 
suas. torras", comentou.' 	. 	• 

Os limites'. da reserva Indígena do Baia da 
Traição vão das' margens do rio Camaratuba ao 
rincho Agua Verde, passando dai pelo Catana 
ali, alcançar Aldeia Velha, depois à Cambou do 
A moróla o, finalmente, à barra de Carnaratuba. 
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01 de junho de 1979. 
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DO: DELEGADO REGIONAL lã DR. 711-. 	 12-   / j 7- 
T.44,Protsiteticoallig: 

Alvar E;ti;eí - 
DIRETOR DO DGO. 

~ator Cheia da A.51 ) FUNAI 

Senhor Diretor, 

Passo às mãos de V.Sa., para conhecimento, o 11l 
timo número do jornal "PORANTIN", órgão oficial da "regional lvorte 
I, do Cita, permitindo-me tecer as seguintes considerações refe -
rentes à lã D.R. 

1 . CASA DO ÍNDIO 

1.1 - PROBLEMAS APONTADOS 

- Miséria, promiscuidade, tristeza e 
solidão. 

- Moradia não apropriada: 
- para as mulheres: cubículos pecue 

nos, ex-prostíbulo de ::allaus. 
- para os homens: telhado de zinco 

furado e chão de barro. 
- assistência medica: precária. 
- Demora para internamento de doentes 

em hospitais especializados. 
- Vigilância de funcionários sabre In 

dios hospedados para não conversa -
rem com pessoas estranhas -"regime' 
de terror" 

1.2 - I-DIGEN;,S ENTREVISTADOS e suas denún-
cias: 
01 - João .ales (Satere-raue): demora 

para tratamento e proibição de ' 
receber visitas. 

02 - Filinto de Umari (Alto hio .au-
, 
pes): decora para tratamento 	e 
moradia péssima. 
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03 - João lereira (Hiskariana de Nhamundá): Ta 

tuagem no corpo do velho, feito "gado". 
• 

04 - Maria ,_,enith de Ambrosio ::ires: Pedindo ' 

para sair da Casa do Índio. 

143 - PONTOS POSITIVOS RECONHECIDOS: 
- Alimentação: boa 

- ,uintal: enorme 

- Autorização do Delegado da Funai para entrar 

na Casa do Índio: benéfica contra os turis -

tas e curiosos. 

11, 	 1.4 - VERSAI() DA FUNAI (Kazuto Kavamoto) apresentada' 

pelo "PORANTIN". 

- Reconheciniento da precariedade das moradias' 
e da promiscuidade. 

- Falta de recursos necessários para manuten - 

ção adequada da Casa do Índio, e para criar' 

nova estrutura. 
- ledido de um terreno (34 Ha) mais adequado 

para o INCjtA e projeto de construção adequas, 

da (maloca). 

- Explicação sabre tratamento demorado dos in-
dígenas. 

1.5 - CRÍTICA A MATtRIA A.J,ENTADA: 

- m se tratando de Casa de trânsito e não de 

Hospital, a estrutura da Casa do Índio, ape-

sar de inadequada, não e das piores co:,o foi 
descrita. O fato doi cubiculos  'orem sido 

usados anteriormente, com outra finalidade ' 

não significa necessariamente que sejam f6-(  
cos de doenças venéreas e continuem com 	a 

mesma finalidade de prostíbulo. 
- Se existe uma certa promiscuidade de doentes 

portadora de doenças contagiosas, em mínima' 
escala, não há promiscuidade de sexos e de 

pessoas de diferentes culturas, pois a dis 
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tribuição dos indígenas respeita critérios 

culturais e de sexo, sempre que for possí-

vel. 

Abre a demora de doentes em dospitais es-

pecializados, não é tão grande como e apre 

sentada, pois quase seliipre recebem priori-

dade
,  

	

para isso e às vezes e devida a 	um 

preparo psicológico, para que não haja pas 
sagem chocante da aldeia para o Hospital , 

que não pode respeitar as tradições cultu-

rais. (VD.!emo 113/79).  

- Em se tratando de ingigenas doentes, temos 

que considerar dois aspectos psicológicos' 

que tornam o indígena "impaciente" e com 

complexo de "prisão" desejoso de voltar à 

vida comunitária e sadia. ,s queixas de al 

guns deles tem que ser examinadas dentro I 

desse contexto psicológico e não um contex 

to de "terrorismo" e de vigilância carcerá 

ria. (Vide foto do indígena 1;ianoel, com co 

mentários em baixo). Dentro de uma sala de 

Hospital, com todos os confortos, o "indí-

gena" doente teria a mesma"vontade de sair 

da prisão para voltar à realidade". 

``canto a vigilância de funcionários sabre 

índios hospedados para que não recebam vi-
sitas de pessoas estranhas econversem com 

as mesmas, o Lorantin enquanto condena a 
medida, acha a mesma"benefica" para evitar 

curiosos. Esquece que além dos"turistas cu 

riosos' existem também pessoas que fazem ' 

perguntas para os indígenas com a intenção 

de criticar negativamente e mesquinhamente 
toda e qualquer obra assistencial desenvol 

vida pela Funai. 
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- Não achamos portanto tão precária a assis 

tencia media na Casa do índio, visto nue 

os djentes, em fase de encaminhamento pa 

ra o Hospital ou em fae de convalescen -

cia, recebe a melhor assistência possível, 

apesar da falta de salas-dormitórios mais 
adequadas ou malocas, que nesse Ultimo ca 

so deveria continuar com "chão de barro". 

2 • PrdOR DE INDO "FARA INGLÊS VER".(ag. 10) 

- O pintor Roland Stevenson, seguindo ins 

truçOes recebidas nesta 	solicitou jun 

to a presidencia da Funai, autorização pa 

ra visitar e retratar diferentes grupos ' 
indígenas da região. Seu pedido estava " 

sendo estuado no DCPC e, ate a presente 
data,ao que se sabe, nenhuma autorização' 

lhe fora concedida. ',1e foi levado a área 

indígena pela FAB e foi hospede na mis 

são salesiana de Maturacá. 

3 . ANDREAZZA CONTRA DECRETO DE GEISEL: 
DEDO-DURO NA FUNAI-Ar. 

- Segundo foi possível apurar, a mataria te 

ria sido escrita tomando-se por base noti 

cia divulgada pelo "O Estado de àão 

àendo s6 o que se me oferece para o momento,valho-me 

do ensejo para reiterar os protestos do mais profundo respeito. 

Funda ão Nacional do ndle 

1. 	cia Regi al 

• 
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ARQUIVO NACIONAL 

Coordenação Regional do Arquivo Nacional no DF- COREG 

Remissiva de arquivamento de documentos especiais 

Notação: 

Pw,ese. Pkw> . nn Q LP. 6)  p.09,VÇI )955 

Dados do documento especial 

Característica: 

raPirlOU- tr,) Wnia-À-300'  

Conteúdo: 

l'eYry,,, Po etAilt€ ("1"C\- 
Localização: 

Dados da da unidade de arquivamento de onde foi retirado o documento 

Obs: 
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O GLOBO 12/5/79, PAG • 8, 	CAD. 

Índios Xokós dizem 	Gral 

que tribo pode desaparecer 
PROPRIA (O GLOBO) — "Nós esta-

mos em estado de miséria, passando fo-
me e, se não houver uma intervenção di-
reta da Funai até o final do ano, acredita-
mos que não sobrara uma só família da 
tribo Xokós na Ilha de São Pedro, em 
Porto da Folha". 

foi a primeira denúncia apresentada 
em Propriá durante a abertura da 2i' 
Reunião Regional do Conselho Missioná-
rio (Cimi), O encontro teve início ontem 
e, amanhã, quando terminar, a entidade 
soltará um documento definindo sua li-
nha de ação. 

O representante dos Xokós e autor da 
denúncia, Pedrito Santana, disse que a 
Funai tem dado alguma assistência à tri-
bo, mas a única solução para o problema 
que as suas 34 famílias atravessam é a 
intervenção direta na região. Atualmen-
te, ainda segundo Santana, os índios es-
tão sobrevivendo graças às comunidades 
próximas ao local em que eles vivem, 
que lhe dão comida. Entretanto, o proble-
ma dos Xokós só seria resolvido com a  

demarcação da terra que lhes é destina• 
da para a produção de alimentos. 
SINDICÂNCIA 

PORTO VELHO, RONDÔNIA (O 
GLOBO) — "A Funai designará uma co-
missão de funcionários do Território e de 
Brasília para apurar irregularidades no 
posto indígena Camicuã, em Boca do 
Acre (AM)", revelou ontem o diretor da 
Id delegacia do órgão, Délcio Vieira, 

Segundo ele, a sindicíincia irá elucidar 
'as denúncias do Cimi contra o chefe do 
posto, Antônio Fonseca, que mora na ca-
sa do vereador Adão Nunes, "Mineiri• 
nho", eco Boca do Acre, e estaria facili-
tando nova invasão da reserva dos índios 
apurinãs comandada pelo ex-prefeito da-
quele município, Mário Diogo (MDB). 

Ao tomar conhecimento das medidas 
anunciadas pelo delegado, o conselho e 
conselheiro e coordenador do Regional 
da Amazónia Ocidental do Cimi, Salva-
dor Vailadares, disse ontem que só acre-
dita na validade dos depoimentos dos 
apurinfis se forem prestadas a 1.1.111';10tlá• 
rios da Funai vindos de Brasília. 
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MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

RAD9TELEGRAMA RECEBIDO 

NR 	 P L S 
160 	

DT 	 HS 
12,03 	10,25 

PPI29 	 ÀS 121712 POR PA/SAH  

DGO/ASI/BSB 

RECEBIDO DE 

Ês• . 

NR 377/1A DR DE 12.C:3.79—PT— IIFO VSA. 	MEMBP.OS REGUYAL .!OPTE CIMI VG 

RENATO ATH1AS ET ADEMIR RAMOS VG EM DECLARACAO PRESTADA „IORIL ASPAS '0.1—

'TICA ASPAS DE 11.3.79 VG SOBRE CAMPANHA FRATEUIDADE/79 VG VOLTAM TECER // 

CRITICAS GERAIS COTIT:. FLUA VG INFORMAIDO LUE C I M 	flT.CTAOAL LAMCAH ?RE 

VEMMTE SEU SLOGAM ASAPS DEMARCAR PARA PRESERVAR ASAPS VG COISIDERANDO 

-ANO/79 COMO ASPAS O ANO DA LUTA PELA DEMARCACAO DA TERRA ASAPS PT NOUTRO // 

TRECHO DIZEM YUE ASAPS ESTA GANA DESEIVOLVIMEITISTA E^:^1-1 IICPEMENTADA IES— 

w TE 10V0 GOVER10 VG DEVIDO PAPTICIPACAO DE ELEMENTOS COMO O CEL MARIO // 
o A'!DREAllA VG DELFIM IETO 	O ENG DE :LSTRADAS ADEMAR. RIBEIPO DA SILVA // 

ASPAS PT TERMIIAM DECLARACOFS DIZE1D0 B I PTS ASPAS A F$NAL1DADE DA CAPPA- 
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MINTER - FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO MaPr Cio re)e,friv 
RADIOTELEGRAMA RECEBIDO 

223 PLS  100 DT2603 HS 0920 

A9261730 POR  PA.SAH  

• DGO/AS I BSB 

DE 
MANAUS 
	NR 

RECEBIDO DE 1,1)129  

NR 42/1A DR DE 260379 PT INFO VSA QUE JORNAIS LOCAIS DE ONTEM ET HOJE VG / 

DANDO GRANDE DESTAQUE VG REPUBLICAM MAT. DO JORNAL ASPAS PORANININ ASPAS NR 7 
VG DO CIMI NORTE l PT SOB TITULO ASPAS BISPO DENUNCIA ALIANCA DE FAZENDEIRO 
COM A FUNAI ASPAS VG JORNAL ASPAS A CRITICA ASPAS PUBLICA CARTA DO BISPO AL 
DO MONGIANO DE RORAIMA VG RESPONDENDO OF DO DEL 10A DR VG PROIBINDO REUNIO... 
ES INDIOS ET MISSIONARIOS ET ENTRADA DESSES EM AREAS INDIGENAS PT ESSA CAR-
TA QUE FOI LIDA EM TODAS IGREJAS DURANTE QUARESMA COMPARA FATO COM EXPULSAO 
DOS JESUITAS POR POMBAL EM 1759 PT PARA O BISPO PROIBICAO SE DEVE AH ALIAN 
CA EXISTENTE ENTRE FAZENDEIROS ET FUANI PT SDS lA DR-MAO 
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NR. 179/1.0R DE 010279 — INFO VSA ENCERROU ONTEM NESTA CPTL SEGUNDO CURSO 

.DE PASTORAL INDICEMA VG PROVIDO PELO CIMI/NORTE I VC QUE MANDOU PUBLICAR 

DOC FML DO ENCONTRO WE FAZ 1979 ASPAS, t.MC DA LUTA PELA DEAARCACAO DAS 

AREIS ~GEMAS DO AMAZONAS ASPAS PT CITADO `IOC TRAZ 7 ITENS eNgTENDO DE—

NUNCIPS CoNTnA ATUACAO FUNAI VG FEITAS POR mISSIoNARlos VG AGTS PASTORAL 

INDIGENA ET LIDERES INDIGENAS PT JORNAIS PUBLICAM TAmBEM CARTA ASSINADA Po 

REPRESENTANTES POVOS TUKANO VG DESSANO VG wApixANA ET NAKUXI VG QUE AMEAC 

DEMARCAR SUAS TERRAS COM AS PROPRIAS MAOS VG PEDEM QUE PODER EXECUTIVO RE—

CONHECA INDIO COMO BRASILEIRO NATO VG QUE FUNAI PERMITA INDIO PARTICIPAR 

LIVREMENTE ENCONTROS REGIONAIS VG NACIONAIS ET INTERNACIONAIS VG QUE PRoé 

imhEMANCIPACAO SEJA EXTINTO GAB PRESIDENCIAL ET tAIE CIMI REGIONAL ET NACIONAL 

'Imr CONTINUE LUTAR PELA CAUSA INDIGENA PT Ds 	1A.DR/MAO 	Pásrp9/311, 
ree 09-9  

C 	 5/-21) 5 5.4 ,•104:1-?-`?" 

    



análise da atuação da Igreja, da FUNAI e ou- 

Ei4CONTRO DE PASTORAL  INDÍGENA - C I M I  

      

      

Regional Sul • c: 
Curitiba, 

05 de abril de 1976. 

DIA 6 
• 

8,30 hs.- Abertura D. Albano Cavallin 

1 - Avaliação do trabalho a partir das conclusões dos mi-

ni Encontros: CAMINHADA DO REGIONAL SUL (Regional Sul 

Il  II, III, IV). 

2 - Como está a realidade dos Indios aqui na região Sul: 

Levantamento da sútuação. 

3 - VISKO GLOBAL DA PROBLEMXTICA INDÍGENA. 

20,30 hs.- FILMES - Slides sobre nações Indígenas. 

DIA 7 

1 - Revisão critioa e 

tros Organismos. 

2 - Replanejamento da Ação da Pastoral Indígena no Regional Sul. 

3 - 20,30 hs. - Imprensa e Painel sobre temas Indígenas. 

DIA 8 

1 - Programação do trabalho - Linhas de Ação. 

2 - Assembleia Regional 
eleição da Coordenação Regional. 

0110 	Eleição dos representantes para a Assembleia Nacional do CIMI. 
Eleição dos responsáveis para as Micro-Regiões. 

ORGANIZA0t0 PRATICA DO ENCONTRO. 

1 - Serviços. 

- Coordenação : D. Thomaz Balduino, Egon, Natalício, um repre-
sentante do povo Indígena. 

- Secrataria: Geraldo, Thomaz, Antonio Geraldo. 

- Liturgia: Francisco, Doroti, Ir. Mônica. 
- Cronometrista: Otilia; 	-Relações Públicas  e Ernprensa Pe. 

Yves, Egydio, Jose Ézio SOrio. Bem Estar:- THomaz. 

HORÁRIO: Parte da Manhã Parte da Tarde 

,30hs. Cafe 14,00 hs. Terceira Sessão 
81 30hs. Primeira Sessão 16, 00C Cafezinho 
10,00 Cafezinho 16,30 Quarta Sessão 
10, 30 Segunda Sessão 18.00 Liturgia - Celebração 
11,45 Intervalo 19,00 Jantar 
12,00 Almoço 20,30 Continuação dos trabalhos. 



TRABALHO EM GRUPOS 

'Ho) 

    

    

• 

C.I.M.I - Regional Sul - Curitiba, 06/ 04/76. 

1. A'Partir das conclusees dos Encontros Regionais do Regional Sul, o que não foi 
realizado ? 

2. Quais 	dificuldades encontradas para a realização de tais conclusões ? 

GRUPO-  PALMAS e GUARAPUAVA 

ENCONTRO DE PALMAS. 

1§ parte. 
A escolha de representantes para os Regionais (da CNBB) será feito aqui amanhã 

é necessário para dar um mínimo de estrutura necessária para o trabalho. É necessário 

também eleger representantes nas Dioceses que tiverem grupos de índios. 

O levantamento pedido para este Encontro só alguns elementos entregaram e os da 

dos obtidos são insuficientes, se bem que básicos, para se ter uma idéia da realidade / 

de cada pC.i. to. 

- Falta de encontros entre os índios. 

- Quanto quc a população envolvente pensa do índio: só conhece o índio superfi- 

cialmente e nos pontos negativos, desconhece seus valores culturais. 

PROPOSIÇÃO PRÁTICA: 

- Que as Dioceses do Sul se reunissem para formar uma escola de monitores índios. 

- E a posição de que agentes de pastoral vivam entre os índios é muito válida ou 

talvez a única que dá condições para atingir o índio. 

GRUPO - FREDERICO WESTPHALEN (Diocese de Chapecó) 

A partir das conclusões do Encontro de Pastoral Indígena Frederico Westphalen,  

em 21 e 22 de outubro de 1975 houve omissões no que tange as proposições de reunir a 

comunidade indígena através de seus representantes que foram a Brasília falar com o Pre 

siderite Ismarth da FUNAI. 

Não se conseguiu até o momento reunir também os brancos que participaram do En-

contro de Frederico Westphalen. 

Onde existem as maiores concentrações de comunidades ind.5genas observa-se uma t 

total omissão por parte dos vigários responsáveis. 

Com raras exceç3es, o restante dos vigários que tem comunidades indígenas em su 

as paróquias limitam-se a uma assistência indireta ao índio ou seja, quando dão atendi 

mento aos núcleos de brancos existentes dentro da área dispensam nesta atenção ao índio 

Encontros periódicos propostos no Encontro de Frederico Wettphalen entre os Dio 

ceses de Erexin, Passo Fundo, Vacaria, primeiros contatos foram' mantidos pOr&it sem op - 

çao definitiva da parte das Dioceses acima. 
4.1 

Partindo das proposições apresentadas como metas de trabalho' na reunião de kan-

xerê em 28 e 29 de julho de 1975 para serem desenvolvidos junto As Comunidades indígena 

da Diocese de Chapecó. Observaram-se omissões no sentido de liberar mais gente para a 

concientizaão das metas propostas no Encontro, muito embora tenha ocorrido o engajamen 

to necessário das pessoas disponíveis para o setor. 

Nao conseguiu-se aproveitar e concientizar toda a popu;:açao envolvente disponí-

vel, "ocorrendo também falhas em parte no trabalho de penetração profànda na cultura in-

dígena. 



VISÃO PANORAMICA DA SITUAÇÃO INDÍGENA DO BRASIL - CIMI-Rehtional Sul. 

Para uma compreensão melhor da situação indígena nacional dividimos aqui os' 

os grupos indígenas em 5 (cinco) grupos: 

I - POVOS INDÍGENAS SOB A TRADICIONAL TUTELA DA POLÍTICA DE "INTEGRAÇÃO"  

1. Localização dos povos: estiveram de alguma forma em evidencia, nestes dois tzl- 

timos anos, devido a acontecimento que os afetaram: na 

Região Sul, os Kaingang, os Guarani, os Xokleng e os Terenaf na região Centro 

Leste, os Macaxali, os Xakreabá, os Krenake; na Regi ão Nordeste, os Potigua - 

res, os Fuini-O, os Pataxó e os Caramuruf no Maranhão, os Kanela, os Gavioes 9  

os Urubus e os Guajajaraf em Goiás, os Apinasrás, os Krahó, os Xerente e os Ka-

rajá; no Sul de Mato Grosso, os KaiowS, os Guarani, os Kadiweu e os Terena. 

2. Caraterização Geral  : estão direta ou indiretamente sob pressão dos latifundi 

frios. Tutelados pela Funai, sofrem as consequências de 

um regime tradicionalemnte paternalista. Vivem dispersos e confinados, acua - 

010 dos por uma politnea oficial de grandez e por segmentos da sociedade envolven 

te marginalizada. 	vítimas,da sociedade de consumo que os explora e rouba 

dos que foram seu patrimônio cultural, esmolam nas estradas o que já lhes per-

tenceu. Semi-escravas em terras que foram ou são deles, q frequentemente sqoe 

transferidos das terras que foram ou são deles, frequentemente são transferidos 

das terras que ocupam, em nome de interesse nacional quando suas reservas não 

- são invadidas e cortadas por estradas qüe atentam contra sua própria sobrevivên 

cia física e cultural. Abandonados pela Igreja, instrumentalizados por estudio 

;sos, turistas p - olítioos à cata de votos, objeto de sustentação para muitos fun 

cionSrios palancas ociosos, os povos indígenas, vão se extinguindo na sede de 

justiça. 

II -`POVOS INDÍGENAS SOB A  MIRA DAS ESTRADAS, DO LATIFÚNDIO, DO MINÉRIO, DA COLONIZA-

I, ÇÃO E DA "CATEQUESE" DA FUNAI' 

1. LOcalização dos povos: Os povos indígenas do Parque Nacional do Xingu, sobreiu 

do os Txukarramae. Os Krenhakore do rio Peixoto de Aze-

vedo, Nordeste de Flato Grosso. Os NanbikuSra do Vale do Rio Guaporé. Os.Su-

rui e Cinta Larga e Cabeças-Secas do Atipuanã, região limítrofe entre Mato 

Grosso e Rondonia. Todos os povos indígenas de Roraima; os atingidos pela Feri 

metrai Norte. Os Waimiri-Atroari, feridos pela rodovia Manaus-Camarata 

2. Caracterização geral: São os povos indígenas que vem sendo sacrificados, siste 

mStica, organizada e conscientemente pelo "progresso bra 

sileiro", isto á sobretudo à custa do boi e do minério. Cabendo à Funai como' 

`d0r)jetivo seglindo o Pres. IsMarth dizia a propósito da atração dos Marubo da Re 

giao de Atalaia do Norte (AM), atingidos pela Perimetral Norte: "estabelecer 

contatos pacíficos e explicar aos índios que a rodovia não deverá prejudicá - 

los" (13). 

III - POVOS INDÍGENAS ABANDONADOS  

Referimo-nos aqui àqueles povos e grupos indígenas da Amazônia e de outras re 

gioes do país, que foram pisoteados e frequentes vezes chacinados e escravizados, como 
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acontece ainda no Purus no Madiera pelas frentes pioneiras (seringalistas, soldados 

da borracha, caçadores, marreiteiros e outroas) vivendo hoje destribalizados e dis - 

perdos em grupos menores ao longo dos rios Juruál  Purus, Madeira, Japurá e outros. 

Vivem abandonados tanto pela FUNAI como pelas Missões, que aqui e ali se usam dosa.  

mesmos para suas pesquisas linguisticas e antropológicas. A estes grupos pertencem os 

Jaminawa, Jamamadi, os Jumas, AP urinS, Manchineri e Kulina dos riod Purus, Acre e Ias 

có. Os Paràntintin e Kaxarari e outros no Madàira e afluentes. 

Cada ano a FUNAI descobre também em outras regiões do País grupos em semelhnn 

situaçoes. Assim há pouco os Tupiniquins do Espírito Santo, os Xokleng da Serra 

do Tabuléiro, perto de Florianópolis. 

IV -.POVOS INDÍGENAS ARREDIOS 

São os que preferiram o confinamento nas re:.ji3es mais isoladas do país, mui-

tas vezes também mais inóspidas, para se abrigarem da ferocidade do branco invasor 

viverem tranquilos a sua vida, incomodados apenas aqui e ali por um raro ronco de 

aviao dos que em bre-c os irão assaltar. Tais povos ou grupos ainda existem no Norte d 

de Mato Grosso, em Rondónia, no Acre, Amazonas, Pará e possivelmente no Aamapá e em Ro 

rainia. 

V - POVOS INDÍGENAS RENASCENDO DOS ESCOMBROS  

Tradicionalmente os missionários e chefes de postos da FUNAI trabalham com o 

índio, procuravam ajuda-lo, promovê-lo instautando cada entidade a sua própria politie 

ca indigenista, que normalmente acabou sendo política do branco e pouco 	indigenista 

A partir de inícios de 1974, o CIMI iniciou um novo programa de atividades consistindo 

basicamente no seguinte: 

1. levantamento nacional da situação indígena; 

2. encontros regionais de Pastoral Indigenista para troca de experiências missionári-.. . ,as em vista de'uma mudança da pastoral indeginista; 

promoção de Assembléias de Chefes Indígenas.  

Este Ultimo programa desencadeou uma nova dimensão do trabalho missionário, 

que provavelmente marcará o início de uma nova história para as Missões indígenas ca- 

tólicas. 

Muitas vezes nos perguntam que povo indígena- do Brasil está pior ? Qual me - 

lhor ? 

Em termos econômicos e de opressão sofrida em contato com o branco não há si 
tuaçao melhor ou pior. Em toda a parte a situação do indígena está ruim, péssima. Mas 
certamente os povos indígenas que tem uma perspectiva de vida mais 	 melhor 
são aqueles que jcç se deram conta, tomaram consciência dessa situação lastimável a que 
o branco os relegou. 

E os que mais simplesmente estão acordando pára a sua situação e tomando 	- po-
sições conscientes,. são os que participaram de algum encontro de Chefes Indígenas. Ini 
cialmente tais encontros foram promovidos pelo CIMI e atualmente os próprios indígenj 
já os estão promovendo, organizando e programando. 

-Realizaram-se até o momento em ambiente de missões religiosas católicas tres 
Assembléias de Chefes: Diamantino (MT), Cururu (FA), e Meruri (MT) com participação dcs 
seguintes povos. índios: Xavante, 3ororo, Paresi, Irantke, Nanbikuara, Apiaká, Kayalu, 
Rikbaklsa, Munduruku, Tiriyó, Kaeniana, Karipuna, Ganiu, Tapirajé, Xerente e Guarani. 

Além disso realizaramase encontros de menor envergadura entre às índios do 
Alto Rio Negro e entre os Kaingang e Terena do Sul do Brasil. 

Encontro similar foi realizado pelos irmãos Vilias Boas no Parque Naciohal do 
Xingu. 

** ** ** ** 
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-III - TRABALHO DE GRUPO 

Reflexão a partir da questão: 

"Por que está acontecendo tudo isto com o índio?" 

- Reuniram-se 6 grupos, sendo um dos índios participantes. 

- Para maior fidelidade reflexão de cada grupo, colocamos um deles na inte- 

gra e dos outros, aquilo que completa o primeiro. 

GRUPO 3 

1- Quais são as causas da situação do índio hoje? 

1. Há duas sociedades, a dos brancos e a dos índios em oposição. 

Atpé no Sul do pais, onde o índio se encontra mais entrosado na sociedade, ele se 

sente oprimido e desprezado em virtude da oposição-da cultura e sociedade dos bran-

cos. 

2, Há diversos interesses que se chocam e põem em perigo a sobrevivência do índio. São 

lis interesses dos brancos e o dos índios, divergências entre grupos econômicos dos 

brancos. A vítima é sempre o índio. 

3. A causa principal, da situação dramática do índio é a mentaliddde capitalista:(mate-

rialista) de nossa sociedade. Para ela vale apenas a produçao. O valor do homem 

se gede. pelo que .ele produz., e não pelo que ele é. Deve:ser mencionada tambelft a le 

gislação em vigor que considera o índio como criança (menor), Muitas vezes o índio 

á simples instrumento de propaganda para fins de turismo ou para obter recursos e 

verbas. São poucos os que conhecem e estimam a cultura do índio. 

4. São tres as causas principais responsáveis pela situação do índio de hojea  

a) A legislação antiquada, que considera o índio menor, isto 'á, sem çesponsabilidade 

e sem direito de se defender. Esta legislação abre as portas pata todos os tipos 

de abusos inclusive da parte daqueles que deviam proteger o índio. 

11") A situação de menor, a falta de defesa e possibilidade de se defender da parte 

do índio atrai a ganAncia dos brancos que se aprobeitam dessa circusntancia para 

invadir as suas terras e despoj-á-lo de seus bens. 

c) A filosofia da FUNAI e seu objetivos nunca aparecem com clareza. 

Ela parece mais uma sociedade fechada que procura realizar seus objetivos a por-

tas fechadas. Daí também a falta de uma linha de promoção. Foi declarado que a 

FUNAI adere ao programa do governo que á de desenvolvimento material até com saw 

crifício da riqueza e da vida dos índios. 

5. Os índios sempre foram considerados objetos de conquistas para o reino de Deus (da 

parte da Igreja) e para o reino portugues (da parte dos descobridores). 

- Na concorrência livre entre os diversos grupos econômicos e biológicos, o índio 

se sente esmagado e preterida: Sendo urna minoria, um povo pequeno, não tem condi 

çoes de fazer prevalecer as suas idéias e sofre em consequência c) impacto, o cho-

que dos concorrentes. 

- A FUNAI declarou que o índio não deve dificultar o progresso do Brasil. 

Esta mesma idéia justifica a colocação de índios em serrarias e fábricas como sim 

ples operários. Ela desconehce portanto seu Valor humano, considerando apenas co 
mo fornecedor de mão de obra. 
Goza de muito prestigio na FUNAI o Instituto Linguistico Sammer que aproveita de 
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sua atividade para propagar idéias de origem nitidamente ocidental e materia.b 
. lista em suas atividades entre os índios. 

GRUPO 1 

1. Causas remotas. 

1. Desde o descobrimento, a ganância pelas terras'e riquezas, levou a destruiró indio, 

considerado como selvagem, perigoso, não gen4te. "Será que índio tem alMa?" 

2. A expuls*ão dos jesuitas por Pombal, produziu um retrocesso no então único trabalho, 

que,se fazia- com os índios. Praticamente o trabalho da Igreja parou ai. Os índios, 

então, voltaram a se fechar no seu isolamento. 

3. As tendências expansionistas dos Bandeirantes, na conquista da terra a qualquer cus-

to e a necessidade de mão de obra barata (escrava), aumentaram a barreira de desconte  

fiança entre brancos e índios, provocando-desenraizamento letais para os índios. 

2. Causas próximas.  

la O descomhecimento do problema do índio, da parte da opinião pdblicai mantido.proposi 

tadamente, impede soluções concretas do problema. Da parte do poder há preferência 

de dar paliativos para manter uma boa imagem no exterior, 

2. Um certo medo da parte da Hierarquia em geral, provoca uma Missão de engajamento. 

3. Faltam agentes de Pastoral especificamente indigenista, por uma emdêmilca carência 

de conscientização missionária. 

4. Uma mentalidade ativicta - produção maior a curto prazo':-.  limita o planejamento pas-

toral, impedindo o engajamento de, agentes pastorais, nessas minorias étnicas. 

5. A tendência de acomodação de certas Congregações especificamente Missionárias, em Pa 

róquias e Colégios, evita queessas mesmas Congregações vivam plenamente seus caris -

mas e empobrece a atividade missionária indigènista. 

6. Falta motivação missionária (também no espécífico missionário) na juventude atual. 

Falta de Bispo (ou Bispos) liberdaos para a Pastoral Indigenista e com isto fermen-

tar a CNBB. 

1. Os índios dempre estiveram dividisse espalhados.em pequenos grupos com idéi 

as pouco sintonizadas entre si, o que não permite uma tomada de posição de parte dos N. 

próprios índios a respeito de sua situação de danos da terra, de uma cultura própria e 

totalmente diversa da do branco. 

2, Pela situação de dominação imposta pelos brancos sóbre as suas terras e con 

siderando que sua cultura, saúde, meios. de sobrevivência e autonômia totalmente ligados 

à terra suas origens mais remotas. 

3. Porque a politica da FUNAI á ambígua e não se adapta a realidade indígena, 

dão estando voltada para interesses indígenas mantendó funcionários que esto voltados 

para outros problemas e interesses que não o índio. 

GRUPO 5 

Existe um esquema político inadequado para o'atendimento do índio. FUNAI depen 

dendo de um Ministério qUe tem como função, exatamente o contrário dos interesses'dos 

indígenas. 



C;•RUP O 2 

I - EXTERNAMENTE: 

1. Para se fazer o Estatuto do índio não se contou com a participação dos índios. 

2. Problema de mestiçagem - o índio se aproxima mais daqueles que nao tem consciência 

de classe, como os caboclos. Por isto se casa com caboclos. 

3. 0.2n1 sendo de descendência europia, cria o racismo. 

4. As várias religiões numa área indígena cria confusão. 

5. Sendo suas terras da Unigo, percebe-se com facilidade que se inundam suas terras Pa-

ra usibas; seu patrimônio a arrancado. Em 1967 todas as terras indígenas passaram 

para a União. 

II - INTERNAMENTE: 

1. Pelo impacto sofrido pela cultura dominante, percebe-se: 

1.1. Destruição de suas lideranças internas pela imposição de .lideranças representa. 

tivas do poder dominante; 

0,2. Pelo sistema da criação da polícia interna; 

1.3. Organizaçao militar; 

1.4. Pelo sistema de 	punições, 

2. O índio sendo menor nao pode comercializar seus produtos. A interferência dos chefes 

doS postos para o comércio dos índios tira-lhes a liberdade. 

IV - PLENÁRIO - INTERVENÇOES 

1. Qual a atitude da FUNAI em relação ao índio e à Igreja que se preocupa çom e 

eles? 

R. A FUMAI a coerente com a filosofia do Ministério do Interior á qual esta su- 

bordinada, e que a a seguinte: o índio não deve atrapalhar o progresso. 

Ela usa um sitema policial com os índios e funcionários. 

A tensão entre FUNAI e CIMI existe principalemnte, quando as debuncias sao 

feitas A FUNAI e simultaneamente entregues A Imprensa. 

2. O CIMI tem também preocupação pastoral? 

R. Houve uma mudança do conceito de pastoral a partir de PIO XII, em. que ela pa 

ssa a ser vista como ligada à cultura do povo. 

Está sendo ala-afundada uma teologia da Missão com grupos que têm uma religião 

própria, isto 6, sem deixar de ser Igreja, como se comportar diante desses grupos. 
Quando o CIMI fala em Política Indigenista, isto signiflica Pastoral Indigenista 

UtIma nova visão. 

3. Como se sente o índio, psicologicamente, em toda essa situação levantada? 

R. Há vrias reações:- 

a) Um cacique, observando as crianças do grupo, dizia: 

" N6s deveríamos defender-mos e defender a nossa terra, como no passado; - 

mas temos que pensar nas crianças: Se fizermos a defeza de nossas terras, morreremos lu- 

tando, mas, elas Morrerão também. Por isso preferimos aguentar a situação, para que elas 

cresçam." 

b) Outros, saem de seu posto para trabalhar fora. 
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c) Outros, apelam para a bebúda. 

d) Em um grupo Bororo, os velhos resolveram auto-destruir-se, por não te-

rem mais condições de viver como povo. 

Os índios tôm uma fortaleza psicológica fabulosa. Desde 1.500 estão nessa lu-

ta e sobrevivem ainda. 

R. (à pergunta 2) "Como missionário um interesse pastoral. Porém, os índios vivem tudo 

que queremos pregar. Então, queremos conservar isto; que eles continuem através de 

seus ritos, a manifestar sua crença no seu Deus, que é o nosso. Nossa defesa deve • 

ser da terra e da saade. O restante, eles mesmos farão" (depoimento de Pe. Thomáz 

de Aquino Lisboa.) 

V - A PARTIR DA QUEST7Ç0 

• 	"Qual a presença da Igreja junto às Comunidades Indígenas?" 
Realizou-se um painel em que participaram:- Pe. Francisco, (Rio das Cobras); 

Pe. Luiz (Inhacorá); Francisco (Mangueirinha); Irmã Mônica ( Mangueirinha); Pe. Nata-

lício (Palmas) e Pe. André (Pinhalzinho e Laranjánha). 

Os participantes discorreram sobre a maneira como começaram o trabalho e sua 

motivação; o índio Francisco mostrou tomo está vendo o papel da Igreja. 

Depois a discussão, foi aberta ao plenário. 

Realizou-se também, um forum de debates entre Pe. André e Pe. Egon. 

Em seguida, foi feito trabalho em grupo para apresentação de PROPOSTAS PARA  

A PASTORAL INDIGENISTA em nivel de: 

a) Regional 	( C.I.M.I. e C.N.B.B. ) 

b) Diocese 

c) Postos Indígenas 

d) Em relação aos próprios índios. 

** ** ** ** 
** ** ** ** ** 

** ** ** ** 
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jELgIbRIO  DE PARTICIPAM DE LÍDERES INDÍGENAS KAINGANG NO ENCONTRO DE CURITIBA 

C.I.M.I - Regional Sul - 06/ 04/ 76. 

Plend'io - Período da Manhã. Lígia Secretariou. 

Xe.ngré(Nelson Jacinto) - Irai - RS. "Eu morava no Pranarto mais tive que saí pfa a— 
prenda um poco, Nunca pensei que ia andá nas reu 

niao. Pensei que tinha que ajudá os índios. Mais no Pranarto que é ondi nasci. Mi - 
nhá idéia A que a FUNAI dá jeito na situação dos indígenas. Tem uns que não interea 
so no indígena. ' 

Outra que eu vi é que precisa uni os índios da área. Tem uns que não entendi 
nossos trabalhos(trabaio) aqui na reunião. Acho que precisa fazé um reunião'na área 
pra eles entenda melhor. Acho que néis temo que ajudã e colaborá com os que quere fa-
zê serviço prá n6is. Muitos que andam por lá, não tão no tordozinho de Irai, mas já 
qUe o serviço é pro bem pré ele, não prejudica ele, acho que conversando cum eles-)  , 
eles vem. Temo que evitá a arcólica. Mais isso é fácil. Evitando a genti pode traba 
iá melhor," 

Cadete (Marcolino Mineiro) do P.I. Noncai - RS.  

Precisava lá na área uma Igreja Católica lá na área prá vê se assegurava os. 
intruso. Assim dava uma força pré n6is. Em pranarto continuo pegando os indios.-Dei 
quexa pró Delegado. Continuo os intruso serrando madera, 

OlOntOn (Francisco Luiz dos Santos) do P.I. Mangueirinha - PR.  

.Quero agradecer áo'Sr. Egon e aos senhores presentes pelo interesse que de-
monstram pelos indígenas do Brasil. 

Eu fui muito perseguido. Sofri duas transférencias pórque não concordava com 
os chefes dos postos indígenas. Mas nas transfertncias nunca me humilhei porque sem -
pre lutei para preservar as terras dos índios, os materiais existentes nas terras dos 
índios. E o próprio índio defende aquilO que é seu, sem conhecimento, sufocado, não . 
tem condiç3es. Mas chegou a hora de ser reconhecido a idéia, o prano do-índio. EU 
estou prá trabalhá pelo índio, não só do meu posto mas de todos os índios. Assim pose. 
so  por meus conhecimentos prá defesa dos índios. Quero percorrer as áreas, Mato Gros- 
so, Amazonia.„ 	 • 

Sempre tínhamos umas escolinhas fracas, isoladas, as crianças estudavaM 415, 
6, 10 anos e não tinham justificativa que estavam na la, 4a série. Era umas aulas muit 
to abandonadas. Quando eu era pequeno, meu pai pagava um professor branco, casado -
com índia, a 3 cruzeiros por criança. Ele ajeitava um branco e ia aprendendo,. Assim 
não sei nem, que grau eu tenho. Se 3a, 4a ou 5P,  série. Mas sempre gostei de livro, de 
_esclarecimento, de conhecer. „„ 

Estou agradecido, não sei quem mandou aqueles Bororo, Xavante, que nos abri-
os olhos. Eles nos mostraram que quem tem que defender a casa .6 o dono da casa. 

leRm tem que defender a terra do índio é o índio, Antes éramos sufocados pelos che-
fes, tínhamos que morrer sem gemer, quietos. Mas agora estamos. agindo, pois estamos 
com coragem'de falar, discutir. Mas ainda existem chefes que proibem os índios a 
sair. Não todos que querem dar um plano bom para os índios. Nós que já temos conta-
to é que fomos conhecer o estatuto do índio. Eles tinham mas não mostravam. 

• Fomos a Brasília e lá conseguimos. Cheguei no Posto e lá perguntei ao Chefe 
se ele tinha e já fui dizendo que agora eu, nós tambOm tinharpos. O cacique também. 
Que nós ia pedi ajuda de gente esclarecida prá compreenda nossa lei. ReforçoU muito 

o idealismo do índio, o conhecimento do Estatuto. Ainda existe Chefe que não permi-
tem que os índios enxerguem além da parede. Mas se a lei é do índio, o Estatuto é do 
índio, ele terá que saber. Eu e meus índios do Posto indígena de Mangueirinha estamos 
animados. Eu passo para ele os nossos planos, o que o CIMI vem trazendo. 

Todo índio é católico. Tem batizados por outras religiões mas é por explora:-
çoes. Muitos deram alguma coisa, mas conhecimento de defesa de seu património, de seu 
interesse, até agora não vimos, 

A católica foi a primeira-Igreja. Vieram os Jesuitas. Houve época em que ela 
fracassou. Mas reconheceu e hoje está trabalhando pelo nosso esclarecimento. 

Tem muitas reclamações dos atendimentos. Já tem vindo gente a Curitiba mas 
volta no mesmo jeito e sem uma pílula para tomar. 

Ainda existe um pouco de abuso não sei de que parte mas tem. Dizem as notí- 
cias que índio é bem tratado, que tem atendente, de certo tem verba... • 	. 

Agora lá no Posto de Mangueirinha tem Chefe novo. Se ele não for pensar bo-
bagem então será um chefe bom. Geralmente quando chegam é aquela pampa,-vem comissão 
ai'eles trabalham uns cinco meis bem, depois já sabem... Mas agora, através destas 
reuniões nós vamos tomar um caminho certo para rue o público 	venha a conhecer 1  
das coisas. Tomar caminho para seu interesse, abrir o olho, defender seu, interesse, 
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o seu patrimônio, o seu material, o poco que ainda existe. 
O índio é um ser humana() e se viver isolado então ele não terá conhecimento. 

Agora já tem alguns Monitores, mas se seus amigos ajudarem eles podem ser chefes de f 
póSto, àargento, general. O próprio Rondon que era, General-era-deseendente-laos índias 
Mas os,latifundiários, os exploradores querem manter o índio no meio do mato, ignoran4 
te; Se ele não tem conhecimento ele só pensa em comer. Assim podem intrusar mais.' Por 
que O índio bebe, cai na estrada? Porque ele está vendo exploração, suas riquezas se 
irem de suas terras e não pode fazer nada. .Então por dele gero ele bebe. Mas se ele tem 
um plano, se eles sabem que podem ir bem então. eles vão interessar pelat suas famílias, 
ir bem. Não é só o índio. Qualquer um que estiver na sua situação ele também bebe, se 
esIDOrracha. Ainda 46 vi, mas estamos nos primeiros degraus, mas vamos..ver se alcança-
mos Os'dltimos degraus. Estou confiante. Por isso estou convidando os..que estão fora 
da área para virem para a área, . 

É este conhecimento, esta justificativa que estou vendo nestas reunião. 

PERIODO DA TARDE  

Segseg (Pedro Cornálio) P.I.-Guarapuava. 

"O maior problema que eu vejo é a incapacidade dos chefes. Não conhecendo a 
ida dos índios, o modo_de ser deles. Eles. tem dificuldades para tratar com os índios. 
pois eles não tem amor adaüSa.. ÊStão ali ganhando Cr.6.400,00 só para'assinár-6 no 

mê e atender o rádio. Assim que pela experiência que eu tenho acho que é difícil, mas 
tem que tentar.-Depois, como disse de manha, que não fique no papel, para se jogar na 
caiXa'do lixO. 

'Acho que se deve preparar os índios #ara seus lugares certos. Para ser o téc-
nico indigenista, o auxiliar de enfermagem„. 

Neste encontro acho falho porque quase não tem índios, Nem caciques, nem Moni-
tores: 

Ainda de dificuldades acho que é a existência do D.G.P.I.. Pode se dizer que 4 
-uma administração privada dentro da FUNAI. Não pede e tem força estrondosa dentro da 
FUNAI. Assim que a FUNAI tem gente de boa vontade, bem intencionados más o D.G.P.I; 
que tem os recursos, não deixa fazer nada, 

Acho que &soluça° éterminar com o D.G.P.I. e partir pró interesse do índio 
sé não o índio que defendeu num restinho de pinhal vem o DGPI e destro tudo.. 

Sabe, eu cansei, já faz quatorze anos que venho lutando, mas não desanimei. 
Acho que tem que fazer um plano para os monitores. Dar mais estudo, fazer -

curso de indigesnismo. Também temos que conseguir bolsas para os indioS irem prO giná-
sio,' para seguir os estúdoS. Acho que o ginásio tem que ser integrado na Comunidade, 

dindlusive dar a língua indígena no ginásio. Voces sabem, como monitor a minha luta 
neSa educação. Más temos gize lutar pela saúde e terna dos índios também, Tud6 isso cami 

nha junto. ; Meix medo é'de me preocupar muito com a educ4ao e em lo anos, não ter mais 
nenhum pinheiro nas áreas. Acho que com estas reuniões estamos numa caminhada mas, no 

.Mas não.gosto que me chemem de 
as chefes aApobar dos índios e 
banha. Minha.polítida é de 

mulheres e até criança. Trato 
posto para ver como eu trato - 

Iangrê- (NelSon Jacinto) Irai -RS.  
-"O nosso cacique nãofoi escolhido por nós. Iam Foi o chefe que.escolheu, botó 

'lá;  Ele não interessa nos índios. Não é só nome de cacique - é ihteressá pelas „Panda. Se 
eles quizesse era a coisa mais facil uni os índios.. Pelo que eu vf eles quere mudã por 
causa das perseguição. Acho muita farta do cacique não entenda os probrema. 

Os índio tem que interestá no estudo. Se ele não fizer por ele quem vai intere 
ressá? Já dói na minha garganta de falá, de pensá mais não tenho apoio." 

REUNIÃO DOS ÍNDIOS - parte da manhã dia 07/ 04/76 

begregpedrinho Cornélib) P.I. Guarapáava  

- "Tenho que pensar nas crianças, assegurar um futuro' para elas. Nas temea. 
que pensar muito para não cair em erros que a FUNADg a Igreja Luterana, comete. Os ve-

'lhos hOje, como foi dito, são peões do DGPI, mas e as crianças e a juventude?". .• 

Lá no Meu Posto eu sou monitor e sou cacique. 
cacique. Cacique é conhecido COMO aquele que ajudava 
Tie vendiam por um pedaço de sabão, um. pouco de açucar 
unir os índios, valorizar eles. OUÇO velhos, homens, 
eles Como devem ser tratados. Quero quevão lá no meu 
meUs:irmãOs. 



• 

.à .Fokel (Vicente) Feio Xapeç6  

"Estamos junto os índios aqui ideando nosos pranos, para dentro da nossa área. 
.Em primeiro lugar é com os nossos índios. Queremos tocar prA frente o trabaio. Mais es 
existe os probramas. Eu estou aqui para ideiar os pobrema sobre as união. O Parque com 
a união a gente faiz tudo. Eu não sou chefe, não sou nada, mas quero ver eles, os índi 
os trabaiá firme nos seus projetos. Daqui prã diante são os 	que vão faze os 
projetoS, com os próprios braços. Temo que aproveitá nossas terras. Mais não temo capi 
tal, nao temo impulso .e temo que trabaiã com os braço, não esperA as promessas. Por ou-
tro lado n6is precisamos ajudã uns aos otrosif com os nossos líderes, prã ideiá o que va 
mos fazer, ..porque nos posto tem tanto serviço diferente, faze os projetos conforme O 
'tipo.  da terra, conforme os tipo de pranta. 

Nesta reunião achei muito interesse. Sinto muito que tem muitos índio que 	- in- 
teressam e nao podem vir'. 

Kaincrà ksalvador) P.I. Chapecó 

- 
" Eu sinto que dentro da área o que farta é o respeito. A FUNAI nao tá 	- - 	 - 	 - inte- 

ressando certos chefes nao dao condição pró indio.trabaiã, ele nao tendo condições ele - 
ele nao pode. Mais se a FUNAI e os chefe ajudá vai ser fácil, porque os índios tão in-
teressado no esforço". 

rangre (Nelson Jacinto) Posto de Irai RS.  

0,t(5 trabaiando pela nossa terra em Nanoai, junto com o Cadete (Marcolino). O que eu a 
cho que farta na reuniab é a união dos nossos índios. Quero dá oportunidade dos nossos 
índios falá primeiro conversá cum o cacique e depois com os otros do povo. Acho que os 
otro ten que sabe que tõ aqui, que te lutando pelo probrema da terra. Acho que tem com 

que nao tem por causa do recurso. Eu nao tenho recurso mais dó um jeito. Já 
cunversei cum argum e sinto que eles tão reunido. Farta mostra prA eles que o nosso ser 
viço é bom, 6 prá favorece eles. 

Segseg (Pedro Cornèlio) PI. Guarapuava  

Sou cacique dos índios de guarapuava, sou monitor com eles. Espero que eles pró 
ximo ouçam que aqui estou lutando pelos índios. Espero que noutra reunião tenha mais C 
dios, caciques, monitores. A nossa principal preocupação é sobre o problema das terras, 
dos intrusos, dos grileiros de madeira... 

Estamos muito interessados em resolver esses problemas e faço meu apelo para qu 
ps caciqUes é monitores compareçam nas reuniões, o que seria um passo importante, porque 
caciques e monitores tem que andar juntos e os monitores já enfrenatram muitos problemas 
com caciques, com chefes de postos, com professoras civilizadas, com atendentes. Acho 

jewim que eles podem cffintribuir muito nom a sua experiência. Peço que eles pensem, colab 
Wem, porque a situação 6 delicada e precisamos unir e lutar pelos problemas. Assim va-
mos poder lutar e chegar a defender os índios, a terra, levar a educação profissional pa 
ra os índios. Faço o apelo mas que isso não fique s6 anui gravado.Esta luta deve partir 
de nós monitores, caciques e não esperar pelos branco, simplesmente. Há condições de 
trazer mais gente e eu posso providenciar aqui na 4' DR e que se faça outra reunião com 
mais índios o mais breve possível." 

cadete (Marcolino) P.I. Nanoai - RS.  

O nosso problema na Arca é grande, e estamo lutando mas reunião. Nossa área é 
braba: Já tá dividida desde 1930. J5 temo cansado de promessa. J5 fora a Brasília e já 
tamo fazendo arguma coisa. Precisam° de genti que ajude. A nossa gente é trabaiadora mai 
precisa de terra. Tem índio que é espancado, há poco um índio meu foi tirado o casaco, 
o facão sem merece. Eles (hem direito, a terra unhamo no Império. 

Já tõ esprimido de tanto intruso na nossa frente. Muita gente vai prA fora mais 
n6is dá geito de traze prã dentro das casa. Intruso já tão tirando madera , tão botando 
escola dentro. Eu t8 com vontade dë juntá meu povo e derrubã esta escola. 

Houve muitas conversa que índio é preguiçoso mais nunca sei disso, nbis trabai5 
tem as casa, as roça. Mais probrema 6 os intruso. A nossa escola tá fraca, caindo. A qu 
tá lã foi feita abraço e podemo faze otra. Temo que estuda nossos filho. 

Lá na Varzea- tem-0 Vitorino, que desta veiz não veio, quem sabe tá doente, não 
tem dinheiro. Mais não podemo dexã ele fora, tem que vim junto. Ele já sofreu muito. 
Tem os avó lá, o veio Eanher6. Nasceram no Rio da Varzda, 'o governo tiro a terra mais 
eles nao sai de 15. Tem que cria as famia lã, as criança. A terra é deles. Temo que lut 
tá por eles. 



/1/  

/ 
// 

/ 
// 

//----- 

nu2,iv-O t  gl(6cri3 
.1 

Kliton (Francisco Luiz dos Santos) P.I. Mangueirinha  

Sou líder daquele tosto, sou do Conselho de índios, trabalho ceffi o cacique. Ta 
acompanhando esses trabalho porque estão reunião são importantes. Todos os postos aqui 
do Paraná tem seus problemas, intrusos, grileiros de madeira, doença, miséria... 

Nessas reunião è que a gente vai descobrindo meios como agi, sugeri‘ Precialmos 
de gente que venha e que ajude a colocar os problemas de suas áreas. Estou aqui para 
defender o índio do Brasil, por isso de qualquer raça, Kaingang, Guarani, ou outras raça 
ça queainda nao sei dizer o nome. Por eles darei o meu sangue, as minhas lágrimas, por 
eles que são a primeira formatura de homens do Brasil. Digo assim porque eram os prime 
ros viventes daqui. 

Quero viajar, conhecer os outros siÊtemas para poder ajudar, para ter conheci 

Aqui no Sul nós somos muito cobiçado, nossas.terras,,Madeiras, minérios.--Todo 
branco que entra tem segundas intenes. Quer casar com índia não porque è bonita, boa 
--Quer casar com a terra dela. 

Assim temos que tercuidado.com  os que chegam porque eles nao trazem benefício 
para o índio. Mas também tem gente que nos abre os olhos, mostra os planos, como fazer. 

Nbs aqui precisamos ensiná os filhos, somos índios mais' não queremos mais co-
mida fraca, dormir no chão. Temos que partir para, preparar para agricultura, criação. 
Não tem mais peixe, caça, frutas. Tudo foi terminado. Temo então que ensinar ainda-qUe 

ler
sacrifício. Tem gente que diz: "voteis são ricos, tem terras, madeiras", mas. nao 

nos conhecimento. Nao queremos que nos deem coisas, remédios... Queremos que nos aju- 
dem a ter conhecimento, que nos ajudem a preservar o que temos. 

Para isso precisamo saber vacinar animais, plantas, cuidar da terra, saber um 
- pouco de medicina, higiene. Precisamos impor respeito. 

RESOLUÇÕeES GERAIS: 

- Urgente definição e ação 'direcionadas para a problemática das terras. 

- Cuidado na seleção e preparação de peásoal para trabalhar com os índios 

(amor à causa, doaçao). 

--Reunião em Nonoai: exclarecer a todos os índios sobre a importãncia deste 

movimento. 

- Criação de fundo económico para financiar viajens, dos índios, encontros, 

as próprias famílias. 

mento. 
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CONCLUSÕES DA 	ASSEMBLÉIA DO C.I.M.I - Regional Sul 

Reunidos nesta 2.4 Assembléia Regional Sul - Cimi, assumindo as linhas de ação 

e promoções definidas na ls Assembléia Nacional Missionária Indigenista realizada em 

em-Junho de 1975, decidimos as seguintes propostas de ação pastoral: 

EM NIVEL  DE REGIONAL SUL DO CIMI 

1. Organizar equipe de coordenação com representantes de cada Estado,. 

2. Formar estes elementos e outros agentes desta Pastoral com cursos que contem com a 

participaçao de antropSlogoa, teólogos, experientes e índios. 

3. Sensibilizar Bispos e Regionais no sentido de assumirem a causa 

4. O CIMI esteja presente nas Assembléias Regionais da CNBB. 

5. Continuar a orientação e a promoção de reunioes regionais com a 

de índios. 

indigenista. 

participação maior 

II - EM NIVEL DE REGIONAL DA CNBB 

110 1, Assumir o representante eleito pelo CIMI, em cada Regional, dando-lhe liberaçao, a-
poio e manàtenção. 

2. Sensibilizar o Regional para que as coletas das Missões e da Campanha da Fraternida 

de, sejam destinadas em parte, para a ação Missionária Indígena. 

3. Promover o dia do índio em todo o Regional para uma conscientização da população do 

Estado, em torno da situação grave em que vivem os índios. 

4. Bispos e Regionais assumirem, de fato, a problemática indígena, fazendo da luta pela 

posse da terra e da manutenção. de seus valores religiosos e culturais, uma constan-

te de sua ação Pastoral. 

III - EM NIVEL DIOCESANO 

1; Nomear um Coordenador Diocesano e integrar a Pastoral Indigenista no Plano de Pasto 

ral da Diocese. 

2. Assumir, com a Paróquia, os elementos necessários para atuação na área indígena. 

3. Assumir o compromisso na promoção de encontros com índios em diversas postos. 

IV - A NIVEL DE  POSTO 

- Nada planejar no posto a não ser a partir da realidade estudada e discutida 

com os próprios índios e suas chefias. 

V - A NIVEL DE  MIOS 

1. Procurar relacionamento pessoal com os índios, ganhando sua confiança. 

2. Concientizar os índios de seus direitos e deveres. 

3. Animá-los no cultivo de seus valores culturais. 

4. Fazer com que se conscientizem de serem autores de sua história (eles mesmos podem 

e devem agir), 

5. Promover a união entre eles. 

6. Despertar,o senso de ajuda meitua concretamente: que eles se sintam responsáveis pe-

las famílias indigenas desvinculadas do grupo, procurando-as e dando-lhes condições 

de voltar para suas terras. 
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NESTA EDIÇÃO: 

ULTIMANOTICIA Pa índio emancipado Kr.T.td# DO;:. T.,,-., ;; ." 
famílias dcrÃ.-5..""Étr Elo Negro, tanio&ii esetão .....ij.jbericiC.)."'clo."'i:a:Livoc. 
ontem, a atração foi a prezler..), de uni 3..:.;.;J.i.,  :-..;,;.I. ',., • ' •- ' 

Nanall, do Alto Solim"Us. i.eE 7:eoeben um saco portando rocie, feijó.O p  
açuoar, arroz, leite, roupas e oalgadost.n (A CRITICA, 23/12/78) 
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T;.) 1+ SCOCI gao NACIONAL DE CIENTISTAS SOCIAIS/ANOS (São Paulo), A  
objesivo de a.elider J-NUlicitação de apoio de ersEidadep expressivas voltadaa 
para o estudo da antropologia vou proslover. 	no dia 8.11. um "ATO PÚBLICO AO 
SIGILOSO PROJETO DE EMANCIPAÇXO DE COSIUNIDADES INDÍGENAS". Vimos convidá-1.o 
para participar desta manifestação da solidariedade, que devera contar tam-
bém com. a presença dos nomes mais expressivos em nosso, Pais - preocupados com 
os destinos das Comunidades Indigehas, (17/10/1978) 

Da ADMIA OLIVEIRA DE CARVALHO (Olindas.PE), Gostei imensamente do PORANTIM e 
peço que 1112  o envie os que já têm saido, É um verdadeiro grito profético, Uma 
sugestao: sem deixar de fazer como está, pois este se destina as pessoas de 
mais leiturat  faze-lo mais resumido e ilustrado para as bases poderem se en-
contrar ai. (29/10) 

Da COMISgA0 PRO-INDIO (São Paulo). Solicitamos informações para assinatura. 
das publicaçoes do Tenselho Indigenista Missionário, especialmente, para asai. 
natura do jornal PORANTIM, do Regional Norte I. Gostaríamos também receber 
as outras publicações áós Regionais Norte, relacionadas com os problemas in- 
dlgenas. (30/10) 	 * • 	 . 
Do.  BENEDITO ARAUJO DE. CASTRO (Instituto TeolOgl,.co Salesíano-Guatemala). Pre-
c "samos rever criticamte o ens programas e os métodos,  empregados nas escolas 

ii l  tidas pelos missionários, pois as ciências sociológicas e antropológicas n s empurram a uma revisão radical. Mas o que.  verdadeiramente- nos empurra a 
uma revisão, são as exisnci eas da fcÇ.  -Enquanto escrevia estas pobres linhas, 
eis que tive que. sair correndo •do quarto, porque estava dando um de;queles i 
mosos tremores de terra. • Sobre o nosso PORANTIM: A luta cobre os numeros de 
Xaiá e: o que eles representam, deve continuar. Acusar com nomes 4 tirar amas 
cara de hipocrisia .que ainda teima ficar no rosto de alguns, principalmente 
políticos. Alias, os editoriais estão para qUebrar, e a filosofia e a poscia 
(n2 3) encontram real caminho de serviço a uma causa. Como visitarei as mis-
sões salesianas do interior de Guatemala, espero poder •mandar algumas notioi 
as. Para la, levarei o• PORANVIM 4, para os missiorprios terem urna idéia. Ale 
gro me que o PORANTIM esteja recebendo adesões ate dos EUA; a luta e a união 
devem ser a nivel contifientar: Piquei entusiasmado com a sugestão-pedido do 
Izidro. Para todos amigos de luta, mando um "sempre avante". (2/11) . 
Do PAULO HONORATO  MENDES (Marivaçu/Tabatinga-Alto Solimões). Em 1975 (out. - 

de enfermagem nov.), fiz cursoenfermagem de 45 dias, (Coordenadora era Eunice Carlos 
Ieda). No fim ganhei diploma (no tempo' do Delegado Francisco Monte Alverne). 

ois, no posto de Marivaçu,fiz tres meses de stágio. Dal, enviei todos os 
Iptument os para Manaus, para ser nomeado enfermeiro em Marivaçu. Eramos oito, 
que enviamos os documentos, mas nomeado foi se um, Mateus; depois nos dl.sse-
ram,,que iriamos ganhar dinheiro pelo tempo que fizemos estagio,mias .ate ago.  
ra nào recebemos nada. Foi-nos dito, que iriam ser cbntratados ois : um pasma 
trabalhar no Posto, .e o outro ir pelos povoados visitando os doentes. Haven-
do agora só um, Mateus, ele só fica no Posto e não há quem visite os 'ovos. 
Os habitantes do povoado perto de Marivaçu são bem atendidos, rer)etcm sassdi 
os. Quando a gente da Marivaçu (da margem direita do igarapé) vai ao Posto, 
encontra dificuldades ,(por causa do povo de outra "religiao"), e hostilizada. 
Nos gostar amos ter aqui uma enfermaria propria. Senão a gente daqui tem que 
ir ate Leticia, para o hospital, por causa daquelas conversas. (1:7111;1 Pg• 
Da UNIU FAMILIAR ANIMADORA ORISTVUFAC (Pari Cachoeira- São Gabriel/Rionsmo). 
AcuM7577FeEnTEE-VF1(5TURWeri,i.  de costubro/78. Anexamos tamlÁm a ficha do 
participante do curso. Espere na obra oportunidade contribuições. (17/11) 
Da OPERAÇXO ANCHIRLV.22J (Porto Alegre). Conformo o desejo manifestado na 
época, nos entramos em contato com D0 Joaquim tendo em vista a concretizaço 
de um projeto nosso naquela Prelazia. ..";O. Joaquim se mostrou muito favor4vel 
a nossa presença naquela árer,.. Assim, ultimamente ele nos convlaua pass. par-
ticiparmos da reunido do clero de Sua' Prelazia que será entre 10 e 13 dé ja-
neiro 79. Nos achamos importnte participar se ja confirmaipos a presença de 2 
pessoas. Aproveitaremos também para conhecer UM pCMCO a r:rf>2 r.,,  ri-^ rn,-ere, 
sobre tudo o rio Jutaí, que e o que maior numero de índj,ce pGJ.,,. ,,-,/,..., 

Do Pe , PAULO i.7:!'ESTS , SJ. (Deo a n o0UN TCAP/Ro c ife ) , 7 . 	• -• . . 	- 	
, ,.,e1  

RP.M1,1 um Wrio's o in.:3 trnmento em defesa da cauaa rn 	, que 8 owac o a wu i tas 
outras iniciativas rode conseguir uma mudança da atitude do povo Vrauiloire um 
relação aos índios e impedir que o governo se ponha a serviço dos interesses, 
que não respeitam os direitos humanos deascs povos admiráveis. (13/12) 

	J)  
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para:Js l¡Vg3 andem nas trevas? 

Desde. 1872, há mais de cem anos, todas as vezes que senterao seu terri-
.tjrio invadido, os Waimiri-Atroarí respondem com ataques. Em 1872 tomaram' 
;oura e obrigaram os habitantes a refugiarem numa ilha próxima. Nesta época, 
felizmente, não houve n.enhuma.mortealamentar. Mais recentemente, tivemos: 

1968: ataque contra a infeliz expedição do Pe. palleri/PUOAI;' 
1974: primeiros mães, quatro'ataques seguidos, com a morte de mais de • 

15 agentes indigenistas e trabalhadores da estra:da'DR-174; 
1974: dezembro, novo ataque, quatro indigenistas mortos; 

• 1979: ????? 
Atualmente a PUNAI, um tanto leyi,anamente, -vem insistindo, através da impre:u 
sa, que "não existe,indie'na área a ser atingida pela. barragemdaiiidrelétri 
ca .de Dalbina". E os trabalhos de penetração do território indígena milenar 
continuam acelerados:9  '"para a efetiva, redenção econômica do ocidente amazô-
nico"(sic). 

E se os trabalhadores tiverem razão ao, afirmar .a presença de índios arre 
dios naquela área? E se a população de Urueará realmente acerta quando garante 
também a existência de -pesam-indígenas lá onde dizem não haver uma viva al-
ma? Não estará acontecendo uma flagrante violação ao territ6rloindígenango 
existe a possibilidade iminente de um novo ataque? • 

A PUNLI não se baseou em nenhum estudo sério.parà chegar às conclusões 

41 rapidamente comunicou à imprensa.(leia•pp.5-0 2orneceu apenas um alibi 
aos chefOes da ELETRONORTE, da DER-Am,•da•MONASA, da ADRADR GOTIBRRBZ,àmpre 
sas ligadas ao estudo e eneoução da obra, e uma "ceirtifião negativu", ewo 
tramailizante, aos trabalhadores: a área está:limpa, a"festá'pode começa 

E se os Ladios novamente atacam, aparecerão perante a opinião ïn.b1c, como 

"selvagens; que ameaçam a vida da: populações brancas". E aí talvez estaria 
justificado o desengavetwriento da famosa'"estre,tégja do 'Lião ArrIncd.o" 

Todos nós nos lembramos, entristecidos, que há quatre anon, exatamente 
no dia 27 de dezembro de 1974, o diretor de operaçUe da FUNAI no Norte da 

região amazônica, Giiterto Pinto 	uoiredo, morria, juntamente com trás ou 

troa indigenistas, vítima de um ataque dos Indioe'Waimiri-Atreari ao Posto 

indígena Abonari.,  

Por que este estápido massacre? 'rex' que a estrada Mano.us- 2ca;rista(BR. 

174) tinha que cortar o,território dos Waimíri-Atroari? Por que construir a, 

"Balbina" om anti3a3 terras indígenas? Somos elnda OP , g01"4:; 

o okjetco do um progrosso :fatal? Segtcrido 	yílI 	7ap#F0_ nn.4 etroari 

são como os outros Índios, Eles repelem qualquer invasão de reuae terras e p.a), 
tegem suas famílias. Matam porque e: a Ilnica maneira de deter o homem branco." 
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Com esta colocação, Vilas Boas definia claramente as razões do massa. 
cre. Sim,,os ataques podem ser evitados desde que s@ .respeitem os direitos 
milenares dos povos indígenas.  . 

Esta poréns não foi a opinião.do. "zeloso" funcionário da FUNAI, que eub 
stitulu Gilberto .,Pinto na frente de atração dos Waimíri, o srSebastiãoAmân 
cie. lego que assumiu o novo posto, Sebastião AmânciO, apelidado de "Tião 
Amg.ncioNedonho", em entrevista a O GIABO, reproduzida pelo -  "LOS LEUEIES 
TIMES" (8/1/75), foi logo colocando as mangUinhas do fora o aproveitando o 
clima.de trauma da opinião públicas  definiu sua estratégia. 	1 

-"Estamos cansados da guerra sem armas da PUNAI", disAe ,ele na, entrevy4,4  
ta. Acrescentou que .a tradicional estratégia de panificação da PUNA' Layia 

Ogi
acassado e.ellegara a hora de usarem meios mais diretos, tais comodinarnite, 
anadas, gás lacrimogéneo e rajadas de metralhadoras para dar aos índios 

."uma demonstração de força da nossa 'civilização". 

A idéia de construir tuna fortaleza contendo um arsenal de dinamites no 
posto do Abonari foi torpedeada pela. imprensa o pareoi que o gal.' Ismarth, 
presidente da 2UNAI, andoUdando'easoudos'ne "Tião Amâncio Medonho". Ele fa 
lou demais. 

Agora, com a negação insistente e leviana da exigi teteia do índios o a 
invasão de seu tradiciónàl-territUrio, não se estaria criando condiç'des pa-
ra um ataque dos Waimiri-Atroari e em consequência originando um clima, para
agora sim, tentar. aplicar a estratégia de pacificação do Tião inatineloVed.co? 

Reconhece:nos a utilidade que a Èidrelétrica.Balbina poderá adquirir na 
lalbstituição de combustíveis importados e.na autrenomia do Amazonas, desde 

que na sua ,construção não se crie de novo uma dependôncia multinacional, por 
exemplo da 2rança. 

Porem, a utilidade dos fins justifica a mjziula responsabilidade nos 

meios escolhidos e nos recursos aplicados. Exatamente por, esta rano - para 
que de uma hidrelétrica "brotPxão novas alternativas", como a propagandaofi. 

ciai faz crer, e para evitar qualquer ato de'vioaènclas com morte cie Aosson 

irmãos, índios cu trabalhadores não-Indios - exigimos que não prossigam os 
trabalhos rel.acionados à Hidrelérica de Balbina do Rio Uatumã até que seja 

enviada uma comissão, composta pkv,,r: antropólogos competentes, para um levan-

tamento sério Ca Uca, 

Se nãotpode acorteoez que,de?ots a' livcSxà.mo atsque doe Waimiri-Atroad. 

a . uma '5aIbinu, 'que alegou vb, 	 inãimna, o políticos °À1u- 

clinedoe',1  (loa a haviam. prcAdsto CCNO vfcrteordora do lun para a Grande Mana 

US°  C450 meçasvatu, cairiam ao novo n.am 'foz.-Junntl= 	" 	; 	çrrt 

fl.aato 	 gs 'JUZCE 	Me..rvas, numa nmtn 	mortes rilat4veís. 

Luz puiu awseério, cê pode áavor 04 paz coír, os povos indígenrC! 

1,• 
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O Secretariado do Regional Norte 1 do CIMI/Am, em conjunto 'cano Sacra 
tariado Nacional, querem alertar a opinião pública sobre indicações °onere 
tas de futuros ataques dos índios Waimiri-Atroari aos acampamentos do tra-
balhadores que participam das obras visando a construção da Hidrelétrica de 
:albina. Em 1968 frente aos trabalhos da estrada Manaus-Rio Branco, houve 
a tragédia da expedição do 'adre Calleri/FUNAI; em 1974, foi obstruido o 
igarapé Santo Antonio e os índios responderam com um I.olento ataque, com 
bastante mortos; agora, finalizada a estrada que leva a Balbina, podem sur 
gir novos ataques? 

Sim, estes ataques são provávois, porque tanto a FUNAI como as empre-
' sas vinculadas a construção da barragem de Balbina, ao continuar negando a 
exist'ància de índios na area, estão promovendo a Invasão destas 	terras, 

delando existem indícios da presença de índios na região, confirmados pelos 
`151*oprios trabalhadores e por habitantes de Urucará. 

NÃO HÁ ÍNDIOS ? 
. 	Afinal, existem ou não índios na área trabalhada vara a construção da 

barragem? A inundação das margens do rio Uatumã afetara ou não pontos vi-
tais da reserva indígena? 

O presidente.da FUNAI, gal. IsmarthdeAraújo Oliveira, tranquiliza a 
opinião pública quando afirma que "não há índios na região".EaELETRONOM, 
empresa responsável 	pela construção da Hidrelétrica de Balbina,confirma na 
imprensa local (11/11/76) que a cachoeira de Balbina esta situada amais de 
50 km da reserva indígena. Entretanto, não informaram em que se basearam 
para fazer tal afirmaçao.........— 

Talvez o gal.Ismarth esteja confiando na "pesquisa" realizada em maio 
de 1978 pelo mateiro Chico Silva da FUNAI, por ordem da Delegacia Regional, 
com sede ém•Manaus. Chico Silva recebeu ordenspara-partindo do Abonaria-, 
explorar as cabeceiras dos rios Uatumã e Jatapu. Levou na expedição uma fa 
milha de índios Waimiri;-Atroari, de uma aldeia de Alalau, que viera a Man 
p para recuperar a saude. O roteiro desta explora* previa o reconheci: 

leknto da região e a investigação da exist§ncia ou nao de índios arredioern 
qUaila área, Mas, por motivo da saúde precária dos índios aeosüpanhantea',Ch3.- 
co Silva nao seguiu o roteiro indicado, preferindo fazer a viagemdemotor, 
subindo o Uatuma até o Jatapú. 

Não se pode aceitar, que um simples passeio de motor seja suficiente 
para motivar declaraçoes da não-existncia dos índios. Se.a viagemdomatel 
ro vem provar alguma coisa, e que estamos diante da insegurançadeaprópriãã 
• autoridades, que desconfiam também da existância de índios na arca. 1Ssta, 
continua assim inexplorada, havendo probabilidades muito fortes da presença 
de grupos arredios ali.' 

DETRÁS DAS GRADES 
• trós anosp_por ocasião do Simpósio PUNAI-Missões em Manaue, o CIMI 

denunciou a violaçae do "habitat" natural dos índios Waimiri-Atroari,. com 
a colocação de uma grade sob a pite da Estrada BR-3 no.igarapó Santo An 
tónio. A grade visava impedir, o.livre trânsito dos ardios que em suas ca-
noas, costumavam descer o rio até a Cachoeira Morena,-aba.iXo do Balbina, on 
de vinham colher ovos de tracajá. 

A FUNAI tinha conhecimento da grade colocada pelo 62 BEC. Um 
te funcionário daquele orgão reconheceu o fato durante o Simpósio; mas jus-
tificou afirmando que os próprios funcionários da FUNAI receberam ordena, 
na época, para deter os índios, mantendoos acima da pponte cobre o Santo 
Antonio, detras das grades, Parece que por, motivos tecnie, -.•. 	aa 

•rada temporariamente. 
Não se sabia então a razão concreta de d.tc-r 

' da ponte, detrRe das gradeai. somente agora se conclue que, desta forma, o 
Gevera pre4eaJa Iirar a,,ara para a canstrimP:o da banragen de rs ,laal 
eazwcada ea*atar 2uturaz laraalcaa :5e4loaaaa e ar.::ea:aaa.!anaf,a. 

• 
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poreis, que de acordo às informaç6es dos traballid 	,ti l  

população de Urucara, a grade não fl3ncionou tal corno era previsto,polsa.i, 
da existem índios arredios naquela 'area. Um Iuncionario da FUNAIdisse:"Na."6 

'se preocupem, o pessoal por ai acredita em muita besteira: em vis5gem, co-
bra grande e índios," pias os trabalhadores lembram, que naquela area foi 
morto.em 1947 o patrão Romualdo, que com outras pessoas pretendia explorar 
a balata. Romualdo era um dos quê também acreditava "não haver índios e vi 
sagens". Entretanto foi um funcionário da própria FUNAI, de nome Estevão,_ 
agente na região dos Waimiri-Atroari, quem afirmou que os trabalhadores fÁ 
caram,preocupados e inseguros com um possível aparecimento de.  índios no lo 
cal onde operad.4Estevão informou ainda que, na oportunidade, ele foi cha-
madot pela empresa MONASA, encarregada dos estudos prévios para a constru& da hidrelétrica, e os dirigentes desta ,empresa lhe pediram para se ir,iter- 
• assar velo assunto. A MONASA também cré em "cobra grande"? E no Jatapu, on 
de esta previsto uma das,  próximas hidrelétricas, também nao há índios, por 
que op Hiskariana, que voltaram do Nhamundá para aquela área, são aponás 
"visagens deste pessoal por ai". 

Na verdade, não se. pode afirmar que não há índios na-área da Balbiwk, 
como nao se pode dar certeza absoluta de onde eles estão e quantas 8'40,3~ 
• a região e praticamente desconhecida. Só foi sobrevoada. O Sr. Kazuto, de-
,ILpgado regional da PUNAI, muito mais prudente, diz que os Waimiri-Atroari 
Wrocedem como nômades" e "não se fiXam em um só local", que e ate =direi 
to deles, garantido pelo próprio. Estatuto do índio. Confirmamos, osp.e o Sr. 
delegando vinha dizendo: os Waimiri-Atroari são nômades. Por isso e difícil 
.Iocalozá-los. nadados.  sempre retornam: (veja URGENTE, pg.15) 

.1Pmq N,• 	 Ema Es 	Pimpim aiiiâà`á 	J. 	wií iâ$ kij 
---- • NEM OS TRABALHADORES DA BALZSIINA 
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Os "DEPOIVENTOS E EXIGE XCIAS DA ASSEMBIAIA DE MEIES it,iDIGENAS" (assem 
Meia. realizada de 16 a 19.de dezembz:o 78 em Goiás), 	entres ues xAo dia 197 
12. no Pai .cio do Planalto, representam ",o parecer do radio, o unico 
v:.duo que não foi convidado a dar seu parecer a respeito da emancipação°. 

- E era significativo: doo 23 l!doros indf.gonas que chegaram em Sraniliai 
só a.  um, ao Xavarte Anioeto„o segurança permitiu entrar  para falarcomum 
Sr. Kraemer, edjunto da inprenna;„ que tentou explicar que era iNpossível 
fa*..ar com o 13residente -Geísel. Aniceto rescondea:"Na minha comunidade náo 
e assim. Quando querem falar com o chefe nau tem nada disso. indio chega, 

(bala com o .presid.outc e resolve tudo na hora." 
Lei soguida, os Indios dirJ.giram-se ao Ministério do Interior. Enquanto 

• Lnicoto entrou pela porta da frente, c Ministro Rangel Reis' virhè.•fugindo 
• por una porta traseira,' Advertido pelos jor-ralistes, Anieeto correu  atras. 

Alcançou. o Ministro já no_ Seu carro, onde recebeu op. "I'MPO.T.KRNTOS" e :Ni-
ne embo.ea. 

À tarde, os representantes indígenas foram à. 2UNAI, onde 33 deu uma  
ga conversa, Nesta conversa e na Assembloia em Goiao participou, represen 
tendo a área do GIMI/Am, o Desorna Luiz Gomos Lana de Rio Negro. 

Eis aqui o documento "DEPODIENTOS EXIGÊNCIAS" no. fruto e,ra: 
,v 4 4,§s 

robs, A 	k 
• • 	• • è. .44 e.•••• •• 

	

'Ante a lintsig,..ocia de ver á no-. 	• 
5,•0 ,rolou de deereto dy eniancl- 

- d 	trdlo.  a.trinado por V r'ic'a
rinão que 'reguit.."irtecá o bstCuto  

• Mos trspeltwarnente clentillea,r 
Sr 3Pre"ndente eles problemas 
vautados, estudados e coeicluldos 

. nestr. orsenibléta. 	• 
Tendo sido encaminhado ' V • 

•FO'cil ,o projeto de deoreto 
e.asanefaçl.o, deixamos aqui o nor-' 
so pç*reeer, o parecer do Incho. O 
*11'1k:o tiidividuo que nr.c, foi convi-
..(1Wo 4i'dar seu parecer a rexpelto 
'da, emane11 aTáo que o vai et±ngir. 

Antes' de tudo,. qua,eg,;rachs r4). 
lentlyar. troeho da carta de Andi-
la i11ÁCio Z'aijant,g iva• ir Ereia benit 
deve c:bilhar:et 0.oje. liest,3. Asseri-
biéla torilarte.s á dizei az :temas. 
nelsaftoapenns Utitten05 aiglins dos 
sop pansacnentes ciso 	• 

X,erniits.-11o4 dirifi lr eate • do-
ex.rriento etr, nome dos indies 
hain'..an1 'o imeiWo tr.vritd,rio brasl- 
le;ro, 

Cr Pre3Idettc; ílac 5e la talo.;, • 
.00r nome novo /filar. 'untendor 
awnente , sua 1ing rn rieterrir, e 
nau comPree*Wee. 	aritcs dd.• 
pay!, Mor • r oorroreadsNo. 	kfr. 
No:Adente, tares cefi.e*ia ro.a c 
nosso povo ertende,ip caro, men.. 
selem, 	cn",•,01:t:ao 13.214uas, 
cetino .rrite.'oneu l. .4e odeiência•A,A 
rg,ra..iiritmkn ;ken nervÁ 

(j)114  
ItIpir$,'exérro chegurIN s. de Çua!-
(áuel. pcvo; ter 2e quaS fo.isr. o c5ta. 

rteride40, 	1‘.1 
tor.O.r qtte o '44110e du IIC)40 provo 

3140 	-ro 	ãie routilo npe 
rots%, venda flue FIA . W:314 reskan- 
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tos, comparadas com o !encruo ter. 
eritorio brasileiro, que tínhamos no 
'passado e pleno domínio de posse, 
estilo sendo usurpadas pelos 
brancos, 

O que mais nos deixa perple-
xos é• que neste• estado de coisas 
é que se lança o projeto de decreto 
de emancipação, (mande sabemos 
Mie vários artigoeda nossa lei. o 
reeteteto de incito, não foram 
carniv 

O que mais ellen*" aterieãu. 
e que tom sido objeto de debates e 
denúncias no selo de várias enti-
dades de ambito nacional é o se-
guinte: "'O Poder Executivo fará, 
no prazo de cinco W108. a demer-
cação das terras indígenas ainda 
não demarcadas" (Art. ilen 

Assim como a opinião piibllea 
condenou essa emancipação, tam-
bém nós, em nome de_ comunida-' 
de indígena brasileira. repudiamos 
ente. emancipação, Que ela seja • 
afastada do vosso gabinete e que 
sejam levadae em consideração 
noesas exigènclas. Que veja cum-
prido este item da lei que parece 
une dos pontos vitais que a nova 
lei quer evitar. Que se reconheça 
o índio como herdeiro e dono le-
FR:ano de suas terras e que as re-
serves sejam reconhecidas como: 
propriedade coletiva das coneunl-
dades indígenas. Qualquer OMISSU 
ou falta de interesse sobre este as-
perto será atitude que nos levará a 
concluir que a emancipação pie--
dida pelo Sr Ministro do Intetior 
é nada mais nada menos uma 
atitude hostil c mal-entenslonada 
centra es comorildades indigetied. 
Port ante condenável, 

(moei arsiao do FAMOSO do 
diz e seguinte: "As terras 

indígenas nIto poderão ser Objeto 
de arrende mento ou de qualquer 
ato ou negocio jurídico que res-
trinja o pleno exercido da posse • 
direta pela comunidade indigena 
ou pelo sevicola" (Art. 18). 

Sr Presidente.. bem sabemos o% 
grave probiema que enfrentam as 
comunidade?. indígenas que Uni 

.,• 

: i • 

suas terras arrendadas pela pró-
pria Funai e que agora. se  vê In-
competente de tirar. os própion 
intrusos que ela assentou em lios-
ea área. Ouras são invadidas sob 
o olhar pacifico, quando não com 
o próprio apo:o de chefes de pos-
tas ou delegados regionais do Ór-
gão de prOteçdo ao índio: Caso 
concreto. o de ,sorairnee, onde o de-
legado da Evoil permitiu os in-
trusas a invadirem as áreas indi-
genae, conforme deoelmentoa dos 
ebe:es indigena3 reunidos em as- 

¡ 	sem'r.tétu ciei  
O mais grave de tudo isto e 

. 	• 
 

quando um ato de violência pesa 
• sobre uma comunidade indígena 

que já n.o tem perspective de ver 
suas terras devolvidas, corno ocorre 
com os kadiweu dc Mato Grosso 
do Sul que tiveram SURA terras ar-
rebatadas com it, perroiseão do +rr- 
gão competente, a Punal. 2m:ellen-

- te arrendamentos Estes 'Mesmos 
4 Invasores formam hoje a Associa- 
• ção dos Arrendatários da Reserva 

dos Xadiiveu, com forte aparato 
político regional. 

O Estatuto do Incito em seu Ar-
tigo 60 diz: "órgão dc proteção aos 
silvícolas fará divulgar e respeitar 

• .. as normas da convenção 107". Eusa 
convenção defende a;w>sers'ro ais 
rnentares direitos e' sondo o Brasil 

( uni dos signatários dessa conven- 
ção tem a obrigação de execueá-la, 

. especialmente no que se refere à 
• nossa liberdade de comunicação e 

expressão. Tete vem ao caso porque 
¡' 	hoje denunciamos a ação policia- 
' 	lesca que a Funai vem exercendo 
ee-•• 	as eamudicindes 

proibindo os indios de partielpazein 
• de encontros e rotrunes. Ao que 

parece a Fula: teme o que é dito 
nesses encontroe onde nada mais 
faremos que .rela.tar nonas lutas e 
fracasso;. 0.5 crimes praticados pe'• 
io branco nas comunidades nas 
quais . cada um de nós está inte-
grado. 1.im fato que marcou pro-
fundamente a ne' .••• memória foi a 
dissolução de 	,-eibléla de SUI:U- 
MU, em feereenee, u que contearia a 
prdpria Lei n9 tç 371, de f, de dezeir-
bro de 1067, que autoriza a 
ção da PundaçSo Nacional do In-
dio, a qual diz em seu Artigo 19. 
item I. que compete is Fuoe.1 "esta-
belecer as diretrizes e garantir o 
curnprinienlo da política indige- 

..  
M nisto. baseada nr's prinels 14"‘• .. 

guhites: -- reripelto à penca do 
índio e às Menti/1;6es e comodida-
des tribais". 

.Sr Presidente, não estamos 
querendo ditar normas e Me, pois 
não somos nenhum catedrático, Ju-
rista ou teolego, mas Simplesmente 

	

' 	queremos deixar claro as nossas 
exigências imediatas que nem as-
segura o Eetatuto do /odiei. 

Não nos' Impressionam RS de- . 
ciataçiies telbs pelo Sr aitoletro ou 
pelo presidente da Flanai atravée 
tia Imprensa, defendendo a eman-
cipação. Porque sies, as vitimas 
dessa pnlitica, SUMOS os *nicas a 

. 	• poder dar o parecer sincero sobre 
o que representa esta emancipação. 
Porque se RS palavras bonitas re-
Solvessem o nosso problema, hoje 
não estariamos em situação tão dl-
fluente dieduela que o 'E:rotulei' do 
Lidá) defende. Pois a emancipação 
desejeda pelo Sr Ministco trará a 
de•strIbaliração das conmnidatics 
indlenas, ecrerquenternmte a des-
trnição coletiva, e ineividlial de 

1 seus componentes. Porque o ilidi° 
1tem de viver em comonidades pá- 

	

, 	orlas, em plena Ebar- c1;,.de de tradi- 

	

1 	ção cultural e liberdade de possuir 

	

1 	a terra. 
Sr Presidente, expirado o Ara- 

	

i 	zo da. demarcação das áreas Meti- 

	

- t 	avenas, queremos cientificar V Die..ela 
que as. comunidades lndieenas 
acham-se em pleno direito de de-
fender e desintryear suai ártil,:f, 
Caso o °riflo competente. • Fut:el., 

't não conclua a demarcação das ;, 
/ • arem Indigenas. Concluindo ode 

nesta data na qual expl:e o r...u',o 
de demarcação das áreas irklig.,:- 

	

: 	1/3P, exigimos que seja elimprdo o ! 
i geie a lei manda e que seja reina.- ,. 
1 . do o projete' de Led de Emancipa- '., 

	

, 	.  
.• 1. ção, da autoria do Sr alieietra ' 
• , etuneel Reis. 

, • • 	'São os pensamentos de 1.rolo e; 
d ': brasileiro, através de seus repree -. 

tenlartes hoje alui preeentee: Ke.- .., 
; ripuna, Palll:ur, °alibi. •Deesana, 
1 Apurtna. dam:medi, Taeirape. Na- 

	

. ( 	vante, Ilikbaktne, Nr,!Ci, Keleva, • 
i , Keigang, e (aiareni. Ary enCe.T,,a, '. 

reahzacio era Oelás, na cinto, de l'i 
• a 19 de dezembro pelos reptesen'-' 
tentes indígenas de Amapá, Anue 
zonas, Mein Orineee, Meto C+: r, 
do Sul, Nermdto 	in.e,.reei;;. Coe 

	

,r 	tarioa e Filo Otrante do Sul." 
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Os índios forurn impedidos de entro: PIO Puindo do Plonoito, onde pretendiam 
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A esperança dos Povt.a Liellaenua t •tlee tedee; ten. ate 
uniram e sua causa, •A a emidarieeirde dos prienice Medos. 
Tem grupos indígenas, cano os Tripirepé (MT), r,-ea e7tr.0 
der.m.remx.:.0 suas ter CAS por 	;1;qtrs ;u. 	eTenty va 
X3i1DEltria e Guarani do Sul cio Brasil, e neto recunerendo &Tens 
torras invadidee, através -de een própria luto com arcos e 
Roeu- para a veesonha dosluno ore rderí, 	cor 	47, 

ming-tirar as sures ferrem.-  Na peai  
neorapanhon a luta dee Curai dr. Aleeeees ejeta erpoliadoe 
suas terrae, invadiram a "Frezerele ."tè:lt.ln" 
COfieVabi, terror. dee pobres levrederen CoN tegieo, e,,., rr- 
mnndn•a ele ",peeerve leelleereda r 	ene.tedi trieietivel 
cerajesas doa ieeiee eeee, 	, • ,, • 	 e 

mais um decreto que crineeeuir4 C'.3 
rearmelee Meilen 	tterbbre n bifa dr rem trete elneneereinalira. 

-o i e. .2 9s7et 

"LEI NÃO CUMPRIDA 

• Hoje, 19 de dezembro, faz 5 anos que o Presidente da 
República assinou a.Lei n" 6.001, O ESTATUTO Ia° iI4DIO. 
Essa Lei diz no seu artigo 65: "O Poder 'Executivo fará, no 
prazo de cinco arma. a demarcação dee terras indiaenas, ainda 
não demarcadas". Hoje termina• esse preá). A Lei foi 
propositalmente não cumprida. 

DA DEMARCAÇÃO A EMANCIPAÇÃO DAS TERRAS' 

Ern, vez de cumprir a Lei que manda demarcar as áreas' 
indígenas, o Governo eata tentando rriddificar a Lei 6.001 
através do decreto da assim cherr.nda ENIANCIPAÇÃO. que 
visa substituir e DEMARCAÇÃO das ter: as pela emancipa-
ção das terras. A Constituição assegura a pores des terras 
somente aqueles que sito. legalmente índios. Forrnalizacla a 
einancipeção dolndio, ele deixa do sor legalmente índio e 
perde o *.eu direito à posse. de usufruto da SUA terra tribal.' 
Tirar e terra do índio, que o liga aos seus antepnesados, à 
'memória e cultura de sua tribo, é Uma ação genocida. Sem a 
terra o índio morre. • 
SITUAÇÃO DAS TERRAS 1NDIGENAS 

. 	. 
A situação das . terras indígenas em . nosso pala é 

alarmante! O quadro a seguir. mede nós nos limitemos aos 
povos indígena que vivem no estado do AMAZt3NAS: do 
ACRE e no território de RORAIMA, mostra a situação 
dramática. 

Devemos distinguir 5 Jipes de situação possíveis das 
terras indígenas no Brasil. 
1. TERRAS DEMARCADAS: terras indígenas que mediata° 
decreto ou medida adminietrativa foram objeto de demarca- 
çao. 	 • 
2. TERRAS REDEMARCADAS OU REDELIMITADASi 
torres indigenes que foram objeto do nova deuvacaçáo ou 
delimitação, mediante decreto ou medida .utbuirietretiva, 
sofrendo alterações em seus lirnite'ii,"-Sélraerte prejudicando os' 
índios por uma diminuição da érea. 
3. TENRAS DELIMITADAS: são as que foram objeto de 
alguma medida administrativa do órgão oficial ou decreto, 
Presidencial, fixando seus limites apenas no pape: sem 
demarcação real. 

4. TERRAS - INTERDITADAS: 'terras de grupos. 
indiezenne ainda em fane de contato que foram objeto do . 
medida do órgão oficial-de proteção, impedindo a presença de 
pessoas estranhas dentro das mesmas, embora USO quase ;. 
nunca seja respeitado. 
h. TERRAS SEM QUALQUER PROV1DLNCIA: terras 
indígenas sem nenhuma das providóncisa sorna mandooadea, 

AMAZONAS , 
• 

DEMARCADAS: - a maidria dal terras doa Munduruku. 
DELIMITADAS: - um •pequeno grupo Aparadi o um 

pequeno grupo Tulruna • 
. 	Malvé-Sateré, Parintins, Maué-Açu o Andirá. 

LNTERDrrADAS: - as terras doe Waimiri-Atreari (rio* 
.Sto. Antonio,. Janaperi o Camanau) e. apesar • 
disso, Invadida pela oztrada Menet:e-Carecerei e 
as construçóes da hidrelétrica Belbina. 	• 

SEM NENHUMA PIIOVIDtNCIA: • 

-. dos Mura-Piruhã (rios MarmeloaMeici, Manieora. Caprina); 
- Numbisi (entre o 141e,rmelee Aripueni.); 

dei Tuaano (bacia do Rio Negro. Tiquia,u Papatiae 
• Waupée); 	 , 	 • 
- qeare ti totnlidedo dee terras doeTtilcutus (rias Solan5es e 

Içá. e Lago Beruri); ' 	' 	 , • 	. 
- de alguns 'grutele Ratukint.; ,Rexinaua a Kulim, que. 

habitam no Amizor.'ide fintei, Envire, Jurei... Pwus); 
••••• diteMeyoruna (Alto Ruí. Curuçã, Vele do Javari); .' '. 
- dos Hewneib (entro o Madeira, Iluoslwelt e Gipnraa) 
- dos Parintintin (lleppiere,fflachado, Ipiruna, Pepunhae).. 
- terras doe Yanomami (rios Derneni. Cauaborie, e  
. Maturee4) 	 . 	• .., 

- tarrea dos Apurinã (médio tl baixo Nraa) 	, 
- doe Biiniva (rio Içana) 	. 	• 	. 
.e. dor Berneneo, TiarA, Puspá, Ti4.r.nen.a. Crtrapan3, J!,1*16. 

Vir.LE,o, Juril.i..M;ri ti, Pare, Psi!o•Tapvi.u, 1.r.:4-Tr.pui.a. 
.Seuel, Siriono, Tuyuke, prekc'ata e Watits1;1•IioVadia 

• (todos da bacia do alo Negro); 	 ,. 	 . 
- dos Cebewa•Cubco (entre o Vaup.Sti e Colmatam); 
-- Deui (cabeceiras do Tapauá);  
e- dos Diahói (rio Preto e Alue Marmelos);  

'ACRE 

Todas as terras indigensa deste Estado encontram-8e no 
Caso 'rias que não tetra Qualquer provid."mcia no eentido de 
garanti ias. Sào ne terras: 

dos teateldna (rios antidituba, Dia e :lutai); 
- dee ll'exineue (rio Fadara, Greeório, Mora e.Jutal); 
- doo rulina (rio Chenaies. Eneira, Juroa e Jotal); • 
- dos aerninawa (Chendlee, loco, Acro e Junta); 

• -.dos Keepe (alto Envirs e Alto Juruá); 
- dos Papava (Alto Tarauticá); 
- dos Mantineri (Alto laco); 
- dos Pofaranea„(Alto Moí); 

RORAIMA 

Não há áreas infligem; demarcadas na Rorainee, a ,alo 
ser o cego dee Makuxi, cujes terras foram rxr,..Y,mARcis.-
'DAS (c-eloniznção do INCRA) numa reserva çue eão atirai:1ga 
metade do grupo. 
INTERDITADAS: - Waintirl-Atroari 

. - 
SEM NENHUMA PRO1'1OreNCIA: •- 
- es terras dos Vanontenti, apesar du sua eittraçãe exigiria a 

criação do Parque Yeacereini, e aponta das divernns 
proveetris eleberaaer rete Pre101.111 ne urir em,. o eneeenialue. 
das à Penni e ao Governo. 
- as terra!,  doe Asvake (Alto TirniricaB); 	• 
- doa 'Paurepang e inaeriko (f Inteire com Venezuela); 
- dos Wepixona (Baieo Uraricitera e Alto Rio Branco) 

•' 	dos Muyonsong (Alto Auaris) e doe Watariei.. 

EXTERMÍNIO P. EMPRESA AGRÃ.RJA 

Esta fúnebre &atenção é O resultado do quite.,  quinhentos 
anos de "política imagetliete". Apetite!" me et,  eeeete, ferem  
cproximedameitte cem povos iedigen•is ex:erieine!' ai. Perre; 
be-se nitelantente uma aceleração (lega. precoeen ~eito de 
extertnieio nas Ultimei décecles e. CfrPeCin...r;rf,.7.1.e. aos eeamee  
dez anos. Em resumo, o prenses d, (7.,..-.4apropriaçtio das 
terras indígenas deu-se do seguinte modo. 
1 - O índio era dono. e defensor de sena ferres, antes da 
chegada dos brancos. 
2 - 	melo momento, o Estado se fez defensor de terra dó 

&imitiste que ele continueese dono. 
3 - A partir de 19u0. o• F2eitedo se fez proprintfrio e, de 
palavra, teneiném. "defeteier" desci terra. 	• •• 

- Agore, ovar o Projeto de Eme ireeielo, o Mielafério do 
Interior quer acabar caia os grupos indigenes, t:texide-illeti e 
posem coletiva sobre es tetro; qee 	neeiro leOreierto.a 

• área para o novo la ti:una:a..et): o erneneas 	ia. i'•••• 
sobre contratos de lexplurnção roeloted do uoresta reneenti. 
es, como urna das epeetes para o. deernvolvintento da 
regiiio", confirmadas 	preeiriento do P.vaituati, :9rneacaro 
de Desenvolvimento Viorce.al (trefelee 	 (4B 
6.12. pe. 9), ene oseuetetioree. ..)eiere•-• e ,  e 	ti 	ceie to 

• agricultura esta:vem veia dieponibilieeee brutul",.leilue com 
.um olhar saudoso pata as ferrai 	teneetiule, atsiio ite 
encontra n tutear dennieede. &meter:Sra." letiaeeee cote ter ree 
neioalernercndee, feriem temer ufa receteem "brvAir de 
desapropria:ao o octesteçao (38.3 terras da Amazóele. Na cobiça. • 
da terra nata terá mais distinção entro índio e caboclo. 

ESPERANÇA: OS PROPRIOS. iNtPlati; 

melam &caba trotando lerateen ore alise tree, eei eeeree„ aa  
eobrelavancin d.o, povoe imileeeee iineert!•. 	resm ceie-Ne:1,1 

• 

--dee,  t'aveerindi e lçrmainer; (tna-lie Pene.); 	 e e. • 
- deo 7ae'eri 	/51.1. 0 	l"rre 	•teeeriba, jopura e 

de nosre. dignidede 1161XY11.0.-W.: eeperanan dee 4;4ÁIVIVIvar em 
 grupos minerttarios numa tiereedede solklária. 

Mertnee, 1f eitderendiro de l'Y70 
paz com 

a ; e• 
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O .1"4timo PORÁ/TU/4 denunciou a' matança de mais de •40 índios Juma(bora 
no municiplo de Tapauá, indicou nomes de envolvidos' e mostrou a perspecti-
va jurídica . do caso. Entretanto correram muitas lágrimas do "inocentes", 
que sabiam de tudo. Juridicamente chamamos isso CUMPLICIDADE DO CRLME. 

Assim o Sr. Daniel -Albuquerque , atual prefeito de Tapauá, lavou as su- • 
as mãos em inocência., alegando que"desistiu" da suaposse de terras no Iga-
rapé da Onça (afluente do Rio Itaparanã) , logo quando soube pelos seus fre 
guesos de "vestígios dos indígenas" (em 1960). Na verdade, a terra foi ne-
gociada com o Gr, .Pélix Conceição de So-aza do qual passou para as, mãos do 
comerciante .  Orlando Prança, que se torna cada vez mais a figura chave do 
crime; • 0 Sr. Albuquerque confirmou em carta aio jornalista Andrade Neto do 
30.10.78,. que Orlando França z  "através de credito dado por outros comerci-
antes, organizou uma expediçao com a finalidade da extraço de sorva e ea2 
tanha a qual se deslocou para o Igarapé da Onça no principio do ano de 

O Sr. Albuquerqi.e soube também na epoca (1964), que "houve um choque 
gigkentre esses indios e , fregueses do comerciante Orlando Prança.unesee "Iga- 
Aez5 da Onça. Que saber inocentei- 	 • 

Em matéria paga, a• UMA VilJNICIPAL DE TAPAI . declara "olidariedade" 
rara com -  o Sr. Prefeito 'de Tapauái 	 35/11/78) e "acrescen- 
ta,' que os Vereadores ..Aluizio Januario de Souza, Jose Ri.U...mar Gomes, 	Ivo 
'Parreira de Souza e Antônio Gonçalves :de. 'Andrade, residentes neste Nunic{- 

pig, desde antes do anc do 1964 

	

,,,, Á 	ate o presente, sabedores do 

	

PERDag, 	incidente entre corveiros (? .p. 
igr2=1"rr , wif 

OAB;".,... 
Ei..s. S.  .. diou Junia, acontecido no iga- 

„ JÁ o à  ".,... 	rape Onça, afluente do 	i;.,-;,0 
',..........,SAREM , 	 Itaparana, fato nof(Srio neste 

(oQuÉ FAzElvil ' Município, . declaram-se dis po:1 
tos e desej2so$ cm prostar de- 

O 	- 	(§ '•. clarac.16ee as autoridades com- 
0 	 pe tentes" sobre aquele crime. 

...Se. um inargina,l, que rebouum 
toca-,disco, passa horas no pau-

, de-al'are. ou na "cacimba" para. do 
durar serx colegas, método que 
contestames_pro:Cur,,.'.n.TaCIlt C :, 1:/01: 
que então irão se fez um inin,,:r i 
rogai:O:d.o qual ificado claque- .-.., les, que - em arrçy,e1:or p.-ibl;,(,, 

' i cos - se confessam u...e.;.r.zrea (tu ifià, 
:• tença de mais de 40 Indlos? 

• houve ),Tia.evacre:  
viventes Elo • massacre e teste-
Imuk1.3.8 . Onde estão os massa- 
crado:coe? Quem 'fica 	cor 
sente! 

O cal run.cleth Araujo prg.  
sídente da YIP:4.1, e.cclarcu paz 
°castão da sua visita à Manaus 
(24/10 )2 que iria Nrmr1-...r 
vestigar o caso. i'.vecisa'no.., 

' 	da FUNAI em que pé es“. 
Jproeesso. A opinião 	pública 
gr..)3tr-!rin 	sp-r,  
re os andamenus 

"Se eles re calarem, clama 
ao as pedras:" (Lo. 19,40) -- 



mek) 	p i?),21(-13 

• 

S' 4̀  
r O CR= DA BASE DE ATALAIADONORTE.(70-NAI2 PROMETEUDARJM MOTOR  DE LUZ  E UMA 

GELADEIRA EM TROCA DE 5MA ENCENARXODA FESTA DE MORA-NOVA. PROMETEUEM) DEU,  

Marivaú (do nosso corresponde::-te Muna). "No povoado do Marivacu(Ipr 
gem esquerda do igarape; adeptos da seita messiânica do Ir.Jose.daCruz), ul-
tima vez, a festa'de Moça-Nova ("relação") foi feita em 1976. No povoado da 
margem direita, não se fazia tal festa. 

O chefe da Base de Atalaia do Norte falou com Divino, Chefe do Posto 
Narivaçu; parar encomendar a festa de Moça Nova na margem esquerda. Era em 
agôsto de 1978, Eles, convertidos à Cruz, não quiseram fazer a festa. Então 
o Sr. Divino falou com o chefe da margem direita, Leopoldo, pedindo fazer a 
festa em 16 de agOsto;em troca prometeu dar um motor de luz eumageladeira 
para o,nosso.pavoado. 

No dia podido, 16 de agasto, ,.fizemos a festa. Eram 3 moças: Princesa, 
Marta, Raimunda, sujeitas à ceremonia. O chefe da Base de Atalaia, e muita 
gente (atj estrangeiros) chegaram para assistir a ceremônia. O chefe da Base 
f u para os visitantes, que a festa de Pelação era para matrimônio; e não 
ég,hrdade; Não e para matrimônio..Casa quando arranjar o noivo, a vontade. 

Depois da festa, esperamos o pagamento prometido. Chegouummotor (i.e luz 
de 3,5 HP, e ficou no posto de Marivaçu. Não recebemos esse motor; alem dis 
sop . esse motorzinho não seria suficiente para. iluminar nosso povoado (32 ca 
sas). Não recebemos nem fios elétricos prometidos, para diétribuiçãodaluz; 
não recebemos a geladeira prometida. 

O povo daqui está enganado e perdeu a confiança com o chefe de Base de 
Atalaia. Espora e reclama o pagamento prometido. E dizem, que'não vão mais 
fazer festa (outra vez), sem receber pagamento adiantadamente." 

Diante desta denUnola-~sperada, Que PORANTIM recebeudacomunidalde 
indígena dos th.kunas de Marivaçu, se :arpoem sérias perguntas aos responsa-
veis da FUNAI. 

Por cal.(5' os "convertidos à Cruz" não ,verem mais fazer a "Festa da Moca-No 
vau? 

Embora que Marivaçusejauo núcleo Muna mais àculturado"(Cardoso,1964), 
ampre se celebrava a festa da Moça-Nova, um ritual de iniciação, que faz 
pallhe da coesão tribal; Sua proibição, como j o caso do movimento do ïr.Jose 
da Cruz, leva a desagregação cultural do grupo. Os-que a culturr. vlus .  'me 
depois o fanatismo religioso doe convertidos contra ós não-convertidou. Au-, 
toridades locais pensavam poder fazer o jogo com as "Cruzes" contraascomu-
nidades católicas, administradas pelos padres capuchinhos, 

Chamamos a atenção para o seguinte: Qualquer orgao pilbiloo ou neoretd 
do governo rerderá o controle persuasivo das Cruzea". No .precisamos olhar 
para Jonestown. Basta lembrar as 4 expediçEes militares contra os CAMDM 
(1896/97) ou a derrota militar do CONTESTADO (1913/14). DePVs3 d- i-rovil.~-0  
da "Cidade Santa" o movimento messiânico se torna ir;conlrolavel. Temos no +,:i 
cias, que os alicerces da Cidad?, Santa do Ir.Jose já foram instals.dos, Ms's 
hoje, a derrota militar não esta mais ao alcance do poder páblico.Tamb(çm ;CJ, 
cam!fora. de cogitação as "soluções, que foram dadas aos 7 movimentos messi: 
ânicos, anteriores às "Cruzes" entia4os mlkuna. Estes acabaram pela mao arma, 
'da do branco, por epidemias, fome ou 	surras do capataz daQuirjud 

Quem . chama¡ de um dia para outro, • , 00 adeptos para capinar as praça 
públicas de Sto.Ant3nia do.Içá. pode chamá-los um dia para outra finai ie,ade„ 

- Por quA a FlálIjsz.pove  a foicloriaoaq/comercialização da cultura indige 
na o .ama diste a aou desaParecímento? 

Nevc.M7 gergaeira e ,raol6:raerEs pela: encenação de =rito de iniciação 
ligado -a 10 menstruação da moça, mostra o total (1=c1cpc: 
na, Quem exige festa de iniciação no dia marcado paxa os turistas ou no f uo ae- 

, tembro para os patriotas (Vendaval 	prama a a r-sa a +4 ie  4 r,n 	4,5.w ti ir 

depois nem paga sua promessa obscena, a', alem de aça' p.solissionmanhe inecAl 
petente, moralmente desqualificado. 

O Juruva, cacique Xavante, tem razão quando.levaaseu gravador "paragra 
var papo furado do .branco; branco sempre enrola". 
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Suscitou grande esperança a notícia da FUNAI (Critica 4/12/78), que ain 
da em 78 seriam demarcadas as terras dosalndíos Saterè-Maue, porque isso ia 
garantir as terras 	para 1800 ...',ateré do Rio Andirá (Barreirinha) e para 
1000 Satere-Maue do Rio Marau (Maaa5s)... 	. . 
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Pedimos os responsáveis da FUNAI, que volfiem a demarcai a area pelo rio 
'Ouruai, conforme a promaaaa feita ao tuxaua Emílio, desde ,;ja que não existe 
ordem contraria de Braaília! (Os 35 km indicados por Braslia 	raio flexíveis 
e ajustaveis conforme a realidade local!) 

Queremos tambem chamar a atenção para estrada Maaies-Itaituba, prevtsta' 
pelo Projeto Radara (veja o nosso mapa). Esta ia cortar no meio a reserva doa 
Satere-Maue e acabar com os índios. que ' os 'responsáveis providenciem desde 
já uma outrafttralal O Guaraná de Saues sempre chegou em Cuiabál Depois de tan 
ta luta, os índios não.permitirão a v4.olôncia desta estrada na sua reserva:- 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•memomommém 

O Map'a.: mostra a área 
prometida pelo galo Is-
marth ad tuxaua Emílio 
em recente viagem è. Bra 
sília(pelo rio Curuaí7. 
Porem a aUfnã.T.CãWOSill 
está sendo feito dife 
rentemente: 
de Ponta Alegre para a 
boca Marau de onde se-
gue o rio Urupadl para 
sulg, dobra com o rio 
:uru para o lesteVe 
s cabeceiras do rio An 

dirá e de • lá para o rio 
Mariaquã; sobe o Maria 
quã e volta para Ponta 
Alegre. ' 

Umuti . . 1  N, 	
\ 	 Novo Vido U • 

Torro Snto 9 t  ,55 
..4

.' ...  , 40 Ní 	, 
 I 	, 

A ordem de Brasilia t 	 I •a, . 	 :.r 
não trazia o nome do 	 / a. 

 ,:ir 
ha.. 	a‘  ..".... 4 els afluentetoue deveria , 	 la___  ,,  a 	 

leste. Então o Sr.Auteg 
ser tomado na direçã.o 

...,,,. 	

afic ,a a, a ‘,-aa. , 
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a.aa funcionário do DGPI, que 

sar c om indiolnem andar 	
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pelo mato, achou con-, ,...,--c 	 ,,,„aaas  :p 
veniente ;Logo dobrar po . ir 	

......, • .....44aa )/ — 	Somo Antonio 
•••• ... 1, / 	- 7../-1  • i  0 Retiro' 
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lo Majuru, atualmente 	 / ( 	"" ia • --3 

ocapado• por duas vilas, uma na boca, na margem direita, e a outra,Caruatubal  
margem esquerda. Esta ia ficar ate afora da reserva. Advertido sobre isso,• 

elo Sr. Raimundo Dias, chefe do Posto Indígena Marau, o Sr. Áureo augarauum 
deslocamento da aldeia de Curuatuba para o outro lado do Majurá. Aviaado'. pp 
lo Sr. Dias, que esta soluça() não seria viável2  traçoua. demarcaçãs em volta 
da aldeia Curuatuba, que 22sim ficou sem os limites naturais de um rio. Na 
prática cria isso sempre problemas com a "frente agraria", com fazendeiros ou 
posseiros. 
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Confirmado: 
111.114~111•41.111~ 

CIMS0 de PASTUR.A.11 

ASSEM3J1IA REGIONAL do OrtviI 
•••••■•••••••••1Ni101,1"111•11.11.011,11/1 	 mi.,./.11111kMINV.10m 

do 23/l 'até 31/1/79 em Manaus na' Casa 
Jordão dos Padres Salesianos (estrada 
do Aleixo, km 5). 
Aguardamos ainda sua insorição: 
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2:10 MANieNSTO DOS ESTUDANTES CONTRA  EMANCIPO:X.0...0s estudantes dá Universidade do amazo 
nas, através do Diretório Univei.SEZRo e dos Centros Culturais, manifestaram-se 	na 
conferencia do.  Gal. Israarth publicameaCe contra o projeto do emancipação das comunida-
des laggenas, quando distribuf.ram e leram o manifesto. na  presença do Sr. General. A 
pretextio do emancipar o Indio "o prijeto visa a tomar as terras dos ,Indios mais acesde 
voas a voragem dos grandes latifundiarios o empresas multinaaignais: O projeto consti:a 
tui tombem a arma eficaz para exterminar a organização social e cultural das comunida-
des indígenas. PortantO„ entendemos que dMinistro Rangel Raia, ao forçar a aprovação 
do projeto tem interesses específicas no execrado projeto, interesses ligados diretarai 
te aos,grandes latifundios e empresas múltinacionais.n. 	 e 

28.10 CIMI nmATE COM OS UNIVERSITÁRIOS - O Secretário Geral do CIMI-Nacional;• Padre Eg-Idio 
Sehwade, atendendo o convite do Diretório Universitário/AM., proferiu palestra sobre a 
problemática ind4ona, na casa do estudante. Prure Eddio denunciou a irresponsabilida 
de da FUNAI por nao cumprir a lei, que determina a demarcação das terras ind:Cgenas 
por ameaçar as comunidades indígenas com um decreto feito as escondidas, chamado pelos 

da 'Pilatosi: ibancipação. Na oportunidade surgiram varias perguntas questionando o papel 
IMF estritamente religioso e sacramental dos missionários frente a realidade. Padre 

• Sues respondeu: "Evançelizaree anunciar uma Boa-Nova. Uma Boa-Nova se anuncia diante 
de uma ma noticia; a ma notícia para os 1.ndios e,o roubo do suas terras, desprezo pela 
sua cultura,• o imposto projeto de emancipação." O anuncio da Boa-Nova, tem que partirdes 
sa realidade funesta, mas concreta.. Portanto, em assumir essa realidade, o missionári6 
vivo a solidariedade humana e a fraternidade crista." 

.29.10 VANIFESTO RFT.IGTQSAJ - No Ultimo domingo de outubro a Pastoral de Juventude de Manaus,  . 
ganizou uma-Caminhada Missionária, que contou com a presença do D. Milton, vários pa 
dros, reliaiosas e mais de 1.500 pessoas. Na 'oportunidade o movimento E.L.O. (n)eaja 
monto de Liderança o Opção) depois de prfwidos encontros do refle: &s sobre a problema 
fica indigona, apresentou-se com os seguintes cartazes sue resumiam as suas reflexãesT 
"índio - Primeiro dono da torra"; "Projeto de emancipação e roubar a terra do índio" ; 
"Emancl:par: Semear injustiça para colher. a guerra."' 

29:10FUndaçao do Grupo "Kukuru" de apoio a causa indígena como resultado cio Curso de Antr. o.
pologi,a Amozonica,. promovido pela Universidade do Amazonas. Para os índios Karib o Ku. • 
kuru e um sinal de advertencia, 'grande. sinal de. sanguiv„i equivalente a uma declaração 
de guerra. O Grupo "KUkurU", que conta com a narticipaçao de professore:, universitária,.  
os, estudanteSs.artistas„ operários etc. Propoe-se a uma tarefa de advertenoia e cons. 

• .cientizaçao da comunidade envolvente a fim de que os indgenas possam obter apoio nas ' 
suas reivindicações, 

17;10 cimurgwv.22, O Secretário Regional do CIMI anresentou na reunião do clero o proje 
to governista do emancipação das comunidades ind.genas e solicitou apoio de todos osàã 
• teres da Igreja de Manaus para derrubá-lo, antes que seja tarde. 	, 

02:12 Padre Paulo Suoss foi convidado a apresentar na última reunião do COMINA (Conselho Mta 
sionário Nacional) linha 2 da CNBB, as prioridades do CIVJ. Deste eacon-leao par-Haipa 
ram todos os coorianadares de trabaIhwe de congregaeUs aeLssion:e-ias do Brasil. 

03:12 O Dessana Luiz Gomes Lana de povoado São Jogo dá park4a de Pari-Cachoeira .k  no Rio 
Negro -,tesoureiro eleito da MC, esteve em nossa redação e nos inl'ormaa da iCela que 
tiveram de reunir opovo.de Taraqua,, -Içana, Yauarote, Pari-Cachoeira e outras comunida 
dos com objetivo de criar um territorio federal indigena em oorformidade com Art. 26a 
Estatuto do Indio".;  

16:12 ASSEM/}`.TA INDIGita. O Dessana Luiz Comes Lana •representou o CDU-Regional Norte •I na 
assembleia iriargana realizada nos diag; 16 a 19 em Goiás Velho. Luiz participou ativa . 
mente, fazendo parte da. equipe de red'a,..; 	dócumento, que foi entregue no Palreio do 	ii 
Planalto e ao Ministro do interior Range. 	I n. 

25.12 ÍNDIO JOGADO CONTRA ÍNDIO - Acabamo, 	receber inZermapSes da ârea de Dal 
• bina Eig.3-Zr, 	conta, de que e. 	vem utilizando indiou u.odn.re..d, Uri 
aldeia der CoatP'_.Á.  rio Canum73.(afluente do Madeira; munic. Borba), para os tra 
bailios de atraçao dos WAIMIRI-ATROARI na BR-174. Os nomes dov Umbu  -uca:, cri 
j OS 'parentes á em Cotá estão apavorados com a tarefa (3:rtg. rn..! 	T e ja rirn 

iY4 daram até celebrar Missa pelos seus irmãos era miseâo  

cã
os seguintes: Vicente G. Fer*reira, Rimund o O. Cardoso, Armando Vasconcelou, 
Juscelino Cardoso, Ilrancisco e Raimundo 	 .• ‘,.. 
rimo R.da Silva, Elvis de Matoà, 	 M.Blito Guedes. 
O CIMI denuncia mais uma das macabras táticas da FUNAI, que joep. o Índio ,(;0n 
tra o próprio índio, como Já fizeram oe"oonquistadoree" do soculo 16. 
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. uummfflinuE po AMA,ZONAS PROPU DEBAT"? SOBRE CTIT,ITURA RERTQUAL" - Com a realização do 
.wilwwr

Curso d; AcCropoloszia ciaazia, a UnivJãidacT6-15Usoa resa2ocCas ao procrias° de coloni 
i dia zaçao e "civiiizaçao" dos grupos originários brasileiros, questionando a desintegra ; Ilip çao cultural da região, sobretudo o choque com o avanço da tecnologia ocidental. (A Cr4 

Uca, 22/10) 
. a "DESLOCAMENTO DOS ZORd PREOCUPA A FUNAI"- A Delepcia da FUNAI do Porto Velho preocupa- 

g 	pa com o deslocamento de 3u0 iridios Zorós  pois nao sabe as razaes que levaram a se dos- 
locarem e teme a pqssibilidade de algum ato de represália contra os Surua.. kl, crag/10 , , 

tIWANIPACX0 INDfGEISA EM FaSE DE DECISZ:0" CA Cri.tica, 22/10) 
li 

T.• 

CR7.9N2 C Le".3 3 E 
deu nos jornais 

= 'Inovo BOLETIM AJUDA À REFLEXKO SOBRE O fNDIO"- O "PORANTIM" cumpre uma tarefa de defesa 
denunciando os casos de omissa() e conivencia cm que costumam incorrer os órgeos ofioi -
ais ligados à polf.tica indigenista; trata-se tambóm de alertar as missões religiosas com 
relação a eventuaib ambiguidades o inconsistências de sua prática pastoral e evangeliza 
dora; finalmente, se preocupara com a questão fundamental para o índio, a terralqueálõ 
esta de cuja solução depende a_própria sobraviWncia: ( CEI - Outubro - n2 143) 

=tia. Da!,TICA OrnaO. D03 WAIÇA.n "- Os colonos invadam suas terras, a FUNAI arrenda seus 
castailaas e rinalam.= à hidraetica de Tucurul(PA) irá inundar todo o território trio-
bal. ,(Folha de SP. 15/10) - E Tomo emancipação!!! 

IITSYARTft DESMENTE CORRUPC9 NA FUNAI"- O presidente da FUNAI, desmentiu casos de COTTUR m 
çao praticados por fUncionarios do órgão. ( A Critica, 20/10) 

a "W DENUNCIA GENOC41,19LO fNUOS yo-v2rs NO PURUS" CA Notícia, 24/10) 

o firkm CWW.CA. A ErAMTPAOID9 frp". Padre Antônio Icsi: "Se a tutela rotemanto en-. 

tendida e vau ou proteçao do andio„ a emancipaçRO que e o contrario da tutela, st pode 
&maçar o indio". (Jornal.de-Waál.iia, 24/10) 

a "ALERTANDO CONTRA ABUSO"- Assemblóia de chefes indígenas em 79 numa das aldjias da Pre-
lazia de Lireaí, visa garantir a sobrevivência cultural dos grupos em extinç'ão. (Jornal 
de Baad.lia, 24/10) 

tm "LEGITIMAR O GENOCfpTO" - O Diretor do Parque NacioiwZL do Zingu, antropólogo 0.1.5pioS3r 
ra, classificou o decreto de emancipaçao como "uma forma de legitimar o etnoal.dio". 

(Jornal de Bras".1ia„ 2440) 
lel liCONCENTRACZO"- A Comissgó Pró-inclio seção São Paulo, promove ato póblico pura protas 

tarcoAra o decreto de emancipação proposto pelo ainistro,Rangel Reis.(J.13e. 24/10) 

"AUMNTAM PROTESTOS C9NTRA.BEANCIPAgO" . (O Estado de SP. 2440) 

= 02,...2=1920111WCIPIrY9 DOS flnIOS É GENOCbTO" (Jornal do Brasil, 2./A.0) 
rir 	-7- -nu  . 

a "ISMART.R. M QuFavr_MMPAR nro'.-ST,TG43 Y&TE,DE M.Y.W Dru 	 1.n.OR0—.1)15-
JJ o G-jnaraaa a .?UWAI pode. abrir inquarito para apurar a morte doa 50 lnaJos, u porque 
embora não tenhamos provas concretas polo menos temos os nomes dos implaoados". (A No . 
• tIcia, 25/10) 

"CIMI APOIA MANIFESTO DO DIREI RI wrwasIztuo CONTA rmlNewrj.qt: - G cr,u-regional 
Norte I expressa apoio integral ao manifesto do Diretório Universitario do Amazoras. Se 
lidarizando-se "com a'atitude corajoso lúcida dos universitários", reconhecendo, 'cru; 
a estrondosa salva do palmas que recebeu.dos participantes após a sua leitura, mestra 
que a causa indlEena encontra um amploaapoja popular. (A Noticia e a Crltica, 26/10 

22  "PROTESTO CONTRA. EMANCIPAM.  DO,Le Em .Manaus: Veja Porantim-Agenda. (A Critica 
2Z71) 	 • 

a "BANGFI REIS INIMIGO PfiLicoNn 1 DOfNDIO" ( são PAULO, 21/27.10) 
• .••••..~,111.0.11••• 

= 	IITTT.F.a0 2 0 	 fi SITVACYLO TIPCIONi.f,"- A ONP,3 se nautt.faaton a raaae:.;.to 	naa-or±+,0riej Finan  

capaçao do inã.o: No governo assumira sozinho a reapoaaabilidade das oçaaa..i,aa,ao 
projeto". (Notfcla - Boletim semanal da C.N73r13 n2  43 27/10) 

iigks.cat, priowns. cormik0 rw,7;,,Q . rizinvraur. 	0,Ja os boi.. 03.111:;EIUQ (vau ;PeiÀ 

ras do ministro Rangel. Reis, prome Le o não faz". (A Nottela, 28/10 

"CRESCE A INVASKO ESTRANGEIRA - AMCANTA: ÁRA acalmam 	Critioa„ Q1/11) 
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g "250 MTLArS PARA EMANCIPAM  DO ;DTO". O ministro do interior Rangel Reis, res,oluu que 
a FUNAI nunca teve uu orçamento como o deste ano e que "no ano que vem, vai receber mais 
recursos ainda. El 1979 a fundaege dieeng de r4S 550 wilhõ'os". ( A NG"','Igar 4/10 
a0 :ÍNDIO HWTLEI30 SEM PSPA29 À'72. NO 	,:1" :(Jorna) do PI:asil„ 2eY.,.0) 
%.9.74, DA -t-JA:  v3NDJ'anA,3 	 LPGRO" a NoW)ia„ 29/10) 

fix 	 41. 	 S.  1.4 	••• 	41 oU'-v=0 	 F-dr 	CO?;,  Terri"  (A N°12..°°14  $254°) 
---4••••••••• 	amo 

w"NDIOS OCU?i'N FAZENDA FM ALAGOAS"- A Fazenda Modelo da Companhia do desenvolvimento do 
vale do Sao Francisco (CgDEVÉLSI, ), em Alagoas, foi ocupada por dezenas de •fenuaias 	das 
tribos dos Xaco e Cariri. Os -índios alegavam que as terras pertenciam aos seus antepas - 
sidos. ( O Estado de SP. 2/11) 
"MPRESN N .A.Fr Pnr,Julzo D Wi.VVIES". O Diretor da kletronorte„,  Jane Earcessat garantiu 
que ha uul eperfeito entrosamento entre a sua apresa, que esta construindo a hidreljtrica 
de 2uourua (a), e a FUNAI. (O Estado de SP. 241) 

auPADRE DENJWJA M'SSArE NO AM - O epiejdio atj agora desconhecido pelas autoridades , 
foi denunciado polo Padre,Paulo Suess, secretário do CIMI nó Amazonas, atravjs do "Poma 
tini". (O Estado de SP. 2/11) 
"PADRE Af:USA k1:1!\TANyk 	froms JUM‘0' {Jornal do BrasIlia„ 0241) 

4 iliíUPajr):PbA2V-Dii-MAáC -.= "S : Notáa, 02111) 

= "CIMI D1-7, OU, EMANCIPAÇM GENOC,Tr1921- Ao tjrmino da. reunia° de sua Dire.trlas  que con- 
gregou reissionarios de de. Frs eadoa, o ena emitelyi 	 qualtficando o decreto de 
emancipa9go de "legelizaçgo do genoorralio". (A C....1.tieas  0.3/11) 
• 72217ms Purmejl.„-j1:q As GA.p....144j[uLTT-ro-=-21  (A Celaleas  0341) 

Dora Noo,cyrs  que seguiu viagem para ii. 
a aMe;le do delegado foi arbitrárias  invadindo 

sularmente matvial da prelazia. Agentes da poli-
local. (A' Notícia, 04.41)* 

NDTM2p-E3F2.4 TRA NSPORMA_lln FIM& OUP9.A. ï A;12217jAll - Os indios que ocuparam•a•Feeerda 
Mo7i7lo 	 em-ilagoass  jaF.aspar  am as iilecriçjes da empresa que eaistiem no por 
t 	de enLrada da fazendas escrevendo no lugar "Aldjia Caríris-:'eocjs". (O ESP. 0.5/1•1) 
"CIMI 21.IER 	Do DELEN,110E wpwrynio Frunuj.,y1 	05/a1) 
teRnI,(f,?:C 	 DO-1141)104-1 A330C:Lnii0 dos Soci6losos do Bralil,dival 
sou nota condenando a emancipaçao dos índios por oonsiderÉ.-la um maio do legWeizaçã das 
invasEies das terras indígenas. (Jornal do Erasil, 0.541) 

"OS D131~0,121:9:1  - O Jurista DelMo de Abreu nallari, fez una anal se dos direitos 
âo ind?,gena; neste momento em que,  tanto .se fala na emeaciraçao 	índio, irae cLiz gila a 
medida. nao visa os que 	estão efetivamente integrados á oomun-ejá) nacional, mas procu. 
a 	ao que pareces  favorecer a ir te 	(O Estado de, S. 05/11) 

"..ENDI9LCRITICAY, 	 E_ZEMP,̀!4 GUERRW:nr RE 13.§....7.32:1W-  " 	NOTICIA, 07/11. 

= 1121JURNE Pqpnag SrWR 0. Ykr-MMI"- 4 ideia de crina° 'de ua Parque j tgo antiga co • —.... . ..wh,•••••••• -•••••••••• a. Hu t ••• -ae• 

RIO a propria FUNAI. O primeiro projeto data do 196% quando .o decreto chegou a maaa d3 
então ministro do interior, Costa Cavalcanti, ciue por razSes desconhdoides n'jre o levou. a . 
diante. Hoje novos projetos se apresentam e o ultimo deles e o resultado ,i,-, tupi  eretee:10 da , 
Prelazia de Róraiina. (A CrItica2  3.4/11)'  
lixaurcr, SUGERE çW3OA3. O :E-Às) in -1: o DE níA12111a0" - O cacique Aniceto, da Reserva doe Xa -• 
VanteG de Zo ííarcos (Tfirpea" 411-r ao lerijir;of,,J;sol Reis, depois ene recebeo uma 041a, • do 
projeto de emencipaçaos  para rasgar o docwento. (Jornal da Draarlia0  17/11) 

4 "PROJETO DEEMA=PAtZ0 ip iND-10 CfNICO E.  .r m ti .its- Declarou o presidente da Instuto • 
Lntbropos do là.asil, Palre Jose Viconte-War. (A Nedcia, 1941) 

4 "PTPXEM NOSSOS iNpros  IOURAZ" Pois, "eles niio molestam. Eles são sle.mbolos de elevaçao de 
valores. Sofreu wellas a tragÉdia ao es rem no camin4o dos latiü - 5ndios."(A CR. 19/11) 

= "D   rtCy FariE T" /0 .A.P O INIT:k GRSCURA:i' . •'.,i0:, FMA.NCIPaQI0"- A iSnica expaicaçgo para esta 1e:125e:ri- -a— 	a ,.- . 
dados  segundo o antropologo • :' Ribeiro„ e a existjncia de um tipo -de pensamento breei 
loiro, que começa agora'à moetrar'seua.poderes faseistae l  que ce envurson'en de ser Ips, VZ 

• es tropical.. onde temi miaito negro, muito lulato e mento indlea. (A CI.. 20/11) . 
Si? itc.parpo %mui DsmInE os nrErnms rOs fiarosli- ao 1,Lulaus, zur, grupo do •profeesor•ee tret - 	wr•••• ••••s::A.it Ir...~........44...t...4.' -...p-i.....;.....m..• d....e.%,.......im. 
versitarios, artistas, estudantes e religiosos se reuniram no dia 29 do outubro e Corma: 
ram o "grupo Kukuru" de apoio a causa ire14..gena. "Projetos C•;r1I-A o de 1  a• • ...-•''''.' 
sentam um golpe mortal a robroviWnoia das naçUos 2nd.genas", diz o grupu.Ça 1ÁÁ,,. 4..1.iá.v 

= trPilcorTo nn 7',}95 "7"M (1:7.0 P, .P,'./7 ADO" ( •TOrNit ao • Dra' r.3-r 1  •I ,.1 w, ,"1"1 ) 
la n,ja.W.IPijt A aii' 	

,
o't 	TJIYIA DO LAlaveeoaO . Afiruaçao e ao idvputado 1.f.;4..UU.I. $41,0 NOVU- 

7.""1",. ...7 	, 
	que 

. 	~ 	 fl eu ko,à134-2), u acusou o governo de, nitravas da emancapaçaos  querer promover ua ca'enora-
dio ind:fgena. (A Noticia, 21;41) 

in umun Umu' PRoTsv.4 CONTRA O pposwo D1,', aaNGELn  (a NoUcia, 28/11) 
, 	. 

••••r•••••••••• 

"11," 	 • ..44,  

• ni)",-Lv ZADO 'MUDE IGREJA E PR77.NDP,LAD3:;',2,. 
. pari, onde ocorreu o fato, declarou que 

um recinto religSoso e apreendendo irre 
aia Federal também se deslocar= para o 

• 
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e. ír;STOUROU  A CAT3F.CA AO CAIP. D.S212721  . Fm MOXL9,118)  tua multidão rentou;•eo ,,.... . 
I". 1 legio 4.--oea' esíano"Domingo Savioe"' para ver o coreo gessteadido no eillaot do fund.o.:e.-,:e.ea .... e, ....,.. 
'.. 	PrdiT.I.TOSO ARES' TES, de 30 anos, que morreu ao cair de ea ". Janela da casa saleaianae fratura 
', do. o arroio e a homoplata. (A. Noticia, 24111) e FIWYGOSO ora índio Tutano.. 

• VIU ¡ARA ',M FAVOR DAS MO.R.TAS RACIAIS" - O Secretária-execut.ivd do Programa de Combate 132 
raCiS-70"...(Tcli), orga=CW.aelho 24.1adiai de Igrejas. (CM1"...)e  Pastor Jose Cha.b.pend.a, declarou, . 

• que a posição do CMI o de que a torra seja. diatribuld.  a à. medida das necessidades. Pois, na 
medida em qua tira a terra ao índio, ao negro, o branco nao lhes reconhece esse direito, e 
desse conflito. 	nasce o racismo.. (Jornal de Brasilia, '26/11) ''

- • "ARITANA  Dr.SRESPEITO A D CHEFE DE F.SV.DÕ"' (Jornal de Bras-fl -re, 26/11)  
* n-1-°1° 8.°31'11a° 	Fflaia. "-  A Revista visto ó' 9  organizou una mesa-redonda com vários antropo -. 

.41, 	 • • 

logos, soc..elogos e linguistas, para debatorenila temanoipaçZol das sociedades inda‘genas. X . 
. • 	 e 

antropeaoga Carmen Junqueira, lembrou'que "não se pode esquecer tambelm que estarmos nwa Co 
°iodada capitalista, quer dizer, que essa igualdade de condições aos índios e ma falácia'; 
O sociólogo Jose de Souza Martins ressaltou que wo regime• de propriedade privada, parti e.  
°alarmante ode propriedade capitalistA da torro, 	negeoio que se choca oom as condi= 
çoos de ceaste/mia *da sociedade tribal."." (ISTO k, n2 101 2941) 
".tde!AI CONTESTA  crdi-ack DO BYSN..) DE .':S.0MIY"- O General Ismarth, distribuiu nota a inpnet • 
• sa classiricando como "descabidas, injIrT.OS-a-s.  o ridiculaa" as d.00laraças feitas por D'e.Z 

lir
" o Casaldáliga, em rooente congresso era Porto Alegre, afirmando que un.J.o iria questio , 

se os me-todos de assiste.'ncia aos Saias* estZo• certos ou errados, porque *a FUNAI existe 
para servir ao Governo". (Jornal de, Bras-Plia, 29/11) • 	. 

a "SraTANISTA CONSEGUE'  COIRA,IAR  OS ;GUralitS"- O sertfanista Sydney Possmele, info".'mou que foi 
realizado contato com um grupo Guaetrilitima tribo arredia do Naranhá:o. (Jornal. Efr.30/11 ) 

( '' gi ticEIS:ns COI 1,11.arr.i. DO ESTA.:.CUTO DOÍNDIO,,"- O ministro, Rangel Reis, entregou ao presidonto 
• — .,.. Goisol a minuta do Decreto do emancipaça.o. (A Critica, 31/11) ' 	• 

1 - ',MU riliciL„v,mikRus19.2F, iiREA,.5 T.nfenv.sm:, - Justif 	 tão por ainda 
após 

ter demarcado 
as terras dos Waimiriell.troa ,pelo fato de que cerca &e nove malooas, apos a delileitaeZo„ 

i 	foram deslocadas para fora da areai, (A Critica, O4/L2) 
et "ESTUDANTES CONDEMM Fl3n,MDE NOVELA NO PAILOUE.AMU"- Os alunos de antropolori, a cia UNT3 

drstribuiram ice esto de,nueiciar  elo a oxe,loraç'a-o do anca-  1.4, ja que "o estatuo do receio proit 
. be do forma direta, explicita e insofiame:vol, usar o indigena para fins lucrativos e de cai; 

vcrsao.y.iblica." (A Noticia, 054.2) 
r. . re "HI.,ANOI V.P..r.'.a. A FLOIESTA APP3,7ANICAlt- A floresta amazônica estimada em US$ 90 biliZos - ps? 
¡ 	dor) er cOlo7a7rr. ve=ada. Isso deerera ocorrer sob o regime de "contrato de risco" para teu 

dar a pagar a divida estorna, ( A Criticas, 05/32) 	.. 	• 
a NAOS 11 ANOS,  FUNAI AINDA  ESTÁ PRESA AS CONTRAT.),I.Ckt" (O Estado de SP. 05/12) 
az ii5•,MAPC):1:VO"-. A Seciete dos Americanistes de Paris enviou uma carta ao ministro do iate , ...• 	.... , - 

r, LanCel Reis: manifestando temor pela. aprovaeZo do decreto de emancipação.W.DR„6/.12) 
et 	1.10)TO OU A LETIIA. 10111411- ".poderíamos vender so •ente a madeira da ares que sara inialada 

. 	pela hidrelelica do Tucurui(PA)". Acontece que. a .....-ea a ser inundada :pertence* aos índios 
Parakane:, hojs na misetria, e polo Estatuto do indio todo o luceo proverejsente de. eereloraeJe ‘ 
comercial da arca indígena  deve reverter em beneficio da comunidade afetada. (Joraal. de Br 

• C6/12) - Bem dito a f e t.  a 'd a - 
eas'e..f, NDIO-..T QUATRO sè'AULOS DE ESPOLIACPP - A Associaça Nacional de Apoio ao indioreMILI) ,, dl 
M* .vulgou documento"cosrpromotenito-se, a rr.f.vol nacional e coreti'nental, com os povos 4 rv31  ro, . - 

nas, vitimas, nestes quatro seculos de todo tipo de ae'ressão nue resultou na espaliaçao de 
suas terras." (A Noticia, 0/12) r; 

Is " flJP ! CONFIRMA, VENDA. PA FLORESTA"- (A Not:rcia, 0842) 
'o,' a lema Iíff,Ti.T. 'C irnin: reit Nit9ÓÕbil,01-1; ..4, LEI". ( Jornal de 13rasi3.ia 164.2) er [,', 	o:e...e-e-- .e-- ,--eee.....,.._ 	, 	• .. . ,.e.--- 
s - 9.1.2310S VAO A Cm oaaa lo.aeGt.e Dr.t.il,LiVIÇPI, - Caciques de verias' reeloes do EIresell chegem. 	a . :,.. -,......„-............---ad—ea.......ada.-:-.- a.... 	 •   
í,  Brasalimara manter entendimentos com o presidente Gaitara. Eles soo em numero de 23 o o 
N1 	assunto o a terra, • pdis o prazo de demax•caV,ío encerra hoje, e nom um terço, das terras.  ¡nal r 

- b danas foi demarcadas, ( Jornal de Bras-il .-ia, 1942) 
• e 	

, 
• "CIMI DENUNCIA CINCO ANOS Lio; VIOLA-1.1r0 DO IESTA.TUM DO frMIG"'  (A Noticia 	e A Cratica) - V11 

, 

L 	- 	• , J) j, • • ja patina ........,_ 	 , 
I'. 	 . 	. 

- IILFAT ADMITE: ple';.MARC.o?.q.0 FáLHOU" 	( O Estado de SP, 19/12) . 
• "GF..Sit I‘I'ã RÉ.,C'EeE E ttlYWC3 D.3VIENA S.11' GrOrr13-1 do Brasil, 2042) 

i Ja "DAmeTe, DEIXA loipyjp4(.,...o DO NDIO P.AeRt.reMIEREDdi - O arquivamento doprojeto de emancipa 
çao; foá. pecado, NielekaeLifiV., a ,presie.encia da Republica polo Irrinie!To P.nr". P,rt.s„ eme fa • 

I 	lou: "Isso deve ficar para o proa .mo governo" ( *Jornal 
do 'Brasil, ;40/12) 

	

è 	-- 
' a "Ve.r..GAS n. JUSCELINO g.0AP&STAVAII f.n..C.f,,g9U.0 (Jornal de Brafn lin.. 20/4.2) 
- 013-1:ei-.)..7inUd £3.V.07r.flo:, .„) DE Ál7OIO AO 1.ri:fill:04  (Jornal C,,0 i3co.,5-),I:., „ p...,,,,,.4.„ / n. 	

,,,_ 
,. iimr,To Tereeeee,0 E reora lec.:3Tupa.e.D.'„ Moi PadlO W.G.T:í0"*.aL invasio do Posto Salde ema Surei. da yi-

lo. do lti.ozinho„ em Cacoar5 e o estupramento por um branco de uma ilidia casada, foi comuni-
calo ao sertanista 4:moro Cunha, que se encontrava anzento. O sortiuzista revelou que tom • 
havido muitos lances de viele'noirs no iterar.. iter. ( A. istoteciao  2142) 
14%/737 (I__~ 	X( C_Mg A...tigjtjt,nilr _,)11 (L. MeN+4;{ th..— _.2 271.2_)_... _T,54 te) . Mim.    - A __orrl fb Pin 4 roi 01 ;7 re •1 A P, .10....,,r1, fi.il g a  
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;',;" I ,  Senhor presidente, sabemos que 
vossa excelência já está sabendo, es- 

_ 

tá ouvindo e há do ouvir que "o sangue 
' do nosso povo não mais pode ser cone-tio 

nas veras", vendo que as terras restan-
-'- tes aqui nas fronteiras com a Gu'ana 
Inglesa, cc.mparadas com o imenso ter-

:- rii.orio brasileiro, que tínhamos no pas- 
- 

	

	'sado o pleno direito de posse, estão seu- 
- do usurpa.das pelos brancos". 
k-:-k-:-A reclamação, divulgada antera

. • pelo CENACcnselho Indigenista Mis- 
sionário, faz parte de uma carta encarai 

' nhada ao presidente Geisel por dl tu- 
•xn.uas, representando 15 mil indio's das 
tribos makuxi, Wapixana, ingarikó e 
tauraepã, que estiveram reunid:s de 8 
a 11 de janeiro em Sururrá, Território 
de Roralma, discutindo seus problemas. 
Os tuxáuas dizem que estão "sem saber 
por qual motivo o presidente não cum-
priu com a lei que assinou", porque 
"até hoje essa lei não está sendo proposi 
talmente cumprida". 

Mais adiante, 	tuxáuas afirmam 
que "o problema maior e :atasis difícil 
de se resolver é a invasão das terras 
Indígenas que n:s prejudica f rr. toda a 

• . 	 . - • 

nossa convivência.11  e ppontam 'os fazen-
de'ros" como. "os princípios causadores 
de problemas". Os tuxauas pedem "corte 
mais b_eviciade possível.a.s demarcaçãeá 
de nossas áreas indígenas, assim nós ir. 
dias podemos trabalhar com tranquili. 
dade nessas, áreas ind'genas". E prosse-
guem: "atf.: agora aqueles tais cidadãos 
(brancos) nr.3.2 deixam nós índios tra-
balhar, nem criar, nem fazer casa, nem 
pescar, afnal nos obr'gam a não fazer 
nada, querem ser donos de tudo nas 
áreas indígenas". 

Os chefes triba's de Roraima de-
nunciam que, devido á pressão dos fa-
zendeiros, "'ximitas e:munidades então 
paradas, corno (as aldeias de Perdiz, 
Napoleão. Barrelrinho e'c.,) porque esta 
mos esperando da FURTAI, que logo ve-
nham fazer as demarenees das áreas 
indígenas". 

A caril concluí afirmando que "&n-
da estamos esperando porque foi nos' 
pedido a esperar, no entanto já fazem 
vários anos que estamos a espera destas 
demarcações que há tantos anos ouvi-
mos falar das demarcações, mas até 
boje não 	sendo realizado. 

Os índios ouvem e discutem seus prot'e-rs: em S.:rumo 
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Notícias procedentes de Benjamin Constant, 
na fronteira com o Peru dão conta de que uma 
grande tensão ocorre na periferia daquela cidade, 
em que um grupo de índios tukuna 
dos, liderados por um indivíduo de nome Leonil-
do — mestiço,- descendente de tukuna que fora 
nomeado "capitão de' índio" e aconselhado a 
"fundar uma tribo" pelo antigo chefe' regional da 
Funai, Gilvan Brandão Silva — invadiu a proprie-
dade rural da firma Irmãos Magalhães Indústria e 
Comércio. 	 • 

Vários crimes de matança de bovinos e amea-
ças de homicídios,•,por parte de Leonildo e seus 
comandados, já foram cometidos, segundo as in-

. formáçõeS, com o apoio irrestrito e quase sempre 
a insuflação das próprias aturi.dades da Funai, in-
clusive o Coordenador da COAMA (Coordenação - 
da Amazônia) daquela Autarquia, sr.- Demócrito' 
Soares de Oliveira. 	- 	- 
ANTECEDENTES 	- 

As propriedades denominadas "Bom 'Jardim" . 	• 
Q"auro Sodré" foram adquiridas por compra pe-
los Irmãos Magalhães, cujos Títulos Fundiários De?,  
finitivos datam do fim do século XIX. Os imóveis se 

-localizam no bairro local denominado Santo An-: 
'tonip, especialMente o de nome "Lauro Sodré" 
situadó exatamente no local da antiga sede do Mu-
nicípio, antes de à mesma ter sido transferidas pa-
ra o sítio Esperança, hoje Benjamin Constant. Lo-
go;  subentende-se historicamente que ali. nunca 
fora território indígena desde os tempos coloniais, 
conforme comprovam as fontes informativas.. 

Devido a um desentendimento com o sócio-
gerente da firma Irmãos Magalhães Ind. e Com., 
sr. Alvaro Magalhães (o Vitor), o então chefe da 
chamada Base Avançada de Operações do Alto 
Solimões (BFSOL) sediada em Atalaia do Norte, sr. 

um conhecido marginal, de péssimanteceden- 
Gilvan Brandão Silva, mandou cha 	Leonildo, 

nteceden- 
tes, filho de índia tukuna e pai nordestino, Leonil- 

do, nào obstante,. possui Carteira de Identidade, 
Título de Eleitor, etc. e sua genitora é aposentada 
dO Funrural. Gilvan emitiu um documento nomean 
do Le6nildo "capitão de índio", para insuflá-lo a 
ocupar as terras dos Magalhães; aconselhando-o 
a "fundir uma tribo" mediante a reunião de seus 
parentes moradores na zona ribeirinha adjacente. 
Cerca de dez famílias foram aliciadas por Leonil-
do, de tukuna residentes nas' localidades de Gua-
nabada, Crajari, etc. E assim foi fundada a "tribo" 
de Leonildo.. 

PROCESSO 
Vendo _suas terras invadidas bruscamente 'e 

ainda o invasor, Leonildo, a ameaçar de embargo' 
seus trabalhos no campo de pastagem que estava 
fazendo no local (O "grand:ehefe" Gilvan disse 
que esta terra é "r - àssa e que: "nos pode até ma 
tar" a quem ousasse impedi-los de morar ali —
assim expressava-se Leonildo insuflado pela auto-
ridade da Funai, o que continua acontecendo ain-
da hoje), os Irmãos Magalhães resolveram ajuizar 
no Forum local uma ação competente para des-
pejar os intrusos. Depois de todos os trâmites le-
gais, em fins de 76, o dr. Ruy Mendes de Queiroz, 
Juiz da. Comarca local exarou uma liminar conde-
nando Leonildo e seus "aldeões" ao despejo. To-
davia, os Magalhães acharam por bem não regue-. 
rer a execução da sentença por medida de coerên-
cia para evitar o conflito iminente, devido" à situa-
ção melindrosa envolvendo indígenas que nada 
tem com os atos de Gilvan e Leonildo. Os proprie-
tários de Lauro Sodré então procuraram entendi-
mentos com o novo chefe da BFSOL, Sidney, que 
subistiuira Gilvan. Depois, com o outro chefe que 
recentemente substuira Sidney, tenente Marcos. 
Saindo por evasivas eles nada resolveram, contu- 
do. E a situação continuava 	, com Leonildo 
sempre esboçando ameaças e 	etendo uma sé- 
rie de desatinos e provocações.  

7St 4 
ittic2 
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MATANÇA E ATENTADOS 
Antes da invasão dé suas terras, os proprietá-

rios da Fazenda Bom Jardim estavam executando 
ampliação nas pastagens, utilizando terras de Lau-
ro Sodré. E os serviços continuavam. Mas Leonildo 
resolvera, instigado pelas autoridades da Funai, 
impedir os trabalhos e, Malgrado, ar turmas de 
trabalhadores continuavam agindo. Isso acontecia 
durante 1977 e primeiro semestre de 1978, quan-
do a situação passou a ficar mais crítica. Três re-
zes já foram mortas por Leonildo, utilizando lan-
ças e porretes com sais comandados indígenas. 
Recentemente, Leonildo executou um átentado a ; 
bala contra a pessoa do ,capataz Acelino, dos Ma- 1 
galhães, motivo pelo qual foram suspensos todos 
os' trabalhos causando grandes prejuízos à firma. r,  
O sócio gerente Alvaro Magalhães vive, sob tons- i 
tante ameaça de morte. 

.DEMARCAÇÃO ESPÚRIA 	 l• 
Após o atentado de Leonildo, suas ameaças e 

atos de violência apoiado e insuflado pelas autori-
dades da Funai, novo ato incoerente foi executado 
agora por autoridades maiores da Autarquia. 

Em princípio de novembro último, uma equi--
pe da Funai, dirigida pelo indivíduo conhecido por 
"Doutor Escócia" quê, segundo consta, é assessor 
da COAMA, chegava subitamente em Benjamin 
Constant, incluindo-se um antropólogo e um to-
pOgrafo. Acompanhados de forte contingente - ar-
mado de metralhadoras, do Serviço de Segurança 
da Funai, eles tinham o intuito 'de "demarcar as 
terras indígenas de Lauro Sodré''. Acintosamente 
invadiram a propriedade partidular dos Magalhães 
e executaram o ato ilegítimo e arbitrário. A che-
gada do grupo foi secundada também pela che-
gada do sr. Demócrito Soares de Oliveira, Coorde-
nador da COAMA em Brasília que, de fato, é o res-
ponsável único e exclusivo por todos os desman-
dos e problemas que estão ocorrendo na área em 
torno do assunto. 	- 

• - . 
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Atenci_ n.te 

NAL. 10 INDIO 

oinatte N. re de Machiro 
De!cgade 'eg. 10.a D ;.1 
Port. 3• /P de 03/08/W 

• =IX Nº 011/DEL/104DR/79-CONFIDENCIAI, 

De: 	Delegado Regional da 10êDR 	Em: Boa Vista-RR, 15.03.79 

Para: Sr. Assessor Chefe da ASI/FUNA1- 

Assunto: Encama nbamento ( faz) 	 Senhor Assessor Chefe: 

Encaminhamos à V.Sa., Fotocópia ' 
da Informação Nº 016/P12/79 Pala vosso conhecimento. 

Na woortunidade, renovamos nossas 
sinceras e cordiais saudações. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
GABINETE DO PRESIDENTE 

INFORMAÇÃO N9fi3 /PJ/80  

Ref.: PB n9  012-L/78 - ASI/FUNAI 

Senhor Procurador Geral: 

O Pedido de Busca n9  012-L/78 da ASI, datado 

de 10/12/78 solicita informações a esta PJ a propésito de 

atividades da esquerda clerical Conselho Indigenista Mis-

sionário - CIMI e Operação Anchieta - OPAN. 

Mantive um contato verbal com o Dr. Ari, da 

ASI, que esclareceu-me tratar-se de matéria que não é mais 

de interesse da ASI, sugerindo-me no entanto, que por 	se 

tratar de matéria de carãter confidencial, fosse solicitado 

o arquivamento na ASI. 

Assim sendo, solicito seja o presente pro-

cesso encaminhado à ASI. 

Brasília, 13 de maio de 1980 • 
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Funai 
elogia 
o Cimi 

Da Sucursal e 

do correspondente 

Ú. presidente da Funai, 
general Ismarth de Araujo 
Oliveira, considerou louva-
vel a atitude de autocritica 
adotada pelo Conselho Indi-
genista Missionario, o Cimi, 
durante o II Encontro Re-
gional Norte, encerrado no 
ultimo sabado, em Diaman-
tino, em Mato Grosso. 

"Parece que o Cimi, ago-
ra, está retormando às ativi-
dades a que se propós por 
ocasião de sua criação — 
afinnou o general —, dei-
xando de lad,o a politica-
gem e passando a se preocu-
par mais com o trabalho das 
missões junto às comunida-
des tribais. Varias decisões 
tomadas durante o encontro, 
especialmente aquelas refe-
rentes à necessidade de res-
peito pela cultura e à terra 
dos indios, estão plenamente. 
de acordo com os principios 
defendidos pela Funai". Se-
gundo o general Ismarth, é 
louvava' "que o Cimi faça 
uma revisão no trabalho das 
missões, pois realmente 
muitos erros foram cometi-
dos na tentativa de impor 
novos valores religiosos a 
essas comunidades, desres-
peitando-se suas crenças e 
costumes". 

Quanto às criticas feitas 
pelos missionados à invasão 
de terras indigenas e à pas-
sagem de rodovias em terri-
torios das reservas, o presi-
dente da Funai considerou 
que os problemas foram her-
dados. "Agora estamos ten-
tando solucioná-los ou re-
remediá-los, como ocorre no 
caso das rodovias Manaus-
Caracaraf, que cortou as 
terras dos waimiris-atroaris, 
e a BR-080, que invadiu a 
parte do Parque do Xingu. 
O que a Funai está procu-
rando agora é buscar um 
maior entrosanrento com os 
orgãos encarregados da 
abertura de estradas em 
areas habitadas por indios. 
Acredito que com um bom 
entendimento, muitos pro-
blemas poderão ser evita-
dos". 

Ontem, em Cuiabá, o pre-
feito de Aripuanã, Sebastião 
de Oliveira Sobrinho, repe-
liu as denuncias do Cimi —
feitas durante o encontro de 
Diamantino, — de que a es-
trada Fontanillas-Porto Fe-
liz está ameaçando a reser-
va indigena dos rikbatsas e 
colocando em perigo a so-
brevivencia dos inclios, com 
o contato indiscriminado. 

Segundo explicou o pre-
feito, e construção da es-
trada foi autcrizada há dois 
anos, pelo ex-ministro do In-
terior Costa Cavalcanti. 
Quando faltavam apenas 17 
quilápiétros para a ligação 
entre, es duas localidades, 
misslimarios do Cimi e in-
dios rikbatsas embargaram a 
obra e reivindicaram ao go-
verno sua paralisação, o que 
foi ;leito ,-sendo portanto 
infuMadas as denuncias". 

Mirante palestra que pro-
ferin em Diamantino, o pa-
dre Antonio lasi disse que 
diversas estradas, como a 
BR-080 e a Perimetral Nor-
te, além de varias outras 
atualmente  em construção 
na região arnazonica, estão 
ameaçando a sobrevivencia 
de algumas tribos. Entre es-
sas estradas, c secretario ge-
ral -do Cimi citou a Fonta-
nillas-Porto Feliz que cor-
ta a reserva dos rikbatsa e, 
segundo ele, se constitui nu-
ma "violação das leis do go-
verno pelo proprio gover-
no". 

O prefeito de Aripuanã 
informou que, desde a pa-
ralisação das obras, não 
insistiu mais no assunto, in-
clusive enviando a6 presi-
dente da Funai uni expedien-
te no qual relata a paralisa-
ção das obras e pede uma 
solução para o problema. Se-
gundo o prefeito, até o 
momento a Funai não se 
manifestou sobre o assun-
to. 
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Ao julgar absurda a proibição falar da proibição imposta pela Funai. 
da Funai, o secretário do Cimi diz que os yá"Tocarei no assunto só para esclarecê-lo 
60'missionários que atuam nas prelazias" em definitivo, não que a proibição me 
da Amazônia brasileira precisam manter I impeça diretamente, pois se deixo de 
um contato constante com os índios') visitar um ou outro posto indígena é 
"para tentar chegar primeiro a eles do t apenas para não prejudicar o seu en-
que os trabalhadores de estrada, pro-'.,ncarregado, e não por respeitar a circular 
curando evitar a destruição total de sua ,da Funai". 
cultura e de suas tradições". 

O vice-presidente do Conselho e: 
Indigenista Missionário, padre Thomas 

Para elaborar um calendário esco- de Aquino Lisboa, visita constantemente 
os índios, apesar da proibição da Funai, colar indígena e montar o currículo das es-
segundo o padre Antonio Iasi. q" colas bilingues da Funai, encontram-se 

e,„„e( reunidos em Brasília, até o próximo dia 
—Jamais a Funai vai conseguir m-13 de fevereiro, 42 monitores bilingues 

proibir nossa atuação junto aos índios. i/dos grupos Kaingang, Karajá, Guajajara 
Não há razão para isso, pois nós apenasLJe Xavante. 
defendemos o índio dos males cometidos 	O I Encontro de Monitores Bilín- 
pelos brancos, cada vez em maior migues, que vem sendo realizado na sede do 
número, nas suas terras. 	 Summer Institute of Linguistics, visa, 

Na proxuna reunião do Cimi,r.etarnbém, proporcionar o intercâmbio de 
provavelmente em Minas Gerais, abran-i-conhecimentos e o congraçamento entre 
gendo os estados do Espírito Santo e os monitores bilingues que atuam nas 
Bahia, o padre Antônio Iasi pretende diversas comunidades indígenas do País. 

• 

• 

O secretário do Conselho Indi-
genista Missionário - Cimi -, padre An-
tonio Iaá Júnior, disse ontem, antes de 
seguir para Goiânia, onde prepara um 
curso de atualização dos missionários 
que atuam na área indígena, a ser rea-
lizado em junho próximo, que a linha de 
ação agressiva da entidade deve con-
tinuar, pois ela conta com apoio de 
leigos e religiosos, além da cúpula da 
igreja. 

O padre acrescentou que "a Funai 
só trabalha em benefício dos índios quan-
do o Cimi pisa em seu calcanhar", lem-
brando que por causa da politica agres-
siva desenvolvida pela entidade foi 
proibido, em novembro passado, de 
visitar qualquer área indígena, através 
de circular distribuída pela Fundação 
Nacional do Indio. 

— A circular só contem meu nome 
e o de outro companheiro, mas a proi-
bição, de maneira mais velada, estende-
se a todos os integrantes do Cimi. 

ESCOLAS INDÍGENAS 
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Da Sucursal de 

BRASILIA 

O presidente da Funai, gene-
ral Ismarth de Araujo Oliveira 
sugeriu ontem, em Brasília, a 
extensão das atribuições da Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to proposta pelo Conselho Indi-
genista Missionário para inves-
tigar as atividades do órgão, à 
investigação da atuação das 
missões religiosas e do próprio 
Cimi, "para verificar como es-
tá sendo conduzida a assistên-
cia prestada aos índios pelos 
missionários". 

O general disse que não en-
tende "até onde o Cimi quer 
chegar" com suas constantes 
acusações à Funai. "Do mesmo 
modo que os missionários vêem 
falhas na política da Funai —
afirmou —, nós também temos 
restrições ao trabalho das mis-
sões. Só que até agora prefe-
rimos não trazê-las a publico, 
como eles fazem". 

Referindo-se às criticas fei-
tas pelo secretário-geral do Ci-
mi, padre Antonio lasi, de que 
o Departamento Geral do Pa-
trimônio Indígena da Funai 
consiste na "eminência parda" 
do órgão, absorvendo toda a 
renda proveniente dos postos 
indigenas, o general afirmou 
que o padre baseia-se em da-
dos desatualizados para fazer 
suas acusações: "Realmente, 
até pouco tempo o DGPI apli-
cou uma política que considero 
falha. Mas, nos unimos meses, 
baixamos uma série de porta-
rias visando ao desenvolvimen-
to de programas econômicos co-
munitários, cujos lucros serão 
reaplicados em projetos que 
contarão com a colaboração dos 
próprios índios. Todos os pro-
jetos do DGPI estão semi,  
transferidos, aos POUCOS, para 
o Denartamento Geral de Pla-
nejamento Comunitário, que 
conta com a supervisão de an-
tropólogos". 

Citando como exemplo o Pro-
jeto da Castanha, no Pará —
anteriormente coordenado pelo 
DGPI e que utilizava o índio 
apenas como mão-de-obra, mas 
que agora prevê a reaplicação 
da renda para a comunidade 
gavião responsável pelo seu de-
sen volvim en to — o presidente 
da Funai afirmou que `muitos 
erros realmente foram cometi-
dos no passado. mas estamos 
procurando corrigi-los. Quanto 
à realização da CPI, prefiro es-
perar pela decisão dos parla-
mentares, mas se ela for apro-
vada, é importante que tenha 
um sentido bem amplo". 

J'/(1‘  	QUARTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 1976 

Plano da Funai é 
criticado pelo Cimi 

Do correspondente em 

CUIABÁ 

O secretario executivo do 
Conselho Indigenista Missiona. 
rio, o Cimi, padre Antonio Ia. 
si, classificou ontem de "inocua 
e irreal" a sugestão feita pelo 
delegado da Funai no Paraná, 
Francisco Brasileiro, de trans-
ferencia das 577 familias de 
brancos que ocupam 18 mil hec-
tares de areas indigenas daque. 
le Estado para a Amazonia, 
apresentada como solução ideal 
para desocupar as terras dos 
índios e, ao mesmo tempo, evi-
tar um problema social. 

"A sugestão — disse Antonio 
lasi — parte de um desconhe-
cimento total da realidade, 
quando aponta o Norte de Me-
to Grossa como uma das possi-
veis areas para onde poderiam 
ser deslocados cs posseiros que 
ocupam areas indígenas do Pa- 

raná. Mal sabe o delegado da 
Funai que naquela região não 
só os índios tem suas terras 
ameaçadas, mas os pobres civi-
lizados, perseguidos e margina. 
lizados pelos grandes grupos 
economicos". 

O padre lasi contestou tam-
bém as duvidas de Francisco 
Brasileiro sobre a disponibilida-
de de recursos do INCRA para 
realizar a operação de transfe-
rencia. O delegado da Funai afir-
mara que "se o INCRA dispuser 
de recursos, a transferencia po-
derá ser feita em 60 dias". Se-
gundo o secretario do Ciml, 
"ninguém pode ter mais recur-
sos do que o INCRA, que é o 
maior latifundiario do país". O 
que existe, segundo ele, é um 
completo desinteresse pelos tra-
balhadores rurais, "que são lio. 
le o grande problema da Ama. 
zonia". 

O secretario geral do Cimi 
criticou ainda a "total desinfc'r- 

mação" do novo delegado da 
Funai em Cuiabá, coronel Ru-
bens de Pinho, com quem man-
teve um encontro de duas ho-
ras ontem. Em nome cio Cimi, 
o padre lasi levou, para ser dis-
cutida uma lista de 17 assuntos 
de interesse dos diversos gru 
pos indigenas de Mato Grosso, 
entre elas a demarcação das 
areas dos bororos, iranxes, pa. 
recis, rnankus e alotezus; o an-
damento, na Justiça, dos proje-
tos contra os fazend.dros inva4 
sores da area dos Iranxes; e a 
invasão, pela Prefeitura de Ari-
puaná, da reser-a rikbakjtsa —
de resto., negada pelo prefeito 
Sebastião de Oliveira Sobrinho. 
Ao final, segundo o padre lasi/ 
o novo delagado da Funai reve-
lcu que não sabia de nada so-
bre o assunto, o que para o 
missione. rio, "já virou uma cons-
tante na Funai: os delegados re. 
gionais são transferidos, Senil 
pre que começam a compreen-
der a situação dos indios em 
Sua região". 



N grupos indigenas da re-
gião do Alto Purus, no Estado 
do Acre, estão ameaçados de 
perder sues terras, ainda não 
delimitadas, com a crescente 
ocupação na area por empre-
sarias do Sul do País. Além 
disso, estão sofrendo um pro-
cesso de destruição que obe-
dece às seguintes etapas: pri-
meiro, se estabelece um clima 
de violencia em meio ao qual 
o indio é morto e roubado; de-
pois, a liderança da tribo é 
destruida pela desmoralização 
dos costumes, e aproveitamen-
to dos elementos desajustados 
do grupo, que são utilizados 
como veiculas para a trans-
missão de vicias, como a bebi- 

O 
da, aos outros indios. Parale-
lamente, os interessados no de-
saparecimento do indio criti-
cam seus habitos e costumes, 
chamando-o de barbara e atra-
sado. 

Este quadro é descrito no re-
latorio que o assessor para As- 

Da Sucursal de 

BRASÍLIA 
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Ciai denunciará à Fanai 
destruição no Alto Purus 

suntos de Terra, do CIMI, pa-
dre fdLydijajjeaidep, apresen-
tará esta semana ao presiden-
te da Funai. Ele esteve, duran-
te varias semanas, fazendo um 
levantamento da situação dos 
indios daquela região, que es-
tão sofrendo toda sorte de 
violencias com a chegada das 
frentes pioneiras do Sul do 
Pais, no Estado do Acre. 

No Alto Purus vivem nove 
grupos indígenas diferentes e 
quase todos estão sofrendo pro-
cessos de destribalização, exce-
tuando-se os quatro grandes 
nucleos de Culina. "Fazendei-
ras, madeireiros e seringalis-
tas da região e de fora — afir-
ma o padre — que vêm-se ins-
talando na arca já pegaram o 
verdadeiro vicio de utilizar-se 
da mão-de-obra indígena para 
seus interesses no Alto Purus. 
Evidentemente, e maioria des-
ses patrões lavam as mãos co-
rno Pilatos, dizendo que a cul-
pa é dos "gatos", subemprei-
teiros utilizados para coman-
darem os peões. Por vezes, não 
contentes com a exploração 
acamam:cá, enquanto os ho- 

meus são empregados em tra-
balhos no interior de mata, es-
sas pessoas abusam de suas 
mulheres e filhos". 

"Em Sobral, continua o pa-
dre em seu relataria, o "pau-
lista" —• como são chamados 
todos os fazendeiros do Sul, 
que chegam a arca — Benedi-
to Tavares, através de seu ge-
rente Getulio Simão, empregou 
pelo menos 78 indios kaxinauas 
e culinas e nenhum deles re-
cebeu em troca qualquer tipo 
de pagamento. Trabalharam 
como escravos e, com certeza, 
irão passar fome este ano, pois 
não tiveram tempo de cuidar 
de suas roças". 

Consta ainda do relatorio 
que, com a proibição recente 
no Peru da exploração de ma-
deira de lei, os "gatos" perua-
nos, que dominam a fronteira, 
começam a ultrapassá-la com 
suas levas de índios senti-escra-
vos. O pagamento para a der-
rubada dos troncos e o seu 
transporte até o rio é feito 
com "agrados", mantimentos e 
especialmente cachaça, farta-
mente distribuida para o indio. 

Missionário diz que invasão de 
szN, terras causa a miséria do índio 

CUIABÁ (O GLOBO) — O secre-
tário do Conselho Indigenista Mis-
sionro (Cimi), padre Antonio lasi, dis-
se o tem que a invasão de terras pelos 
brancos "é uma das principais causas 
do estado de miséria em que vive o ín-
dio brasileiro". 

O missionário criticou a demora na 
demarcação de terras indigenas no nor-
te de Mato Grosso, dizendo que só 
agora, depois de oito anos, estão sendo 
definidaS as áreas entregues aos 
aplaca, camabi e bicbacsá. Outras cin-
co tribos do norte do Estado, acrescen-
tou, ainda não têm onde viver. 

O padre lasi disse que também os 
órgãos públicos não respeitam as terras 
indígenas, ao classificar de invasão a 
construção de duas estradas pela 
prefeitura de Aripuanã em áreas dos 
bicbacsá. Afirmou, porém, que aos 
poucos os indios estão tomando co-
nhecimento de seus problemas e di-
reitos. 

— Passou a fase em que o índio 
preferia se autodestruir do que lutar, 
como ocorreu com os bororos, tribo 
que abrangia vasta região desde a fron-
teira com io Paraguai até o interior de 
Goiás. Para essa mudança de atitude 
creio que influiu muito os encontros 
'que promovemos entre os índios. A 
maioria, hoje, sabe o que pode pre-
judicá-la e procura se defender. 

O sacerdote protestou contra o  
anúncio do delegado da F_unai no  
Paraná de que os posseiros que ocu-
pam terras indígenas no Estado serão 
transferidos para a região amazônica de  
Mato Grosso. Disse que a decisao, se  
for concretizada, e —ingenua e simplis-
ta", devendo complicar aindà mais os 
problemas em Mato Grosso, —onde os 
brancos já lutam pela terra dos inUTOS 

Destruição 

PORTO ALEGRE (O GLOBO) — A 
socióloga Ligia Simonian, que açaba de  

concluir uma pesquisa sobre a situação .1 
do indio no Rio Grande do Sul, com 
auxilio do Estado, afirma, em seu 
relatório, que o processo de acultu-
ração destruiu as principais caracteris-
ticas .do índio, como o nomadismo e 8 
vida selvagem e livre. 

O documento afirma também que 
os índios não encontram apoio de nin-
guém, nem mesmo da Funai, citando 
os caingang — uma das maiores tribos.  
do país, com quatro mil pessoas —
"que pressionados pela falta de di-
nheiro aceitam trabalho nas fazendas 
ganhando quantias irrisórias". 

"O índio aculturado não pode corn= 
petir na sociedade dos brancos, onde 
são considerados seres inferiores. 
Como só têm a agricultura de subsis-
tência, ao terminar a safra são obri-
gados a se empregar nas fazendas, on-
de perdem a noção de higiene — uma 
característica do indio — ficam doente 
e morrem prematuramente", diz o 
relatório. 
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Missionit io desafia Funai 
e insiste em visitar tribos 

CUIABÁ (O GLOBO) — "A Funai só 
trabalha em beneficio do indio quando nós, 
do Cimi, pisamos em seu calcanhar", disse 
ontem o secretário do Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), padre Antônio lasi Júnior, 
antes de seguir para Goiânia, onde prepara 
um curso de atualização dos missionários 
que atuam na área indigenista. 

Anunciou que a linha agressiva da en-
tidade continuará, "porque conta com o apoio 
de leigos e religiosos e também da cúpula da 
Igreja". Por causa dessa linha agressiva a 
Funai divulgou circular, em novembro, 
proibindo-o de visitar qualquer área indígena. 

— A circular — disse o sacerdote — só 
contém o meu nome e o de outro compa-
nheiro, mas a proibição se estende a todos os 
integrantes do Cimi. Trata-se de uma proi-
bição absurda, já que os 60 missionários que 
atuam nas prelazias da Amazónia brasileira 
precisam ter contato constante com os ín-
dios, para chegar primeiro a eles do que os 
trabalhadores de estradas e evitar a des-
truição completa de sua cultura e suas tra-
dições. 

O padre António lasi informou que o vice-
presidente do Cimi, padre Thomás de Aquino 
Lisboa, continua em seus contatos com os 
índios, apesar da proibição da Funai. 
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AQUIDAUANA E. 
a) Os membros do Encontro, missionários, padres e chefes 	indígenas 

discutem problemas referentes a: saúde, vícios adquiridos pelos 	Sa. 

dios, apoio deficiente da FUNAI, influencia dos grupos 	económicos 

(invasão de terras), exploração da mão de obra barata. 

b) O trabalho está sendo feito por meio de 04 a 05 grupos de estudos 

desde o dia 20 de maio de 1975 (previsão para o término: 23 de mai-

de 1975) encarregados de discutir assuntos relacionados com problemas 

de suas respectivas áreas; problemas das reservas discutindo-os pos 

teriormente em plenário. 

c) As reuniões realizam-se pela parte da manhã, a tarde e a noite. 

d) Os elementos estranhos ao CIMI não tem acesso as discussões. O Pa 

dre IASI, alegou que tal medida fora adotada pelo fato de que em pre 

sença de estranhos, mesmo da imprensa, os integrantes do CIMI não dis 

cutem com espontaneidade os problemas de suas áreas. 

e) O Padre MIGUEL DO NASCIMENTO, de AQUIDAUANA/MT, deu a seguinte ex 

plicação referente ao carater do Encontro: "Esse pessoal á gente mui 

to boa, mas já levaram tantas cacetadas da FUNAI que tem medo do go 

verno criar impecilhos para o desenvolvimento de seus trabalhos". 

f) O Padre EGYDIO, membro da cúpula do CIMI, sediado em BRASILIA/DF, 

• está participando como coordenador no Encontro. 

g) Há um representante do PARAGUAI no Encontro. 

1.0bjetivo do Encontro  

a) É o 72 Encontro Regional de Pastoral Indígena, é o 22  em MATO GROS 

SO. Tem como objetivo estudar a situação em con2reto dos grupos ind{ 

nas de cada região, do Sul de MATO GROSSO. O 12  Encontro foi ao Norte. 

A partir desse estuco, dessa situação, traçar linhas de ação, para me 

lhor atendimento aos grupos indigenas. Essas linhas de ação se concre 

tizam em cada regiao de acorde com as necessidaaes. "Aqui nós mostra 

mos que não há propriamente um serviço organizado em termos de Igre 

ja, então nós vamos para uma Pastoral Indígena na área do Sul de MATO 

1100,..emotmome.,,T, 
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GROSSO. Essa Pastoral será coordenada por Uma  equipe volante do CIMI-

Conselho Indigenista Missionário. Essa equipe será auxiliada por res 

ponsáveis locais, assim em DOURADOS/2T, haverá um, em CORUMBÁ/MT have 

rá outro, em AQUIDAUANA/MT outro. O objetivo do trabalho dessa equipe 

é buscar entendimentos com os chefes dos postos com os índios e com 

elementos da Igreja, para elaborar planos concretos de ação". 

b) Esse trabalho visa também conscientizar as populações indígenas a 

respeito de seus direitos, bem como a população envolvente, isto ;,os 

brancos residentes na área. 

c) "Uma outra conclusão que tiramos á que deve-se conseguir um levan 

tamento das vantagens, da situação concreta de cada grupo, com vistas 

a uma revalorização dos padrões da cultura indígena, isto é, mostrar 
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	que a língua deles é um valor, religião que tinham, ritos, organiza- 

ção social, coesão do grupo, respeito pela família". 

d) Outra conclusão do Encontro: realizar no Sul de MATO GROSSO, Encon 

tros de lideres indígenas nos moldes dos já realizados em AQUIDAUANA 

MT, em 1974 e recentemente no Rio Cururu (PARÁ). 

2.Linhas gerais do processo de integração do Índio, segundo o CIMI, com 

paradas à política da FUNAI. 

- à linha do CIMI ; totalmente alheia a linha da FUNAI, o processo de 

integração. A linha do CIMI com respeito a integração do índio, bem 

diferente da FUNAI, porque ela (a FUNAI) visa transformar o índio nu 	›, 

ma mão de obra produtiva, enquanto o CIMI visa a pessoa toda dc índio  

não só a utilidade de suas mãos, a pessoa toda, o homem e não com que 

ela seja útil 	 . Ainda ha pouco quando o Presidente 

da FUNAI esteve em CAMPO GRANDE, disse que o índio Tereno, por 	seu 

grau de civilização está pronto a ser integrado à população, pronto a 

ser integrado diretamente à sociedade, entretanto o Estatuto fala de 

uma integração progressiva e harmoniosa. 

3.Comentários sobre o Simpósio de MANAUS/AM (FUNAI e CIMI) 

"a) O que aconteceu ali foi o seguinte: o CIMI, representante das mis 

sões procurou dar ao encontro (FUNAI - Missões Religiosas), um cunho 

de autenticidade1de diálogo franco,muito propalado pelo General ISMAR 

TH mas não posto em pratica por ele mesmo. 
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b) O Encontro foi dos Missionários com toda a cupu..a da FUNAI, os re 

presentantes da FUNAI ficaram calados, são subalternos, subservien 

tes. Se há divergências entre FUNAI e CIMI e mais com a cúpula. buro 

crática, em outras camadas da FUNAI há mais sensibilidade ao proble 

ma consequentemente há mais afinidade com a linha CIMI. 

c) O que aconteceu em MANAUS/AM veio abrir os nossos olhos para a ne 

cessidade de uma defesa do Índio ainda que tenhamos que correr qual 

quer risco já que ficou claro em MANAUS/AM que a própria FUNAI nada 

pode fazer para o Índio, quando determinações, ou decisOes tomadas 
, 

por órgãos superiores venham prejudicar o Índio. O Gen. ISMARTH dis 

se 'ND que resolve em nível ministerial a FUNAI não pode dizer nada". 

Dai eu (Pe. IASI) ter dito lá nesse encontro: "Então não resta alter 

nativa à FUNAI assistir passivamente a morte do Índio e por isso pro 

pus lá que a sigla "FUNAI" fosse lida Funerária Nacional do Índio". 

d) O CIMI está a favor do Índio a tal ponto que quando se realizou 

na Universidade Federal de Mato Grosso, em CUIABÁ/MT, um encontro , 

o representante da FUNAI disse que o Encontro estava-  sendo 50% a fa 

vor do Índio e 50% contra a FUNAI, ao que os missionários presentes 

concluiram: "Então está sendo 100% a favor do índio"." 

4.Vinda do Presidente da FUNAI à DOUR4)0S/MT  

t I Eu diria que essa vinda do Presidente da FUNAI, veio provar mais 

uma vez a pouca eficiência das Delegacias Regionais da FUNAI. Um de 

legado desse ganha 7,8 mil cruzeiros por mês e para resolver um pro 

blema precisa vir o Presidente." 

5.Problemas encontrados pelos missionários junto às Reservas  

"Os problemas que os missionários têm encontrados e poder defender 

as áreas indígenas da ganância dos latifundiários." 
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DIÁRIO DA SERRA 

Cacipo Grande/MT — 25 MAI 75 

IMIOS ..DE MT 
ABANDONADOS 

• E OPRIMIDOS 
"Viu-se mais urna vez que o índio está 

cprimido, inseguro e sem confiança no órgão 
tutelar-, foi a declaração do jesuíta Antonio Ia- 
si 	assessor do Conselho Missionário In- 
digenista 	 com respeito ao levan- 
tam‘....nt:,  efetuado da realidade regional, no 
Sétimo Encontro da Pastoral Indígena, encer-
rado dia 23, cm AqUidauana. 

Decl,:xco ainda o inissi2nário quE "suas 
terras são invadidas ou retalhadas, sua ecr•no-
mia é precária por que não .  tem apoio, • nem 
o• ientaçào da FUNAI", "O índio para sobre-,,  

deva buscar trabalho nas fazendas, • sejti 
nenhuma garantia das leis trabalhistas e sem fis- 
c al iza0; ;". 	 • 

•O levantamento feito pelos missionários 
,evidencia a situação dos índios com referencia 
: principalmente aos aspectos de saúde, educa-
ção,, cultura, contatos com a sociedade e ser-
viços sociais prestados pelas missões e pela 

'FUNAI. Mais detalhes à pág. 3. Missionário do MEI, anocnio 
Iasi Junior. 
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nem 
"Viu-se mais uma vez que o índio está oprimido, 

nseguro e 	.confiança no órgão tute.ar'', casse na 
anhá de ontem, o missionário jesuíta E assessor do 
onselho liviSsiOnado iialiganista — Cladi --, Anto-
jo itasrJunior com referência ao Sétimo Enata-tia u-
aato:aa intugena, realizauo na cidade de Aqu;daua- 

ria, de 20 z.i. 23 de maio. 
Participaram aitárn do Searetá:io Ex2cut vo do 

:%IMI e uo ot,pc da otocase cie Corumbá, D. Ladis:au 
22, missionários cais lea.oas de Aquiaaaaaa, Miian-

Dolagfd9a,^  Diamaatino, São Fe;ix, haeu i e o,to 
eprèsentaatisS indígenas ue diferentes grupes da tai- 
o Terena. 

O 1 feito ndí, 	
ento da aeatialade reagana!, eaado a 

rraw .dos.citiatio dias para que fassam E 

ionário.~-01no ternas centras: a te,la., aceno:  1  
ta aciats.:n0va's diretrizes de atuação dos g, upoa mis-.. 

,mia, saanie,,edt:iCaaão, contatou com á sociedade 6n- 
\ .:/ente; •Culitira incií j.,!..0 u v0 Sc.'.lik,:l... 	, sbl ,T.enciais 
'r,  catados tanto pelas missões quanto paio órgão off-
ca!, segundo o pe. lasi S. J.. 

"Suas te ,as são invadidas ou retaihadas, sua 
aaonamia é pasaa. , por que não tem neanuin apeia, 
'nem orieniaçao cia at..N.ai, acaase eia ontem". Narihuin 

•g

k 
grupo possui nano ou desenvoivimento coanuaitátfia 

o índio, pai iabreaiveadeve buscar trabaiSo nas 
zendaa aa ra.aar aa a deia, e a mão-ue-owa inclf. 

ena k: ..! Wel UG:":, nenhuma garantia" -das aaa tra-
ietaa sem tscaazação das condiçiSes de t. aba-

,. COMO p. c:'- o Estatuto do INio". 
-, :Corit,Nao canoa, 'com 'espeto aos diversos te-
•• cilsedtrees e eco s os çasii$ taram iva!izados os 

Vtinternentos, dizendo que "no campo de saúde é 
aaac ataaarir!racfaerec o antena.: ccaaaaiaa. c!se 

ar até a De:eakaaNaRegfonal ds FONA!, 0,  flama^ 
_.e. aa rr,  r. Ve:"One da sor inter): a - 

.,a,.. --.- . 	aia  

nos ainda índio doente". Segundo o missionário An-
tonio lasl, esta última frase da declaração teria sido 
proferida por um cios Terenos, participantes do Eh-' 
contro. 

No campo educacional e social, os missionários 
apura arn que "a educação p estada ao índio é defi-
ciente quantó ao número de escolas, professores não 
preparados, material didático inadaquaaoa  conte0do 
de ensino alienado da leaidaie in,:dgena E tudo is, 
so é feito sem uso da língua materna deles. Da so-
ciedade envolvente o indio saS ‘eceba. Inf:uêncas más. 
Os brancos vendem bebidas aicoo;icas até dentro da 
própria área indígena. Frequentam as feitas dos ín-
dios para onde também levam bebidas;  fazem de-
sordem e até abusam das mu hetes". 

"Em resumo" continuou ele, notou-aa que o ín-
dio,' ao mesmo tempo que vai caminhando para a 
propalada integração de qua faa a FUNA:, shnte-se 
çada- vez mais inseguro, oiro lídaaes, seti coesão 
grupai, sem cultura". 

• DESCOaEflTA 03.ESTA-UTO 
"Uma grande 'desColsiiiata. qus os IncYos fizeram 

nesse encontro foi saber tilJÉ— ha quase dota .anos 
— foi assinada a Lei no.  6.031, que ctiapõe sobre O 
Estatuto do iadio. Eles nem,: sequer tinham ouvido 
falar dessa lei, mama ainda tinham eonhecimento 
de sela conteado", :informoti Antonio iasi Junior as-
sessor do CIMf, cuja arada se localiza na Capital Fe- 

. "Entretanto, 	compie.tou — o grupo Teren0 é, 
na opinião do presidente da FUNAI, corno .Sa - exp:ea-
sou na sua vista a Campo' a ande, o rue está mala 
próximo de urna integração 	soaledade nacional. 
Reateassata, n 'nrlio e um:. ••- r2:,1-74 ppra 	ji4A1, ea- 
mearei: ela. De um dia para outro e'e ic ladro) seva 
'infamado". isto, é, e arará 	) ‘•v•no rias raa'0 da. 

;• -adn Em-- 

tatuto do. índio, mas sem sequer conhecer esses dl 
reitos". 

"A descoberta dos índios sobre seus direitos, 
por ocasião de uma exposição feita sobre o Eaiaituto 
do índio, fez com que eles propusessernao "Summer 
insiituta of languistcs", com sede em 3rasila, qua 
xaduza para as !ínguas indígenas o rateado estatuto, 
urna vez que nem todos os Intjton entendem o rdiorn 
nacional e, menos ainda, o inglU e o f,e :=4a. lírtaty 
aorr que a FUNAI se preocupou em prcrvi3encitir tra 
duç 5es" 

A carta dirigida ao diretor do inttituto de. if 
guas, informou lase Junior, tearnina cot segu In t e f 
ma 'Estamos certos que V.Sa. não deixttrã de:à 
'hei esta nossa sugestão %.*Fsitri fazendo, esta 
dando aos índios, um pouco mais 4 confiança " 
si aiesmos. colocando em nOapas maca .4rna 'ai 
nos defenda das injustiças ri&ttura sornos..obetota":a 

NOVAS DIRETRIZES 
Com respeito a!"-, med. claS a,serenalornada4l'is 

Pasorai Indiaena, deverá aet titetharadé 
çãc "a fim de restituir ao fridle 	r'onfiença ria 
mesmo, recÓnhecer que,posatii da.aitos anteriores 
do aróprio branco, esppciairnente com reiwitp às t4J 

ras À organização social cd?fl seus pr60140A NAS 
e à auto-determinação conto. Paivoa lanes atue eií 
disaeo jesuíta. 

"Aprofundar ainda mais o 	 (F•tra, 
bre':udo no que diz respetto 	-411'itiréi les grupos 
dfgogas de região, com o ct;slativz..,  de revritori.ntr 
peCrtes ctatursia aos olhas doa ia )• ,nir índios 
dos e:ementos da,  soCeclada neciaaa cor:ela/1'M; 
n > losi Junlor, com respeito el,.aosa ua'aaietheala$0 

ncontre. Sentindo ele, 	 ap'a5ftindaareato, 
r 	i;-11 	realizar no Egtado 	riitm'j 

en(;)ntr ,. c,i'n n participaWle somente oe 41dipçes cies 
gru-  OS, para que os relatos Parta ai das radies, parti 
r' 	aa sa'aaioias';as corna' oarpatratarar 

umereaffiffliee~~1111~~ 
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aeeee- 	 2j 	 ar.eNci-^ An 1V'7 

Dia 26. 
Parte da Manhã. 
Introduçãoe 

Começamos o nosso encontro cce atraso e e boca dizer com franeneen o motivo. 
Um grupo se reuni*, aquieueamo, -seara. ver um oco o &eletivo 	encontro e 
se verificou, por vários irdícíos, que não estava mue:,o 	 '_:d 	e eri 
trazer confusão e frustrações. _ Aqui temos repreecni-elutee deaecieeeas e 
ele foi concebido como o primeirr de uma eeree: Vim.: haeer oueeee seeee.eautes 
a esse em Miracema, em Palaau-a ee Rio ITogre em Selem_ em Pari.° Veleo, con-
gregando prelaziae vizinhas e regieealizando o trabalho do =1: eera lee posa 
sa garantir conclusSes mais objetivas. Sentiu-se p, ex,, qac a fnlea 	cla- 
reza de objetivo deixou de motive e algumas pessoas, come aconteeeu parece, 
com o pessoal de Diamantino de onde veio pouca gente e maís iaiciative DCS—
soai, - Justificaria ir alguém daqui buscar mais gente 14. no caso e `roteou 
que dispõe de um avig.osinho? - Tal troca de rieiaz toaou 	Doa: a eeces- 
sidade de colocar para todos esses aroblemas COem infoyeaeã, e :ião cueo impo 
sição, para que todos se pronunciem. 
- Sem predeterminar a caminhada, este'encontro foi pensado como aestruaento 
de uma arrancada da. pastoral indiaena, Tal oeeecueação 6 aeeeriee ao prop,:io 
CIMI. Ainda no tempo de NuncicRagelo, visto que os preladce ec'wieam mein 
absorvidos com os sertanejos do 2e. coa. os 	chegou-se a pensar em Pre- 
lados de carater pessoal, raie vince...eeee e em territcric Leee ferem vistos 
os incovenientes de tais peel 2•*‘ . face e 	ec etr. preblema iealaena 
aflorou meie .. consciencie, 	s 	Coj C-JZZ caiele, vivendo 
de reunies de especialist 11.el, limiedo-ee e leeo, Pensou-se num Orgao exe-
cutivo que colhesse e ene, I'lasne a eroblemetlea real, era iutereambio cem as 
baseei tendo cunho regional Iate) f.o. aceito aelo CIMI. Eis por que se nrogra 
maram esses encontros, comeirope_a a. ere eeeita ou rejeetede p310 arupo. 
Este enceatro, parece-nos, re vore 	eea uraeeeia, Falta-eou eseratere em 
termos de Igre2a, Cumpre levaueee eeeereouneeses ?rY.111:.)C:t 	 para 
que talvez se possa reeenear e*Cf:1, 	eneeet-o, sendo 	ieeiro, 	o 
peso maior de vespenegbiliaade E: aereeoc ceie seja _santas cio auv seus partici-
pantes, Se ocorrerem probleeas ce ele3x- aeerepoleaica oe 'beo3oeica, apreseis= 
talos pelo arupo, terão aare7uedece ne eedlae cio poesivel, nume metodologia 
de participação, 

Outro aspecto impertante 2? de ser ee reaieo 	ajseoes, A eer de 1963, 
a gente teve encontres referentes c. 	.ndioe e ea 	eeee ar eeeees peseoae 
que sempre apareciam. lormaado uma eeprie de 	 eea c- ell/Gear ae ba- 
ses, procurando crescer juetos. Ineerteee tneoem e a tezeice. aiereate eue 
leva a vivenciar dia-a-dia ce nosso erabalho, enzendo a coceribuíção de expe-
riencia vivida no próprio ambiente, Dentro de uai ano ou 2. talvee, 4-eahanos 
a oportunidade de oferecer a todos o chance de jogar sua erhpeia experiência 
e contribuir para a pastoral andÁ.g-ne, 

Rigorosamente ainda não teeee raia tias • e 	ieel{eeere 	 Dispos 
ou a ClIBB. Houve ate agora, pessoas t' •`" 	rcf3;,;is iseeedameete .23t.as 
Pessoas por vezes foram tratades coe 	 u21r) e != isso s:J oressioeou 
para a criaçdo do CIMI que saiu de aedo nueerietice 	eeeerrei:a). O CIMI 
centralizava pessoas sem vivenein eeetoral eo relneeenemera.;c com as bases. 

Ir às bases ; uma uraencia, pois ni '-e localLeme recY!reee ecein o dee terras, 
aculturação, renovação pastoral, nee!ey aeate eefzer'ee ceeeee peeblemls em 
termoc globais pelo'isolameeto ee eea oe-eee, 	e-lreeae 	4.í e cru, mit: 
não pode ser negado, A partir do e." iee eec reee- ee:ee je e U:.,.aLcu- 
ce colocar o problema diante da 	 laportente 
que tenhamos eenscieecea ae ieepelaÁrLeaea 	 ai_go doa ou- 
tros cursos 

aqui estamos preeen ►  ee lieeeozie 	- reeelece2 Jrn outro eetor e aqui viemos 
aprender com os rinsionaeiee cl.ns inetioa,areeee sentj.eos a importàneia do 
paoWerea indí gena pare eeÀ r3rganiia;ão 	 de -:eaebciho, 'afite meno“e 
eem e dal. a imporkaneia. p.an  :o.-. :dessa ereeeee eee seala 	:;:aaa.t. hua 
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outro setor e que vem colocar em comum sua experiencia a nível de Igreja. 

Quanto ao Droblema de mais rerreaentantes de Diamantino, clareou-se o no- 
tava “"f-r,no 	.richav,4 imr4nrfan+0 	 mini. j. 	à- 

buscli-los, Foi explicada a ausencir do presidaatc do CWI e, a propósito, se 
acenou para o relacionamento cor a FUeAL tp7a teria sentido convidar a FURAI 
para um encontro de pastoral incligne ceaa não se convidaria o Ministro da 
Educação para um encontro sobre ca,equese,, 

Se viemos sem saber bem (leal o objetivo, ura primeira liçá.o já ase pode ti-
bar para os outros encontros: explicar sua fiealidade previameutec 

Quanto ao método, 5enSamos partir das proptias bases, dc modo que o grupo 
defina também o conteado do encontro e sua dinamicaa 3 pante central de re-
ferencia não será um tema, mas o tyabalho que só pode interessar a Lodos, 

Apresentação e proposta. 

Todos se apresentaram brevemente dizendo o nome, o lugar e o trabalho, 
Depois foi acentuada a presença de Eugenio, bororo e Carlos, xavante, refe-
rindo-se à presença de representantes do CIF I e misadoaarios no eecentra de 
caciques em Diamantino, 	• 

.Antes de definir o horário, o P, Rodolfo deu boas-vindas a todos e colocou 
sua casa a nossa disposição. A partir do horário das refeições, foi fixado o 
horário. 

Sabre eventuais celebrações litrgicas, foram propostas duas celebrações 
e 

já previstas: 4a-feira uma celebL eão com toda a comunidade de Reru,i e 5c... 
feira uma celebração especial dos r rticipantes do encontro, ?acho do noeso 
trabalho. 

Depois de uma pequena troca de ideias, foi aceito nue hoje e amanha fosse 
reservado o espaço de 19-20 hs, nata R celebração que ficaria livre, podendo-
se inclusivepfazer-se em grupos 'cm ou sem a Eucaristia, Haverá Missa na ca—
pela às 19 hs. 

Foi levantado o probledhtla- ava i.aré; 	cada cita , do trabalho a ser feito 
pelo grupo e mereceu aprovãção, 

Quanto á coordenação do encontra, colocoa-ae a aecassiãade de um saupo saae 
restrito que assumisse esse Serviço. para o ereasinhanento dos passos do en-
contro. Para sua composição, sugeriu-se a preeeeea de uri representante 
da prelazia, maia/vpresentantes dc diUl.adPejro por S. Felixr'Èosco --iiina-
mantino, Rodolfo -Por diiiratinea, Tomas e ::.rido pelo CIMI; lvo convidado pa-
ra a assessoria, Como secretarios, Walber e Eliaeu nue se encarregariam de 
um(relacionawento,digo) relatorio da encontra, acompanhado, enquanto possível, 
o próprio andamento do encontro. Ac ou-se conveniente cate na coordenaçãt hou-
vesse também uma representante das Raligiesas e. noetar-;.ormaaa, foi designa 
da Irmã Ada. 

Já o tempo avançava e foi sugerido que nos colocáscercs diante dos objeti-
vos deste encontros  a partir do que já foi colocado a respeito. 'st?) corres-
pondia à proposta que fora pensada, mas com duas referencias: a realidade que 
se vive na base e ã situação da pastoral iudigena, 

Houve um pequeno debate sobre os arupon se seriam grupaa lirmogeneoa (Is-
to 4, daquelesqqae trabalhavam juntoa) ou mistos. Ueearam-es. vaataissns e des-
vantagens de uma ou outra forma. ta final, achou-se que se sedaria salvar tu-
do o que -foi dito, vendo o trabalho da tarde em duas etapas: 1Q Em grupos mis-
tos, levantar o que espera= deste encontro, a partir da situação real que 
vivemos e da situação da missão indígena, 2Q fazer um levantamento dos proble 

Tarde. 
A partir da situação que se vide ea beae a da niteaçao da Pastoral Indlge-

na, o que esperamos concretizar neste encontro e Por que 
Esta foi a questão proposta aos aenainhos em puà todo o grupo foi dividido 

por contagem, reservando-se quarentatainutns pena a analiae. Esclareceu-se 
que nao se tratava de fazer levaatemanta coal-Jata da aituaçao da base, mas 
apenas descrever giebalmente a sitat 	 aaaevar aesaaosta de objetivoa. 

mas da realidades  em grupos homoaeneos. 
A esta altura, já esgotáramos o nora-rio da auenha e  nos &sues-dava e almoço, 

 

• 

 



mei., .6, e- ,,) )01(4.2,5 

3 
Por se falar de base, advertiu-se cue não se fien,33a rreso apenas aos rroble- 
~ cuu‘rei;os 	cada ti'abalko, reate se ccosiczera 	mai.J.gi.ocalmente. 

1. 4_4-4 

Grupo 5. - 2ramos represeatautes de 3 lacal-es: Jjaflantino, 5.Felix e Guiratin 
ga (Sangradouo). Cada representante des-:;reveu xapdamente a situação. Come 
objetivou: 1) Uma orientação da pas :ai nos vá.rioa graus de aculturação; 
2) Efetiva defesa das terras dosindJos. face à ..-nvasão e numa merspetiva de 
futuro; 3) Definir o sentid,9 da presenr.a e da atuaçãc, dos missionários, 

Grupo 4.- Vimos a situação'máterial e pastoral. O  que se precisa é um es-:lare 
cimento pastoral da missão visando atingir esses índios. W2vemos num clima de 
ambição econômica e cultura utópica. Os indios querem passar de tribos nômades 
a grandes fazendeiros, doutores o ocupantes de cargos de relevo. No entanto, 
e o siatema antigo que predomina. Sen3m orgulho de ser indios e julgam-se se-
re it superiores, cultivando o desejo de )1ena autonomia, Dai os conflitos com 
os aisaionários por causa de suas roça_ e seu conforto, enquanto na aldeia á 
ha* outro o ritmo. -.Na pastoral, dicotcia entre nossas ceriaôuiaa e as ceri-
aSnias lndiganam, porque nossos sinais aáO tem significação para eles, donde 
a neetaaidade de usar sinais novos, mesma correndo algum risco. A mesma dica-
toais existe quanto a moral, porque o que ensinamos se choca contra as tradi-
çõee deles.- A nossa,preocupaçao deveria ser: ver o que há de cristão na vida 
dos =aventem* Deus e um ao, um se á o bem, uaa EIS a verdade.- Eugenio frisou 
como problema, a dispersão dos bororo.- Sante-ee uma quebra da tradição, mas 
~te na aparência; a eleição dos chefes novos não alterou o domínio dos -,e-
lace.- Ainda o problema das terras e o naaadismo. A dicotomia entro a vida dos 
índice e a 11088R nota.-se sobretudo quando na que vivem na 45r154 ta da miea:a 1”.1. 
man para a aldeia, deixando um relativo conforto para uma vida de nen'aua çcn- 
torto. . 	 1 . 
Grupo 	Desejamos um conhecAento mais profundo dos índios para o trabalho 
pastoral. Dal a necessidade da aprofunda_ a cultura indígena,- Outro problema 
sério de ordem económica: como prover a sobrevivencia economica das tribos? 
Pistas para liberar os missionários da excessiva preocupação econômica.- Ou-
tro problema á a influencia negaaiva da população envolvente que se comporta 
de modo oposto ao que se ensina.- Ainda o problema da terra: pistom para en-
frentar criticamente a mentalidade roia le sobre a '!integração" o que se re-
flete, por ex., em algumas afirmações do ilinistro do Interior,- Quanto à pre-
ocupação econiSmica, cria-se quase uma ebseesão a partir dos problemas imedia-
tos. Seria um primeiro ponto, na busca ue pista= rara situar u tipo de nossa 
presença. 2) Sobre o povo envolvente, seta necessária uma visão global, por 
tine geralmente se trata de gente que á atima de uma cultura marginalizada,. 
Não pousar numa pastoral paralela, nas convergir para os ,esmoa objetivos. 
3) Enfrentar criticamenta. a mentalidade oficial sobre'aculturação e integra-
ção (9ne se expressa p.ex. em algumas afirmações do M. do Interior sobre os 
Caraja. 4) Uma revisão profunda da pastoral para não ficarmos ao nível doa 
r*smondos, incorporando coisas superficiais, cem renovação profunda, como se 
dá na liturgia em .que a adoção de alguma coisa dos índios não passa de enfeite. 
-A prçria oonvivenoia dos missionários -,orna-ee artificial ou impositiva, Co—
=0 pela-orlamos enfrentar tudo isso? - Urge esclarecer o sentido de integração. 
Deveria significar a valorização das culturas e evangelização de seus valo-
ras. Parece que não é este o sentido da FLaAI. 

Grupc. 2. - Para ae falar de uma pastoral viva não se pode toar a alma sem o 
corpo, Dal a neceaeidade de ver a eituaç%. Bororo não tem mais coadiçóea de 
'alvar da caça e pesca. Tem dificuldade para a lavoura e já os pressiona o pra 
bloo;a da terra. 06 Xavante tem mais facilidade para a lavoura, mas faltam-lhJa 
candições de se autosustentarem. Dependei dos padres para resolverem seus pro-
blemas, Os missionários correm o risco de agirem como empresários ou como pa-
trões. Este problema á serio, porque os aissionários são levados a assumir ta-
rafaa que podem trazer equívocos e obstáealos à sua missão de conacientizar, 
.-Os padres devem ser anunciadores do Cria)-a, dentro do respeito à cultura e 
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mesmo a religião dos indios- Sobra a base da cultura indlsena e que se deve 
aonairuir. e'or'eaaio. I) Eai.or c 1):Iaecloectuo da culk.ura ind'iceuti, de modo ge-
ral e nkverstlIcaau, c) Vs ageuL,'- e5Lejam oenuN ,..n,x-e(-arre;-auos ce encargos 
waLeraaim 	a) ver O que be pode r.t3pelLar e aprovelt.ar ue tieuts valores. 
4) :.ecessidade de um diretório dos aissOes indígenas, - ,:oram-se várias cor-
tradições e corremos o perigo de rerIo extremismo que prejudique o equilíbrio. 
Aumeutaram as exigências e diminuíram os recursos da naturaeo Nao se pode op-
tar radicalmente pelo material ou pelo espiritual. Deve-se procurar um meio-
termo. Mesmo no plano da evangelização, sob pretexto de que .36 Deus e um só 
e o mesmo, não devemos esquecer a revelação do Evangelho,, porque corriamos o 
perigo de limitar-nos ao "Deus da natureza" e desenvargelizar, 

Grupo 1. - A pastoral indígena deveria partir da cultura indíaena,. Esperamos 
elementos para conscientizara - Não separar o problema pastoral das problemas 
da subsistencia. Será que o problema da terra e indiferente ã pastoral? No 
problema da terra, não repercutirão outros problemas, como o sentido de braai 
lidada, os planos do governo em confronto com os interesses do povo, o que a 
FUNAI representa? Ainda outros problemas diretamente ligados P rosca .reão 
do anúncio do Evangelho ou arautos de uma cultura, . 

Debate geral. 

O passo seguinte foi sintetizar as aspirações, '2r-às a tres, fomos levantar. 
os pontos mais importantes que apareceram nos relatOrios, 

10  - Conhecimento das culturas, sob todos os aspectos, Criar uma sitoaça--.0 aeo 
niimica favorável à evangelização 	 l a Contato oca o povo envovete: neves ou fc-;.: 
zendeiros - Definiçã_o da "inteeraço" 	Praaoaar una U.targia 
para os índios e não enfeitar noas:. aelaatSniaa CoM cerier..niaa iallaaaaa. 

3Z Dois núcleos principais: 1,) Problemas das terras em torno do qual giram ou-
tros como automanutenção, ~Persão, defesa dos direitos, íreegração, etc, 
2) Como transmitir a mensaàem; acarreta o problema da cultura. da liturgia, 
dos valores, etc. 

4Q - Trs pontos: 1) Definir\a paeoença e 	modo de presença da 	aumn 
aldeia indigena (revisão em p\rofaraiaade, a partir do Evangelho); 2i loreoa a 
politica oficial (terras, integraçuo e aezimilação, dialogo, eeusOes, etc.); 
3) O problema do povo envolvente -distinguir peOes de fazendeiros, marginali-
zados de marginalizantes, oprimidos de opressores, relação anexe pcpupação en 
envolvente e o povo indígena. 

50 	Conacientização a partir do conhecimento dos ccstumea e perman;rcia na 
aldeia durante anos - Problema da terra - Exigências de enearnaoão, 

6Q - Pistas de orientação pastoral que estimulem a criatovidade na sentida cia 
valorização da cultura indígena - sentido da presença e atividade dos MiS610-. 
nàrioa no meio dos indios. 

70 - Ver o sentido da missão a partir da análise da realidade, no confronto 
coa os objetivos concretos que visamos na ação e dentro do contexto histórico. 
Problema da cultura (que reflete na Liturgia - mero sintoma). 

antetizando: 
Parece que apareceram algumas coordenadas: cultura, problema economia°, senti 
do da missão/  relações com a politica oficial. 

Seriam tres núcleos: 
1) problemas ligados à cultura; 
2) Problemas ligados à presença do missionário; 
3) Problemas ligados ao relacionamento com o poder político, 

Por mala importantes que sejam os outros pontoa levantados, serio o proble-
ma econômico da missão ou o dos p000a envotventes, não sào autOnomoa mas es-
tão vinculados a um desses núcleos ou a todos. 

Cumpre enfrentar esses problemas com certa amplidão, para não nos prender-
mos a aituaçao local, levantando em conta toda a arca e mesmo o problema ¡re-
dige:ia na sua globalidade. Cumpre atacar nas raizes. Eis por que não nos pode-
mos limitar às aldeias ande existe missão°  Existem cs postos da FUNAI, grupos 
ainda não contactados. Sá assim pra - moa dinamizar a pastoral,indigeaae 
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Na reunião dos chefes em Diaaantino. axpa)a'u-sa a onaede. de reunir as. 

diapersaa para tomarem co- saIenala da oovo, Nac se trata tanto da eau 
f:aisa a- 	 ama na unsaaue Cie alaao. Dai A ng iAnA,, 

auraves, p, ex„ de visitas. 
Talvez essas visitas não encontrara obsaculo por parte da FUI:Al segunde 

informações, embora nem sempre haja coerencia eataeaque _dizem e fazem, - Is- __  
to mostra.que os problemas são muito ligados e dicilmente se discute um aspec-
to sem esbarrar nos outros. 

A proposta e que, em_grupos homogéneos, -e faça um levantamento da realida 
de, levando em conta o trabalho que ja se fez, organizando os dados sob os as 
pactos da aculturação, da presença da Igreja e da poltica oficial, Tentar a."-er 
a situação do mundo indígena -sob esses tres aspectos, sem limitar-se aos pro-
blemas imediatos, sem radicalismos mas tendo como critério não a Igreja como 
instituição, mas o Evangelho de que é portadora. Quando se tratar de política 
oficial, não se trata de julgar pessoas mas ver a mentalidade e cs programai 
O que vamos tentar ver e o mundo indígena, tal como se enroutra em nossa área, 
quanto à cultura, quanto à presença e atuação da. Igreja e quanto à política 
oficial. 

Esse trabalho será feito'à noite, por grupos homogéneos, e os relatórios 
serão apresentados amanhã. Cada grupo faça também uma aaaliaçáo do dia de hoje, 

Guiratinga 
Bororo. Situação cultural. - São 	is camadas aulturais- os que foaam atendi-
dos desde o começo do século, que peaeraa muitos elementos de sua aultura 
pràpria. Tais elementos são conservaaes pelo outro grupo qae veio há uns 10 
anos, No começo, houve um choque tipicamente cultural entre os dois grupos: 
os antigos opuseram uma barreira ao. recém-chegados, não em relação as pessoaa, 
mas em relaçao aos costumes espratcas rituais, considerando falta moral ne-
las tomar parte. - A esta al4ra, sob virias influencias, sobretudo do Conci-
lio, já havia uma mudanea dpst4Litude dca asas:oaàrioa que st eapeuharam em 
aalorizar a cultura e ariarànkelima favorJael 	aceitaçaos  'aralalhe 
porque os jovens reagiram, Caiçoancio aas praticaa culturais da um grupo em de- 
clínio, onde predominavam os velha_, Foram dados passos e estamos nesta situa. 
çac. 	Fae-se um esforça para\oue alas trarsaiam ao grupo já aculturado oa 
elementos próprios de sua cultura, sua Lingua, suas tradiçoess A existência de 
educaadarios esta em estudo e o sistema se transforma, À convivenaia muito mar 
cada pela preocupação económica e sanita - o :_mrupo novo ao çhegar aqui vi- 
nha sendo dizimado pela tuberdulows 	aria disfMaaciaa e nos co]oca em situa-- 
aao de superioridade, - C p:oblena ues terras: r candente, Sas) ferres cedidas 
à Nisso Salesiana. Alguns posseiros entraram porque foram pessoaa que preata- 
ram serviços e receberam terra como remuneração, Essas terras foram cedidas . 
a missão ao governo de Dom Aquino Correa (1918). No governo de Ponce de Arra- 

, da (por volta de 1904), foram consideradas devolutas,, vieram os titulas de 
posse qua posteriormente foram transferidos e atualmente existe o plano de uma 
grande fazenda de paulistas, On Soror() tem-se empenhado na aefaaa da suas 
terras, recorreram à FLNAI, mas ainda não houve Semarcac,ao e suas terrais raia 
foram delimitadas, nem mesmo em reação aos Xavantes a quem eles cederam suas 
terras anteriormente para as aolonias de Sangradouro e S0  Marcos, Estão espe-
rando que a FUNAI os ajude a recuperar suas terras e estão dispostos a tudo 
fazer neste sentido. 

Xavarate. 
Área: Sangradouro e S.Marcos; Batovi, Simoes Lopes: 5 DR, Sendo que Simões 
Lopes e Batovi: Prelazia de Diamantino 
Couto de Magalhães, AreaSes e Pimentel Barbosa; 	DR e Pree,, S. Eslix. 

Situação dos Xavantes. CaSar tipicas, 
- Alimentação: tradicional insuficiente (forte caça e coleta). Acrérimo: ar-
roz, feijão, canjica, batata-doce, aacarrão.. Subsistência em parte cultivada 
e em parte adquirida, 
- Ecologia: transformada coo a foraafSo de faaaasas,, 0 gado afasta a caça, 
- Expressão cultu-al, Conserfam e , alorm?aa sua sulturao  Fazem auas festas:, 
etc„ devido à valorização e ensirameato dos missionarias, antropólogos e 

etnOlogos. Por ales já teriaa ;ia co .do as factas, como os cabelos a exem- 
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pio na oueran aideaao e aos civitzacca, 
inoreaanno paoaaacioaae eupericr a a__ 
oJzaaçao acne miasionarioe: 
Caaat de Mi3rÃO como em Meruria eliaaoaaao. oe-a a oolai.aoc 
fruto da trabario local. Trabalho: 	 peaaetla loae:naotia 
continua), mecaniaado, 6(5 atinge oan parte aa riz22ace 9 jeaan 	ooroanal-.  
mente oa adultos. Preocupação econemica mu'to fuae, 
- Aula: alfabetização bilíngue um casa zavanee, luatruzião aui-geaaeja 
programas especiais. 
-Asmiatencia sanitária: atendimento diurno e uotarna, Anália a Ininekss. 
Higiene. Aasistencia deatária.•Levantamento e tratamento aos tubarealaaaa, 
Religião; vida religiosa Inglesia usa Vida sacraxental com ce índice; i;nalta-
dos prudeatamente e outros sacramentos. Conaervaaos 03 noz 's sinato e a aen-
talidade romana (língua portuguesa e um po.'co zavante, m(sLca prõpria zavaate). 
Notamos hoje nos mais novos um desinteresse pelo coahecincato e participação 
religiosa. ;Mudamos e apresentamos os Binais para u6a u não pwa o povo, 
Internato: disciplinamos as práticas religiosas, 
Aldeia: atendimento regular com máxina liberdade. Algumas parcas tantativaa 
de valorizar os aspectos positivos naturais já existentes ca expreacao con-
fio**. 
Relação pacifica Misaão-Funai. Terra: Miceão em terra da caca-rogação, qaaaa 
legalmente conatituida. Território pequeno para caça e peaoa, 
- Impulsos que facilitam a aceleração aeulturativa: 
a) Nátodo educativo doa salesianos: respeito para a pessoa do Xavanta (Ver 

informativo de junho) - colaborar com oe patga - tornar aatoaofeciente na aça_ 
nomia, etc, 
b) Situação política, 
c) quebra de tradições, Desejo de estudar fora 
d) Eleição doa novos chefes. 'imitando au sletraSos doa brnucos. 
Economia: - avisição derta mais aatin poca-riedade privada, acoapam?laka 

da coaaciencia desta oovIdado, 
- Trabalho pessoal como fonte de deaenvolvimanto da personaledade. 
- Educação como tranalee - romanoraçno. 
- Colaboração na educação e na aifabetiaação. 

A FUNAI Não nos deixa vitiar nossas eldeiae e ao mesmo tempo autoriza elei- 
tae,.. Problema Turiano e Propaganda.- Relrter. 

Prelazia de Diamantino 
Grupos atendidos pela Prelazia como missão: 
Parlais 420 índios + &O em Fraternidade Indigena(r,UNAI) 
Rikbáktaa 300 índios 
Iránxe - 110 índios + 25 índios MUnkU.. 
Kaabl: 67 índioa 
Apiakáz 48 índios I. índios arredioe sendo procurados:" 
ilambiknára - 40 índios + 5 grupos fora da ?ro2 azia 
Grupos não atendidos diretamente pela Prelazia: Xavánte 320 210 Baaairí 
96+230+ + 30 a 50. Umiltina mais Pareal: 120_ Parque 'nacional do Xinaa 
Atração do grupos novos: Cinta-Larga, Surui, liava aldeia do Juruena, de gru- 
po talvez Arrek (140 índios), Kren-a-i=ore. 

Iránxe. Aculturadós como grupo bastante 
perdido a consciância de grupo e a aivê- nc 
vista religioso a aculturação á bastante 
práticas religiosas que tinham em Utiarit 

- Grupo arredio de Iránxe, oont 
vado com seus costumes e sua vivência tri 
arrasamento da aldeia, em manobra desleal 
FUNAI houve ação enérgica e reintegração 

homogêneo, sem aue os índios tenham 
ia comunitária. Tambn 80b ponto de 
harp6aica. Desejam continuar ooa as 
i, em anos anteriores. 
atado em 1972, que tem sido consee_ 
bala Recentemente houve o brutal 
da ~9a2PAII. 11" por parte da 

dos índios no território invadido. 

Kayabl. É apenas um fragmento da troo_ A parttr do ano passado assumiram a 
defesa de suas terras. Recomeçam apegos a valorlaar neua elomeatos culturais. 



apiaaa, - seaariaaliaaaaa , 	 . 
forço aar tLÂ.LLJL Wei 

Rikbáklsa (Canoeiro de Eato Groaao 	 e hoasss ma- 
duros ainda twareguadaa de cultura 	, 	acaaa ass acran eauradas em 
Utiaríti, fora da taiba, O prever:aso ss,i. ea as,íaassta,• asoalems auLlo gra-
ve e a falta de mulheres pera o eaaanssto Jas juaasa_ Ca a.kkts catão for 
temente passando de coleta-para a grnitara, 

Paresi, - Sác 13 aldeias; 4 delna aca'rea multo u açáo da aa:,raan: 
mente no no alcoolismo; diminuiu bastaate a prostituíra° aa aatrada, que antes 
havia tanbém, Mantem muito az tradiça'sa tribai=a easato a iniclação das ra-
pazes e o ritual do casamento, A paatir aa reuuião de abri3 (saefes indlae-
nas) nota-se uma preocupação de se anirem mais, constiauando trea Erandee 
deias e tambm a roça comunitária e Ql.t°15 arabalaos aamuniríoa sonata-tos, 
A parte religiosa não tem intJrferncis nenhuaa fia Missão. Isto aos primai-
pio, enquanto não se termina a pesquisa mais, profuadra  

Nanbikuára, - Dentro da Prelazia aa soaeute no peqaeaogrupo, P'. muítos io 
(desde 1935) sempre resistiu ao influsa "asvilSzader:', De L aaoc paaa sa 	. 

maçou a assumir mais ordenadas:cata o trabalho daz roçar e ciem meamo ea--
dir a iatroduçáo do gado, Desde casa mesma epoaa há w moamea:aa entre elss 
de atrair para o grupo Alotezii. oataor jaill'ikuãra da ressiâo mais ocidental. 
Tamhám suspeitam que ha ainda genros arredios que seriam 'oco &trair, Dois ca-
sais inter-tribais tiveram que iet--se do gruo aar aesadasacáo daa malha- 
res alienigenas. Conservam eles a ess seligtão prntiv 

Saúde. Em laaa Snuciou-as a medSsna aaswerájva, -03r aeao ao Dal 
chado (hoje Ministro da Sade:„L'iloa-a a aart:Ir de ir aaaiat-éa.rla 
ria crearente, priweire com U,:St5a,anformçlras aun seaundo 	soa as -n- 
fermeiraa voluntaraas leigaratOED 4 	W2M,io anià p.ROZ:C10 (i973) 

•\ 

primsira voa tiveaos, a ÇÁ.síta\da lasulas .jo;an!:e sa aaade da aa aa Ca 
em conjunto ..,sor a U,A,E, doa.U_niz.r.Cate 	 qirsglda aaao 	1:ísands 
especialista em tuberculose asta ats-zofa asaaala aeia 'aiaerataae 
Federal de líao Grosso, ataasea 'de cea :ata°  
De modo geral, a assistencia de saia t 	 S-sndentea de Enferma- 
gem 

 
são os proprioa hidi. (e te,.; e 	 e . upervtaaa e cfrir7nU8(;0 de ',Yrs. 

luntários ou :ia 1.rmás, Tem havido dlfasalaade ao iuteraaasato de indoa do- 
entes e Cuiabá, pois a sasãa de ind.setss aa - asta Casa 	carerece o aten 
diaento adequado. Má um convento sac 	saivarsaaa ieaaaa'i 4e ;-;ato aroso , 
ous, porem, nao esta funcioaaado, 

Encola, Há profeaaoras ndias para as aareaí, Iaáaxe. EaaaL,  a Aaaaka.. Nos 
aikbáktsa leciona uma Trm, 

Cooperativas e Armazns (Darracãa), Baseia-ce este tvabalho em 3 acates da 
apoio: borracha, artefatoa, sactashas, ; orkientação & aada pela Uissao, mas 
a ezeouço do serviço esta toda entrasse aos próprias iadlos. Tato ajuda a 
fomentar a autonomia das tribos, 
0 gado esta sendo criado pelos prcirrioa iadios, a rartir de uma coraaietaziza- 
çao, para se suprir a falta de case, Apsuas oa 1:Jareai :tão cceituraa 

Terras. 	reservas j  demarcados para quase ::aaas as tribos, nas quase to- 
das estão ameaçadas de invasàs ou de es',.adas que aa vão ccrtar, recentemen-
te se descobriu que dentro da reser'a Parasí se pacacssa a Instalação de ume 
grande fazenda da poderosa Coreanhia Itsaaraty 5/::. A ruuAl acamesau oa na 
aos para afastar esses invasores, 

Evangelizaçao -aem andamento, uma p:aqajaa de caaatar era.aa'ar. as eis 
mantas reltgiosoa das varias trsbos aa raa. ao iatuiaa ae Paraassr aa 
de lia Diretefio para os agentes as Paatoga], • 

São reli.. 

0 	Sac 	grapos aa difarentau sitaasaea 	ai o ss falasi,.a 	-tareja, 
Caraa;... -- laha 	aaraaal, esset., saa aS_a 	 s.aaais deasoste 

1 4 
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gundo a política oficial, j& estariam integrados. Felizmente para os Carajá 
e Javaj, a tal integração significa a desintegração em termos de saúde e 
muitos aspectos culturais. Imperam o alcoolismo, a tuberculose, a prostitui-
çao e o playboismo provocado pelo turismo que contamina a ilha, promovido 
tanto pelo Estado como pela 'União. Na ilha, que é parque nacional, existem 
--,,,,-. e ^3onenos Paz,=Qd.--iros, niim =iLm,g:n inj;;,finida. (1.-.1rula..:-4g, r.I.,-. ha- _ .. . , , -, ,,, -. O' •   J. 

• , ,.. A, -,,,,,,,w, -01,,,,,,,,, ,1,, uu..--1 jo,..,,, -,,.....,....-- 	..,....—•-• ,1.-s— --- -- -- _____—.— ------___ 

re.:Jeiwu 	 uulm 1.Vvv kde..J.Guj uU. 11,, 
dos Adventistas (aldeias Fontoura). Enquanto a cultura, é destruidor, a lingua 
é valorizada: de um 12(1°,0 literalismo crente leva á exigência da linguar de 
outro lado o moraliama rejeita os costumes e tradições. A FUNAI desenvolve 
a pecuaria,mas inteiramente estranha ao índio. Promoveu,com grande propagan-
da,um plantio de arroz (JãVael) Que deu em nada. 
Xavante.- Outro grupo importante,no parque do Xingu, sob o patrocínio daFUNAI 
e entregue aos irmãos Vilas-Boas.Estes são um misto de humanitarismo e aven-
tureirismo.Não se pode simplesmente canonisar sua ação.Fizeram obra pioneira 
mas,de um lado,s2m sucessão l tanto que o parque pode desmoronar concebido que 
foi como uma espécie de paraiso "rousseauneano".De outro lado,nem sempre fo-
ram muito retos os caminhos que trilharam;inclusive para trazer indios para 
o parque.- Ai reinam o turismo e a pecuária. A parteilorte,considerada fila-
mignon da pecuária foi cortada por uma estrada e o lorciprio ministro Andreama 
na partilha das terras,reservou um bom naco para si. A parte sul está na 
mão de fazendeiro. :á confusa a situação das terras,vendidas,às vezes,a três 
donos superpostos. Existem atritos com os fazendeiros e agressões tanto edo-
n&-nicas quanto morais e físicas. Restam os :avante de S.Domingos,nas mãos 
da FWAI. Lá não se pode entrar. Eventualmente passam pela Prelazia e pedem 
pouso (preferindo ao alojamento da purAI) indo das áreas de Suiá-nitsu para 
Pati. Estão sendo atendidos na saúde mas sua reserva não foi demarcada e o 
problema terra continua no ar:,Existem posseiros aliados aos Xavante para s 
defenderem contra os fazendqi4s.- Ainda tem o grupo dos Areões,sem atendi-
mento,sem reserva demarcadaMnlentados pelo alcoolismo e pelas doenças. 
Tapirape. - Estavam em vias de exterminio,ouando atravessaram a serra do Ro 
cador,dizimados pelas doenças-,e -bambem pelos Caiapj. São pacíficos e dados 
a agricultura. Há 22 começou a presença das Irmãzinhas triplicou sua popula 
çao e sua situação atual é boa. ruito empenho em conservar a cultura e mesm 
revalorizar alguns elementos. Havia um outro grupo disperso do qual sobrou 
apenas uma fnm-rlia. 

No ponto de vista missão, quanto aos Carajá, se, onde a FUNAI interveio, 
houve a introdução de vicios,houve tnmbém algum respeito pela cultura. Os 
atendidos pelos crentes, se a língua foi cultivada,os elementos culturais 
se perderam em grande parte,sob pretexto de pecado. Nos grupos da FUNAI exi 
te u= espécie de robral bilinue. Os monitores são despreparados; pouco a-
tentos à realidae,aplicam artificialmente o método. 

S.F2lixla missão propriamente está presente há 6 anos, nos seus 
156.000 Km . Chegamos tarde sé havia presença nos Tapirape. Lias outra áreas 
a presemc:a esporádica da Igreja,foi em grande parte negativa. Os missioná-
rios se ligavas' aos fazendeiros. Na suis-Litsú os Xavante foram deportados 
pela FAB e pela IT,reja. Batismos de surpresa por missionários de passagem. 
Com  a nova Prelazia,logo se sentiu o problema dos índios marginalizados e 
a impossibilidade de atingi-los,fora das Tapirape,amparados pelas irmãzi-
nhas,com o risco de virar vitrine internacional. Apoiar a presença das Ir-
mãzinhas,"presença de presença",estar l conviver,encarnar-se l respeito e entro 
sarnento. Era una experiência válida. -Havia muitos outros problemas a chama 
da integração (diante do espetáculo dos hoteis flutuantes),a propalada part 
cipação acionria do Vaticano na Liquigás,proprietária da Suiá-Litsu. - Na 
linha Tapirapg,importa o respeito e estimulo a cultura aos ritimos do calen 
dário. Para antecipar-nos ao Webral,um casal de leigos assumiu uma escola e 
tem-se preservado do envolvimento da FUNAI e conservam liberdade de ação. 
Adotam o mesmo me-todo de presença e reciprocidade, mesmo na aprendizagem. 
As Irmazinhz.as não fazem pastoral direta,mas procuram dar testemunho que de 

si provoca 
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isterpretação verbal. - Conseguiu-se recentemente oue urna Trml: 	C 

f:sso oe-o-Ja earei-weLra no hospial do liaje 	 , . 

	 aosvi,a.i que ja .101 autodepredcdo varias vezes. Hultos medicos 
por lá passaram e ate sem medicc já ficou. A áuica coisa mais ou menos ofi-
cial ; que.os avises levem oa índios doentes para Brasília. 
Quanto às terras, os Tapirapá já recorreram 4 vezes à FbNAI e seus pedidos 
sumiram. Ainda não houve demarcação. Então presentes na área uus 15 possei-
ros, pobres. - Atualmente os posseiroe estão atravessando seu pior momento. 
a a agonia. 

29 Dia. 

1. Levantamento doa valores da cultura indígena. 
2. Conflito de culturas. 

lata foi a proposta para os trabali.os de grupos. Antes porem, num debate ge-
ral, foram dados alguns.  esclareciaen'os: 
Sobre os Xavante, foi relatado a história desde quando moravam em Goiás. 

Atravessaram o Araguaia-  e o Cistaliao, subiram o Poncador e se deram bem. Eram 
mais de 400 em S.Domingoa. Depois se subdividiram e um dos grupos se deslo-
cou para perto dos Tapirape (Arenas), Ate 61, ainda não havia contato. Divi-
diram-se 'pai:luas aldeias, uma das quais se localizou onde hoje está a sede da 
Suiaá-llissu.. No inicio, os donos da Suia-missu exerceram certo paternalismo 
e provocaram a união do outro grupo, não sem conflitos e mesmo com a elimina-
ção doa que se opunham, mas começaram a sentir o peso. Retiveram transferi-
los a uns 60 Km para dentro, em lugares ruins onde inundações e secas se al-
ternavam. Morriam à media de 11 a 15 adultos por ano. Taxa altissima, 
derando-se que em Sangradouro, de 	ate agora, só morreram 7. São vitimas 
da expansão das fazendas. 

Oque aconteceu aos Beiçèl-dt-Pau. esta acontecendo com os Kren-a-karores. 
Era preciso ver com coragem coso obviar a ester dramas. Por trás está todo o 
problema das terras. 

Foi pedido esclarecimento nobre o isternato, especialmente o que signifi-
ca disciptaar as práticas religiosal„ 

Também se perguntou se eram sufieictes as reservas criadas pela FUAT, na 
maioria a resposta foi afirmativa, embora exista o cerco das fazendas, 
Falou-se tambem do discompaso cultural em relação ao nível de vida. Falta es-
forço no sentido de maio aproximação quanto a mentalidade, lingua e sinais. 
Falta diálogo. 

Ainda se perguntou sobre o crescimento demográfico, Algumas informações 
foram dadas e foi lembrado que o CIMI prometeu um levautamento completo dos 
grupoa indígenas. 

Depois destes esclarecimentos foi encaminhado o passo seguiute e se escla-
receu com exemplos, qual o sentido do levantamento dos valores indígenas. Que 
não se fizesse um levantamento amplo sem raízes na realidade, mas fosse a rea-
lidade e a experiência o critário básico, 

RelatOrioe.dos círculos de estudo. 
Grupo 5. - 
Valores: O grande valor é a reliposidade. O índio espontaneaseute embebe to-
da a sua vida na religião, atraves de cerimônias referentes à caca coletiva, 
à plantação, ritos de passagem, culto aos mortos, 	Vida comunitário no apro- 
veitamento da terra, sem visar ao lucro, mas com sentido de propriedade. Se-
gundo uma fórmula feliz;:"isto e meu, enquanto outro não precisar". ':bertura 
para partilha e entre-ajuda. 	Tem o sentido da retribuição, dá com senerosi-
dada, mas espera receber de volta o que deu. Isto vai de encontro a qualquer 
paternalismo. Educação para a restlonsabilidade, desde os mais tenros ano 
Amadurece para a vida bem antes do que o civilizado. Tudo á educativo; lendas, 
cerim;Snias, e tudo em comunidade. C prepio nc:ao do índio e imperCuute. 
A di'.isão de trabalho 'cor sexo, valor a ser conhedu e respeitado, 	m íran—

des traços, o exercício da chefia, a organizaçáo tribal, etc.. 



relicalcro. enrontra no araaao uma reliaioaiaaaa 

rotulados de pecado pelos brancos, que nAo apresentam na sua vida uua.reli- 
giosidade autentica e isto lhes causa choque 	Nossa vida individualista 
em classes, as tensoes e explorações se chocam contra a armonia da vida tri-
bal. Tabu sexual, que entre eles quase não existe, choca.-os pela nossa malt-
ciaa  Interferáncia no governo, porque damos o direito de mudar padrões e pes- 
soas através de elementos que não seriam os chifes de sua escolha, Organi- , 
adição do trabalho, com a ideia de produção, impondo horarios, que o judio uão 
tem nem entende. Para ele o importante e ter o necessario para viver, Impmosa 
lhe nosso ritmo. Interferencia na educação e organização familiar, pois che-
gamos a impor casamentos (intertribais), 

urupo 4. 
No nome de cada tribo, a. índio mostra que se sente gente, povo, Religião pro-
funda. Celebram cult9 tudos  visita, caça, heroismo, morte, Variam as festas 
e celebrações de modo que e preciso tempo para descobrir nelas as funções são 
distribuídas e todos participam ativamente. Disposi4ão em comum de suas coi-
sas. Trabalho em comum com a ajude dos parentes ou todo o grupo para tarefas -
maiores. Divisão dos produtos. da plantação e da caça. Falta de previsão e 
cálculo que não deixa de ser um valor para nós que somos calculistas e preo-_ 
cupados com a segurança. Resapeito e acato a todas as pessoas, especialmente 
velhos e crianças. Conhecimento dos meios, que a natureza oferece para res-
ponder às suas necessidades (por ea, controlar a natalidade), 

Cultura ocidental imposta no coreço do século com traços vindos da auropa 
e catequese tridentina. Dai eliminação de elementos culturais que não se en-
caixavamnestas categorias, Afã de ansínar a lingua, quase suprimindo a sua 
língua original. Na liturgiatentatívas de criar sinais que satisfaçam ao 
índio pela distância dos sinaisaoficiais, O maior choque trava-se no plano da 
economia, Nosso sistema ecciaôMico elimina aalores humanos autSriticos do mu 
regime. Outro choque violen-Co e cor a população erevolaene, que infelizmente 
não e modelo de clailização e aprc anta vaelos'e: tapeação. mel,-ia, Sau )11c61.-
to geralmente se faz cem uma .área á degradada ia caboalo), Araesaente-ae aiaa. 
da no item dos valores sua senaitelaidada artística 

Grupo 3. 
Não há espirito competitiao no setor econâmico, Vida assistemática, sara 

gidas estruturas, sem dicotomía'de mundos, pela impregnação do sagrada. 
Respeito pelas crianças,. Educação sexual. harmenica. de acordo ,;ove a naaareaa, 
Sentido de festa come expressão da comunidade, Resistecaia ao sofrimento_ 
Dificilmente ataca, defende-se. Re :peito as pessoas e hospitalidade_ 

Deaconfiança mCatua, provinda de nossa atitude de doninacão e aupereerada-
de, que impede o diálogo, Transferencia para eles de necessidades. nuperfuluas. 
Quanto à integração, nunca será total: o índio acaba se desintegrando, Sua 
vida não está dentro de uma estrutura mecanizante, mas obedece a um ritmo har- . 	 .- 
monico. t livre sobre o tempo. Sua religião total impregna de sagrado toda 
sua vida. 

Grupo 2. 
Consciência de ser um povo, de ser gente. Senso da liberdade, respeito a 

pessoa, desde criança. Solidariedade grupai. Respeito a autoridade dos ve-
lhos. Desapego das coisasmateriais. O chefe não e dominador nem reaunerado. 
Religiosidade. Organização comunitária, Capacidade de escutar, Capacidade d.e 
sacrificar-se pelos outros, Respeito aos mortoss. Regime de grupo-'era pia, Ce- 
rimCiias vinculadas à vida. Conhecimento dos sinais 	prevksCies de acontecã.men 
tos, 

ralamos línguas diferentes e desconhecmos a psicolc,gia indigena, Vivemos 
uma religião desencarnada do ambiene, Trazemos o ronflitu da DI.opriedade 
particular e do salário, interferimos em elementos que seriam importantes 
sob o ponto de vista cultural, Usc da sv:slca popular com menosprezo da músi-
ca indígena, Maneiras diferentes de rianifestar afeiçoo e tratamento discrimi-
nado em relação a valores ligados '1,rtt .lea a idade, Falta de diálogo inter-
pessoal, Na alimentaçáo e nos coseu :es traz.nos neces7Idades _casas, filie criara 
desequilibrio, 
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Grupo 1. 
Ateu4o para as culLuras típicaa Joe aJala 	 -aa- 

04GIAs,a.0 allWU=44 di.;,1{04.&J=UP 
um V.&~ Jva.l...t.istvaa trai, a petas 
vida. Linguagem propria para as coisas mata importantes. Intensa vida comua 
nitária. Mitos como elemento educativa Responsabilidade pessoal. 

.Não se valorizou sua religião e nossos ritos foram introduzidos. Imposição 
da lingua. Quebra do sistema comunitário por um sistema individualista. Matara 
Urencia na educação. Toda a politica é uma fonte de conflitos, 

Debate em plenário.. 
Bacaajaaaaentoa1.preciso que nos perguntemoa realmente: 1Q Se os valores 

enumeradas são por noe tidos como valores em ai ou somente para os ludios. 
22 At; sue vonto•contestatz os nossos valores. 30 Se os conflitos ainda exis-
tem a sao alimentados por nossas atitudes.. 

Uma simplificação que talvez esclareça: não se trata apenas de dizer que o 
índio perde o sentido comunitário e entra no nosso sistema individualista. Se 
a comunidade é um valor, deveríamos perguntar as o contato com o índio nos 
ajuda a questionar o nosso individualismo. 

Na texto assinados por bispos sobre o índio parece que existe una pergunta: 
que seria do Brasil, ae contase positivamente com os índios. Ou o que seria 
da Igreja se contasse positivamente com o índio? Será que a gente sente incO--
modo desta pergunta? Diante do levantamento dos valores, não podemos deixar de 
sentir uma terrível cantestação. Será que.  existe em nossa sociedade, se o sia-
tama promove o individualismo e a concorrencia? 

sio rarrtrIhmriAnc  como actles...ffim outros a,^ 	 et,t44,„ 

valores,  como a falta de previsão. Mais globalmente, pared um sarcasmo, quando 
falamos em integrar o índio no nosso mundo, que um mundo desintegrado. 

Quanto aos valores da comunidade, podemos dizer que a vida religiosa ofere-
cla um testemunho. No entantõl c índio não deixa de perceber um duplo jogo en-
quanto olha nossa vida e o sistema que representamos e se deixa lavar pela fa-
cinação do conforto, 

Sem malícia pode-6e observar que a comunidade religiosa parte dos edifícios. 
Eaquanto a comunidade ind4;ena vive em casas separadas. 

Para a FUNAI seu objetivo á integrar o Judio na "comunidade nacional". Em 
termos da evangelho e presen9a de igreja, essa comunidade não será uma comuni-
dade falida? Aceitamos o aviam° e . os indioa nos oferecem concretamente vivi-
do o que seria uma expressa° de valores evangálicoa. Nossa missão não seria 
salvar como uma luz, não teria isto sentida de revelação para nós? Talvez fosa 
se preciso investir nesse grupo e a partir dele revelar o evangelho. 

Os valores são aceitos como em r-i, mar não temos coragem de lutar para que 
se conserwa, Aahamoe utopia e não aos damos ao trabalho de tentar conservá-loa. 
O unico modo á salvar a integriiade ~aos grupos, para que não desapareçam. 

Quem trabalha, deve estar comprometido a ponto de encarnar-se nas culturas e 
assumir. Por que Deus permite a presença de povoe primitivos? Não será para se 
rem uma luz para nossa sociedade? Devemos lutar para - salvar esses grupos na sua 
totalidade, como sinal de contestação e esperança de um mundo novo. 

Toca-.3e no ponto chave: não nos oonvertemoe ao índio. Se fossemos leais, 
reconheceríamos que á infinitamontemais ut4tpico tentar e¥angelizar os civili-
zadaai  sobretudo as classes dominantes. Chamar de utopia evangelizar aos in-
dica, equivaleria renunciar a evangelizar quem quer que fosse. Cristo se en-
carteou n±m segundo tempo, porque antes ee despojou. Se temos ft; no Cristo, não 
pode*oe achar, que. tenha feito um jogo. Seu deepojamento foi real e real seu 
sacrifício. Não podemos aceitar diálogo aos a iniquidade. Não podemos aceitar 
diálego com o sistema iníquo. Se preciso]  temos de despojar-nos de qualaer 
estautura que atrapalhe inclusive eclesiastica. Façamos questão de não aceitar 
abençoar a agonia do índio, Seria desrespeito e aacrilágio. 

Todos sabemos disto. Mas como fazer na prática? Precisamos tornar-noa índio? 
É preciso ter essa disposição se quizermoa lealmente trabalhar para o in-

dio e com ele. Não adianta ficarmos num contexto diferente e dizer que assim 
ou azai% falou Cristo. Não adianta acharmos que são valores e continuarmosna 
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Nau ~na de intrigar, por que somos oa mais afarradoa derenneree da pooprif. 
dada particalar? Se o comunitário é valor avanrlico, por que não uoa apresen. 
taoca ceco sinal e defendemos estes valores? quando os joeena clama= contra o 
sistema individualista, naía oa ac,:samoa. 

2 erecta° não radicalizar confundindo a parte com o todo Trabalhe rem rala 
MOAM IlYreld, atas se a. orffanl.zo, tendo em conta tão as pesaoae, mas aa estru-
turas, minha finalidade nao e destruir o inimigo e sua estrutura, mas anun-
ciar o amor do pai. Se o trabalho com o índio nRo existe uma estrutura 
~amai  procuro rasas dela. D.Sosco diz que se o demônio desse um conselho 
boas ~arfa diapoato a segui-10.s Ele teve contato com m=inis=tro= e conseguiu 

Malta *cima. roi rumo um ministro qua aconselhou a findar uma congrega. 
10", leata maneira de encarar a realidade abre outra perapectiva 

Trabalhamos COO lavradores, companheiros que sobraram em Einae Cerais, por 
falta da terra. Religioaoa, a gente desenvolve um trabalho junto com eles para 
olhar a vida de Cristo e o evangelho Descobrimos que todos deviam ser iramos 
formar a comunidade, mas não da para fazer. O duro e o momento da critica e da 
airatalldade que se forma. Quando se disperta para o egangelto, o chove de men 
talidade 4 inevitável. /to contato coo aqueles que trabalham com os inlios, 
gant• Gaba que eles vivem o que a gente diz que tio pode vie•ero  Este fato não 
há da significar um evangelho maior maior do que o texto? 1:stes valores mio 
seriam para nós e nossa sociedade um evaugelto, una mensagem? quem socialmen-
te ; minai do evangelho? Eles ou nós? 

O mal da Igreja e tentar um diálogo impoasi:vei- Cabe em tipo de tática que 
seria o diálogo com pessoas concretas. Mas com o sistema inimigo, não. As DeB-
soaa podem ser Otimas, Se a Igreja continua dialogando com o mal, o mal nunca 
ae sente mal,, O sistema iníquo se sentirá muito bem, concelebrando coma 'gre- 

i ja. Coso posso dialogar com un'sistena que está aniquilando indios e posseiros? 
I Não enmergar isso, seria ingenuídade e agir eu conerário, seria marxismo no 

pior sentida. Precisamos sacrificar-nos apostando no futuro. Iate deveria ser 
muito pensado, paranão comunizarmos quaisquer meios em função de um fim. 

Pennande francamente sobee oa valores, se formos sinceros, deviamos dizer 
asa rodeios, que apenas toleramos esses valores, Se levássemos em conta eeis 
valores, tio haveria os conflitos apontadcs. Os conflitos estão a 	sentieos 
a dificuldade na pela. Minha pergunta 6 a seguiute: por que depois de tanto 
tempo, ainda não temos aqui uma igreja indgena, com sacerdotes ind:',genas? 
Eatamee para fazer o que? Onde esta s força do icangelho. A gente põe tantos 
elementos cult.rgia coo o evangelho, que o abafa. Onde está a demenaeraçào da 
força do e3angelho? G impasse não e de Deus man nosso. EmpregammumaLodos que 
abafam os valores que Deua põe nos indios. São comunidade teee seus chefes, síto 
una nação, e a melhor comunidade de base que existe. Se hoje a palavra .de or-
dem e a comunidade de base entre os brancos, por que não damos logo aos índice 
uma ?latitude de vida cristã? 

Desde o primeiro passo para as mineões, encontrei acusaões ao trabario mia-
sio-nitri° num Congresso de Geografia. Foi uma revelação: dizem que a evangeli- 
zação destrói a cultura indigena, 	fazer entáu, para compensar".)  t certo que 
nos Inqlois es proc-rarmos, vamos encontrar as sementes do Verbo, um outro pra-
blama e o da encarnação, que está na base da própria f6. Deve-aa tomar o ín-
dio coco ele e, dentro de uma cultura que varia. Nossa Missão náo ë manear nem 
faaee variar, mas respeitar o Indio encont ando nele a semente do evangelho. 

J4 se disse na FoNAI, no começo, que a catequese não seria tolerada: una 
catequese de endeutrinamento, acarretando uma liturgia era considerada destru-
tiva. O Evangelho e que vai salvar os valores verdadeiros, Segunda vicio que 
co=meçou com Pio XII e está amadurecendo isto supõe a nossa conversão :;e,  os va-
lores indigenas cão valores era si, corresponde ao desígnio do Pai e à luz da 
ft devemos descobrir o plano, providencial,. 

Noa nos rotulamos cristão,: e as tribos sõo(ristíja no anonimato. No trabalho 
com cs Indios, mais se aprende do çne se transmite. Neles está a resposta pro-
funda para nossa sociedade em falencia, Cumpre-nos converter e aderir ao cria-
tio anonimo que e o radio, intnerando-nos nele. eereeoa testemunhas e teremos 
oecrtunidade de rovelar o Cristo,. 

Entre una cataeuese d© endoetrieanento _urnr-en-carnaçãoidentificando-nos 
com a necessidade do Ind),c7 0,eue-nrfale ecnteetador, ce assam irmos a sua 
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!Ienecs i araaulamon que reconhecem VOberYeUi qu  MO ti :u100, OtC. paaaaa n ser 
paais.Laa aoaac. Nesta hora vão ser vietot noa aaia raive, porque a organiza-
:Voe du governo existe para salvaguardar não Os interesses de Lodos, aat da 
Átirupkt4 1aain coma Cristo se colocou como aa incâmodc, seria ingenuidaee pra-
-Mar en enoaraar.noe sem levar ¡Esto em consideração. 
yra444 pensar que nen tudo no incho ; bom e que nio exiote tathem coisas 

~Wh ~pisamos também ver que o índio não está mais preservado no neu as-
4z Wiitam vesea com Impacto da civilização ela mesmo e levado a 

9118* 	lamie mous valorem. Temoe que conhecer esses valores, para poder viver 
• Umes em conta que els* q uerem progredir. Talvez noa outra linha, n;ra 
os imva4a*. qui fiears* com a MUI e os da Missão. forca: os daMiastio ;a2,a tele-
Ume ocasarreram os valores. 

.$110~ problema o da mentalidade que abafa ots valor;w3 	medo estrul 
10.3~49aliaiasr. Qaanto ao Indio, a intougáo e i:.aaeforma-lo uum marga. sal. 

Dgh 
Inicialmente foi explicada a celebração que teremos hoje com os 34eroro, incia- 
ttade.ae ao paciaucia core que devemos prapararanoa para 	ri:IraÇÃo, pois á 
COIMO A* of Bororo fossem resumir, em pouco tempo, o inLerain4vel poema de esmoa 
oallabraqUae 

na.me una leitura bíblica compondo o inicio da EpLatola cos kohreus 
C,  louvor das aimplas em Mateus. Algu um relfexSes foram 	Deus ;:ornando 
~liso pelos humildes e pequenos e conferindo-ince uma mi,;s4o sYnSgeliZadora, 
?alvas:, ales anunciem mais com a vida e reclem do que nas com livro. A miar:á:c 
to~ Á colocar-nos a seu serviço, pois pão e a ministro que anuncia, man a 
coutesidalan. E Deus se decidiu 'pela coauuidade dos simples e humildes. 
Recentemaue Jesus Cristo sSivela tamia;u4 na aZitude de paesoaa corajoeas-
capatam da dar sua vida pela\cauca da libertnçÃo. haquoiea que se aniqutlam 
tale-44444o a forma dos humildes. Serii que 08u:SM30 conocienas dos modos como Deus 
a* reina a usa? 	'remoa ocasião de gozar da melhor parte da manifeetação as 
D-mnal  porque nos aproximamos das sitaaçca onde r,e torna clara sua providência 
e sua economia de salvação noeahumildea e pobres. Como.:uniste Paulo VI, cons-
titui U3d 120170 lugar teológico, lugar onde malhar ee v; Deta a onda o anal= 
raaliza em plenitude sua salvação e no maaa. dos pobren. Ai se destaco o Deua 
que falo hoje, ai **tão os sinais doa taapas. 	5:'-tangelho eito mudou e zouti- 
aaa a pl./aparação da Deu: que se revela mais claraaeete no pobre e na sua lá- 
• 1tak, 

foi falta a sintas. do dia anterior. Leu-se et comunicado da Presidente da 
74,7/141, que virá com una comitiva e seguiu-ee uma mesa redonda. 
• ~oda: Uca: COSO VOOil define a migai° da Igreja hoje na realidade 
itdinarla br fileira? 
1) $) O `tampa apenas permite colocar cm traços rápidos alguns aepertoo. 1' O 
V:titia:metal a levar aos índios o conhecimento do Cristo e seu amor. 2Q Preser- 
vo:. o indio da integração asaimilativaa  que ; a dastruição da cultura indí- 
nnea. 	lazerir a Wensagem Cristã na Cultura indigena, tanto quanto possível. 
(24>£4 vai altara-la) 40) Orientar o procetkaa aculturativa onde e iuevitáael.-

Saaalazgae erintí anmpre trará mudanças, pois nío coincide Loaalmeate ciam a 
cultura, SMS purifica, aperfeiçoa acua “klorea. 
2) A Igreja deve conhecer, penetrar no maio ludIgmna, para conhecer os seun 
alores!. a Deve traçar caminhos para que os aventes tenham una linha a seguir 

na aaaitação 9 valorização de modo que o grapc afala capas do se idontincar 
coa 	~gata cristã. Conhecer o modo :aluo c Indio poso& receber a mangas... 
3) Ila0 conhecemos a Deus, se não a treveu de Criato, que ao encarnou num po.. 

va aaaa história, numa cultura. Veio Iaa-a revelar o anc ,  da Pai pelos hoa-ase, 
c-empaliado os homene, BeUS filhos ao amor pela ;3al, iniciado no amor aos 31-1ÃO3G  
A platr.forma de estrutura são as hem-aenturançw3, que causaram um impacto mui 
to cr..Ande. A mensagem de Cristo não 	cultura, mas dele insorír-Ge em to. 
daa ea tinturas. Cristo evitou toda a ?cana de etnocentrismo, colonialismo ou 
4=ina40, a partir de superioridade ruEturdl. Não veio destruir nem apagar a 
retba :uzegante. 

-  
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O exemplar foram os primeiros cristãos e nosso modelo e S.Paulo, que teve de 
brigar, inclusive, com os responsáveis da Igreja nascente, na defesa dos ner; 
LIaJIEt t3 pab:U6v 	q,:arevangelizar, tmr_hc 

za-aeaae e-  
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moio indigena a sua religiosidade. Os índios ja eivea as bem-aventurenças de 
modo intenso. Quem não se despojar de todo etnocentrismo, á melhor não ir tra-
balhar com aquele povo. Seria falta de responsabili,jade enviar missiouãrion 
despreparados. Muitas vezes o colenialiamo vicia a t1.065.R. ação, fa7orene4do o 

pua um sistema, Sm prepisto doe pobres, que queramoc salvar. 
i_ c 4) A função da Igreja e salvar o Judio na a,a total- Aa_e„ Ninguém sc,lva s e  

comunidade não aceitar. Por isso, e preciso fazer uma proposta ao inalo para' 
que so salve, dentro de sua cultura, com seus valores, no mundo em que x-- i7e 
a partir de sua exaeriencia hietorica. Cumpre conscientizar e criar ambiente 
propicio, aproveitando o que tenha de boa, apresentando valores que ele pe,F;:-.:a 
digerir afiz de poder crescer, pois crescer e a lei da vida Nossa função ae_ 
ria ~cobrir e revelar valores, para inserir a Mensagem que, em parte„ eles 
já vivem. 

5) Começo com a definição da Lunen 9entium segundo a qual, a missão novsa, 
; ser um sinal vivo e concreto, isto á, encarnado. Dc-rr'emos ser conscientes na 
r4 e conscientizadores pelo testemua*o em favor da dignidade da liberdade e 
da igualdade de todos oe homens enquanto filhos de Deus, indiv{duoa e poros 
em Cristo e por Cristo. Couscientizadores da vocação de todos a viverem aqui 
• agora comunitariamente essa condição de fibhos, também ser um sinal Gel:-
bertador péla denúncia critica, pelo anúncio da esperança,,pelo sacffio da 
própria vida e pela celebração da Páscoa do Senhor. Ai esta o amor do Pai. 
A Igreja e a conaciáncia na fá e conscientização desse amor que estã, aio  Amor 
por todos e cada um dos homens indiferente a qualquer cultuaa. Mau ai esta o 
pecado que abafa, oprime, etc,;;Ia sua f; em Cristo que morre ee roasuaaita 
deve a Igreja proclamar e testemunhar case amor abrangente e universal. 

Debate, . 	 e 
A viaao dinamita da revelação de Deus mostra que a Igreja não e o amor do Pai 
mala a consciência e conscientização desse amor, levando a pessoa a participar 
de maio apropriado da própria vida em Deus, elevada pelo amor. Se esta dia-
tinção não e te6ricas  o amor do Pai atua universalmente. 

Conaci;ncia -e conscientização, a Igreja tambám colibertação e cosalvação, 
O amor do Pai á anterior e culto mais amplo do que a igreja. Revelou-se no Fi-
lho para dar conaciencia a todos e leví-los a viver comunitariamente esse 
amor em termos de fraternidade. 

Cristo foi preprado e anunciado longamente esta visão situa-ae na linha 
profética, e maravilhosa, mas utSpica. Como posso ser índio como Ob índios? 
Se o índio, meato orgulhando-se de ser índio, deseja os bens da civilização? 

Tazemoe um esforço de trazer o índio para n6a e não de irmos para ele? 
guvraado traze-lo para nas, trazemo-lo para uma sociedade falida. O Evange-
lho dará utopia, se não nos convertermos e descermos até lá, para sentir aa 
carne oa ~In valores e caminhar com eles. Seta coragem á que nos falta. 

Como levar conhecimanto e amor? Como inserir a mensagem na cultura? Pare-
cem expromnOen,equIvocas. Não haveria o risco de um crasso humaniamo, se ia-
iniatirseaneque • nos outro. que encontramos o amor ao Pai? 

Lavar o conhecimento e 'amor, onde Cristo nãos conhecido. Insiste sobre 
a :semento, do Verbo e parece-tos tranquilo o método das Irm.zinhas através do 
tipatamunhiedeNo entatto, existe uma verdade a ser proclamada porque Cristo 
23,44 trouxa uma mensagem imperiosa, não 26 de acréscimo, mas transformadora. 
DeYsame lutar contra os farieeua atuais e dar ao índio o direito de opç5ea 
como reconhece a Convenção de Genebra. 

Nowaa atitude será levar ou não cará antes identificar os valores? Devemos 
aoraacentar ou  corrigir? Existem problemas de distorção como no caso doe g;- 

, f meos, em gue um e euprimido, ou casca de aorticenio onírico_ 
Sentimos perigo de exagerar o humaniano na descoberta de Deus no homem, .t;0 

entanto Momo afirma que somos mentirosos, se dissermos que emaes a Deus, 
sem amarmos- 0 próximo. O próximo e sobretudo o pobre, com quom nau devetloe 
comprometer„ 

• "s 1 
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educação individualizada, O grande problema 	9e deeemoe trazer  e lndie-De 
viamos perguntar é se ele não devia ser preeervado rios gé:Xi oalorea, ssr ; 
que são até e fim descobrindo na sua linha ecaros teme-leoa de deeereet171-' 
mente, Não estaremos presos ideologicamente,poe mede da contestação que fie 
leu nos vem? 
- Desde qtle se entra na deles, ali se fica por sentir que - 	mais humane, 
e mais razoavel, Não se pode permanecer sempre ecreue o indic eoee meeree 
dee Se a gente acreditasse sinceramente nos valores de iedic i  iria Ioege 7  
Os Irantxe, abrindo suas terras a quem precise, ensinansee > e verdadeiro. 
sentido da terra e .contestam profundamente o sistema  

- Se a-Igreja somes etís, come trabalhar no meio dos indio 
- Pessoalmente,devo ser uma consciencia na fé e vive-la agradeeidamente:De 
vo ser consciencia do amor uníversal,para todos, concretamente para os -1::,:= 
dias, filhos de Deus, tão amados quanto eu, O critério de Deis e  aadido pa 

1110 ra todos: dignidade =  liberdade o igualdsdea(3e sou couscienes flete, deae 
transmitir e terei consciencia, dos antievalores, 4a certeceencie de filhea4 
de Deus (que todos são) está, aquele algo .maio, que me leva a .ter co-liber-
tador e co-salvador, denunciando criticamente e anunciande a esperança, Nt 
dia em que aceitasse qualquer pessemisme, negaria manha fé, St nos e pedie-
do 9 sacrificio da vida, será que nau poderios 2ecrifieer noiva :.u.ltra,ae-
bretudo se contraria o Evangelhe? ;.. M9i3 de tuda isete, :Ãme.:)ro aenba TeEeelie, 
celebrando a pdscon na luta, ,rre"-eda e na marte.- dando eentid) e. lietargia 
Quanto ao exemplo de S. PaudeVkaeete em ',30g, mas sereis:: em 2'_? 	ala atNu 
de em relação ao escravo e h mulher, -por exemplo.., Dadit adv3rte que a le-1  
tra (da Biblia e não outra) mata e e espirito eivifica teerite seu espira-
to, nem sempre sua palavra, Falou-se em inserir a meneeeeem C4Me paio:Te-deo 
mensagem este. multo envolvida- Crirto foe um. eoatestadcr, ad c_ Igreja ee 
contentas em ser repetidora do peeeeedo, trai e :1':i3', 

• Falou-se em preservar e cultura, - -eservar do sioteãe de censamo e orree 
são, Mas o indio neto esta isolade e bemoa que influir de qualquer modo,coa 

~mo vimos ontem, no exemplo da intred,ição do machado nos M'Inkto 
- A introdução do machado, não deixea de levar conflito" come o  deeequili 
brio no trabalho dos homens e das .ael.hereo Medeee eee- es eee aehoeee 
cesaário não o são de l'etto e podew percarbar a -eae, du erandee eJdearen-' 
tos, Mas eles têm o direito de crescer e temos ecrigacãe de oeientax cose 
crescimento, se introduzimos novos meios, Contudo, assim como devemos ter 
cuidado em não levar nossas doenças mas nossos remedios para ao doenças da 
les, devemos cuidar de não levar instrumentos de desagregação mas c que os 
pode ajudar a cremeer, respeitando esse - crescimente !e 

- Apareceu pouco nas exposições e no debate o aspecte seletice. 
- Ele está. presente quando se fala de consciencia e conscieetzaçác da di-
gnidade, liberdade e igualdade Se isto não é garantido, o problema se tor 
na essencialmente politicio, Igualmente quando se fala em viver comunitar 
amante a vocaçao•de filhos de Deus aqui e agora, porque eeneeta a peliti: 
ca que impede isto, Ainda quando se :tale de ee-iibertneae 	ee--:x`11.  
diante a denuncia critica e o anareae da. neperança- 

- O que se fazer com as tribos em processo aculturativo, cm releçao ao pra.  
,:gresso ou elementos desagregadores de nosso progresso? 
- Seria preciso tentar uma volta ao:; valores primitivos, E o caso dos Pare 
eis que estão tentanto refiescobrir 
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quando o exemrlo de Paulo, num mundo bem 	ho2til, ora contrhria? 
- Irão esquecer que'Paule morreu condenado e todos os Apóstolos_ 
- Falamos de contra-valores nos índios. Parece QUe mão ditin¡iui:..of.; o ,ue 
ê valor na nossa cultura e os valores do Verbo semeado. Ha. v.,3,1ores na nos-
sa cultura? Sim e de modo-diversificado. Mas o que 6 contrr..ndor nunca é 
de uma cultura, nem do Verbo, mas do pecado Devo atacar o pecado crua pe-
de viciar qualquer sistema. Se me oponho afeÁ sistema e seus objetivos,ope-
43 o-me ao Iscado que atravía dele está estragando una cultura e illede 
:processo doe-valores. 

• no armoriamos conscientizar os indios de certas imoralidades? 
- 0 que serh moral ou imoral? Talvez esteja seguindo criterio de ninho. cul 
tura e seus condicionamentos,. Deviamos partir do Verbo e ter a paciencia 7  
do Verbo e do NI que mio se precip:tam em julgar. 

Foi proposto ao grupo o passo 3e6uinte Trabalho em grupos pura gnali 
sar: "Qual nossa posição pastoral, em termos do encarna4o, motodoloia e 

'estratlógia, afim de realizar a mi ;são da Igreja na realidade indigena." 
Adverteiu-se que ee colocasse não em ternos ressocis A encarnação no ser-
'tido de identificação com os indi)s, sua vida e s-(12. cau'sa, Motodologiu,co-
em Implicação, suscitando atitude: Estratégia,isto 6, como agir en.face de 
tantos elementos que interferem, lentro de una situação conflitiva. 

• • 

RelatoriOs,  
	 Abertura para o mundo e / ara o indio, garantindo seus valores, nu- 
ma politica de defesa do indio, ras nada inpor. Insistiu-so numa atitude 4' 
de escutar o indica, despodando-nrs de qual uer etnocentrismo, valorizando 
sua cultura e assumindo sua prob:ematica, - elido em vista a contradição de 
nossa sociedade. Estabelecer plir,lipios e uer coerente, nunca fazendo con-
ceesijea ao que os contrarie, como o latifUndio Ver o que precisamos arre= 
der do índio e o que podemos transmitir-lhe, sem impor. Permanente autocri 
tico diante dos impasses, na bugra dos causas. Atitude profêtica. 

suj 	entre nós estava o Carlos (xavante' eele, interpretando seus com- 
panheiron, achou melhor saia o pad?e ou misAionario morasse na aldeia, sou 
eles, tivesse a igreja no centro, rl casa te reuniões e falaese.a lingua 
l'areca que a causa da defazagem cila se crio.). é que, antes de conhecer os 
$nedom, s sua lingua, já impomos coisas que lhes são estrarhas. Dai a naco 
*idade de maior escuta. Quanto à netodologia, o miseionario devia nergullw 
no meio indigena para, num segunda tumente, emergir e transmitir, na medi 
da da receptividade. Achamos que rCia e dere falar em "der" mas de "reco2h 
otarw oa direitos que o indio têm à tera. 

grupo  1 - 2 passoa para a encarna: 1)Despojamento 	proviro7'..o mas e- 
is-tenalal e definitive, 2) Conviveicia não ao lado, mas com o índio, Ver 
na realidades dele um aceno de Lei., e, para rido trair c. mensaw:m de f6,0 
parança e redenção, urge atendb-lo, Não misturar sinais mas procurar a i-
dentificação dos valores fundaznertE sso ui )critica para descobrir as <de- 
reaviam culturais a purificar a ser gago 	- No plaaejamento, realismo so- 
bretudo levando em consideração as r spie: ja montadast  com tudo o seu 1z 
tro de erros e tamb'm do valores, eria b(2 reanimo-noa aqui em grupos 3.= 
mesma missão para um planejamento lais cor forme a realidade concreta, 
Antes de agir e julgar, esforço pa a conhecer a realidade sal intelectua-
lismo, mas atento às oport. midades Avaliv T interferencias, ajuizando de 
sua' validade Constante autoc:lt ca e aval 	do trabalho em comuni.dado 
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rio conhece. a estruture fundanentaL m 	 uí:¡,ã 	jaguete ci;;" 

inlluoncian e inLoresses alheios aó ?evo, , Houve ocel pequeno eeenroclwo 
'to historico sobre a distorsão da missão no Bracil que se rineoa uaa teses 
de 3obrega e ficou como afogada na ação Preci2aria le.ver 	cen. OXJC F. 
nomeno e confrontar com a ninovação do Conoilin 	em • terTao:. de teag.; teo 
rica, mãe em termos de açan missionaria, - Outra rr2.geea fel vl'a o nissio 
nário se prepare em termos de psicopedaLrogia, pzio da d .:2é:Ind,, seu .:Arl; 
Cola o índio, Essa sugestão provocou.  ria grupo alguma. re3teiçào -eele reeete,  

de trazer condicionamentos, 

Gr 5-- 1,.A renovn.40 exige liberdaae em relaçáo a estruturuo (cowo ?unoi 
ou mesmo eciesiastidás), 2Q As linhas de ação devem ser comuere tod:w 
missões, O resto do tempo comentou-ae a experiencle,.dae Irmazlnhas entre' 
os 2apirep4i -  a necessidade que sentem de gaprimir tudo que crie- diferenç, 

alga moradia,régime alimentar, etc, Grie4-se rue tem eentido de 	ovei. :o 
9IwYlidoo método de presença de testemeoho, eueejotano expliewe'jee para m

tiver os gestos, 

2 - Para encarnar-se è preciso confiar nos valores e nas eossibilidnde 
-• Desligar-se do morsllomo puritano, - Deeequipar-se do excessivo pese das 
coisas materiais que, afinal, são superfloone enquanto e.oe iLdios falta o 
necessario, Método grupai de reflexão, levendo em conta rue àoào se tra-:a 
de individuos isolados mas de, -cOvos Posiçao de serviço, (is resulLadoe mos 
trem que não temos sabido eduOar_ Pelo fato de resolver nao. nos impor,naj 
significa cruzar os braços, CUmpre analisar a id'ia que nós e eles temos i 
dèia diferente da autoridade, o que terna maio grave nonea interferenciaT 
Quanto à estrategia, importa ligar-nos com os que são reduzidos à mesma si 
tuação de marginalidade, para não fico:rem os indios isolados. Ao contrario 
urge un•replanejamento global da missao 	 neo como setor separado, 
mas dentro de una estratégia global. 

Debate em rlenaeoio- 
Pediu-se que Carlos, o chefe Xavante, disseose o que pensava e ele (fa-

lando em sua bela língua, num tom dl tranquila segurança diese qae seu ' 
grupo estaria dividido quanto à presença do padre.: embora a tendencia main 
forte seja para aceitá-la, Foi explicada a situação criada por toda amo. W3 
tuciosa campanha contra os padres, pe.-  parte daqueles que estavam intere;: 
sacies nas terras, 

Amaioria dos problemas que alegamoe são problemas noseos e n o dos in-
dioà, Deviemos mudar, Querido assume._: sua responsabilidade os indios sabem 
'o que querem e os levante, expulsando posseiros de sua terra, deram um oxem 
pio pioneiro; Falou-se do perigo de c índio dar resrostas dirigidas 
se que esse fenomeno deve ser analisado porque pode eáconder o cerne dos. 
problemas O que importa são as exigencias dc Evangelho, lei da liberdadel 
na verdade, mesmo que nos obrigue a mudar de rumo, 

Foi relembrada a experiencia dos Treirap. A localizaçáo da :asa das Ir 
maninhas, primeiro ponto de contato pare que eá chegava, deeva n impressão de 
que eram os estrangeiros que controlavam aquela naçáo Para nac ser lirice 
e impositiva, nossa decisão de reorar .o.tre Of meios de,,e oor tanbem iiec*I- 

Ái.são deles, No entanto ha coisas que 	parecem secundarias mas eneurem 
NPerobãemas fundamentais 

S'O no contato rrofundo com os indic- podenos deixar-roa questionar 1231'9  
sua 	..cl. 2? 	e meselc por zu.ae crunç;,-, 	brt)ro trs.1 	4,„?-oro a o-atrn 
Vt-dr,  que coincidem com a ccv teologia_deleiae-e Na 	etlocene-rfo, 
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fio processe ee enesieus,,se.e, se. e ,sseedsed 
se sente soltas  ao mesmo tempo desligada do siviJeisado sse ais da e.r; inte-
grada no mundo indígena, Isto devia ser propsse,see, ìf, eos,sivesise scsiseiss 
'perceber, pdex, os valores religiosos. A gente Lentou 1Je esoneree ere ::e ne' 
pontoes  sobre aconcepção religiosa dos indios e tese C1'..ZW euepreese: a a-
.ceitação de um professor universitário como modelo básico e a afirmaçao de 
chefes e padreá-  astekas de que era válido também sara eles, 
. Atenção para a dimensão de reciproCidade: se devO ir ao iudio ele pr- 

;.eisa aoeitarmoe em termos grupais, pois entre eles nada se faz indieridua 
4monte0 fato de eles me aceitarem, ia é encarnaoao, Poder viver no meim4 
deles,.•já é transmitirmonsagem, Cutpre crie não apenas me encarne entre 
Os indioe,~ ancarneeristo .para eles, 

.: raroceque ja nos estamos perdendo nas belas palavras Devemos ser res, 
'listas, O que é- verdadeé que Vamos encontrar-nos dietlte de estrutura 3 que 

4  ')Ioqueiam. Será que nos:yamos desligar de nessas seguranças e de nosua ca 
Alegorias? :• • • 

Talvez:~os de analisar nosso instrumental, dar uma olhada sara moo 
sos - PasSoa:e iniciativas e ver de modo mais organizado, 

Concretamente, em Uiraiti tivemos de tomar uma decieae dramatice, desde 
que vimos   "1133 toda aquela estrutura ja nao estava a-servíee dos indionsPor 
la ficou um mundo de coisas, predios, oficinae, equipamentos, mas tieeemoe' 
a coragem de nos livrar de tudo Claro (Ide nuito falta a fazer, mas tal de 
cisão nos libertou, Nt . 	

W~.• 

Existe toda uma montagem m~khot earacterist;icas esueciais em cada lugrx 
O caso do Uiari1i era muito típico, porque o internato estava distante das 
aldeias o que nao ê o caso daqui em que a missão está dentro da aldeia_ Cla 
ro que ha o peso das estruturas não apenas materiais, mas trembe inst:ttuci-
°naja, O que parece certo é que nenhuma renovaçao havera se ficarmos eepe-
rando decisrdes de cúpula, porque toda transformaçao vem das bases, onde os 
problemas fervem e é quase inetitavel algema quebra, 

Outro ponto importante é n;:lo Pensar sempre em substituir estruturas nem 
car numa Urbe  reformista, Deve haver certo radicalisto Contento que se 

salva _a-  justiça. muitas coisas que hoje não mais aceitemos nos permitiram' 
Não,se. trata, de arrasar tudo, mas de modificar noa nova inspira •.. 

çao“final as estruturas materiais dependm do ospirito. Talvez o-mais ur 
'getíto seja ver su melhor aproveitamento a partir de princípios validos 

iÃo podemos partir do 'principio de que nao estamos encarnados, Há vari-
Os grsve de encarnação. Quanto à estruturar  o criterio e saber se est'ão ou 
nao servindo ao indio. Nao esquecer que os edificios foram levantados com' 
o trabalho deles e talvez eles tenham ume palavra a dizer_ antes de deei-' 
dirmoe por nossa conta. 

Eis um problema difícil porque vivemos como esmagados pelo peso das es-
truturas materiais. Conhecendo a situaçao dos nossos indios, vemos que ain 
da não tetos condição de abrir m'ao desses predios sem grave risco para a -7  
juventude que sofre o fascinio da "civilização" e dificilmente se conforma 
riam em continuar na aldeia. Ou procuramos definir bem os objetivos de ta` 
is' estruturas ou talvez devessemos procurar leiÉps eue assumieem sua dire-
çoo e nos liberassem para o trabalho missionar:1z) 

..(k formos radicais em nossos objetivos, sende eles elaros. teremos con-
d:içOés de muita flexibilidade nas mudanças. pes definimos una meta que im • 
voe seus ritmos. Devemos deixar--nos questiensr sobre a validade de nossa ' 
presenss o o sedo de sertliÇo que 2-!..e02. 	 t deencienente da 
eoiea,:eeeee 	ee .:es4ea de ,--sr j'eve. see e' 	T... 
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.4— 	 nann.Inhal-IrRn a +nrInn 	 rronder ao apelo presente.' 
• 

leigos participam na medida da marcha, sendo também missionçwíos, 
• Nosso problema W21 é o economico. Padres e índios trabalhamos para o ma 
teria?. que não pode ser o primeiro para nós. No atual regime, nós é que cot, 
trolamor, o fruto, embora visando redistribR;ir. Talvez fosse preciso inver- 
ter, para dar-lhes oportunidade de assumir maior responsabilidade. 

Trata-se de-wel4 sar o valor da coisa. Aí temos uma base para tirar con 
sequanCias. ° ponto de partida, saber se nossa posi40 esta certa ou erre: 
da. à forma .de internato está certa? Para responder, é preciso analisar di 
-anta da contribuição que tenha trazido ou não para a educação de um_ povo:3 
_povo se afirma como povo ou está se desintegrando? E o internato nisso? 

Zatsnom nesta situação confusa e vemos que não é facil encarnar-se, vive 
MO8 ,d to aos inalas, mas não vivemos como eles. Moramos em casa di2erenti 
noutro padrão a noutro estilo.. 

Ea muitas- outras perguntas a fazer se ficarmos em problemas imediatos. 

Walvss osejsm problemas insoluvei s se não tivermos uma vi sio mais ampla,po-
'Is esses problemas isolados não tèm em ai sua prcpria justificação. 

Atardumo.mos em discutir o problema da encarnação. Noa grupos, pouco as 
iu sobre a estratbgia, por falta de tempo, mas b um problema importante que 

so bre rwit2-4.^Artlet marece atançao, Teríamos ainda da S ,,V[74 um pouco que 	2:1., ,0 10 .1~ •ffi,  

Poi lembrado o que os grupos?falarrm sobre aetodologia e houve um deba-
te complementar. 

Poi alegado o problema da língua que entra no nivel da encarnação mas 
realmente tem censequencias metodológicas, porque está na esfera da contai 
cação e da expressão. 
• Por algumas afirmaçõee anteriores, no sentido de "prevenir" o indios,p. 
oz. Contra os perigos da civilização, parece que se aceita uma metodologia 
interwenCionaiata e isto se reflete em todo um comportamento mstodologico. 
Parece que o matado mais adequado seria de provocação do pessoal para que, 

ukarralisando ele mesmo, chegue a uma decisão. 
11P 70 trabalho, faltou clareza sobre as palavras. Para muitos, metodologia 

• astratega pareceram mais ou menos sinonimos. Da/ não motivarem a E/In-li— 
e*. 

A estratergia vem na linha da eficaoia do comportamento, tendo em vista 
O o"0, ativo *um sa quer atingir. A metodologia entra como parte da estmté- 
• &rendando do fim que se quer alcançar. Parece que a distinção seria' 
antro uma metodologia libertadora, conacientizaaora, e uma metodologia ban 
caria, impositiva. 

Aqui maamo se falou muito em conscientizar os outros. Ora, a pessoa se 
con.scian'dsa, porque este verbo, como transitivo, rio tem sentido. Ningu'm 
riosrosamente pode conscientízar ninguM. O que se podo fazer é criar con 
dixAes e oferecer elementos para a peseoa conscientizar-se, R importante o 
pz.oba.tmA do matado porque se for ineficiente pode frustrar os objetivos. 

termoa do mise5o, devíamos fazer um questionamento rigoroso 
E6 s-e assimila como valor o que se assimila conscientemente. Todo o pro 

biema metodologico, em termos de educação, estem sabor provocar a cansei 
enoja, deflagrando um processo de analise, do contrario se projeta a res-' 
'tosta o se abafa a liberdade, condicionando mentalmente as ressoas. pra- 

- 'ciso criar condições par:, o querer ou nao querer enja fruto de uma decisão 
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0.4..1.6(wituibe :to rea£ e nao se deixe le-I 

var por outraa motivações. 
Noe Tepirapé houve vitrioe casos de ~hidratação, Porem atribuidos a ma 

lefícios provocados por paz-te dos Carajá. Inutil insistir para levar aa • 
crianças eo nedicol  porque 03 indios não aceitaram, convendidos.que esta, 
vagi da,erielleação mitica. ãesim,  morreram 3 crianças e nada se pode fazerl i 
poio era preciso - ger radical no respeito h sua liberdade. Este ano, repa,. 
ti=s~ o 'famosa°. Cederam à insistencia e, acompanhados de uma irmaaínha, 
fOnae tratar me hospital. Abriram os olhos. Certamente, no proximo ano, se 
ocfato:se:Xtrptelri eles =esmos tormrão a iniciativa de tratar com o medico. 

11.001:~:1214gens tem cortinas que os impede de ver a realidade, Deve 
ELOB'etçsen,a maneira de coloca-lo diante dessa realidade para enxergajr 
:tat'0.0s40.1:á_laa decisão que venha dele. Se recebe: decisões de outros„jit.. 
itats.at.S.M:oa olhas. - 

Tgberoe 0-$1.a:instrução 4 muito importante para consoientizar. 
Cotntigd10--"quenão°  seja impositiva, mas 'entre num processo vital. A. pala, 

Irra njiP,d4dza-.46 ,15eri.uzaa ferramenta mas sua fun4o é de despertar, defla-' 
114.1~00eí•de Consciencje. Nunca se pode suprir àu substituir a cone 

OleraCi d'olltre, numa pedagogia que realmente faça crescer. 	. 
ltS..ParSeli ~cocou a recusa dos remedá.àedados pela erifenutira e o re 

cureG-eho':egrandeiro., Voi multo dificil no começo. Ibrir luta ou impor não 
- resolveria.. O qus sé faz foi entrar em contato com o feiticiero e conseguir 
a.celaboração, sob pretexto de que seria mais fácil trabalhar we'colabcm. 
qii0 Tali receitando e enfermeira providenciando o regadio. Caso semelhante 
2W•cletit,o81C embiquara. iirendoos resultados, aos roucos o pessoal vai se , 	. 
libirten40' d.e sua visto mágica. , 

Alaertalvez a-inetrução seja um instrumento. Oe indioa tem-da natureza 
pai conheciménton no nivel de sua cultura. Quando porem se defrontam tomos 
~e0sr,:faltai-lhá e - língua,. a ferramenta de expressZo e, na discussão com 

cidada; acaba se perdsndo. Carla proiso equipa-lo do instrumento dw 
alA ~eitos que póssa manobrar. 

010006105is ilets: 'ceio PrPoCupaçÃO a ser mais aprefilndada. Parece que 
4~00:4Airevocar o grupo para que ele mesmo osnínha. Talvez se 
0*-,w,.-.w.isitu.a lia 111pp  da revelação. Não se trata de levar coem 
040(40À-iiar - iondiç;es que) versam tonaos conteudos de cOnscieem 
-'sei'extIlámívestado -14when.te ?rata-als, portanto, de,revelar o que 

OXIetia-,11: :,40:4,e-lacrestentax cplea*e ••. 	•: 	• 	••• 
Wando--existe was:rualidade.que 

g-•" preciso mobilipar e organisar forças de defesa e de atn, 
dssi.ouição. .141 coisas-13a colocam sempre •,+ 

AW:ágótÓlíáada, 
nOtiiii"aUtude- eçe faca das forças .ove tos ameaçam ou ameaçam o tnai 
ideatíticar sanas torças ela todas as instituiçtos, inclusive e.:r 

intoblematice,ee:Éit presente e interfere. 
43eignettailat atas quest3so--Nterras,.contretos do trabalho, comercio dee 

,00ntrOlede, eetruturas na aissao, etc. 
. Ulstela problemas internos, como O fracdonameato das Prelazias, o ?ela 
.40 aos povoe indígenap, o isolamento, o desinteresse, a desconfiança oÀ7 
relsgllo 	estrutáras gale amplas. Seria preciso criar condições de maior 
=,eon...miença o maior união tendo em vista t processo novo. 

.ene. 
.".5" ••:.7 	 .-" 



• 

dL 

.myy~umaawaluv LJA., L.,1401vv ue uuseu enconZro, UptireCerC=j cooraanaaae coa 
sicass cultura, presença da Igreja, poderes que impedem o trabalho de evaa 
gelizaçÃO, 3ste anecto - sh. foi colocado incidentR3mPlate. Podemos preeervar 
a cultura de qUiee?-lté quatido? Com que forças? São problemas graves. Exigi-
4.440% tzdoz orit 0#trzwalorea.nos ore-çalioge oficiais e nas estruturas mesmo 
eoae- iaa. e não tomo ciineoiencia global, o povo de Deus que congrega 
03 perro' 	 *er lire, di ferenci ade.ment a . t alva z fique dila c erado 
e $ zirre4m, ée• contente elar'dar sua benção a povoe agonizantes, ficando do 
ized5 dO.'jpOPIKr.:::Ierto - élan:Lia serio e 'incomoda muito. O presidente da Raiai 
raiao' recóraiieepire- 4dio Oão_ um brasileiro, se continuar illd.100 Na Europa, 
2102110:-~41 	 sobreviver como povoe e a Igreja nem tomou co.- 
zthetrWMOOÁ:i;I:e0e0:04r. -defendeu sua lingua. Porque depois de tal to tempo a 
tzegtal';tog-~X~Íg tio _Imediato, com nossos problemas .pequeninos, reduzindo 
*51  42441011  a 'fent* dá faclore o* de turiezao? Seria n.ecessario sentir o Iro 

3notuattásop. ralos de enfrentatr a injustiça. Temos de tudo fazer 
v31.- 4 17itar"--0 artlarskiniti desses povoa cuja defesa assuntimos por vocação e 
at. 
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Depois de una noite linda, convidados pla comunidade Beroro, e ainda pen 
aando nela, vamos retomar os trabalhos. 

Antes de entrar no nivel das opções, temos que caminhar mais no aprofun• - 
damento de alguns assuntos. Vamos fazer hoje uma parada para um apanhado de 
tipo exposição, para Permitir una definição melhor da ação pastoral- 

O problema do índio-deve ser visto no contextonacionalt nuas implicân-
cias na economias  polítiba nacional. Só assim poderemos encaminhar acertada-
mente uma eatrategia comum ou seja linhas de ação e sair daqui com um ver-
dadairo instrumento de trabalho, 

Inicialmente foi lida uma carta de apoio dirigida ao Sena Franco Montorow  
que yes *ncamiuhando um processo que visa à superação do Veto presidencial ao 
direito das Missões de prestarem assistencia aos- indios, Foi lembrado que 
*ate Vate prejudica não as Missões, mas ao índio. A carta será assinada por 
todos os presentes. 

Afirma-ase: "o índio não-tem vez no Brasil; a integração que se pretende e \ 
torna-lo mão de obra barata, um marginalizado". Será isto correto? Quais 
as coordenadas da politica econômica, com sua ideologia d e justificação, 
que está as prática no atual momento brasileiro? Dentro delas, qual o "lugar" 
doe poros indígenas? Num esquema, fruto da pesquisa econômico-política, e 
necessitado' de maior explanação, o Brasil funciona assim:  
1.. Economia. 
1.1. Indústria 	 Particular- pequena e média- produção menos técnica: 

Nacional 	 tende a ser "integrada" às aultinacianaia 
Estatal: Forte - estilo capitalista 

De capital estrangeiro: tecnologia mais avançada; multinacion. 
14-se, recentemente, unijode interesses entre: 

empresa nacional estatal e Capital estrangeiro (multinacionais) 
Como veremos depois, há quebra entre "Estado" (Governo) e Nação (povo). 
A empresa estatal não pode estritamente ser considerada nacional 

1.2. Agro-pecuária: latifúndio modernizado = empresas 
• *lha da Região Amazônica para Pecuária. 

gponomia capitalista Donos do capital: lucro:ar-anda mais concentrada 
Empregados: operáriosaaalário=pauperização absoluta e relativa 

As relações sociais de produção (trabalho) são de exploração. 
Nota: não incluímos, para simplificar, o funcionamento da comer- 

cialização. Mas segue sendo na direção capitalista. 

2. Política 
2.1. Governo (Executivo) = e executivo sem a base de sustentação que viria 
de um.leggalativo forte, mas sujeito as pressões dos tecnocratas (Militar) 
ligadoe as pressões do capital estrangeiro. Essa correlação de forças deter-
mias o exercício da "politica de desenvolvimento", e constituam o verdadei-
ro aietma político donde emanam as decisões, aa estratégias e as táticas. 
lato ie demonstrado na implantação dos AI 2 e AI 5, e no fato de nenhum go-
/orno da "revolu4o" ter feito seu sucessor. 
2.2, tozialativo 

Ine2gpreseivol  tanto como representação da nação, 9uanto na elaboração e 
_coatro1a da politica nacional. Cerceada sua tarefa e aprovar os projetos 

•. 40zvortauentain", e, por meio de discuaaao 9 elaboração de legislação em ne- 
toate aecundários e pouco relevantes, dar una "imagem" de "democracia repre- 
senaati/a. 

judicgerio 
Civil - limitado á criminalidade 
Nilitar segurança nacional - ligado às forças de repressão, que já nem 
consegue controlar. 

*mexem 3. Ideologia 
O (sistema se justifica e procura de todos os modos sustentar-se 

Pontos principais: 
Precisa concentrar a renda _rara desenvolver, Depois se _fará a distribuiça00 
Cem isto se leva ao máximo a tendência estrutural do sistema capitalistau 
a concentração.Has a gente vai vendo o resultado enganador de tal afirmação, 

- O povo não esta preparado,- Evidente, não .;.? Coe isco, há os escolhido c e 

r-,7,aanÇamaa~mmnaweaqWNW"..-:',="-- 

agro-pecuárias. Esco- 
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servidors do sistema. Utilização e controle dos meis de comunicação... 
Utilização justificadora da religião, das igrejas... 

4. - Onie fica o indio para o sistema? 
r. -0'o presidencial, cue n-?ga 	 (3i ,,ito 

yk.)Q 
-LODO. r. X. 1ìe11U 	J_J.uer UO isL1,Ud . 6ruveluu e que iui U ueleu- 

sor da proposição do CINI no Estatuto do Índio, foi quem por certo,con-
tra sua conscincia pessoal; introduzir a proposta de ratificação do 
Veto presidencial no Legislativo. 
Assim tambem devemos ficar atentos às forças que estarão atualmente in-
fluindo na anunciada revogação do Veto, assim como no propalado entendi-
mento entre Igreja-Estado. A Igreja ou se define em favor do sistema, 
ou conscientiza o povo do contrário. Onde se situa o Índio? 

A FUNAI e o Ogão do Ministério do Interior, ministério do "desenvol-
vimento" e da "integração". Dai que o Estatuto do índio insistir tanto 
na "integração". O Executivo, através da FUNAI, influi a política no 
sentido de submeter o índio aos seus interesses. O índio é conduzido a 
alimento da organização das fazendas, ou empresa agrícola; isto é, a 
ser peão. 	 • 
A "integração" do índio é transformá-lo em mão-de-obra barata das empre- 
sas pecuaristas; assim ele "ajuda" o desenvolvimento. Assim o índio vi- 
. 

vera em paz com os fazendeiros; deixa de ser tropeço para o progresso. 
O objetivo da Igreja é promover o índio com tudo o que isto implica. 
Para isto precisamos definir uma linha de ação (estratégica): (p.ex.) -
ligação do trabalho com organizações internacionais que se interessem 
pelo índio; com outras populações marginalizadas: operários, colonos, 
posseiros...; com o órgão oficial: presença junto ao mesmo, eventual 
ação dentro dele; com o IAÁslativo. 
Precisaremos além do mais" definir algumas táticas: p. cx: Quem vai;exe-
cutar esta linha de ação? Que necessitamos? De quem necessitamos? 

Num seminário de estudos promovido em 1970 em Campo Grande pelas ris-
sOes Católicas para seus missionários, funcionários da FUNAI trouxeram 
por escrito, a linha do Cordão, cujo 12 item rezava assim: "0 índio não 
pode ser entrave para o desenvolvimento nacional". 

O atual Ministro da Agricultura definiu claramente sua política agrá-
ria amazônica, em favor da grande empresa agro-pecuária. Isto em vista 
do comercio internacional, ao qual interessa a carne. 	as grandes e 
medias empresas estão se tornando macro-empresa. Assim que estamos no 
momento mais crucial para o índio, o posseiro e o pequeno agricultor. 

As multi-nacionais controlam uma rede de empreendimentos no *comercio, 
indstrial  agro-pecuária, bancos, etc. Através desta rede de empreen-
dimentos controlam a circulação da produção. 

A absoluta maioria das financeiras são internacionais e consequente-
mente fazem o jogo que querem. Como e que a Igreja se situa dentro dis-
so? 
Os únicos poderes que pesam contra este sistema são: a Igreja, a impren-
sa e os indios (o mundo dos pobres). Trata-se de fazer calar a 7oz 
destas forças. A neutralização das Mesmas através dum diálogo, controle 
censura, etc., são empenho tático do governo. 

A Comissão da Cruz Vermelha Internacional, referiu que não podia fa-
lar o que viram sobre a situação dos índios, pois isto cortaria todas as 
ajudas que poderiam fornecer ao índio. Quando o Cardeal Sales diz que 
o diálogo da Igreja com o Governo está ótimo "porque não há padre preso", 
incorre num•lamentável equivoco sobre a Igreja, pensando "ingenua" ou 
"astutamente", que quando a Igreja cúpula está livre, está tudo bem. 

Referiu-se ainda que a OEA está em crise por sua dependência e controle 
pelo capitalismo internacional. Mesmo que taticamente mude a linguagem do 
Governo não devemos iludir-nos pensando que a politica do sistema está 
mudando. 

(cont.verso) 
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A Igreja, como única força interna 'organizada deve estar alerta 
para não ser manipulada por todas estas forças ocultas do sistema. 

LINHAS DE AÇXO 
r`lin l4,11-, n' ao mr;r1 	ne(?pRgn•y-in 

.. 
iinnt.P. (Ias AsetTlItll— 

Respostas dos grupos de trabalho 
1) Para a formação dos missionários 
Conhecer o "gigante" para tomar uma atitude moral frente a ele. 
- Ter a cons- 

a 	 • 

• 
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06 sane problemaa (Veja. reuni;lo doe Cheia:: em ))iamantino) -Aprender a cor-
tar o riaccocom o Lndio. Não teiier oa fracassos. Não predeterminar soluçgea. 
~tocar e lutar pela Teologia da LibertaaEo'. Atualizaa-se continuamente 
nela. ...Chagar o índio às noeeas reuniões nas quais tratamos de sua promaçãa. 

e.. Incentivo & formação política, Equipar-se para fazer frente ao sistema. 
.8ngerín.me o jornal "Opinião". - Organizar ~outros de estudos para aaro- 
fertnadamatemas Wimieom.'Isto com participação doe índios. Deapojamento das 
a- psbriss iditias de superioridade frente ao índio. -Conbecar a doutrina oo- 

Mal 	Replicar aos indica a aituação política que nos envolva. 
. 	*~PrOsoção , do índio. 

.--::.,Colmel.entinarIndio, frente ao aiatema que o oarginaliza, para que não 
entrelmá-jogadas:!Zoloca-lo no conte-ato nacional. Propiciar o contato com 

n'-2'nntrom povos.~-aproveite a área para sua subsistencia. -Incentivar a 
.0seeenidade'indionat  • AO trabalho, etc, a reuniõea de chefes indígenas em - -• 

	

, 	4embitenacianaUijiriem-se,sut32asente. Unaa-se. -Estar do lado do índia)na 
sp* sailinhmdm4:gopçoes-, etc. -Apoiá-lo na luta pela terra. -Incantivá-lo a que 

aergantna:ssetaprOgreaao. Apontar para os perigos da sua ida tlis fazondaa 
ara trabalhos. .Picar de alerta para não acelerar a entrada na acciedade 

fazendas, tecnologias  etc, ao invés de auto-promova-1o, - Coa- 

	

- 	megulr reserva suficiente e incentivar o índio a conseguir ali a sua sobra. 
• 

. 	 , 
viveneia, a fia, de evitar que se transforme em esnoler. 

aae,,  
3) Organização Mais ampla da Pastoral Indiaena, 

wv;  , 

-Queetionar a posição da Igreja para se colocar do lado do índio de fato. 
-Definir. linhas de ação comuns em ambito local, regi -mal,  nacional e inter-
nacional. Unir a ação das Prelazias. -Avisar o Prelado de nossas resoluções. 
.:Unir-se. -Incentivar o CI,rtI. Evitar que nele entrem pessoas inescrupulosas, 
subservientes. -Inserir-se, no povo a denunciar a partir dele como povo. É o 

-povo que vai estourar as estruturas da opressão. -Denunciar as situações de 
injustiça, -Romper as situações de injustiça dentro) da Igreja., latifándio, 

a»- 	. . 	:''-'sitnação de patrão que tem posseiros, etc. 
1 	1. 

4) Ligação com organizações de apoio. _ ;,. : • 
.....A Igreja dão comprometida com as estruturas que oprimem o índio. -Com antro- 0 
'pologos. -Tal- talvez representante no Congresso Interamericano de america- , •,..,.. 	- 	• ,eaa,,a 	a uistaa. -Evitar de pedir recuraou das organizações que condenamos, a fim de 

. 	, que não ficarmos com as mãos amarradas. 2 preferível recorre- a organizações 
[internacionais de ajuda, em vista da independ'incia da Igreja. -Usar da im-
prensa. -Liar-sea organismos internacionais, para armar-nos contra a "on- 

aa ça"...4,igaçal;y coe o mundo operário e rural. -Com a FUNAI. -Com povo envol-
:a ea seaa,-- - , Vente....2nriamoi:•,..Com fazendas. 

• :, . /.. 	, O 3rupo foi. novamente dividido, desta vez para Prelazia e buscou responder . a 
1 e aegulatIvquestios . O que vamos fazer concretamente no grupo indígena e 

azeafprelatloia am que nos ac).,nmos. 
amopootast 

MerSrí Algumaw linhas pastorais à guisa de conclusõea. 
1) Desenvolver sempre maia a atitude de consulta ao grupo para ver e que 
• podsaeafamerlita nossa missão de encarnarmos. 
2) Dar importincia à consulta no probloma econâmico. 3) Impedir a caminhada 
dos ~oro para o sistema econamico existente na caaarca. •4) Favorecer o 
desenvolvimento do:grupo do 'biqueirão. Evitar no euzanto interfer;icia na 
Oraanização doa ~Mos. 5) Estudar-ros a língua Bororo através de aulas. ?a-
ramou matricula no curso linguístico de Verão. 6) Confirmamos para o prõximo 
ano a no aceitação de alunos doa cidadoa na escola de Merári. 	Estabe- 
lecer coatatoa com os outros grupo a Bororos, especialmente do carrego Gran-
de (RondonOpolis) e Berigaça (Pantanal) 3) Apoiar o mais possível as açgea 
doa Boro-roa na retomada de posse da torra. 
Guiratingu - Xavánte. 

	

. 	. 
1) Lamentamos a ausência dos "cabeças"; em vista diF;so nerá enviada uma car-
ta ao prelado, ao inspetor e a inspetora ressaltando a import;tacia da reu-
nião. Toso sara enviado juntamente com o rel:ztário, 2) A mislá-o entre os 1D-
, 

• 

• • 
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dios está sendo vista com desinteresse prtico da parte da prelazia 
e t.xber dn 	(q.os membros da missão salesiana de Lato Gros.,o. 

r-r.rt'l s-tá sendo enviada também neste sentido. 3) Conscientizar 

oue todas assu_am as decisões. 
4) Orjanização e entrosarlento, para que todos saibam o que esta acon-
tecendo. Trbalhar abertamente, sabendo aceitar oposições e confli-
tos, à procura anfustiosa de objetivos, e assim chegar a resultados 
positivos. 5) Necesaidade primária - conhecimento dos costumes, es-
truturas sociais religião, e isso 4 do dever de cada um. 6) Respeito 
e mínimo de interfere/leia nas danças e festas, como tradições e cos-
tumes. 7) Levar avante as conclusões de nossas reuniões regionais 
e locais. 8) _;studar as lendas e mitos para a criação urgente de 117a 
liturgia. 9) Interferência não g não interesse. Junto com eles re-
solvemos as dificuldades e procuramos as prioridades. 10) Está sen-
do estudado o modo de atingir os índios de outras aldeias com os mes-
mos índios. 11) Formação-base para o nosso trabalho pastoral. 12) 
Os relatórios e conclusões deste encontro sejam levados aos outros 
encontros similares; os rJ.latórios de outros sejam devidamente leva-
dos pelos coordenadores (CIMI), a todos os missionários do Brasil. - 
-,.qual o projeto concreto de cada grupo? 
-Ter um encontro anual da Prelazia de levantamento e pastoral indiT;ena. 
-Transmitir a toda a equipe pastoral da prelazia as conclusões dos vá-
rios encontros indigenistas. -Fazer da escola um instrumento de auto-
conscientização sobre a Problemática própria dos indígenas. -2acili-
tar o contato com outros índios. -Curso de linguistica. -Casas: 
torná-las Julis semelhai4s- às dos índios. -Troca de músicas g1  va-
das para incentivar mai)ar conhecimento das diferentes culturas indí-
genas (em contraposição ao rádio). D. Pedro procurará participar da 
maior festa dos Tapirape'(como a Assembleia da CNBB). -Levantamento.  
geral pelo Pe. Iáse das áreas indígenas não atingidas pela Prelazia. 
-Insistir com a equipe de pastoral da Prelazia na conscialtização 
pernanents da população envolvente a respeito da problemática indí-
gena. 
Diamantino 
Total diálogo com o índio para encontrar qualquer solução, acredi-
tando na capacidade dele. -Nossa principal tarefa será a de defen-
der e garantir a posse e o uso-fruto da terra. 

O DESTINATÁRIO É R7,SPONSÁVEL 
PELA i.1.ANUTENÇÃO DO t.SP:JILO IYJS- 
TE DOCUMINTO 	 - DEC. 
N.° €0.117/..;:) 	 PARA 

SUL. 
1.0203. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

MEMO N9 009/79-ASI/FUNAI 	 Brasília-DF., 

Em 25.JAN.79 

Do: Assessor Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Diretor do DGO/FUNAI 

Assunto: CIMI denuncia roubo de terras indígenas 

Senhor Diretor, 

De ordem do Sr. Presidente, encaminhamos, 

em anexo, cópia xerox do recorte do jornal "A NOTÍCIA", de Manaus-

AM, edição de 19.01.7(), cue discorre sobre a denúncia do CIMI, so-

bre roubo de terras indígenas, para conhecimento e providências ne 

cessãrias. 
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FUNAI CONFIRMA DENUNCIA DO CIMI: 

ESTÃO ROUBANDO TERRAS DOS íNDIOS 
O delegado regional da 

Funai, Kasuto Kavamoto, ' 
confirmou ontem as denún-
cias do CIMI, que atestam 
demarcação incorreta e 
prejudicial das terras dos 
índios Sateré e Sateré-
Maués, nos municípios de 
Maués, no Amazonas e 
Itaituba, no Pará. 

Segundo o delegado, 
os "índios não poderão 
perder as terras e se 
hotiver necessidade de a 
reserva ser aumentada em 
alguns quilômetros, isso 
deverá ser efeito para não 
prejudicar as comunidades 
indígenas.  

Pará , prevê uma reserva 
de 37 mil quilômetros No 
entanto, não está definido 
se a medição será feita em 
linha reta ou em linha 
sinuosa. Se for em sinuosa 
é provável quq. os 37 mil 
quilômetros quadrados exi-
jam o limite do rio Majuru 
como determinou o funcio-
nário do DGPI' chamado 
Áureo, acusado pelo CIMI 
de ter prejudicado os ín-
dios, deixando a aldeia 
Curuatuba fora da reserva 
e depois, fazendo a demar-
cação em volta da aldeia 
mas deixando-a sem os 
limites naturais com o rio. 

Segundo o CIMI, Au-
reo pretendera fazer com 
que os índios deslocassem 
sua aldeia Para o outro lado 
do rio Majuru, o que seria 
uma medida completamen-
te errada. 

Essa posição é confir-
mada pelo delegado Kasu-
to, pois seria contrária à 
política de incentivo ao 
desenvolvimento das co-
munidades indígenas e à 
sua fixação no local de 
origem. 

OUTRA ALÇADA 
Entretanto, 

os problemas de demarca-
ção de terras são resolvidos 
diretamente pela fração 
da Funai, através 	GPI 

ik.gado p . 	, só, 
Remando ele próprio, não  

poderia determinar unia 
mudança ou qualquer alte-
ração nas linhas demarca-
tórias das terras indígenas. 

Por isso, ele solicitou 
ao chefe do posto um 
levantamento da situação 
juntamente com um cro-

quis para verificar o assunto 
e poder sugerir uma provi-
dência à presidência da 
Funai, pois este é um 
assunto exclusivo da dire-
ção do órgão. 

Pediu também que, 
antes de concluir a demar-
cação, a Funai mande ava-
liar o problema. É possível 
até que a reserva seja 
ampliada para poder en-
globar a aldeia Curuatuba, 
já que as terras entre o rio 
Majuru e oCuruai são devo-
lutas. 

ESTRADA NA RESERVA 

Quanto ao problema da 
estrada prevista pelo 
Radam, que deverá ligar 
Maués a Itaituba, o dele-
gado Kasuto Kavamoto 
disse que realmente existe 
a indicação, mas ninguém 
sabe se ou quando ela será 
construída, já que não há 
qualquer projeto de cons-
trução. 

Esta estrada viria pre-
judicar sensivelmente a vi-
da daquelas comunidades. 

quase 3.80o 

distribuídos em duas co-
munidades e 28 aldeias. 

Eles vivem basica-
mente da agricultura de 
subsistência e do extrati- 

A caça e a pesca 
hoje são quase inexistentes 
em face do empobrecimen-
to do meio ambiente, des-
gastado pelo grande núme-
ro de exploradores da área. 
A' estrada só viria agravar 
a situação, e nisso o dele-
gado Kasuto concorda, ' 
destruindo completamente 
as fontes de sobrevivência 
da comunidade e acabando 
por exterminá-las cultu-
rrlmente. 

Os Sateré e Sateré-
Maués, das comunidades 
do Andirá e do Marau 
vivem atualmente da ex-
tração da castanha, pau-ro-
sa, cipó, sorva e outros 
produtos da agricultura'de 
subsi "'iria, artesanato e 
da caça e da pesca, estas 
duas, como já foi dito, 
extremamente escassas. 

A estrada só viria 
destruir completamente 
estes recursos, exter--.  
as comunidades Hoje  com 
3.800 índios aproximada-
mente - 2.300 em Andirá e 
1.411 em Marau - pois pela 
previsão de projeto nanam 
ela cortaria exatamente ao 
meio roserva dos Sateré e 

No en-
tanto, por ser um problema 
relacionado diretamente à 
presidência da Funai, o 
Delegado disse que está 
verificando o assunto e 
estudando as possibilida-
des de correção da linha 
demarcatória, para apre-
sentar as sugestões à pre-
sidência do órgão. Para 

:A FUNAI de Manaus está estudando a 21. tanto, já solicitou ao chefe 
tuação da área dos Sateré. 	 do posto indígena Marau 

um croquis da área e pediu 
à direção da Funai que 
realize um estudo do local 
para constatar ou não a 
irregularidade e providen-
ciar para que os índios não 
sejam prejudicados. 

O projeto de demarca-
ção da terra dos Sateré e 

Kasuto ltavamoto concorda com 	CIMI: dos Sateré-Maués na fron-S 
 demarcação está errada. 	 teira do Amazonii.-57  com o 
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AdINISTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

MEMO N9 022/79-ASI/FUNAI 	 Brasília-DF., 

Em 30.JAN.79 

DO: Sr. Presidente/FUNAI 

Ao: Sr. Diretor do DGO/FUNAI 

Aesunto: Proibição de ingresso 

em área indígena. 

Senhor Diretor, 

Face ã informações chegadas ao conhecimento des 

ta Presidência, indicando a ação agitadora da Prelazia de Roraima 

e da Regional Norte do CIMI, deverá ser proibido, terminantemente, 

o ingresso de qualquer missionário das organizações acima citadas 

em área indígena, bem como a participação de Indios em reuniões pe 

las mesmas programadas. 

Atenciosamentet 

ASSINADO PELO 
rtn-is!nr—ru: 

ISMARTH DE ARAuJO OLIVEIRA 
PRESIDENTE 

~1 • .. ,.. .0ewww~ww 

CONFIDENCIAL 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

rvIeb i p 	/99.3 

- DF 
SFk 

SLUIZ MA NR 52 70 	14.12.78 	10,q0 	j  L` -1 

PPI 21 - BSB 

CONFIDDNCIAL — DIR DGO —BSB . 	 a 

NR 15/6A DR/CONF. DE 141278. INFO RECEBEMOS RD AJ3C PARTICIPANDO QUE SUR— 

GIU NA ALDEIA CO(11INHO ELEMENTO DIZENDO SER PADRE ET PERTENCER CIMI 	VG 
CONVIDANDO INDIOS PARTICIPAREM ASSEMBELIA INDIGENA SER REALIZADA EM GO1A—
NIA PROXIMO DIA 16 PT MESMO ELEMENTO ENTREGOU DINHEIRO AOS INDIOS PARA .CUS 
TEAR VIAGEM PT IND1OS RECEBERAM DINHEIRO MAS AFIRMARAM NAO IPAO COMPARECER, 
PT PEDE INFO SR PRES FUNAI PT SDS. DEL 6A DR. 

*1  
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO 'NINO 
BASE AV. FRONT. SOLIMC,  5 

1 	
é

,4 
arcos Mário Lens 

Chefe 
Port. 061/P/G0A1110,1711 

ynej,.G S49/1 13 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO — F U N A I 

COORDENAÇÃO DO AMAZONAS 

 

BASE AVANÇADA DE OPERAÇÕES DA 

FRONTEIRA DO SOLIMõES — B F Sol. 

Of. 089/BFSOL/78 Atalaia do Norte, 05 de outubro 978 

Senhor Coordenador: 

:esta Chefia, encaminha a Vossa Senhoria, 

Boletim Informativo de 1,:issionj.rios e Índios - CIMI - NORTE I, números 

2 e 4, com diversos artigos de interesse da Fundação Nacional do índio-
FUNAI. 

Aproveito a oportunidade que se me ofe-

rece para reiterar a Vossa Senhoria, protestos da minha mais alta estima 

e distinta consideração. 

Sr.  
General Democrito Soares deOliveira 
M.J. Coordenador da Amazonia-Coama. 

GGAMA 
RECEBIDO eM 	 to 1 

I

HORA: 9520 

RUBRICA 
..........~..•-y••••••••••••••••• 

Jsmarth 	raúJo Oliveira 
Presi .nte da FUNAI 
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Editorial  

Amigo indio.Dedicado missionário. 

Amigos leitores e colaboradores do PORANTIM.Estamos com o segundo nómero.Vmmos conti- 

nuar, principalmente depois da ótima repercussão por ocasiio do lançamento do primeiro.Como 

este jornal quer ser portavoz dos anseios e esperanças dos índios desta Amazónia e das bases 

missionãrias que atuam junto a eles,este segundo número tem como tema principal a TERRA. 

Os indígenas reunidos em São Marcos ria sua XI Assembleia de Chefes acham que a  terra  

• e o problema e o assunto principa1,0 mais grave e vital,chegando a colocar em segundo lugar 

os problemas da saóde e educação. 

No primeiro artigo:PRIMEIRO A TERRA...DEPOIS..., você encontrarã noticias sobre os con 

fiitos armados entre índios e brancos no sul do pals,por causa de terras,as raizes da luta 

e oS posicionamento governamentais.Ainda neste artigo,voce encontrará as dimensões origi - 

nais das 16 Reservas criadas pela FUNAI (5 no município de São Gabriel da Cachoeira e 11 

em Boa Vista).São números que devem ficar na memória e no coração,para que possamos defen-

der aquedas novas reservas na sua integridade_E nós missionários não devemos esquecer as 

devidas repercussões deste problema noc rlanos de Pastoal rhs Pre,azias. 

No segundo artigo:PARA QUÊ EMANCIPAÇA0 ? , você encontrarã novas opiniões e 

posicionamentos de indios,autoridades e antropólogos sobre o probriema da emancipação.Uma 

outra maneira de abordar o problema da terra. 

No terceiro artigo:INDIO APANHANDO...1NDIO RESISTINDO,voce verã o quanto que a civiliza 

• zação produz de malefícios para as culturas indigenas.São números que falam por si.Mas de- 

safiando estes números de morte,temos números de esperança. 

No quarto artigo:TERRA-A VISTA...TERRA A VISTA...1500 d.C.,temos noticias sobre as des- 

cobertas de minérios e projetos de turismo numa região (Rio Negro) 	que,se hoje não está 

em destaque por conflitos armados por causa de terras,poderã se tornar a próxima zona de 

atritos. 

Logo depois você encontrará algumas ideias expostas na IV Assembleia Regional do Cimi, 

Norte de MT,realizada em Merure nos► dias 15-19 de maio de 1978.Alguns depoimentos são pro-

fundamente questionadores. 

E tentando concretizar em nosso jornal a -- Ão propagada ideia de que o -índio deve ser o 

protagonista de sua história,escutaremos um indígena Tukano,do Alto Rio Negro ,que partici-

pou na XI Assembléia de Chefes.As palavras de nosso amigo Izidro são simples e de bastante 

realismo. 

Continuando nosso objetivo de ser um elo entre os missionários distantes e dispersos,o-

ferecemos um segundo suplemento de Subsidios mi'zsionários,continu-ndo o assunto da educação 

bilingue 

Amigo,este jornal e seu.Leia,pense,critique,corrija,confirma ,difunda o Porantim.Sua arma 

de luta. 	 A REDAÇÃO 
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Em Nono .i )ulsa a chama da.consciãncia 

...cestos de reinvidicação...passos dê 

libertação.Eis 	princip-is manchetes 

::..14ut,. dos índios pJla posse cL, terra", 

"Colonos culp m Fun -i pelo conflito 

em Nono-i","Indios de Nono A. querem a 

salda dos br ncos","C:.cique Jurun quer 

indio ac:tz'do como dono d. terra","In- 

dios de Nono.1.,podem 	com possei- 

ros","Indios podcH ir à guerra". 

Há _mos qu-, 	situaçãoe era conflitan 

te.Ate que os 1556 Kaing:ng e Gu.:sr:.ni 

de Nonoai não consesuirm m.A.s disfar-

ç r sua impcienci qu.:.nto à preença 

no local de 6000 brancos que,segUndo o 

indio Nelson Vaz,"fazem o diabo" 	com 

o seu povo. Cansados de esperar provides2.1 

cias,os índios rerJolv,ram agir por con-

ta própria para expulsa: os colonos. °'(A 

Critica,17.5.78,pg.2).""juitos colonos ' 

s:- iram espontaneamente ou em função de 

pressões por parte dos indios,ençuanto 

em outras ares o quadro de ocup;,ções i 

legais aum riou.E o sen.Ism_rth docl,ra 
:"0 certo ; que dessavez o governo es- 

t 	realmente motiv:.do resolver a si tu 

açaolpois ficou claro que são os própri 

os índios agora que n.o ,:,ceitcffi mais a 

expoli,'ção de seu p rtido"(A Critica, 
26.5.78,pg6) 

Os conflitos em Nono ::_i deveriam nos 

alertar,poic um s d s raízes do proble-

ma de invas-o de terr s repousa na ação 

da Funri:flro haveria problemas em Nono 

ai se a Fun. i não lizesse o .,rrenC.mento 

(L.1.8 terras",diz o agricultor Jose Zamo-

ner,expulso da região.(A Critica,24.5.78 

Um dos trechos d... crta dos KainGang 

de ChnzoeciS ao Presidente Geisel,em detem 
bro do 1976 dizia:"Ser que nós indico 

temos algum direito e lulor neste país? 

-1st:,_mos dispostos a lut.:,r e,se for pre-

ciso,morrer p-ra s,:r:ntir esse terra pa 

r nos e nossos filhos"(: Catiaa13.5.78 

Sem s bem os índios que sem suas terras, 
Unic.,-  saída que lhes resta e tornar-se 

bói:-fria "recebendo grraf _s de cachaça  

-2- 

como p. g 'aento ou vivendo em regime de 

semi-escn-vido",denunci Pe. Antonio 1-

a-d,que exemplifica com a situaç3o dos 

Culina,C.- xinau e Hansineri,no Alto Pu-
rual L'co e Alto Envira (Prelazia de A-

cre-Purus) rue tr. b»lham como empregados 

das F zend a d região."(A Critica 13.5. 
1978,pg12 

Todos estas f tos nos devem deixar em a-

lerta.Não basta demarcar .13 erras.É pre 

ciso que el.-ts não sejam invadidas e de-

pois reduzldas.ALsora mesmo a Funai está 

criando 16 novas reservas no Território 
de Roraime e no Est do do As.: zonas.Aten 

çao,para estas dimensões:"M turacá- com 

58.700 hec;T.totobi:32.500 hcc;habulau: 

10.900 hec;Ajuricaba:17.700 hec;Gurug-

ra:14.500 hec (estas reservas todas no 

município de S-o Gabriel da C choeira). 

Ulyric;:130.400 hec; Lobo D'Almada:33. 

500 hec;Mapiti:42.900 hec;Araraça:81.300 

Uiaricoara:29.500;Cutaiba:31.500 hec; 

Uauaris:59.500 hec; Pacu:46.600 hec;c,-

trimani:61.050 hec;Parima:268.900 hec; 
P,..cu:46.000 estes todos no município de 

Boa Visjw.".(A Critica 12.6.78,pg.5) 

bisa mos que não b-sta demarcar as ter 

rr:.s.A própria Fungai reconhece que os Ma 
cuxi (Ror ima) estão cercados dentro de 

suas terra s por grados fazendas (A Cri-

tica 12,6.78). 

Estej:mos alertas Lodos mis que .tua-

mos juntos :s populações indlenas e 

estej_m J.lertas todos os índios para as 

dimensções das reservas no seu projeto 

inicial. Tomemos as devidas documenta-

ções.es exemplos neg tivos estão ai a 

desafiar nossas consci;ncias e nossas 

diretrizes p torais.Um exemplo:A re-

res ,rva de Nonoai no início tinha 34 

mil hec e hoje este. reduzida a 14.910, 

pois o reato foi ocupado pelo branco. 

Os conflitos irão continuar.E os 

índios e missionf.rios deveriam estar 

atentos,pois onde hoje os conflitos es.;, 

.C..o 1 tonteslamanhã poderão ser armados. 



Os conflitos estão ainda latentes,' 
amanhã podem surgir casos armados.' 

• Na sua reunião conjunta de 11-14 de 
junho, a diretoria do Cimi e o CPT 
(Comissão Pastoral da Terra) decla-
ram:"Odireito dos 'indios 'a terra 
e incontestável. No entanto, quando 
este direito 'e posto em pr'atica,' 
centenas de fnriglias são atiradas ' 
ao desabrigo quando se.sabe que, no 
mesmo Rio Grande do Sul, fora de ou 
Swas áreas indigenas,eXiste terra o 
ciosa suficiente para fixar todos 7  
os despejados. Mas . a solução que foi 
decidida é uma repetição que já se' 
torna histérico nos casos de luta / 
pela terra no Brasil: uma espécie ' 
de deportação dos posseiros para a 
Amazonia Legal. Esta solução demon-
stra mais uma vez a intocabilidade' 
do latifúndio" (A Critica,17.6.78). 

010 

	

	Terras: denarcadas, por demar4. 
car, invadidas, arrendadas, reduzi das 
redemarcadas. Neste jogo quem sai / 
perdendo sempre é o índio. DLs nes-
ta luta, a esperança da causa indl-
Lena está presente. Os Indiós nein-. 
dicam e lutam por suas terras. Exem 
'pios desta vontade de lutar:"os ta-
piimpe, na região do Araguaia(MT) 
awriliados por um topógrafo, eles ' 
mesmos demarcaram suas terras. E es 
tão dispostos a defende-las" (A Cr7 
tica,13.5.78,pg.12). 
Agora mesmo, sabemos, de fontes fida 
dignas, que cerca de 400 colonos pa 

lio
ranaenses irão ocupar terras 'no Bal 
xo Rio NeEgo(prelazia do Rio Negro). 
L matutamos: quais terras irão °aut. 
par? Qual o relacionamento com os 8  
moradores da região? Quais benefí—
cios ou desgraças trarão para os in 
dios? 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
Muitos mtssionários se pertur-

bam quando, na linha de uma nova pss 
':coral indigenista, se salienta com 
prioridade o problema da Terra. E e 
les se angustiam: nosso ministério 

com a evangelização ou com os pra 
blemas de terras?(como se a Ultima' 
não fizesse parte da primeira). Pa-
ra nós missionários, quando nos reu 
nirmos para prepararmos nossos pla 
nos de Pastoral(principnlmente em ' 
régiOes de_presença indígena), deve 
riamos lembrar e meditar e tentar 7 
encarnar as preocupações dos índios. 
Na reunião de chefes indígenas em / 

4112,4).6tp-'341-ici 23 
-3- 

Meruri (MT), os representantes das se 
guintes tribos: Tapirape,Caraja'..,Pare-
cilCanoeirp,Nambilr.-ara,Irantxe,Apia:j 
BororolKayabi,GalibilKáripuna,K2inganE 
Guarani(MT),Tukano e Guarani(4) do Pc. 
raguai e Xavente. São representantes 
de 16 triboâ. "Colovando unanimemen,-
te os problemas de saúde e desenvol-
vimento comunit&rio como questão se-
cundária, os participantes do encon-
tro de São Marcos(XI Assembléia de 
chefes Indígenas) querem dizer c'ue ' 
hoje esteç, em iol o a sobrevivenvia do  
índio como tal somente pessivel se,  
irrarantirem a terra como espaço pro-
prio e total observância de certas 
normas de convivenota com a nossa mo 
derna sociedade: "O que importa no ' 
momento é a garantia de nossas terras, 
nossa herança e berço do nossas tra-
dições culturais". (A Critica,26.5,76 
Pe.3). 

Estas são as prioridades dos ' 
índios. Tad) estas as prioridades dos 
missionérios? 

„biurtia- 	j'yo\  
(14)10-- 

(et°  
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•  "O. que e a emancipação? O Governo quer a emancipação para tirar a TERRà 

dos indios",diz Mario Jurune,xav nte,n reunião de São M rcos.Nesta XI Reunião de 

Chefes. Indigenas, todos os chefes temem que a emancipaço signifique a perda defini 

tive_ d-Às reservc.s de terr.s."Emancipaço e perigo.Com  emancipação vamos dividir a 

reserva ror.lotes 	 indio.Vai ser difícil índio ficar unido.C;'da um pode 

vender lote.Indio vai sofrer muito ainda"(! Critica 19.5.780g. 2) 

Na su:' XI Assemblei,'.,os chefes declaram:"As terras devem ser documenta-

das como propried.des coletivas e j:wis distribuid s em lotes de famili:s índice- 

n,L.s.A e-1 ncipaço do indio 	ser feitc, polo próprio indio e não por aqueles que 

ness:.binetes es' cão .lien dos d. 	de.indigena".(A Critica: ,26.5.78,pg.3) 
. 

1,11.0.0  Jur=:,inistro do Interior não intonde de indio.Àmancipação pode 

ser bom p r- ele,m à pra nós indio não.indio 'c-2Am não en 

tende muito as coisas de br,mco,m.s índio sabe que emanci-

pJç.-o e só pr,., tom r tern de índio (n sua áltim.. entrevis 

ta na TV) 

Ministro Rangel Reis,do Inerior:Nes não precisamos entender de indio.De-

vemos entender e de br:.sileiros.indie e brasileiro como 

qualquer outro. 	(A Noticia,30.4.78,pg7) 

P-r.  o nntropólogo Silvio "Urino dos S•ntos, da Universidade Federal de 

Sant. C trina,"o projeto de Emancipação dos índios não tem fundamento cientifico 

e 5 conden-do por todos os ntropOloGos". Segundo ele,pel s linhas 

Geris do Projeto, o indio ou grupo emancipadoreceberia terras que n_o poderiam 

ser vendidas antes de 10 anos."Ap-rentemente isso defenderia as terras dos índios, 

m e t-1 :14o eventéce.L índio mãe- podo vender atee do_pr ao,m s --)oderá f:zer uma 

serie d contratos 	s pressões sao inevitáveis - par explor,ção d. terra,como o 

derrubada ,d s árvores, Assim,dez - nos depois, o indijew se tere. um ,  torra arra 

eTd-Ific:ndo na miserin.Alem de tudo,o 	 m -is uma vez,um, atitude eelonin- 

list- ,p- tern listal onde o índio não tem direito a opinar" (A Critica,13.5.78) 

011emancip..çãoW.'errncip ç7o0emancipação0e.:,=1neip.ção03 

"TRIBO ik;,.iC:.,IRCIDA "J.,00 LIZ.,D;. NU :.11_,o14,:su (A Cri .icr. 8.6.78) 
0 sert nist Sidney Possuelo manteve contacto com um- tribo eksconheci-

d- n, fronteira do Br. sil com . Colombia.Est tribo utiliza zarabatana com mais de 

tres metros de compriuento.A área onde est& o tribo e densamente ocupada por tcibos 

indl_;ews ainda arredi-s cujo número est.' calculado em 20.000. Por outro 1-do 

sLb;-se que est,: regio est sendo invadida por iladerei-:'os que estão explorando 

indiscrimin d mente a floresta". 

Esto. nov,7-*tribo ser& a 	novJ vitima? 
x•x•x4e..x•x•x•x•x•x•x•x•x•x.x•x.x•x•x•x.x•x.x•x• 

DOS =ORES 
"Fiquei suwmente contente COA a! feliz 	dig.::-se de p ssagem" 
inici. tiva.0 nome e bem sujestivo.Muito 	 Astor,Hele e Aracy-Xanxerã-SC 
.boa a síntese sobe educação bilingue". "Estou esper. ndo o próximo numero do.  Antonio Dr..nd pele CPAN-Porto Alegre 

Por . ntim".- Izidro,tucano. 

"A realicL- de(pie vivemos superam confit 
mando as notici,=.s do Porantim": 

nissionrio do Alto Purus. 

1 • 
• 

"É isto ai,muit força par o pessal. 
Fic mos contentes que realmente a coisa 
esteia tom,-tndo corpo'e com cor. gem, 
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INDIO IUTHANDP,o.INDIO 2ESISTINDO  

"Surtos de m:1"ria,pneumonita e tuberculose estão dizimando,  os índios 

C) 1,1/anaviteri,grupo que h-bita regiões perto do Pico d- ï_lbina,no - 

t .do do Amazonas.As doenças são transmitidas aos índios pelas frontes 

pioneir s de g teirios,w.teiros Icaç dores e extratores de madeiras que 
.cc/: 

uei - nest-  região.Uma. :_cissão composta de milit res do 1Q BLC,merabros 
:C 

d equpe de salvamento d_ 	e mission'rios salesianos encontraram um 

qu dro desol dor:150 indios,na maior miseria,alguns não podendo se loco-

mover tal o est - do de desnutriç.7o e adi ,n-tDdo est&gio de doença.Entre c-Z 
1925-1940,os .lawanaviteri eram um sociedade fcliz•Com cerca. .de 500 :ler: 

bros.Agor-, são coro: de ,150,morrendo.Os reman.scentes do grupo estão se 

(J. 
 

internando na m.,ta e como a 'rea 5 de difícil acessotesperá-se que o 

solamento 5.- rnta sobrevivÊncia dos Indios"(A Crlica,9.6.78,pg5) 

w  Nestes números de morte,acrescent-.mos outros exemplos:os N.etá (Paraná), 

-= orgulhosa tribo no psselo,hoje se rsunem seis Indios.Dos milhares 

Z de Xocleng (Santa C;- tarina) restam 650. Os índios Beiço-de-pan,contate. 

(1: dos em 1969 com mil individuos,apOs trás meses de convivio com os civi- 

lizdos eram penas 45 pessoas.Os ':!aimiri-Atroari,contatdos em 1968, 

up¡a populaço do 3000 pessos;hoje são 950. 

É... civilizção oheg - ndo... índio ap nh: ndo. 

	 morrendo e que s,' vive 	 

Recentemente o C= concluiu um lev ntauento sobre popul:tção indIcena. 

E os d. dos que .- presenta nos dizem que NT,J.e 	nano RESISTI .Segundo á :res.  

cuisa,ex 	u istem attlmente 144.405 indlen .s,distribuldos em 166 tribos.H5. 

20 anos atrs eram menos de 100 mil índios arredios ainda. não. contatados 

e outros 30 mil destribalizedos (vivendo em cidades e fzendas,como por 

exemplo os 10 mil que vivem. em M._nus e os 5 mil de Doa Vista. Em Mato 
Grosso, os Ir ache aboliram o controle de nat lid-de auto-imposto e a me-

dia de filhos por casal loessou de dois p-ra cinco.0 processo de ressurgi: 

mento inclui um dado fu&:.mental:a retoco. da do seus valores cultur-is;os 

Aripakatss (UT) cujos alhos eram adeptos do rock ouvido era ra,dinhos de 

pilh. e agora voltaram ao ritual de furar orelhas e nariz; os Kaingang re 

descobrir a o Kiki (festa religiosa ep =leria dos mortos).A nação Cu ra-

ni este com alto índice de nat-lid;Ide.100 crianç. s XaVante n soem a cada 

ano na regio da Eisso .nc')ietel e pequenos grupos como os Párecil Tapirape. 

Ciabi e lororo tem sua população aumentada em torno de 3% ao .ano. 
O antropólogo Silvio Coelho dos San :os diz:" o aumento popuLciowl es o- 

---. correndo n, 	d s naçoes indlL;enás,o que e muito positivo.0 fato e que•  

o índios 'culturJ,do ja adaptou seu org nismolresistindo 71V48 s doenç- s".Sil j  t] 

vio explico que "ficou perfeit,mente comprov do çue a possibilid de de assi-

milação do índio e invi'vel,pois pesar do tudo ele se vã como um- raça dife LJLI 

rente e é t- mbem visto como pessoa diferente pelo sociedade dita civilizada.r:e_ 

O indio de t.ng- p ssa 	ser o de camisa e c lça.De indio de arco e flècha, 

ele se tr- nsforma em índio de ench 	n-o deixa de ser índio". 3 o antro 
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pOloeo conclui:"Como -s n ções indieenes neo se assimilem.e Até aumentam,vão conti 

nu r existindo.Mesmo grupos descaracterizados cur:uralmentelclevido eo processo de 

domínio cultur:-.l que sofram, ao obterem condições de euto.-existãneia e de autoges- 

tão,podem re dquirir aspectos cultur is aparentemente perdidos"(A Critica 13.5.78 
Pg. 12) 

XeM,X411X,X4,X8X,XieXaXIIX•XiiXeXeNoX.X.X.X1wX.X•X.XopXol 

TERRA VISTA... TERRA À VL;Te... TERRA À VIr.;TA.&4500 d.0 

"Quendo vires a cesa do vizinho pegando fogo,coloca a tua 

barba no molho"(dit.: do popular) 

Estames pensando sobre as perspectives de -um "PestóreI Preventiva".Algu- 

M-s missões religiosas ainda não sofrem o agudo e vitel problema das torres indige- 

nes em invesão.Mas é se uma questão de tempo.Amanhã o problema explodo.0 Governo 

optou pelo proeresso e "nenhuma tribo indigene vai atrapalhar o .ceminho"(Ex-Minis- 

tro do Interios Cost Cevalcente).E quando um plano de progresso-chega de repente, 

como. reagirá o missionário? Ser' que ele pode f-zer algo? Vemos-  ocosfetos. 

Aos mission,"rios e índios do Rio Negro qui seguem as dicas do "progresso], 

que v i cheg.:r:"A Ementur procederteuma levantementó do potencfa.1 turístico do Mu 

nicipio de- São Gabriel da Cechoeira,visendo a realização do progr me turístico iu- 

teruo e externo com verbe especial concedida pela SUFRAMA" (Joi:nál do Comercio 7 

de Junho de 78,pg3).E perguntemos :e se o.  pro:;resso vier tr. nsformar os nativos 

d. região naquels mesmas tristes figuras que-são equeles "indios" de Janauarilãn 

dia (em ft:maus) ou naqueles objetos das m".quines fotogrficas dos turistias,como 

são os índios dà Ilha do Bananal (MT)?-São eemores-reais ou infundados? 

Aos índios e mission'rioo do Rio Negro outra dica:"Em terras do munIcipio 

de ro Gabriel da Cechoeira estão localizadas as maiores jazidas de manganes e urânio 

de AmazOnia,dizem os técnicos da Companhia do Pesquisas e Recursos ninar-is.Na região 

dos seis Lagos tombem for m encontrados qtentidedes consideráveis de ferro,miebio, 

itrio,zinco,berilio ,bfirio e vanádio.Dizem os ge6logos descubridores que o achado" Alk  

e do grande significado econômico para a região".Em razão dráso,São Gabriel que em. 

1875 (dados do IBGE) tinha 3000 	ntes,hoje j con'ee com meia 'el-e 6000 verifican 

do um verdadeira exploso demogrfica em face doe prenúncios progressivos que o 

achado pode representei." (Jornal do Comercio116.6.78,pg3).E nos surgem as perguntas 

que a responsebilidede pela Pastoral Missionária 5 de toda a Igreja do Brasil-
conorme diz Subsídios de CNBB pere Puebla,nQ 80 a):quendos os milh ires de minera-

dores chegarem (na meriorie sem sues f.,milies)qu-is os problemas que surgirão ou 

se tornarãOmAs desvastedOres para as moças de região? O que prevê a ação educati-

va da Nissao? Ser'. que pode-ocorrer um despovoamento dos povoados ribeirinhos para 

suprir a mão de obra? Quando es companhias explorador s chegarem,as estradas e seus 

oAprêgdos respeitarão as reserves indígenas? O que lucraram com--s as mines do Pe-

ru e Bolívia os índios dequelas regiões? Temores reis ou infundados? 

Quando vires os tretoresl es ceçembes e mineradores chegando, 

e os aviões despejando turistas famintos de exótico 

então e chegada a 

E ouvireis a alma do ítltimo índio 

gritando meis alto que o grito d:s c choeires... 
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IGRIjJa MISSION-la 	ReWENS" U. PafiTGRaL  
(Mesure 15-19 de maio 78) 

"Assim como :religião judaica foi ilumineda pela. Boa Nova do Cristaas religiõeE 
indígen a s tombem o devem ser(cenforme Comblin, a Missão não visa a expansão,mas 
a descoberta de Igreja no povo...) Não somos,pois,promotores da expansão do ca-
tolicismo.A Fe sempre existe liada a uma reliaião.Nesse sentida° Cristianisao 
e gramtica l o significante da 8 lvação que din. miza o mundo inteiro.A salvaçao 
e o sianificdo.A Igreja não vai levar ao indio a selvaçEo mes um grau de cons 
ciencia,pois seu 1)4)01 e articular uma grailjetica gnm sinal de salvaçãoque Deu 
oper em todo mundo.Dal a distinção entre a Igreja e o Reino.A Igreja não pre-
ga e si mesma mes prega Jesus Cristo em cuja vida o Reino se realiza plen mente. 
Indo para e missão,o missionário deve pensar em ir procura do Reino e conver-
ter-s2 ,-ntes de pensei' em converter os indios.Ali a história da s lva:ção es-
tá por ser feita e o seu problema 5 descObrir que sin is são significativos do 
nino pern o indio,no seu universo simbálico.Na nosa cultura,existem sinais 

de procedSncia judeo-greco-romana porque roerem os judeus ,os gregos e os roma- 
nos que se tora. r m cristeos e eXpressaaam sue fe"(Boletim do 	4apg13) 

"P . tern.lismo não e :pAus d r tudo ao indio como se ele não tivesse cpacidede de 
ser pessoa autosnficientest também iapor nossa mentalidade,nosaa cultura.Por isso 
a Igreja est.,  se-  esforçando no encaminhamento da eutolibertação"-D.Henrique 
Froelich - " Chegamos e. us.r coisas sem sentido:b:nhe,s:1,roupa.São noius necessi-
d des nue for m cria-  des e . ogra sentiaes falt. quando elas nos faltam.A missão 
nao nos trouxe result do maior"- Eugenio Rondon lbororo 

"Não ecredit mos riais em n da:nem em Deus nem n s crenç s antiga s! Acredita-
mos só de longe..." Egidio Rondoni bororo 

"Só agora comprendo o choque que me provocou o estudó da misaão.Ela mudou todo o 
meu procedimento.Agroa minhs. cultura foi tod embora, e não 1-j. mais tempo para re 
cupereção.Nós,indiosIsem cultura l /Ião somos povo algum"-Valdomirabororo. 

"Se Ele (Deus) m:ndou anunciar pare todo mundacomo posso'abendonar - esse ca- 
minho? Se eu já nasci dentro da religião que Deus me deu...Como Ele mandou 
pare todos? Talvez Ele tenha se esquecido de nós"-Eeldio Rondon,Bororo. 

"Ate 1976 as tarrs dos Bororos,emaNerure,pertenci,m missão e os indios trabalha 
ir:ali para a miss o.A p:rtir da demarceçeo das terres,os salesienos entreger.m.aos 
Bororo as raquin s ,equip mentos u aeios necessários para o trabalho"- Pe.Jose 
Marinone,SDB "Eu achei muit diferença ,porque nunca possuímos niquina.Em tres 
dies,tiVbmos tresatratores à nossa diap6sição"--Jaugenio Rondon 

...es missões nos wtam por dentraesquecendo as nossas tr di9Oes,cultura e 
religião.Impõe-nos outr religiJadesprezando os valores que je possuímos. 
Isso descr•cteriza-nos ao ponto de nos envergonharmos de sermos indios" 

"Eles- referindo-se aos Orgapà que 'atuam junto 	populações indiaenas- nem dei- 
xam, i o indio ser ndiaqu nto m.. is faze-lo mais indio!" ValdomiraBororo. 

"As ia:ssoas que vao treb lhar com o indio devem se adept - r no meio Indio.MeU 
irmão que foi a Br'silia,teve que se adaptar aos brencos.Os índios não pro- 
curaram os branoos.Se os padres é -  queprocuraml que eles e que se adaptem"- 
Os jovens não euerem m ais saber da tr 	 serve maisJ seeuir como ci 
vilizadamesmo sentindo as consequncies lament:'eveis que nós sabemos.A mis—
são deveria ter aprendido tudo conosco antes,P(ara poder ensinar"-Valdomir 

"A melhor coisa que aconteceria era derrubar isso tudo aqui e aponta para o 
velho colegio. salesianso e as demais estruturas arquitetonicas construlls há 
.20 anos atras.Se não tivessemos este estrutura materie1,90% dos nossos problemas. 
estariam resolvidos.Mes isso não b:sta.Temos de derruber,junto com a estrutura ar- 
quitetOnica, a estrutura ideol6eica"- Pe. Miguel SDB,diretor de. :iissão de S.Marcos. 

O processo foi inicialo:os jesuitas abandonam o internato de Utiariti e o 
resto de constru9Oes da Missão e optam pela•Enc rneçao Missionria (levar 
uma visa m.is proxima possível da do indio).Oa salesienos desativaram o in 
ternato dos Bororaem Meruraque funcionou durante 80 anos.Em São Narcos,—
este é o Ultimo ano de funcionamento do internato. 

"Temos duos estradas:v:mos seguir a nosse religião ou a relieiJ) da Iareja?Quan-
dofoiensinadaarea religião daIgreja,muitas coisas nossas eram proibidas.Era pró 
ibido o feiticeiraremedios nossos e animeis sagrados qUe o Bororo respeitava.r 
gente fica confuso:quel seria o mais verdadeiro?Quem compreende um pouco a cria-
tura acredita que Deus deu poder às plentas.Ncis usamos remédios das plantas.Nás 
temos uma crença. Temos benzedor e acredito que tudo vem da natureza.Para nós 
foi proibido acreditar n-s fé':bulas,nos feiticet. o,nos animeis.Mas certos animais 
pertencem ao demónio.e nes.respeitamos"."Temos cerimenias.primeiro a cerimônia 
da tribo,depois o batismo da Igreja..."" - Eugenio 	Rondon 

Eugenio Rondon,Waldomiro e Egidio Rondon loram os três bororos que participaram 
da reunião junto com os missionários,desejosos de saber o resultado de mais de 
75 :los de contactos.São estes • depoimentos dos choques culturais. 

Estes depoimentos s''o tir'- dos de: "Relatório da IV Assembléia Reginal do Cimi-

Norte de 14 to Grosso" e " A Critica,5.6.78,pg 12) 
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Nosso entr vist.do 6 o Izidro,tukano do Alto Rio Negraque esteve presente á XI 
Reunião de Chefes Indleenas. 	• 

Porantim: O que voce ...ohou de Reunido de São Marcos? 

Izidro:Huits coisas eu :prendi deles,a respeito cL-  situaço do indiaa respeito da 

liberdade do índio. 

P. Como você foi recebido? 

I:Fui recebido otimenetacomo se fosse um irmão conhecidaum irmão mesmo.Bem recebido 

P:queis os principais assuntos debtidos? 

I: Foram e demercação dr-:s terrasl os intrusos e invasores nos nossas terras e a destru 

i0:.0 da cultura e tradições indigenes.Tambem sobre a Funai. 

P: Qual a posição sobre a Funai? 

I:Falamos que os que trabalham na Funai não são peie dos Indios.Eles não podem manter 

os índios presos no seu lugar.0 pessoal da Funai está para ateúd'r. as necessidades 

dos indios e não para mandar no índio. 

P:Como voce soube deste reunião? Houve dificuldades de viagens? 

I:0 convite chegou porque o padre que está trabalhando com a gente,faz parte do CIMI. 

Não foi o Cimi que orgIdaizou,porem os próprios indígenas que fizerem o encontro. . 41, 
Não foi coordenado pele Funai nem pelo Cimi e sim coordenado•pálos próprios indios. 

Porem o convite fei feito pelos índios mediante o Cimi.Nao houve tanto problema 

sair de Yauarete,pois houve interesse do Diretor da Missão e do irmão Gulherme que 

incentive= para que eu pudesse participar.Houve proble aqui em Manaus,um confusão 

em relação a hospedagem,a gente andando como cachorro atras de branco. 

P: Parece que vocês 1..) no Rio Negro costumem fazer reuniões de chefes ou capitães.Vo- 

ce encontrou algum: diferença entre as reuniões de capitães e esta de Mato Grosso? 

I:4 comp ração que a gente pode fazer do encontro dos indígenas do Mato Grosso com o 

encontro dos capitães n s missões e muito diferente porque a organização e median- 

te o pedra° missionária; ele quem dá os pontos' principiais para a discussão.Agora 

a reunião que foi feit. em Mato Grosso foi feita por nós mesmoslassuntos da gente. 

Lá se falou também que será feita uma Confederação dos indigenas,uma reunião maior 

das tribos do Erasil.Acho.Otima.Huitos poderão participar destas discussões com in- • 
digenes de outras regiões. 

P:Voce ach, possível fazer uma reunião só com Tukano? 

I:Nunca foi feita junto com outros tukano fora de Yauarete,mas acho que se pode fazer. 

Será melhor mesmo realizar uma reunião com as outr s tribos da região lá de cima. 

Para discutir o assuntos principal,como melhorar no trabalho e ne educação interes- 

sar mais pelos próprios filhos para que aprendam mais a ter trab lho na localidade 

para pão deixar branco vir tomar lugar. 

P: Você ouviu falar sobre emancipação? O que você acha? 

I: Eu acho que a emencipaçeo vista por mim não e necessaria.A reserva indigena e o 

que se deve conseguir e e melhor que a emencipaçãaporque uma, vez que se assume a 

emancipaço pode contecer por exemplo que os habitantes ficam aborrecidos e que-

rem ir embora e deixam suas terras para outros e outro estranho ir tom r o lugar 

destes que saiu e houve a invasão e se pode fazer negócio com terra.Eu acho que 
. • 

não e muito boa a emancipação em compareção cem a.peserva.A emancipação divide em 

partes a terra indígena. 

P: Os jornais noticiaram muitas criticas feitas aos missionrios pelos Indios?Voce 
ache_ justas esta s criticas? 
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I:Eles 2xpem es-Ls criticas porque eles acham que do ponto de vista deles (11 necossá- 

- rio.A critic. m ior ó em relação ao estrago das tradições que eram muito melhores 

do que egora.!Igor eu pessoalmente não sei o que posso dizer,porque estou um pouco do 

lado deles e um pouco do lado dos miseionrios.Porque a gente aprendeu deles para po-

dor felar nestas reuniões. 

P: Você :elle. possIvel,ne sua região,aquilo que os missionários de MT querem fazer: 

	

abandonar 	grandes construções e viver mais conforme o meio do índio? 

I:Ein muitas pertes não seria m5.egore 15 por nós do alto Rio Uagp5s o problema 5 que 

o meio de melhoramento de conseguir o necessrio para a vida está com os missionÇrios, 
, 

por enqualto.A gente não tem meios par.: conseguir o necessereo para a vida,sustento do 

corpo,vestido etc.SO estemos conseguindo uedj nte a missão e por isso fica p um pOuco 

difícil... não de espir-Timalidade,m:s de material mesmo.L5 est mos formando uma coope-

letive.Comprendo e trocando artesanato e revender merceduries para promoção de 15 nes 

mo.E não está sob as ordens dos pedres,porque ate gora e missão ficou como mãe,pae, . 

Tudo era por meio d ,  missão rue se poderia conseguir.Não queremos depender dos outros, 

P:Que conselhos você d ri p: r__ um ieission'rios que ve  i pele le vez ao Rio Negro? 

IR:A gente não d.- mos conselhos pare nenhum destes pesso..s porque nós j não temos mui-

tos costumes de gente.A maioria est:o vestidos,a maioria estão usando até perfume,pin-. 

tondo c.belo e tudo e ate fazer barba e ess's oicas.A g3nte tem que perticiperge 

tivesse chegado antes era outra coisa,mes cora e tarde. r: civilizeçeo destruiu o melhor 

d: vide do Indio.Jre & tempo que esquecemos. nosss tradições. 

P:Chegando le,o que vocó Irei dizer ao seu povo? 

I:S6 tenho dosi pontos principais pra dizer e se me insistirem eu falo outras coisas 

que eu vi,que escutei.Os pontos principais á a deinerceçeo,quanto antes e ter compro-

vente dela.:,ssim índio tr-b lhe roais livre.E outra coisa:a Funeis não est." para segurar 

o indio.0 índio tem toda a liberd de.Os crgos da Funai deviam ser de indios,que eles 

da Fun is não sobem o que o índio precisa.Se a gente toma os cergos,não vamos precisar 

de outros que chegam com históris e assuntos que não interessam ao indio.Devo falar 

11,embem sobre as terres.A gente deve abrir o olho,porque lá :Lao tem problema de luta, 

mas quando cheger e gente j' sabe. Agrou a erimeir coisa e a demarcação da terra. 

P:Izidrolegore um mensegem para n6s,da redação do Porentid 

	

I:Os que estão 	disposiço do indio,os que tem interesse pol causa do índio deveriam 

primeiro escutar o índio 

Pe;eUENeBIDLIeGR...FIe 
1.Nartius,Edilson- "Nossos Indios,Nossos Mortos"- Codrecri,1978 

2. EliadelMircec: - "Mito e Realidade"- Ed.Perspective,Col.Debetes 52,1977 
3. Lantternari, C - "A Religião dos Oprimi-dose Perspective,Col.Wb tos 95,1976 

CORRESPONDNCIA. 

Amigo missionerio.Amiee Indio.Desde o 10 numero do Por-ntim você deve ter perce- 

bido que nossa fonte primeira s-o os meios de comunicação escrita.A sua reelidede,os 

problemrs de sue tribo podem confirmar ou desmentir estas ncticias.Envie sue opinião 

para: Cila REGIONAL NOTE I 

C-INA POST-L 984 
69.000 Manaus- Amazon-,s. 
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Politices, t:&fundí&rios e comerciantes dizem que não: se caboclos. 
Mareio Souza!, on artigo especial parn o MRANTIN nnalioa c problemaçp.11-12) 
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EDITOR!A 

500 ANOS DL SOLIDÃO- 

A violenta represoáo policiai que se abate sobre o povo colombinne - principal per 

scnagem do romance "Cem anos de Solido" de Gabriel Gercia Merques - faz pentense de vi 

tIma.s. O povo e metralhado e fuzilado sumariamente em praça páblica: uma verdadeira cha 

eina. Os sobreviventes do banho de sangue da cidade de !condo - sambei.° da Amárica La-

tina - Podem vor com seus préprios olhos como centena.? de csdáveree são amontoados nos 

vages do trem e conduzidos para longe, para bem longe de memSris do ?ovo b vttrc 

ma nota oficiai do go.teino informa que "reina e ordem, Ilavendo o aaidi. de um morto 

trfs feridos". U ano depois da chacina, nas comemoraças oficiais da -revoluo reden-

tora", se fala sue não houve nelpums vítima,. E maic grave ainda: as mr:óprias testemu - 

phas do massacre começam a duvidar e a se perguntar se efetiramonte os cedáveres condu-

zidos no 3 vagues do trem existiram algum dia e se tudo nio passava de em incômodo pese--

dele. L53im, se CetSegtle aoagar da memória Ge Povo uma parcela viva da ova história e 

Fuslutes. 

nota oficial que a FUNAI emitiu depois que o PORANTIM denunciou em seu ng 3 	4 

morte de maio de cem inclina ro rio Maiá. parece comprovar a tese de que a arte enteei - 

pa a vida; segundo e nota - cujo objetivo parece ser o de apagar da mewólia do Privo. tn 

cfmidne lembranças - houve "apenas quatro mortos". Dentro da um ano, a FUNAI vai comem° 

rar sua açao salvadora por haver debelado o surto da malária SRM nenhuma vitime? 

A denúncia que finemos - e que ,-essoou em teda a 4.mprenna crasileira (leia nossa 

Sinopse) - causou inàignac,ão nos altos escaioeo Ga mUNAI. dm funciodirio ,azia irritado 

a um repeseptante do CIMI de Manaus: nenês mentiram. Pelos mais cálculos ao foram ma 

i de cem motos. Ne m..ximo morreram entro 72 a 83 indico". Trfc dias depois o general' 

Ismerth, presidente do órgão, reduzis drismicamente o ramere, ao declarar à imprensa. 

n'aanto que morreram apenas quatro". (o grifo 4 nosso) 

Organismo nrocrático, habituado a raciocinar em 4'unção de nómeros oue encilem os , 

seue reletbrioe, a FUNLI se limitou a tentar responder apenas a primeira das neve per 

guntas que formulamos, e isto e forma apressada. Convenhamos que oxiste uma enorme dl 

fereaç:a ,,stre 4 ou 72 ou 83 ru mais de cem indios mortos. A FUI:AI, ao oonfinler a osser 

cia dos fatos - morte de ludios - tenta diminuir oue importáncia, manipulando nruneros 

CO stn: bel-prazer. Entretznte, t a mesma coisa a FUNAI dizer que o titulo deste edito - 

ria). esti?. Incorreto, porque, "descoberto" o 3rasil apenso em 1.500, )3'.Lndioes5 -dvt 

rem 478 anos de solidão e não '500. 

Nas páginas 3  e À, você vai ver coso o PORAMY1 confirma 511A0 denanoles anteriores 

inclusive com relação aos nfmeros de mortos. Mas- aa leolidade, troa  soeremos dicouGir 

números e sim a eocència dos fatos. A FUNAI não respondeu nenhuma das 8 perguntas que 

fizeioes: Por que a FU:si nãe tomou nenhuma medida.prevent've para evitar a epidemia Y 

Por que foi desativado o Posto do ric Mat. Por que atA. agora não foram demarcedes? as 

terras dOs ianonami? 

Por -'?"timol, se a rral está to segura d ovas airmações, poz? que nac., aceitou a s 

gestão de sew?etárío-geral do um-, padre Zudio 3chawade no sentido de permitir que 
uma organizaço intornacienal venha somo árbtre da questão? 

4_ 
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FUMA i SE CONFUNDE COM NÚMEROS 
MAS NÃO EXPLICA TRAGÉDIA REAL 
DE MAIS DE CEM MORTOS NO ft4A1A 

. 	 . 	 . 	. 
São Gabriel(do  nosso correspondente) A denuncia feita no ultimo numero da PO-
MNTIM„sobre mais de, cem indios Ianonani4grupo Wamanaviteri) martoe no rio Ma 
ia, "vítimas da malaria, fome e desatenção das autoridades responsaveis;,teve 
ampla repercussgo nacional e foi publicada nos principais jornais do pais co-
mg "Falha de São Paule"'„ "Jornal de Brasília" a octroa. 0 fato provocou Dama 
aerie de reaçoes e desmentidos, mas nenhuma p7lavra foi dita sobre a tragedia 
real dos Wawanaviteri. 

A FUNAI, de cara, foi logo negando a existencia de um sq morto; depois se 
limitou a discutir os numereis e numa enrolada operaçao aritmetica se contradis 
se, apresentando a quantidade de indios mortos como sendo ora 4, ora 10, ora 
39, ora 72 ou CS. Mas não deu uma palavra sequer sobre a responsabilidade nas 
mortes, nem sobre e desativação do posto na região, arde - segundo e nosso cor 
respondente 	"crescia uma bananeira em seu interior" de tão abandonado quees 
tava. Diante da gravidade dos fatos, a secretario executiva dc CIMI, padre E: 
gidia, sugeriu o arbitrio internacional para apurar responsabilidades. 
IONTAS DA FUNAI 

Na inicio da segunda -semana de agosto, a F,JNAI foi logo negando, de cara, 
a existencia sequer de um morto. Dias depois, a situaçao se complicava. "ia - 
rento que morreram apenas 4", declarou talvez um Flanco apressadamente o presi 
dente da FUNAI, gal. Ismarth da Oliveira, negando e denuncia do P0RANTI1T, mas 
negando tambem a primeira reaçao da FUNAI. Alam da garantia pessoal do gene - 
ral nao foi apresentada nenhuma prova, nem os procedimentos usados para cha - 
gar a tal conclunao que contradizia a primeira. 

Em realidat), estas provas não poderiam ser apresentadas, porque somente 
rpos essas declaraçees dc presidente da FUNAI, acompanhadas de nota aficial,e 
que ele mandou apurar os ratos, pelo sertanista Mario Craveiro. 

Encarregada da ,atraçãodos Waimiri-Atroari, o sr. Mário Craveiro har4asi 
do deslocado desta area para São Gabriel, ainda em junho, logo apos a denun -
cia do bispo, dom Miguel Alagrla sobre o surto de epidemia, e fim de ver a si - 
tuaçgo dos indios do ria (faia. Depois das 4enuncias do,PORANTIM foi-lhe encar 
regado pela FUNAI a elaboração de um relatorio, que ate o momento parece nao 
ter sido oficialmente entregue. 

Se a conteudc deste releetorío estiver de acordo com o que foi dito pelo 
Mario Craveira em uma conversa informal com um grupo do qual fazia parte o 

prefeito de S.Gabriel„ sr. Dagoberto Pinder, então o numero de mortos cresceu 
em mais de 100% cm „relação ao que foi dito.pelo gal. -(amerth. "Garanta que 
morreram apenas 10 indios" teria afirmado o sr. Craveire. 

Segundo as afirmeçoes do sertanista, ele sc presenciou, pessoalmente, na 
maloca„ ,a morte de 4: índios, havendo visto ainda em S.Gabriel mais 6 cadave - 
nes de indios, dos 40 que foram transladados para o hospital desta cidade( No 
ultimo PORANT:M) registramos apenas um morto na:  hospital: uma criança). 

Assim, somando os 4 mortos que ele presenciou na maloca, mais os 6 que viu 
na hospital de S. Gabriel temos um total de 10 mortos, o que significa mais de 
100% do que admitiu oficialmente o gál.Ismarth. 

No relataria que deve estar encaminhando ao gal.Ismarth, a sr. Craveiro 
não diz - se pode deduzir - qual so morreram 10,  mas reparta-se somente aquilo 
que viu. Portaato, °edemas admitir que houve mortos.nao presenciados pelo a -
gente da FUNAI, mas que ficaram sem o "atestado de obito" oficial passado por 
esta entidade. 

Segundo os caleulos apresentados por Mário, Craveiro ea bispo dom Miguel 
Alegna a situaçgo atual nurilerica dos Ianonami e a de 63/ índios assim distri- 
buídos: 	No rio. Maturaca 	Ianonami(grupo Kohorositari) 

No rio Xiá - 38 Ianonami 
No rio Maij- 231 Ianonami(grupo Wamenaviteri) 

Estes ciculos nc.) levam em conta os Ianonami de outros Rir. 
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nove, nove fora, nada 
Ora, aproximadamente ha 2 euipe atras, um rel4terio enviado a mesma FUNt.: 

deva,centa da exstêncie de 270 indiee na rio Meia. Supondo que houvesse um e 
quilibrie der'avefice - Darcy Ríb-iro Roe fala de, u-ra t,endeneía atual de ores 
cimento denegratice das pappinçGes indigenen - nos teríamos," dentro desta si-
tuaçãode equilíbrio, um minimo dn 39 mortes, posto que o numero atue) de. 231 
subtroido dos 270 nos daria esta ploantidade. 

"C PORA M m NTIentiu, Net) foram m 	 m ais 4a cem mortos. Foram no mínimo 72e 
maxima 63" comentou indignado um funcione:À° da FUNAI, que depois de vsreeo c- 
ficial dc nal.Ismarth pediu que mia reveiaasemos seu nome. Ele teme evo pcntr 
de.partidt a cristéncia atual. de 231 Wemaneviter,i e outra-  fonte e,etatistiee 
1.97Ç ot' dava,conta da existencía óe 3-1)3 a 314 índios ne ris Waie. Ne dpier dée 
hieeteses ~jeiras 314 menos 231, cerca de 53 mortos. Ne prireire hipotese..30 
manes 231r  um trtal da 72 mortos. 

Teda. esta confusão de fontes diferentes:, que nes .permitem duvidar de sua 
credibilidade nu fnivel metedoleuico de: abordagem do problemç, nas leve e oca - 
cluir que ee acto manipulando numeres de acordo cum ocnvercies. Falte some!, 
te; 	pare. confirmar o ebeurdo usar a 'provai es nov: 72 irdiee mortes., 7 .4. 2 
e ieual a 	Rr  nove for% nada. Ou seja, neo houve mertue entre morte e -Fe, 
ridos eecaparam todne. 

tragédia 
Ainda que nâa queira discutir o problema oemosendo puramerte quantitati-

va, o PORiVIM foi obrigado a mostr4r as contradição eas confuoèso de FuNAj... 
Enquanto. nao nrunr provas om contrario, continuaremos fa:iendo de "'mais de net" 
mortes no rio Mia, de acordo com o material enviado per r10$$0 correspondente 
em Seo Gabriel. 

Entretanto, cor considerarmos que o problema merece um enfoque mais pra - 
fundar  transcreveremos literalmente as notas, enviadas com certa dificuldade pe 
1e nesse ce=esoondente em São Ggbriel nes ultimes dias de eçostr, porque elsa  

tentem der elementos para uma analise mais estrutural e histeriee dc problema. 
• 

nuendo o pe, Antonio Coce. contactou ne Ianonamí(Kohoresitari) no rio Ca-
umboris diz a neta - havia uns 15C delas. Ac mesma tempo o globo dos Wawane-
viteti contava umas JdO pessoas, Isto era par volta do ano de 1562", 

wam 157B, os Keharosítati sao quase 400 indivíduos. ¶j a assistencia 
dos ealesiancs, pois, o grupo triplícou.,Nesta mesma trotorçso, podia se espe-
rar que os Wawanaviteri. cheresr:em a  um numero perto de 1.503.  Nies  uso chegam  
nem a 

ÉPNIÉtenh. 

"i,lan se falect) mortes de mais de 100 	3in 1978 - prossegue a nota - 
sem nenoinoar a extinção violente de um nUmero muito qaior 133 anos passados 
parque na verdade as Wewanaviteri tlão morrerem dd melaria, mas devido e compi 
ta desateneeo do organismo resporsavol por eles". 

histórico 
dess2aga gpmeçou em 1969, cum ume epidemie de dasinteria de sangue que' 

ceifou tantas 4tau e 99 transfermou.em tuberculose par,a muitos outros. Dois 
salesianos, ra eenca, se oforecerum a FUNAI pari ir ?te a tribo e transforma-
14 num sanatorie, afim de atender os enfermos In . 1pee, visto que mac era pus-
sive1 encontrar tratamento em Mansas para tantos, A oferta nas foi aceita". 

"Anoe dopoie - continua a note — e.FA6„ colocou eviAes e pessoas a' díspeei 
gao para debelar a tuberculose., Trouxe remedios e a4imentaa mas estas ficaram 
no gosto fiR rUNN1 a forem dedos ees que &hegavem ate ao posto, Cs mais enfia - 
quer:ides, 4e, pudenda se deslocar ato 1v,, nao recebiam tratamento algum.e pes-
soal da FUNAI n'ào se deslocou pare a maloes que dieta 2 dias de viagem de me 
ter riu 

nuanes se-doeu por Manaus o dr. Sedrcks  chefe medico da FUNAI-Eirasili%ur 
miselonSrio selasiare sclicitou-lhe redidesparo impedir a tragedla dos Wawre-
viterei. Recebeu umas deacemete'cures„ cerdo declarado "vigarista", porque "e ir 
passivel que haja tamanhas epidemias". Quando da visita do famoso drificel Nut7: 
tais sa Mansos foi reconhecida 3 existãncio is tanta epidsmis, mas jt era atar-
de. °Deixe-os morrer"„ disse um byrocrata, com a seguinte expliceçeo mcfontí 
fica": "Se c tra.mento inicial mie ot completado-, os gemeres ternarem-se re-
sistertes a qualquer tratamento. posterior. %ac tem mais salde'. 

Com estas nozes eretendemee abrir a discussao sobre a verdadeira tregédi 
dos Watuenavixerí rao acenes discuír rumeros. Mn n2-  S: do PeRANTIM ramos rep 
luzir na íntegra um texto je envj.cdo pele correspondente em 6,Getriel sobre t 

trabnlho do pe:-. Antcmir !rsé 	morto em feqereirc de 1976.(,E.C.) 
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A. 

E BARBÁr? 
S OBRA: 	SSA0 

110 

Ã. Benjamim descaeye nas suas "Teses 
sobre ?ilosofia da historia" as "bens da 
cultura" da seguinte maneira: "Aquilo kos 
bens de cultura) agraáece sua existáncia 
nao somenta ao esforço dos grandes gènios 
que o criaram,smas tambám a servidão dos 
seus contemporaneos anônimos. Nio há nun- 
ca um documento de ciftwa sem ser ao enes 
ma tempo um de aarbárie." De fato, çaandc 
passamos em lrenteao"'i:catro Amazoras"não . podemos esquecer daqueles que foram as ví 
tiras e nolocanstas aeste"bemde aultura.W 
Muitos seringueiros tiveram que morrer, 
nordestinos abandonar seu lar, caboclos 
t rabalhar por um aaláriodenEseriaspovos 
ind£genae inteiros Ee sujeitar ao regime 
escravccrata aobarracao para queum (,aruso 
pudesse cantar na grande opera de Manaus. 
• bom se iemorar disso na atual conjuntu-
ra coando a propaganda oficialressoa nas 
radias e TV da seguinae maneira: "Serin-
gueiro, voce que no passado aeu grandes 
glorias e riqueaas ao Anazenas, volte aos 
seringais. A aorraana, que ja. valeu ouro, 
valera em breve muito irais •." - "Às grandes - , 
o-iórias" rio sato gratuitas! O mesmo vale. 
para outras obaaa giganaesaas„ aono por 
examplo para a construçáo rio drasIlja„ ua 
'IransamazGnica. na mesmo para a catedralde 
Sio Pedro em Roma(  construida. com  o di-
nheirc das indulgancias dos camponeses. 

OBRA DA MISSÃO 
este aspecto deve-se também enca 

rar as "coras da Missio'„ ajuda e obsacol 
10, indispensável e saperfluo„ cultura e 
barbaria - participando assim da ambisei-
dada de cada sinal e da dialética da agre 
ja..Povo as Deus, .Tue á justo e pecador e 
da Igreja-instituigio, que o Sto. Asastin 
ao ainda teve a coragem de chamar "casta 
meretriz". i.aangeliaar quer sempre uizer: 
olhar para estas cxaaizas que significamas 
nossas instituiç6es e obras: sera que sao 
ou er iam lugares onde se vive em libaria 
de solillria e igualdade fraterna? üisso 
fazem lembrar os "Subaíícs para Puebla" 
exortanno: "Proceda-se a uma reviso 
tica das ouras d& Igreja. na sua ee:iceia 
evangelizadora, com ate nçio especialãpro 
blematica da scola Católica,t1(21291) 

Cada "obra" precisa de "mao de obra% 
da funcienrios,.assalariados e cria a di 
coto :"a patrio/empregado. 	limpar 
a. esaola„ tirar o barro para. a oiaria„tra. 
zer a madeira para c serraria è sempre o 
°pobre ccaaado", "esta cabociagen inalge- 
na que nem merece que srabelhamas 	Pam 
eia", como alguem me disse. "O pobre coi-
tado" aio indica, apenas 'MA  divisão ..ean-
cional de trabalho mas uma divis5:0 soda], 
uma dependáncia eccniômiaa ao "dinheiro do  

missionário" que vem da Europa ou do gover 
no. .,,aam da o• dinheiro imp6e tambámas suas 
condiçOes, tira suas vantagens. -aão foi de 
graça que o governo de Portugal pagou ate 
o fim do regime de Salazar as passagensdos 
missionários para as colônias cia Angola e 
Moçambique. Tudo tem o seu preço e o seuva 
dor. iambám a cobertura ideológica dos m13 
siou .idos. 4 Missio sempre paga ose-a preço 
pelas verbas e favores governamentais que 
ela rocaee, 

DISCURSO . RELIGIOSO 

As "Ouras da Missao", com toda a utilidade 
logístiaa. e assistencial que tinham ou ain 
da tám, sio sempre tambám um lugar de uma. 
sociedade, d e classe dentro :fia Igreja, una 
demostração do poder econômico e um impedi 
mento objativo para a encarnag5:o. Xum con-
texto global de aapitalismc que vive da ex 
ploragao àa mio de cora, do lucro e da ex,.. 
istencia las classes sociais, é muito difi 
cie criar ilhas de una economia fraterna e 
crista. 

Como construir o discursa religiosoma 
sociedade da alasse? Nem a "luta declasse" 
nem a fé como ideologia "intarclasaista",ao 
mo ganc-eo entre pcbres e ricos, parece um 
caminro cristamente vi aves. A boa nova nu, 
ma Eccaedade de classe á awincio e caminha 
da que Ieva ao fim das classes sociais; .8.̀. 
fraternidade universal. Por isso,conversiÁ, 
no cristianismo primitivo, na pratica dos 
grandes fundadores de crdens religiosas e 
na viváncia de muitas comunidades e is 
soes, Siri o tem sempre uma implicagZacom 
o material, coa as "obras": se coloca tudo 
em comum, quase ia dizer: se passa pararia 
economia tribal. O filho do comerciante ri 
co se tornou poverello„ irmi pobre e 	o po - 
Ore nao só no espirito. 
REVISÃO CRITICA 

Com a revisa° crítica das "obras" a 
luz cia suaeficácia evangelizadora chegara 
mos a uma atitude que - longe de ser 	ura 
vandalismo que destróe :,:a4do ou um progres. 
sismo ingénuo, que confunda a fe com ideo- 
logia ou com obras - ceia estruturas 	de 
participaoao e socializa as obras. Com  is-
so valo automaticamente diminuir algumas e 
desaparecer ouaras e a ação evangelizadora 
ficara mais transparente. 

A wÁássio" nio vai majs poder mostrar 
"o que tem" em aetrimento daquilo "que á": 
um lugar modesto e acessível - toansparen-
te de solidariedade humana e fraternidade 
crista 

Paulo 



' A, G/  p 301(19,3 • 

• FUNAI NÃO DEMARCA TERRAS 
DOS TOAVAM PERMITINDO A 
CHICO BATISTA AROCANHÁ:LAS 

ato Solimoes -(do nosso Coraeapqndante)- Conflitos pela nossa da terra come- 
çam e explodir na arca do Alto Solimces, com as ameaças feitas,  

aos meses de julho e agosto por um senhor conhecido como Chi co Batista, que 1  
Ner expulsar os Terum de :suas terras pari ali co19,car cabeças de gado. Tudo 
.sto bam debaixo do nariz de FUNAI, que ate_agora nao cumpria; sequer a primei 
'a parte donProjeto MUNA" para a demarcaçao das terras indjgenaa. 

;s *MUNA, localizados na Zorla r''isiografica Solimoes-Javari, aparecem entre, 1  
Is maiores tribos do territorio brasileiro: cerca de mais de 11 mil indivi 

Desde o secylo XVII que oa viajantes e cronistas assinalam e posse dea-
as terras pelos inclios. A partir do 1370, muito coronel de barranco tetou a-
)ccanha-las. Agora e a vez do senhor Chico Batista que se diz dono delas. 

AMEAÇAS 

'ais da uma dezena de famftias TUv,Uck queixou-se ao nosso correpondente que 
:stao ameaçadas de perder suas terras localizadas um Palmares, 4 meia hora de 
tiagem de ,3elem do Solinces, pois um tal Chico.0atista ja fez varias ameaças' 
le axpulsa-los, algumas pessoais, outras atravjs de bilhetinhos e recados a-
neaçadores. 

'Isso daqui nao e terra pra indio ano, e terra pra gedc" teria exclamado Chi 
ao 3atista;  que impediu a reslizaçao do qualquer construgo nestas terrasliais 
ai pretende colocar nalgumas cabaças de gado'. 

;',tico Batista nem sequer vive na localidade; sua residÉncia e na sede do muni 
Ripic de Benjamin Cont.ant, :le se aproveita do "Povimente MessiÊnico da Senta' 
::ruz para ameaçar os indios. Dste se queixem ao CI,UI, elegendo que nao tem ' 
nais a quem recorrer, pois "ninguem sabe o que eete acontecendo aqui". 

)5. DONOS D TERRA 

3s MIMA estgo logalizaoos ao longo do Uo 3olimSea, espalhados em 15 aldeias' 
situadas nos municipios de Benlamim ostant (aldeias de luaivaçu e Tacana), 
ao Paulo  da elivenaa(aldeias de 3elen do Soliipes,Palmares,Feljoal,Bana,nal,, 
Jandaval, etc. Fonte Eca(aldeia de Auati-Parann) em Santo fteitc;nio  do I, (3e 
lia). 
)esde Cristobal de Acuna, cronista da expedição da Pedro Teixeira(1637-1639), 
lassando por cronistas e viajantes posceriores como os padres Jose de Moraes 
Monteiro coronha, e oa senhores Aires do Casal, Listes Maw e Walter Bates, 

todos sao unanimes em constatar a pios onça dos TUUN.1 nesta resiãO e a posse,  
Rua tinham sobre a terra. 

Estas terras, 	sempre pertenceram .secularmente a comunidade USKUNA, mas' 
a partir das tre:s ultimas décadas do seculo passado, com a frente expansioniA,  
ta da bovacha, alas foram exploradas por alguns brancos que obrigaram a re-
cuo dos indios. 
gelem do So°4im6es, por exemplo, foi tomada, e. tiro e na marra por em pqrtugues 
de nome Remedio, que se apoderou das terras dos TUVONA. No final do seaulopas 
sado, ianuel oe Sauza fflafra comprou do portugues as terres que nao pertenciam 
an portugug,s. Depois, vendeu a arda entre, Vendava) e Balem que raio era sua pa 
ra seu irmãs -Zomualdo Souza !ilafra. No iniçio do seculo atual (19EC) fc:i feita 
a demarcação oficial da prop.r,ledade com titulo fornecido - imaginem sc -pela 
nada mais nade menos ,-isscu3bleia LeOalativa do Estado, que nau indenizou os 1  
seus verdadeiros propriotarios 	:73 TUKUNA e nem sequer pausou nume reserva ' 
para eles, 

Romualdo -Jowza Mafre, morto em l928 doou por testaaanto as terras que nao lhe 
pertenciam a sua filha cicie, 	ao seu sobrinho Antonio Robertc p',5fres de A/-
meida. 
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• 
Mesmo sabendo que o ao:os:laça° 
era ilícita, a Prelazia do Alto 
Solínes vem tentando desde -192 
-comprar dos patroas as terras 
que neo lhes pertenciam para dev 
ve-las aos, Tükuna em forma de re 
serva indigena. Em 1938 tantativ 
frustradas foram feitas pelo rron 
senhor Evangelista 	Cefelonia, 
eQtao Prefeito Apostolico da Mia 
são dos Capuchinhos do Alto Soli 
moras. Mais recentennte, e Pre- 

feitura de S,go Paulo cie Olivença foi procurada e o Prefeito entao declarou:" 
TeKUNA não e gente e e melhor desaparecer"( segundq documento da Prelazia dt 
Alto Solinges intitulado " Economia e Açao Comunitaria", 1970, p.2, leia not 
P.5) 

• PROJETO TUKUNA 
Er,, junho de 1974 os chefes indígenas TUKUNA de Selem do Soliaoes se reurd„rar 
juntos com Frei ArsÊnio Sampalmieri 	encarregado da Prelazia junto aos ind 
os TeKUNA - e padre Egydio Schwade 	Secretario executivo do C1MI. Desta ret 
nigo saiu una proposta de reserva "Balem do Sollages aos TUKUNA", exigindo t 
dei arcaçgo das Terras. 

Todas estas presaÊ'es levaram a FUNAI - que esta sabendo de todas estas tran-
sas ilegais - a elaborar o "Proãeta TUKUNA". Existe nas m;7os da,FUNAI uma ' 
proposta sobre terras do Pc Antonio IASI 3r. do C,WI c um relatcrio apresem!. 
da ao, Departamento Gerei. de Planejamento Col3unitario feito por un grupo de 
tropologos da Universidade Nacional de Brasilia. 

O "Projeto *MUNA" est.dividido em tré's fases, nenhum delas executadas. A 3 
visava o levantamento das terras ocupadas pele populaçgo Tükuna: a 2a. tiniu-
por,objetivo a " analise do levantamento, abordando as implicações de ordem 
juridica, relacionadas a pqsses, titulas de compra e venda, ,eadastro do INC 
e outras,pertinen-Os a meteria". A 3a. fase constava na deliaitaggo e demarr 
çao das areeis indigenes levantadas. 

Ate agora este Projejto nao,saiu do papel, o que carnaça a produzir conflitos 
Mas a FUNAI ngo esta nem ai. Enquanto estas terras na° forem demarcadas, se 
ore surgira° os chicos batistas da vida, auto-proclamando-se donos. C CWI 
xige que estas reservas sejam criadas e responsabiliza a FUJAI pelos confli 
tos que estao surçindo. (W.M.) 

Este ultimo morre - com a consci 
encia pesada? - em 1964 deixam: 
as terras que ngo eram suas mais 
dos TeKUU, para seu filho 3orn,  
Syres de Almeida, que noas a mor 
te do pai contiquou explorando 
mao de obra indigena na extraçac 
de borracha, sorva, madeira e pe 
lei. 
Jordgo foi preso em 1968 acusado 
da roubo e masecre de índios. "E 
les ngo possuiam nada, como podi 
eu roubar-lhes?" afirmou ele ao 
antropolqao Ari Pedro Oro. 
O certo e que, a familia safra e 
depois e família Myres de Almeid, 
ao apropriar-se das tenras dos T 
Kuna, acionaram-se -Lambem Ia sua 
força de trabalho, como mao-de-o 
bra barata, despojada de vau ter 
ra. E monopolizaram o comercio d 
Regiao. 
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É POSSÍVEL CONFUNDIR 
PCY trICA INDIGENISTA E 
PASTORAL INDÍGENA ? 

Agentes de pastoral. da Prelazia do Alto Solimi;es se reuniram no dia 4 de 

julho do corrente para debater o assunto "Pastoral Indiaena e Religiosidade Po 

pular". Depois de uma breve introduçáo dc Frei tine Alberati sobre as implica-

ções de espiritualidade franciscana com a vida missionaria, o pe. Paulo Meneses 

fez uma importante ccrenicoção sobre o assunto. Devido 'às consequencias em re- 
, 

"Laço ao trabalho concreto do missionePrio que atua ew. areal indígenas, resolve 

aos publicar alguns trechos desta conunicaçgo. 
Pastoral 

e 
elizmentes  j foi o tempo em eue pastoral indzgena e politiria indige 

n5„sta coincidiam ate a identidade: a palavra de ordem era dilaar a fe e o• im-
periq„ e tanto os conquistadores abriam espaço para os missionarias, corno os mis 
sionarios faziam dos nativos "leais subdites de sua magestade". 

Porem, ate ha pouco ainda era cceum conseguir favorgs oficiais apelando la 
ra a rnissao civilizadQra da Igreja, "domedva de feros barbares", que corlduz jCiv 
temente ao Evangelho as luzes da civilizaçao. Assim, e images dó missionarioque 
vai ,,logo vestindo os selvagens e fazendo-os abandonar seus barbamos costunes,is 
to e:, a sua cultura... 

Ha tanbeo uma forma de combater a diferença do índio, ignerando-a,desconhe 
cendo-a; de fato, nao querendo tomar conhecimento, de seus supores enquanto nao 
no apresentarem com a veste nupcial do "mesmo". E atitude pedagogica, de profes 
cores que nao deixas entrar o aluno se não vem de tarda o sapato...Essa pressa° 
que exerce sobre a indio a sociedade ervo„lvente, nao o reconhecendo como gente 
enquanto nao se apresentar como broco, e tremendamente ef,icaz;,porem sua vio - 
lencia se oculta devidq a sua eficacia ser tanta que o proprio índio procura ne 
gar a sua cendiçàc de índio (como S.Pedro soa origem galile,ia em casa de Hero - 
de,$). Assim se autodenomina cabocla; tem vergonha de sua lingua, que chame 	de 
giria, palavra depreciativa; onvcrgonho-.se de tudo: de si mesmo, sells costumes, 
seus cantos seu povo...Julga-se honrado quando g branco,ou miss,ionario e torra
como serviç41. Então se diz: nao estao vende? San os proprias indios que 	nao 
querem ser indioslique estão ansiosos po' se integrar, por abandonar seus gostu 
mas. Por que eariaa-las a ser selvagens a força? Para dar gosto aos entrapal. 
gos e aos romá'nticos? 

especifica 
Que caractv‘stica deve ter a pes,toral indigena? Entre outras coisas, ela 

deve ser: especifica, exclusiva e indiqena. 

Sem pastoral especifi„ca, se esta nanando, na pratica pastoral, a condiçao 
indígena; eressionando o índio a despir-se dele, a revestir a forma d,e civiliza 
do para receber os weramentes„ ouvir a palavra de eus, ir para o ceu. Neste 
mundo dc branco, o indio se sente in'crivizado ate diante de Deus: como se a 
rejeição que sofre na terra tivesse tampem prolongamento no outro mundo. 

Uma Resteral especifica, quer dizer, expressqmente pensada e piaslejqda pa-
ra os indigenas, adaptada aos mesmos, quando possivel, pois a adeptaçao e 
processo, que ter errqs e acertos, e "fredback'' para ajustar o rumo... vinguem 
Melhor que o proprio indio para orintar o agente de pastoral neste ponto. Alem 
dale„ serve o inter,cá'mb.p de experiencias, e a colaboração de "peritos'', Mas a 
ccndiçaq indispensevel c ter pessoal proprio, especialmente  destinado a pasto - 
ral indicena. 

exclusiva 
J.xelusieieade si,enífica que ao agentes de pastoral que se ocupam dos indies 

nao se destinar tambem aos chamados civili;ados: cano S.Paulo foi cuidar doso 
tios, deixando os judeus para os outros apoetolos... A,soeiedade envolvente e a 
dominante, a absorvente.,Atender igualmente brancos e indio e Vai significar na 
pratica marginalizar cs indios.es brancos ocupam naturalmente os primeiros luga 
res, tomam a frente de todas as atividades, por uma questao do conpetencial  que 
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Selos sia os primeiros a recanheaer, a assim, se retraem ainda méis e a:pc. 
mentor m seri,t.imento de sua inferioridade. Pare que a bea organizaçao prevals. 
p a padre da a respon3a5Llida4e das ;ergas CE  cilTilizadcs; e se a:gurp vezen 
age ura tarefa irportants ao inois, e por Lm certc paterrIicno pedagogtco: 
emas dar ciso a esta pobre gente.pere {ave nec f&c'u de lado„ erhora sabendo 
e se sacrifica o tom andare.nto das cuisas; peclercia.,." 

. 	 . 
a india precisa sentir qqa a eqente de petorel e seu, w:clusivw-cnte seu, 

ra tez a certeza de que esta da saiu 1.,idc: pois se o divl.do com o branco, fica 
mpre a suspeita que 33 id,antifica mais cot seus IrrEos (de raw,cultura, lin-
e, sociedade que com o índio. E ter toda , rezeo, re perece. Sota tantas os 1a7; 
$, as conexaes,,ma envnlvimentes, que se r.4 rcuver repture.kotal, nam ha,sera 
otura nenhuma. E momo na evangele: "quem rao odiar pai e nae.s.n nt qnmo ils 
nqulstadares que queimavam as naus para Impedir e retirada. Alem do que,o UI-
_a sente-se feliz ac conztatur eur. e evargelizader waloriza tanto a sua mane/-
de viver, de falar, de ser)  qus deixa SJEW ira  aos Srancas para. “i;identifi-
r-cE ccr eles. Assim brota a confiança e o dialogo te.21 outra centeudc, real 
rrte fraterne. 

írdígena 
4 anstoral indrgeha deve assumir os cant,:roa da soc5edade e da cultura ir, 

iene. Adetai. sua,,, língua na catequ.,;sc ip 	m meso ia 1.1..tur,Jia. Assiallar seus cor:: 
Idos de uctnceoçz;o do nardos  valores uticos„ rsla;oes saciais, ritual e urtani 
e. Cerro dpe pccsiuel? Licudemes cerguntan ZGMO pode a adulta nascer ec nove 

4111  'A" 1  e e di 	cue se trata: a "autrn" e um desafia de corte e 'de resserei - -si 	-- -- 	i 
a acre e cristao. Micodenon igno;ava estss coisas, 'estre em is:ae.I.. Pele e. 
I se treta reis de se. oazar discípulo, ou mero crit,, wia, a',:wandeLlde a linoual  
a faIer tuscamt,nte; a ser aculturada can c.lciencia oelos adultas, a ser In J. 
ado nas rudiment:as da cultura, ria., s convecienci7s e boac menei..:ca da saaiada - 
E cam a te.npo, ter acesso aos rfttcs çue ccrItem o Gr:curso desta sociedade 

bre si mesma, seu universo ideclegico, exicleçíoo; coro} sabedoria milenar, 

Pode t'aver ura Nielturafi cri:ItZ desses mitos? ; prireire viste perecer tra 
lentas. ores:ra!ros e nesra ab5urdos 4cIntave que censtiruar tas' um cenjurto j„, 	.. .. 	 s 
simetrias de outra coltura t/aedutiuel a nessa, ume tem de ser decodificadas 

-evieAante pora setrawen sua initelirjibilaidede. Nao besta portant3 apenss,co-
leaer a grariatico da linque; crecisa tare deccobri:r ens,intaxe", as priiclpics 
:demadmras 7- arçuitctéinicas de seu uriversc d:Lecurnivo. Ë mister certa tacnica 
x nnam-ham" para, extrair-lhe c sentido. Desta ferra se chcjaz.ia a 921--. '-leitu-
1"IPT.telijunte doo mitos; mas caro serio rossivel ume te {.tora crista? (Leia no 
=Ume ar.nV,,TV77: ''Mrta e Everrelizeçao"., 

*t * 	 * 	 * • 	contata com os tiikunas 

tj4;/-  Solimges - Cerca de S. bases comunitárias do Alto Solimões .oram re-visitadas no toes de ju-
o pela frei Gerson CI.F.jN.Ç Cap.. da equipe co Secretariado Ueg&rnel horte 1 do ÇIMIf  que ales 
s cmatatos astabelsidos co% o bispo-preladar  realizou. debatas cem na agentaa locais, proso 

sempnsi de asneies cor lidares Lidigenas e participou de as curso de treinameutc das Te- 

A.rwrfaa i.s1tadr. pn,oada ssf,:arciaIrcrts pelos lr.dios MaNt. - sofre atnelmente a influês 
a do movimento measiArdeo da nIrmerJade ee .5~ Çrne31  movmento de carter contrNdiárin.;que 
IML lado aparece superficialmente como elewento de aglutinação e ideutificaão cultare l  oca 
nutre proite marifesas,Ães tradicionais e festivas doz grupos tribais e t controlado polue 

atraerrff da Sren, furicionandT-, como suporte ideoltIgico para a explorec da tio-de--eira. 

Os contato-.s com r,  tispo-prelado do AJtc $oillnõss, dom Adribertc Marni, forem mutto 
vida z  necesei.d2de ée aere visitados outros locais; ertretertot  foram bestante profícuos, vez 
e Dom Ada',bertor  siE:natt.rio do fineaueuto oFfojeto 4s Reserve Zel4in do Sollm;esal  que denuncia 
prablergtice de terras das MU  N4 5 um p.nofundo coninecedw de realidade local. 

Um .n:luCiema grave,  que dom. Adalberto está oncont=do 5 o namem llaCtedo ia agentes de pas-
rrl atuardo na grea, Ecta altua4c Fade se aigravar ainda -rafais pols os capachinhos vEc entregar 
zunas parécuias que ficam t Leste da. Prelazia pera coroentrer-se ras zonee de fronteira.Alguns 
atabos estlu sendo feitos irisando e possibilidade da entrada dos jeauttae na regiÃo e .. opere-
.oralizac;;o de ti prcjeto Igreja-irmi criara uma diocese de Mines cgr: s, 

Narivaçut  anda} vivem aoroxioadamente 2.000 Indios TRKUNA, a maioria pear' 	ate 1 "Cru, 
da da Santa Grun,", foi realilada ur carne de ntrein.alento de liderança", onde foi e2plioade 
a participqntes o ceie é o GIMI, se disermdu a Pastoral da _erra a luz das Sagre:das E...critures 
foi enfatizarlo que É.. Igreja pretende levar-Ihes a Boa Neva,fortaeoeuflo oc,2 elexentos cf afixa. 
411ria cultura, 
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" OPERAÇÃO JABUTI " UÁ TÍTULOS 

AOS IMOS: MAS NÃO OS DE TERRA. 

Alto SolimEies - Uma campanha denomi- 
nada "operaao Docu-

mentos" foi lançada em convenio com 
as prefeituras do Alto SolimEes para 
fornecer certidões de nascimento e. ' 
casamento titulo de Eleitor, cartei-
ra de identidade, etc. 
i,este ano eleitorais° objetivo maior 
e conseguir votos, atraves dos Titu-
los de eleitor concedidos. Os TUKUNA 
aproveitaram a oportunidade de ter' 
fotos 3x4 gratuitamente. E fizeram ' 
fila. 
E fizeram fila, e esperaram, e aspe-
rarv, pois aneperaçao,Jabuti",aosi% 
esta sendo chamada na arca, dev,ido a 
morosidade no,seu atendimento e de' 
fazer inveja a fila de INPS/INAMPS. 
Tem havido casos em que depois de r 
uma espera de 3. dias na fila, o gingá 
nado TUKUEA descobre que estava na' 
fila errada. Então, recomeça tudo de 
novo. 

"Voltando da,Tabatinga encontrei algu-
familias de indios MUNA, cujos chefes 
amargurados relatavam suas vãs tentati-
vas de semana inteira curtida sob o sol 
e a chuva e.  não raro com fome, pois ha 
dias que não podem pescar", informou o 
enviado do CIMI quando a Manaus chegou. 

Devido a ruidosa propaganda da Operação 
os MUNA interromperam seus trabalhos' 
da pesca e entraram na onda, cem a aspe 
rança de que um papelzinho com suas fo-
tos mudaria suas vidas. 

"Era de cortar • coração ver os índias 
enganados, calados ou aparentemente re-
signados, na qualidade de "os mais mar-
ginalizados entre as marginalizados", 
disse o representante do CIMI. 

Os 'MUNA, sem saber bem porque", foíli' 
envolvidos nesta manobra burocratic 
que e urna verdadeira guerra por documen 
tos, uma batalha aniquiladora e um ate; 
Lado contra sua cultura. 

Como o sistema de parentesco j diferentR eles sgo obrigados abandonar as suas 
formas de nomenclatura para ajustar-se as formas burocraticas de uma outra cul 
tura: sobrenome materno, paterno, 	e etc. 	 , 
Se querem colaborar na soluça° dos problemas indigenas 
cer titulos de Eleitor e CPF nao entregam logo, ja, os 
genes devidamente demarcadas? 

---------- -_,------ 

AQUI ESTA-  Cl 01-10A'è ! 
ESTE &O ,:)RiNIENO DOCUMENTO 

/Atrt 	E DEPOIS MA1S Ê,sr(s 

niít  PERA Aí! S- Eu DOuMR 
.tA 	CONFUNDIU TUDO) 

• • 	INDIO 30°  VEIO BUSUR 
TÍTULO DE PROPRIEDADE 

DA TURA: 

porque em vez de ofere-:,. 
titulos das terras indi 

o 

SERTfIgM 
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uh EXISTEM ESSES APU I 	? 

Esta artigo, de autoria do escritor amazonense MARCIO SOUZA, autor de "CelvezsImperador 

do Acre", "best-seller" nacional, foi gentilmente cedido nara ser publicado polo "PORAN 

TIM". SimultAneamente está aparecendo ro jornal O PASQUIM, do Rio de Janeiro, na primei 

auinzena de seteabro. 

INDO OU CABOCLO ? 

Os joansis de Manausloassaram a dar 
destaque nas Últimas semanas ao Proble-
ma dos índios Apurinã, no municioio de 
Boca do Acre, Amazonas. Fala-ae de &m-
tia iminente, doa índios em :-)6 de gaer-
ra, em assassinato, ataca-sc com dureza 
os funcionários do Posto Camicuá, 	da 
FUNAI, OS promrietários do  terra, nos 
seiros e ocapantea de árars gritam 	o 
amerçam, deoatados fazem pronuncirmen -
tos. O certo é aue mais uma área de con 
flitó se estabelece e põe a nu o nrobl,"-̂   
ma da terra na Amazónia. 

O Posto Camiauá ó novo, se inata - 
loa há touco mais de dois anos, quando 
muito. Foi uma iniciativa da Ajudancia' 
da FUNAI com sada em Rio Brancos  Acre . 
f,.uando o prireiro chefe. dr. Ajudancia de 
FUNAI, o sertanista Carvalho, chegou em 
Rio Branco naea inatalar os escritórios 
e ampliar o raio da ata° de autor:Fia a 
rue serve, foi infarnado de que nao eads 

ma ia índios. 03 índios eo Acre ti-
nher dasaparacidos no longo dos séculos 
do colonização ou absorvidos pacifica-
mente pelas frentes pioneiras. Mas em 
moucos meses, sem ao monos se afastar da 
Capital do Estado, a Ajudancia da FUNAI 
comegava a encontrar índios de diversas 
Culturas. A orópria-Univeraidade Fede - 
ral do Acro, em convênio com o Museu Na 
danai, der,envolvir nee;nnisa entre os T 
índios Kaxinauá, ainda com bastante or-
ganizagao tribal e conservando, apesar' 
dos contatos intermitentes, trason do 
sua cultura.(} certaaista Carvalho 6 U2 
dessas feincionários obstinados, que le-
va ao p6 da letra o Estatuto do l_ndio 
defende o direito do índio conforme man 
da o Estatuto e não mede conseauênciasT 
ao defender esse direito. Em seis me - 
ses do trabalho no Acre, ao :mesmo tempo 
coe instalava a Ajudancia, jã tinha le-
vantado uma parcela substancial da Toou 
laca() indígena acreana aae todos asse triz 
cavam nao ~.9 existir. Ainda que a sua 
obatinacão tenha se mostrado frutífera' 
ao descobrir tantos rerresentantea de 
noves indígenas sabre e capa da aculta-
raça°, o fato desagradou acueles oae ti 
nhw locunletado na terra indígena sobT 
o pretexto da assimllagão. Afinal, eram 
aaenas broncos caboclos de beira de rio 
que nao sabiam o eue fazer com tanta ,,er 
ra. 

EXPLORADO, SEM TERRA 

O sertanista Gargalho foi afastado do 
Acre em maio do ano nassados  deixando o lato 
biema dos índios que não existiam mais. 
saiu de Rio 3ranco sem comnreender muitas ' 
coisas, entre elas a sua própria transfe -
renda e a maneiza.parcial com que eram tra 
tados os nroblemaa da terra dos índios. Por 
exemplo: muitos pequenos proprietários, sem 
prestígio ou recurso, tiveram de devolver 
suas terras aos índios, enounto grupos no - 
derosos narnaneciam cometendo toda sorte de 
arbítrio e aparentemente era% invulneráveis 
as suas denúncias. Eu mesmo tive a onortund 
dada da observar o zelo de Carwrlho, viajaF 
do para o alto rio taco, onde visdtamos ui 
grupo de línuaa Pano vivendo em condigOas 
}de fato bem miseráveis como peses de uma 
fazenda. Elo tinha acabado de descobrir es-
ses "caboclos" nue serviam de mgo de obra 1  
dócil ao fazendeiro e que -referiam beber 1  
cachaça no armazem da fazenda a receber or-
denado no -"inal da semana. Vocês podem ima-
ginar ruanto ruatave uma tiritada no alto ' 
taco= Carvalho já tinha feito diversas ad 
vertênciaa ao fezendoiro, mas a coisa con -
ti nu-.va sem altera2ao. Naquela mesma viagem 
fomos obrigados a trazer Para um Hospital ' 
de Rio Branco um camnonês, branco, rue esta 
va há três dias gravemente doentes  cuase em 
comas  sem receber a menor atençao da parte' 
de sou patrEo. O camponês era casado e ti - 
nha nascido ali mesmo no rio Yacos  sua mu - 
lher, oue nac devia• ter mais de quinze anas 
vinha assustada a bordo do pequeno Piper . 
Eles nunca tinham viajado vara tão longe , 
muito menos de aviso, e a oitna950 do camno 
nês parecia realmente grava. Carvalho inter 
nou-o no Hospital e corno ele n tinha ne : 
nhum direitos  nem aontrato de trabalho, mui 
to menos inscpiçgo no Pra:varal, passou 
rewoonsabiidncl.e para o fazendeiro. Não sei 
se o jovem cari 	chegou a se recueerer • 

mas fiquei sabendo mie o fazendeiro se re -
casou a.cagar as dasmesaa e mandou a conta' 
para o sertanista Carvalho. Este era o tipi 
co relacionamento de Carvalho com os exalo: 
radores dos índios. 

A Ljudancia do Acre, durante a adminis 
trarão de Carvalho, publicou um folheto mi= 
meografado resumindo a sibuagão do índio na 
rtuele momento (1977). Além Ce grupos não T 
identifictdos naquela altura, havia povos' 
Jaminauas  Machineris  Kulynas  Kaminanás  Kam-
nas  1:atukina, Poyanauas  Amauaka e APurina . 
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CONFIA -1'0 DE TERRA 

Em abril filtimoso :.elegado de policia da 
Boca cio Acre, L122 .;o:_o:aga r:11ho, matou e saq 
guc frio o índio Raimundo. FOristem outras do-
náncias de assaarinatos de indios muito antes 
da crecada da FUNAI, numa prova de que o con-
flito uão A recente e não se prendo apenas a 
unia noujuature reoente. Circulam notícias de 
qtemwitcs indios foram mdrtos no passado com 
requíntes Je crueldade, onde não faltou o aso 
dia gasolina para queimar airda em vida elgu - 
maa vitimas. As terras doa ipurtn:1 hoje estão 
na3 maos de gene de muite resperz.o, vereado-
res, políticos, comerciantes, com rosplado 
'titio() em Manaus. A FIMAI responsebilizada 
pelos conflitos e o deputado federai. Jos6 Mi-
rio Frota(MDB-Am.), defendendo os propri.et& - 
rios contra os índios, num esforço seletivo 
lusíada que a FUMAI deveria estar mais Pra.) - 
cupada Cm verificar os crimes cometidos 	no 
ric Envira polo cons6rcio Era disco-Boa Vista, 
hoje dirigido pelo Gal. Bandeira de Melo, ex-
president'a da mesma entkdade. 

O problema todo t, que o prazo da domar - o 
caço das áreas indigemas„ pelo Estatuto do 
Indio, encerra os te ano e em Boca do Acre a -
penas duas trens foram dalImitadas, estendo as 
terras de margem esolverda do ?urus em litígio. 
Políticos e supostos proprietários se unem pe 
ra impedir a poase dos Apariaã, argumentando 
que eles já não são mais índios e merecem os 
maus tratos de ci.rilizodos pobres. Quanto ao 
esZorço soletivo do deputado federal amazonen 
se, pode ser creditado no bojo das oontradi 
çoos internes da FUNAI,, posto que mesmo cor - 
árclos do tipo Bradesco-Boa Vista,00 possei-
ros mais modcstos do tipo de Boca do Acre me-
recem ura sÁ tratamento, isto tt,ci:ue DWOLVAM 
o MAN:WriN a tn.ra dos litdios. (l .`S 
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NOVOS DONOS 

A. situação desses povos ere de tran-
sição trabalhando como mio-da-cora arod„ 
liar nas frentes extrativistas, mas coza - 
sorvando os seus reages culturais, ceri-
ôuías, organizaçoes politicas e tAcnicas 
agrícolas. A populaço era aproximadamen-
te de 5.000- indivíduos, um amaro surpre-
endelue pare quem não existl.a mals.Os pro 
orietáríos e posseiros de terra não 	ne 
conformaram com a descoberta e passaram. R. 
fazer duas acusagges 1 ZUNAU que estavam 
trazendo índios da Bolívia e do Peru e 
querendo transformar em índios os cabo 
Olos pregutrpsos da beira do rio. 

Quando o nove chefe da Ajudincia,An-
tonio Neto, assumiu c cargo. já encomiou 
o conflito com 03 Lpurioaã de Boca do Acre. 
Os AvarInã tinham sido senhores da região 
de Boca do Acre e já eram considerado 
completamente extntes. Sete ltimos re 
presentantes perambulavam pela sede do mu 
nícípio ou vendiam a sua força de trata 

nas diversas atividades extrativistas 
Para os novos donos da terra, e para an - 
tigos donos, nono Mário Digo da Melc,des 
cendente do wientoretro cearerse Jogc Ga-
briel de Carvalho, descobridor do Acre e 
o Primeiro e subir o rio rumo, era con - 
renteac que os atuais Apurinã fiassem con 
siderados come "brancos" eu, de preforen-
eia, "assimilados% Uma cômoda nerea2ae 
que não esconde apenas uma preompacao pa 
lo rigor 'sintático, mas um maneira de e, 
testar as preteneges da FUNAI em promover 
C, retorno da terra a quem de direito. 

alrít2U712 =FIAq.LalUL 

Em aatrnvista aro Jornal 'rf4 Netísiew 
aroehtna met000litamu dg Marraue 

D. 3o;o da Squza Líma, respondendo' 
sobra as dtnuncies c:lua o CM.  , vem 
fazendr" díszel,,"En elaz falew a opa:: 
que csnhecv.. Vvm Ç ie .,t.row ci Ádo cua 
todo cz'.nusleos. indàçjtnar do 9rasil 
e,acompojhaw cie pertr o drama dor '7:.c 
pupulaçad".. Dom 2c;171:rir cot. makran 
VtfwzouvSes poryue f'!weemo ,J.I.nda 00. 
orgau de igrej, viocuiddo a,nsTSB, o 
CIMI. possue uma Diretoria proprio 
que rdspondr por anua serviço,Rozji 
confie= rm persocs que. ontao a 
frente deste;  trabelho o acreedltnn4st 
em sues denuncLasjs 

it. 4. 4.. 4.4-1-44-&-i•44+-5 5+ 

ESCREVA,PARA C CaSELEC INDIGnIETA 
MX5SIUNqn11 	RECIONPL NePTE I 
CAIXA PUJTAL 964. SNAO.,69,CCO,A17. 

ASTROPX;LOGCS tuge 
Cor rur No' Filai 
Inu"1,12 a FeIa 2e S. rf.lulo(Z9-CS), an 
- opologns de todo n Pais reLnides na 
Lwlíversilnde le S. PaulmIebrraram;mc 
aarta do escIarecimento e opinlio, pu 
blica uode.rectudire,P, a projeto-  de ennn 
gpaçã'o e suo: ter tive de runulament; 
çar gfaz ministro Ranço: Reis. Cs em. 
trepolcor aptfarac a,reconte intoiat£ 
Ala de um grupe ee ireisprass  lideredur3 
pelo ceeitlea eevarte íterie Jurunet, dn 
qvgPnizerem F  Fedei eoirre,j, 	do 
lodío. 
Grsçab as sressods feitas., o Minis ta -
rio do Interior rotrocadeu quanto ao fa 
rionrodo °projeto de emencipnac". 

+++++++1-4; ++1- 

CUNFIWAWOS 1 DITA DC PRUIMO CURSO 
DE F;',STORAL 1UDIGENA OnArlIZADO PEIC 
• MCR-TE 1; 23 ao 31 DE 01 dn 1979. 

• 

• 
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S. De RKRECIDA LARES, (Rir_ de Jano-?ro) 
":6GJutudante de anropelohle. Tira 

oeo:tunidade de lero PORAMM n° 
3. radito bon e  Cr' ;artes aspectesse-
te excelente. Catn faltando 4ma col 
sa e tonem isto como una critica ' 
ce.notrut?va: lue tal aby.;ir um espa-
o para OS prinprins 5,nd7genas poda-
ram relatar suas experieneas? 

T:7nRO F2rTWIS (Tu!zano de Iauarate) 
Iwnmws 

"Clhe2  r rrspoito do 9DR:m7:rs  nap pos 
ao ainda rindar nenhum artigo ou suga:: 
toe pre pare publicar. per fltn de 7  
tempo. gostaria que voos mendassen UN5 
30 exemplares do PCRRNiTPr sempre, çt"-
ro fazer a distribui .?c, de PCW,NTIM er; 
tas os prinaipis oveader do Fio Uatá•-
pes e Ppuri, para que tcdcE. temem cc.. 
nhaciento de seus direitee e seus de.. 
veres a  tionheoer os probleres de outra 
regV7o. E boro 	pisbiloar este bo- 
letim c4ue neo ao esclarece 1.,Ita coisa 
cara eu ndios." 

nelém entra Peizi cano 
"Que e vosso emoz cresçe sempre mie em 
conhooimenta e em toda sensibilida",pa 
ra d!SCern±ZdOS ojo . mais vus ccovem.13-  

Estas-  palavrer de. S o Paul 	eacri 
te aos erismace da FiIilers,, uma calâni;; 
militsr dei Ra.me(rii 1,9s), foram lidas 
em ungis rtlkuna pare ¡Ma pequens 
nidade; Selem do Solimoss. Sun atual,fda, 
de- se deve eo feto Ge 	7eiem esta

e 

ste momento_ com as tubulaço 3iá caIocadaS 
pera iraugurer'c serviço. de agua encene 
de, 

Ser duvida gye e. açue encenada 	a 
imoortente, mar per re. discutiu redaccn 
os Munas-, os reais rge forr =culta 
dos e nsm,requer evisadós. Ma reclid.edE. 
parar,; os ultimeis a saber- os destipers!ion 
çanos. E os 7likunas entraram bem gr , 	aças 
a arbitrariedade das decisães da cupula 
d.o SESP com e coniváncia da FUNAIlquetu 
racratleamente reenlme;en itlataler n3 
tunulaugas. A cnsAmA ja este se. arepa-
:.ando  per ..2  whzar. ume tax "s4Mbellen"' 
Jos usuarios do servil:te, 

Se ia bem ingenue esperei da chame 
de sociedade nacional, que' quebrasse ;7.::  
autoritarismo nos contatts com cs 
genas. Err 	er VendevI„ eldeU 
tekuna com, cerca de C.00 itdiceres,reol 
verem "discernir o pue ma Is 	eorverni! 

Takuna,nae deixerem intaiar ct_n ner-
vivo de nue encenada, ,c-ámn temben 
cern.ror ha 	nese:3 atras coa a festa,7'e 
Meça Mova,oue. deferia nUr aprssentada 
aos tur!tten,nae lhes czynvila.flia raa-
117arm a festa por considern-l: Umapro 
fancann turistarle fiCousn na vontae. 

caRas 

DwrDICA -(Ieueret6)nou 
ertropelege do Museu nagionálses 
peciaflzzida pr Arte indigana. Ei 
crntro-ola ha corsa da um más !?;ti: 
Iauarate ostpdando a cultura ma-
terial kt.1R indios desta regiS's e 
fazendo uma colec o de artefatos 
para o referido Museu. 
Vi o Boletim n2  2 d PORANTIM a 
ditado polo Ç..;II.Castaria de re-
ceber essa numere aqui, :ocre 
lo cqm.mais vagar e, se pcseivel 
tambem o nw 1 .e 3. 
Pretende ficar na Regii uns 3 
meses mais, indo 	TIQU1 e ao' 
;cana. A correspondÉncia ser-mo-
a entregue durente este per:iucip' 
e deve rer dirigida a Iauarete 2-,  
stlti resransabilidade de 1isSr.,3 
Salasíana. Antecipadamente.grata 
subscrava-sa, BERTA Tr` 3r 

De .2:1"IP 	 x8eas  
da equipe Mecional de JUERAGunm 
verte da Piedadc-Solvadur 	W.) 
"._. recebemos o Coletin.PORAM-
TIM. i-7. cames,bestnte felizes, ' 
pois asso dialcoo, esse intercín 
bio, nas aoriueee, ajudando-n 
a crescer juntos."' 

De MELLO RUFALII, do C., 'I regio-
nal Morte II. (Oiapoque .. AP). 
" Eu vi o Coletim Porantim en Co 
iÊnSe., nes çostarin de recebo; 1" 
diretamente er Oiapoeue, Sore.  qw 
voces peerin encontrar uma for 
mtl, da enuiar-me regularmente? se,: 
ha interessa, ped!nros erv!ar a' 
publicagSs 	caras da nosso Re. 

rm 

gaal. Em 9ututero (1-5) terem: in  
um torso sqbre Svan pliza 	pa 
ra missiona'Aos. 	arevisto 
um boa 2articioaec. 

-Menor  o PoRUTIM têm 4,nteresse' 
muito grande en receber as publi 
coes aludidas, c aradocamos 
tacipadaments. 

Ge LYLE GREEerrot ParE0MD-UCA) 
"I Em very irterested in the si-
tuation of the :Indiano of Brazil 
avd I would .ikc to receit'e the' 

l gulatir POrMTIM of vai ar nrgani 
zation. Tbank jou very much.S1 
carely, Lyls Green. 

Pe ECIDIC SCHURDE, ,)qcretetrie 
EX=0 JEt!kMISresilja 
,,c110.9c-J 	POF)P.VI:f. 	3, Este n- 
tire. 	'b imo meeno,4  
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:NTESE DAS PRINCIPAIS NOTICIAS PUBLICADAS PEMA LKPRENSA NO MES DE AGOSTO: 

"A WESTIO", Boletim Informativo do Centre Académico Filosófico Cultural da Universidade do 
Amazonas, denuncia o projeto de emancipação preparado pelo Ministério do Interior e convoca 
os universitários a professores para agir, "deixar claro que não aceitamos este projeto de 
liquidação das comunidades indígenas". Diz ainda mais: "Não podemos esquecer que no An2Z0-
nas se concentra a maioria da população indígena, A nossa omissão significa que aceitamos, 
por inércia e passividade, as destrutivas medidas que o Governo está preparando contra os 
índioa". Reconhece também que "o CIMI, mais que ninguém, está habilitado para falar e agir 
na defesa do índio", pois, "o CIMI tem sido o perta-voz da causa indígena, defendendo intraa 
sigantemente a autonomia, integridade e os direitos fundamentais dos índios, ameaçados pelos 
interesses de um capitalismo selvagem que usurpa as terras indígenas e destrói os agrupamen-
tos tribais". O artigo afirma que "a nota publicada pelo CIMI nos jornais sobre a "emancipa-
ção" dos índios deve ser objeto de reflexão para todos nte". Reproduz ainda parte do poema-
editorial de ne 3 do PORANTIM, considerado "profundamente filozófico".(A QUESTIO,ne3lagosto) 

"GENERAL ARIEL VEIO A AMAZONIA PARA CONHECER PROBLEMAJILPERTO" - O general chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas(EMPA) Ariel Pacca, chegou ontem a Manaus e daqui se deslocará para 

&outras localidades entre as quais São Gabriel de Cachoeira, Japurá. e Tabatinga. Fazem parte 
`urda Comitiva 3 generais, 5 coronéis, 3 tenentes-coronéle e um sub-tenentea(A CRITICA, 01/08) 

(Se foi bom observador, o general viu uma série de problemas que denunciamos aqui) 

"CIMI APOIA DARCY CONTRA. RANGEL REIS" - C CIMI Nacional divulgou nota de apoio ao antropólo-
go Darcy Ribeiro e ao mesmo tempo publicou a lista dos 111 arrendatáreoe crie ocupam ilegal 
mente a área indígena Kadiweu, citados por Darcy Ribeiro na reunião do SBPG. O pe.Eeidio a -
firma que exatanonte há doia anos foi utilizado contra ele a mesma tática, quando o padre a-
cusou a FUNAI de ter fornecido certidão negativa das:-derras dos índios KULINA no Alto Envira, 
Acre, ao Grupo Atlântica Boa Vista, hoje aarigido nele aena3andeira de Mello, ex-presidente 
da FUNAI. (A CUTICA, 01/08) 

"INFORME AMAZONICO 	AGORA?" - Et sua coluna com este título, c jornalista Lucio Fltmeo, 
constata que "os índios tem convivido em vários séculos amigavelmente com a natureza. Devem 
ser mantidoe nessas arcas, onde vivem em estado da plena hareonia." Ele pergunta: "Será que 
os brancos são incapazes de respeitar e coabitar com essa maravilhosa minoria indígena? In, 
felizmente tudo - e sobretudo esse projeto de enencipação, que finalmente dá à FUNAI o po -
der de manipulagão sobre os irdios - indica que sim." (C LIBERAL-Belém. 01/08) 

"CRITICADO CONVENTO FUNABEM-FUliAI" - O convênio assinado há dias entre a FUNABEM e a FUNAI 

W valor de cr$1 milháo e 700 mil para dar proteção ao meros índio, foi denunciado coma es-
ndaloso pelo criminalista Virgílio Donnici, afirmando que "se a ruam não tem meios de 

realizar um trabalho altamente delicado com a menor civilizado, como o vai realizar com o 
pequeno índio?" Pergunta o advogado: "E ou não á absurdo a FUNABEM assinar um convónio com 
a FUNAI no valor de milh;es de cruzeiros para dar proteção ao menor índio"(A CRITICA,Manaus, 
01/08). (E realmente absurdo, Um orgão que não cuida do iudio faz um acordo com um arca, que  
ng.o cuida do menor para não acidarem do menor índio. Aliança doiemendado com o esfarrapado). 

"KAINKANGS EXPULSAM TRCNICO DA FUNAIr - Isto porque, segundo a notícia, "os lucros auferidos 
com es plantaçoes nunca retornam aos Kainkangs".(A WITICA'003/08) 

"INDIGENISTA DENUNCIA PRESSUS  DE POL/TICOS CONTRA OS tNDIOS APURINN" "O prefeito e os !À-
liticos querem a todo custo 171;711Gria7.17,Migena. Em abril fui obrigado a mandar sair 
trabalhadores contratados por Mario °logo, eles cstamam desmata'do ume área dentrà da zona 
já delimitada(33 mil ha.) especialmente para os Apurinã, uma tribo com 200 individuou. A á-
rea que desmatavam para fazer uma pastagem era a da cemitério dos Apuria". Foi o que denun-
ciou em Porto Velho o iddigenista Josê Humberto, reaponakvel pelo Posto Indígena do Camicuan, 
municipio amazonense no rio Puros. Disse ainda nele O Indisenista„ que p vereador Mão Nanes 
Barbosa chegou uma vez a pegar um índio - João Marreco -e obrigá-lo a tomar gasolina depois 
de aplicar-lhe violenta aurora. José Humberto é apontado imaginem só o cinismo - como subeer -
eivo - pelo "exceleatissimo sr. prefeito" Waldir vila(ARENA) e pelo ex-deputado estadual Me-
rio Diogo. (A CRITICA, 03/b8) (O PORArTIM se solidariza com este fancionário consciente da 
FUNAI que tertou fazer apenas una cosa: cumprir a lei, e o art-65 do Estatuem do índio). 

"CIMI DENUNCIA  MORTE DE MAIS DE 1(X) INDIOS" - A mc"te de mais de cem índios Wswanaviteri do 
rio Maiá foi divulgada pelo PORANTIM e restamada na inaegea.(FOLHA DE SA0 PAULO. 08/o8) 

"00W LORSCREITER DESTACA FRENTE AGRARIA GAOCHA" O Secretário-Geral da CNBB destacou a impor-
Wicia da reativaçá=7;71Ea Agrária Ga ficha juntc àa coruuLdades rurais como "instrumento 
da construção da pessoa e encarneçaa do Evanvelba". (a GRIMA Manaue 09/08) 



rvlek, 6, p 3691y 9,5  

-16- 

"SUDHEVEA APLICA 4 MILHÕES EM SERINGAIS" - A participação do Amazonas neste processo, segun 
do informações do Delegado Regional Pedro Calheiros,6 muito importante porque já reúne con-
dições de assumir a liderança na produção tanto pela reativarão dos seringais nativos como 
pelo plantio organizado que se processam nas regiões do Puxais, Juruá, Madeira e em Manaus. 
(A CRITICA,, 09/08) (Para os seringalistas tem, mas para demarcar terras indígenas alegam fal 
ta de recursos1) 

1900 KAINKANGS ESTIO REVOLTADOS" - Com o projeto do Departamento Geral do Património Indige-
naDGPI) de continuar explorando a reserva florestal da área. Recentemente os índios jA ten-
taram queimar a serraria em sinal de protesto, segundo denúncia do CIMI-Sul a Comissão de 
Justiça e Paz do Paraná". (A CRITICA - Manaus - 10/b8) 

"SUDAM LIBERA 5,5 MILHÕES PARA O AMAZONAS"  - Beneficiando os projetos de iniciativa privada 
e alguns do setor públieo, estj-Iltimos relativos a empreendimentos infra-estruturais em 
implantação na região.(CRITICA - Manaus - 10/08) (E os recursos para demarcar as terras in-
dígenas? Existe verba ou não existe? Não estará sendo mel aplicada?) 

"IGREJA E O PROBLEMA FUNDURIO NA AMAZONIA" - Dom. José Martins da Silva, bispo-prelado de 
ji-Paraná, município rondoniense, o maior centro económico da região, afirma que há necessi-
dade de melhor politica com os índios, "que devam ter seus direitos preservados com respeito 
pelo que lhes pertence; especificamente as famílias que se encontram dentro da zona indígena 
do Posto Sete de Setembro: (A NOTICIA - Manaus - 11/08) 

"TUBERCULOSE. RALARIA E DESATENÇÃO DA FUNAI MATARAM MAIS DE 100 INDIOS" - "As mortes não fo-
ram divulgadas até agora pela imprensa, mas o "PORANTIM", orgão informativo do CIMI-Regional 410 
Norte I denunciou."(A NOTICIA - Manaus - 13/08) A nota do "Porantim" foi publicada na inte - 
gra. 

"FUNAI QUER MUDAR O LOCAL DO JULGAMENTO" O tribunal de Justiça de Mato Grosso negou a sus - 
pensão contra o juiz de Barra de Garças proposta pela FUNAI. O juiz Armando de Lima é acusa-
do de estar protegendo os fazendeiros envolvidos na morte do Pe.Rodolfo e do índio Simãoldu-
rante a invasão da reserva indígena de Merure, em 1976." A tentativa da FUNAI é transferir 
os julgamentos para Cuiabá. (A NOTICIA - Manaus - 13/08) 

"EMANCIPAR INDIO E COBIÇAR SUA TERRA" - "Não se pode deixar o ministro fazer o que ele quero 
Ele não é o dono do mundo" afirmou em entrevista o professor José Maria da Gama Malcher,an-
tigo diretor do SPI, hoje com 71 anos, e considerado uma das maiores autoridades na questão 
indígena. No tempo em sue trabalhava no SPI ele já tinha ouvido essa história, mas sob outra 
denominação: "integraçao". O prof.Malcher tem duas queixas da atual administração da FUNAI: 
o desleixo em demarcar as terras indígenas e a comercialização desenfreada do artesanato. 
Quanto ao antropólogo Darcy Ribeiro, considera-o um "páreo duro para qualquer ministropor-
que conhece como poucos as necessidades dos índios brasileiros". "Ele levanta a voz em fa - 
vor dos índios. Outras vozes devem se levantar, mesmo que a lei seja aprovada, pois pode-se 
e deve-se ir contra leis, se elas ficam ao sabor de interesses politicos".(FOLHA DE S.PAULO," 
13/08) 	 INIP 
"JURUVA FAZ CRITICAS A FUNAI" - O cacique xavante Mário Juruna, da tribo Namacura, da reser-
va indígena de São Marcos em Matto Grosso do Norte, fez severas críticas à FUNAI, afirmando 
que os índios daquela aldeia estão totalmente abandonados sem qualquer assistência há mais 
de cinco anos. (A CRITICA - Manaus - 15/08) 

"INDIOS MORREM COM RALARIA E TUBERCULOSE" - O presidente da FUNAI, Gal.Ismarth„ afirmou não 
ter recebido ainda nenhuma noticia sobre o tema.(JORNAL DE BRASILIA, 16/08) 

"DOM BALDUINO DEFENDE LAVRADORES EXPULSOS"  - O bispo denunciou a situação de dezenas de famí-
lias de lavradores da cidade de Britânia, divisão de Goiás com Mato Grosso, que estão sendo 
obrigadas a abandonar suas terras devido à pressão e invasão de grandes latifundiários. Dom 
Balduino denuncia que esta situação se espalha por, todo o Brasil.(FOLHA DE S.PAUL0.16/08) 

"DOM IVO LneRA_itTE PAPA QUERIA REFORMA AGRARIA" - (JORNAL DE BRASILIA - 16/08) 

"COLONIZAÇÃO SOFRE CRITICAS" -, O presidente da Confederação dos Trabalhadores da Agricultu-
ra, JOsé Francisco da Silva, falando ontem na AsseMbléia Legislativa de Porto Alegre,criti - 
cou os programas oficiais de colonização social, pois estes serviram apenas "para esvaziar a 
reforma agrária e como isca para atrair a mão-de-obra rural aos futuros grandes projetos a-
gropecuários e florestais". (JORNAL DE BRASILIA - 16/08) 

"SERTANISTA FAZ CRITICAS CONTRA MISSÃO RELIGIOSA" - O sertanista Apoena Meirelles criticou 
em Brasilia a atuação "nefasta da missão protestante Novas Tribos do Brasil, sue atua junto 
aos índios gaviões no Território de Rondónia. Segundo o sertanista, esta missao, juntamente 
com outras missões protestantes da Amazônia, "são tão suspeitas quanto o Summer".(JORNAL 
DE BRASILIA 16/08) 
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"PRESIDENTE DAFUNAI INSPEOIONA DLEGACIA" Eeta ó a 1Q visita que o preuidente da FUNAI 
faz a Manaus neste ano. Ficara apenas: um di.a.(A NOTICIA - A CRITICA -, 17/08) 

"ISMARTH NEGA MORTE DE 100 INL IOS NO AMA - Em nota distribuida ontem em. Braeilia„ a FUNAI 
afirma que atãe. logo tomou conhecimenao do surto do mal. ria entre os Wavanavateri(mic)de -
terminou o deslocamento, da equipe volante de saade sediada em Maraus para socorrer aquela 
comunidade indigene.".(FOLHA DE S.PAULO, 17/08) (Leia rosco editorial na p.2) 

"INDIOS MORREM COM MAIJIRIa E MERCULOSE" - á notícia já conhecida roi publicada na integra 
pelo jorrel ESTADO DO 	 - 17/03 - P65) 

"ISMARTH DE OLIVEIRA 	DA PREOCUPAÚLDA FUNAI" - O general. tentou explicar  para os em 
presáriee no Pará e funelonãries p4blicos Sue n FUNAI está preocupada com o projeto Tucuruí 
que vai atingir a reserve indígena Paracana. "gs não pedeeos estabelecer praia para a sai-
da dos índios" disse o general. "General, o or, não pode esquecer que o prazo se expira em 
1982" retrucou o diretor-acnico da Sletronorte, Fausto Rocba.(0 ESTADO DO PARA-17/08) 

00 qa VÃO FAZER COM  OS INDIOS" - Ampla reportagem nobre o"remanejemento fies índios dc Va-
ie do Tocantins- reservas Paracanã e Pucarui„ vleando permitir e prossearimente normel da 
construção da hidrelótice. de Tocuruí. (O ESTADO DO PARA. 17/08 - Selem) 

"AMALAWA. NÃO DIZIMOU TRIBO DESMENTE FUNAI" - O de sempre. (O ESTADO DO PAR2.. 17/b8) 

"SETE MIL POBRES EST1C MUNA° LO BAaATALa - (A 1,10TICIA M 17/08 - Manaus) 

"CIMI CONTINUA DEFESA DAS TERRAS INDIGENAS" - O comunicado deruneiando o projeto de "cmanc! 
pagão" do CIMI_Regional Norte I voltou a ser -publicado, (A NOTICIA. 17/08/Yanaus) 

"ESTATUTO NÃO 2 ARMADILHA PARA EXPULSAR INDIO" 	general.. Ismartb rebate as acusaç3es fei- 
tas á FUNAI, maj reconhece que atealmenW nao exista nenhum grupe indígena em condiçSes de 
receber a emancipeeo". (A CRITICA --18/08). (Então,,, per que existe o projetona?) 

"FANAI DIZ COE MALARIA MATOU ,SÓ,  4 INDIOS" - Em nota oficial, a FUNAI comega a reconhecer a 
exas.  nela e Z. mortes no rio Medi. O surto g foi debeladon.(JORNAL DE BRASILIA. 17/b8) 

000LUNISMO SOCIAL" - Notinha publleade numa coluna seelal: "A FMANTUe. - Empresa Amazonense 
de Turismo inaagurando dentro de mais alguns diae e 1Q Centro de Artesanato do Amazonas nos 
Brasis. Esso Centro ó o L do género, onde os trabalhos criados ror artesãos mesmo indígena. 
farão a delicia dos apreciadores de artistas natos que faaem tamanhas belezas sem jamais 
terem cursado nenhuma eseola vocacional especialieadaa(A CRITICA.15/08) (Sem comentárioe). 

"ENCERRA OPERAÇÃO DOCUMENTO EM ATALAIA DO NORTE" -, A campanha desenvolvida pelo Goverro Fe-
deral em convênio com as prefeiturarr  facilita r",s pessoas a aquisação de documentos, além 
do serviço fotográfico que tetalmente gratuito. (A CRITICA -flanauo 19/08) 

"DENUNCIADAS INVASOES DE TER 	IGENA" . O bispo d. ido Mongiano e demais participantes 
da Pastoral do Territoric de Roraiur divulgaram documento onde denunciam as conetantos in-
vasões de terrais indigeres, (FOLHA DE SA0 PAULO, 17/08) 

"ACABOT. O pINEEIRc DA. runAl. AGORA aUEM CUIDA DO ÍNDIO," -ffitle Amazonee, por exemplo, há 
muitos lugares onde existem iadioe rias nao exiete o trabalho da Funal e nem a Fanai pode as. 
sumir a responsabilidade por falta de recursos humanos e financeíroe", foi o QUE; declarou 
o presidente da FUNAI em manaus. Citou nome exemplo os indioe Wawaneviaeri no rio Maga 
real como eseag, onde ainda não hó a preeença constante da FUNAI, tio cedo não a terac" see 
gundo o general. 40s recursos orçamentários não permitem .a abertura de mais postesa(A NOTI-
CIA --Manaus -18/b8) 

"INDIC Nãe TEM TERRA SEGUNDO ISMARTEY - "toda a briga do CMI - argumenta o general - com 
relaçao a este problema da aerra dos índios, 5 por causa das terras que não são .deles as 
da Uniãe", (A NOTICIA - Manaur 18/b8) 

"CIMI aLTER COMISSÃO PARA APURaR MORTE D/ Iviscsw -A presença no Brasil de ama comissão in-
ternaci_opal como a Cruz Ver' elhal  foi pedide pelo eeeretárao exeeutivo do CIMI, pe.Egidie 
Scawade para apular a morto de mais de 100 índaes Lenonamílne Maiá(A CRITICA -.2 /b8) 

"CHEFE DA. 14".3NAI NO ACRE DIZ sarnu. PRESZ3E3 DE POLITICOS AMAZONENSES' - O chefe da Ajudán - 
cie da FUMAI no ,are, .e antonio Pereira Note, declarea que não mandará mais fenclonáraes 
A Doca do Acre, eoraue Ne capitão vai prendê-los o humilhA-las" e que cs maiores responat 
veie pala situeçto de tensão no mureielpio são c prefeito Waldir Avia a, o vereador Adãe Ire - 
nes(A.RENA) e o tia-deputado estadual Mario Diogo(MDB), estes dois com propriedades aweaçedes 
pela deaarcaoào, porque ecuparam eetrae indígenas- Para e audigenista eles contam com a "co 
nivência dc capitão, que diz cumprir ordena do goveruader de Anazonasr  Hanoea Reis". afie - 
eoa tombou que e ?MI concordou em ceder uma árta(5 Mil ha reclamada pelos politicos 3 oe 
de moram famílias de Apurinã ha meie de 40 auor4 ka CRITIOA-~. 
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"CLMI INSISTE EM PEURCIA0  - O Secretario Executivo do OrMI comentou o desmentindo de FUNA:Ç 
quanto notícia de, morte de cerca de 190 índios wawaneviterio  no :rio Maiol(Am) o sugeriu que 
UM comissão internacional visite a área pare investigar.(40RNAL IX) BRASIL-RIO- 19/OS) 

"NOVO ANTEPROJETO SOBRE  EMANMIPACAO DOS INDIOS" -0 antropólogo Roberto Cardoso informoulao 
sair do gabinete de Ministro Rangel Reis, que a minuta do projeta de 'emancipação será a - 
bandonada devido As críticas recebidas. Portanto, o novo documento seguirá a linha do subs-
titutivo elaborado pelo professor Roberto eardose da U13, e a "emancipação não significará 
a perda da identidade indígena rem a assimilação Se índio pala sociedade envolvente atravás 
de atos legais".(A 	 27/08) Finalrente,„.) 

"O POVO NÃO PODE  VIVER INJUSTIÇADO A VIDA TODA"- C governador do AcreGeraldo Mesmita, fez 
um surpreendente desabafe para seroa. da 2 xil .balhadcres rurais que realizavam ama Assem-
álála geral de seu sindicato no interior da catedral do Elo Branco, gritando para os traba 
lhadores atraVás de um alto-falante instalado na igreja, qne "o povo não pede viver injusti-
çado a vida toda". "Custe o que cus-ar, aconteça o que acontecer, eu. estou fazendo um teste-
munho aqui na casa de Deus. O que estou afirmando agora 6 a expressão da -verdade", explicou 
o governador, suando muito e tufando a veia do pescoço". (A NOTICIA. 22/b8) (Cuidado, goer-
nador, que o prefeito de Roce do P.cro„ Waldir Avila(ARENA) pode chamá-lo do subversivoi) 

"DENUNCIADO AEROP014,TO flA RESERVA INDIGENA" A Aux distribuiu nota, stn Porto Alegre, denw
ciando e construçao de um aeroporto dentroos reserva indígena do Guarita, com o consentimen 
to da FUNAI. (L CRITICA - 23/08) 

"FUNAI DESCONHECE EMNSIC DOs  CONFLITOS EU PORTO EL40" - A oitava delegacia da mini f3edia. 
da em Porto Velho desconhece a extensa° dos novos choques entre indios da tribo Surdi e co 
lonos invaoren que ne encontram dentro da reserva na linha "do projeto 64 Paranâ" no pos-
to Sete de Setembro, municiple de cacoal NOTICIA - 24/b3) 

"JURUMA DENUNCIA AfflARCIPÀ40° - Diz ainda naíS, que depois de vâria s tentativas de falar 
com o pres.Ceisel, -k3em conseguir", ele estA disposto ató mesmo a apelar pare a ONU. 'Se o 
U2vorno do Brasil nao resolve nossa sitnaçao, vamos tentar com os estrangeiros. Eles não 
voo permitir que o brancos brasileiros maltratem os índios porque o governo brasileiro de-
P£nde d'),3 esi.raneiron", (A CRITICA. 26/08) 

"BISPOS PAR4ENSES DEUTEM PROBLEMA DE  TERRAS"  Todo e on blepon do Par 4 entari:.o ro=idoc na 
vila de Icoaraci, na Assembltia Regional norte II da. CNBB para debater o problema fundiário 
da Amazônia, diante da preocupação da Igreja com o clima de tensão social observado e' v§ - 
rios rentes da região, notadamente no sul do Parg, cow000sequãncia da luta pela posse da 
di,erre, (A CRITICA. 29/08) 

"MIOS FORMAM COOPERATIVA E sz•Liy,RAn  DA ESCRAV1DLO" - Reprodução na íntegra da riatária pu-
blicada pelo PORANTIM sabre cooperativa. dos Taanos j larianos do rio traupc.(NOTICIA,25/03) 

"PRESSÃO PutrIAL crua& A  FUNAI A ABANDONAR  uume  - Afirwara, os 'judies que ew autoridades 
muni,lipais querem, e. todo custo, evitar a demarcasao da &rea i tgeaa. O GIINliafirlia que 'oso 
funcionários da FUNAI abandonaram suas funçóes por falta de garantias, pois o °não, al4m 
aãO diapor de um drero suficiente do funcionArios na rirea, n,k tem aplicado rocursos sufi-
cientes. (A NOTICIA, 25P8) 

"COLONIZACIO ESTRANGEIRA NA AM NII  NÃO INTERESSA  AO PU'VERNOu  - 3 eo6logo <Toá' TAtsember-
ger denuncia "a pogITIG imperialista assumida por empresários sobre o índio e o caboclo aos- 
ronense, oh busca de lucros medi 	(A CRITICA - 24/b8) 

"INDIOS DENUNCIAM INVASIO D! OODICIPIS°. 	Os índios Apurinã enviaram carta a FURAI ochtan,- 
do oue estao tomando suas terrae,(A. CRITTCA - 25/03) 

wivianklyspTIR 1 DILH70 NA AMAZONIA." (i Critica - 27/08) 
°A BORRACHA  RENASCE DAS CIRZAS" -Maie da mil famílias residente,g em Manaus esto de malas 
prontas ?ara re,resar aos serIngais.(A CRITICA - 26/08) 

"JARI LIDERA 	 - Entre os 200 maioroe importadores, a grande novidade, este ano, 
JARI, :íderandja lIsta com 284 milhões o 2r 7,t1 dólares,(JOANJ, 00 2RASIL-Rio-26/98) 

"GENERAL NÃO ra,4 SOBRE lERRAS" -- 'Se Ulii firma se instala na Amaznia 4 porque teve bane - 
• poecito de ooverro para tal" disse,  o amte,militar da Amaiwnia„Gal.Rosain 15.Jansenleximin - 

do-se de comentárioo sobro a questão do terras e o caso JARI.U.W BRASIL-Rio -26~ 

MNSAO. EM BOCA DO  ACRE I&TÍT.OS 	Pi DE GUNRA"  (A Notícia - 27/08) 
"MARIO ionnTft- . 

• RESFONSAVEL PELOS CONFLITOS DE TE(kAS".-  FrotaelDB) din que 
ta dendios mas da caboclosCRITIOA-27,08),,0 deoutado , t; mal assessorado) 

"MATANAEL CONTRA FUNAI DE BOCA DO ACRE 	O preaidente da Assembi4ia LegisIaUva„Natanael 
rArrizues na mesma -in1;;:a de 	 . jimbos do MEB, ;A MTICIA,29/08) (Contra a FUNAI ou 
a favor J.() latifundiãrion? O deputado est ;1 mal assessorado)* 

nne 33 tra.. 
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UNIVERSIDADE DO AMAZONAS  

Diretório Universitário, 

MANIFESTO  CONTRA O PROJETO  DE EMANCIPAC7,0 DO INDIO. 
DAS ENTIDADES  ESTUDANTIS  DO AMAZONAS 

Os estudantes da Universidade do Amazonas, através de 

suas entidades representativas - Diretório Universitário do Amazo 

nas, Centros Culturais de Agronomia, Medicina, Filosofia e Comuni 

cação Social - face ao Projeto de Emancipaçao do Indio, conclui - 

ram que no é admissivel a omissão em relação a um problema tão 

grave. Portanto, entendemos ser necessário a mais rigorosa denún-

cia contra o projeto, a qual fazemos através deste manifesto: 

Consideramos este projeto de Emancipaçao do Indio um 

golpe de brutal violência contra o direito de AUIODETERMINAC110 das 
Comunidades Indígenas. A pretexto de emancipar o índio, o projeto 
visa a tomar as terras dos índios mais acessíveis a voragem dos ' 

grandes latifundiários e empresas multinacionais, 

O projeto constitui também a arma mais eficaz para' 

exterminar a organizaço social e cultural das 
nas, pois a diviso em lotes individuais, como pre-  o La.i. proje-
to, representa o fator mais poderoso de D?SAGIWiAÇO da. Ulidade 1  
Tribal: 

Portanto, entendemos '!).5' o Mi n:I.stre Rangel Reis. ao 

forçar a aprovação do projeto Que mereceu o repto gerai da opi- 

010 	nirlo pública, dos antropólogos e do preprio General T-T-r+1-. tem 
interesses especificas no execrado projete. inte-aesses esses liga 

dos diretamente aos grandes laifundarios e empresas multínac4o-
nais, os principais e ,:lnicos beneficiados com este projeto 

Coerente com o acima exposto unimos nossa voz a da 
queles que conscientes do genocídio iminente que se pretende perpre 
tar contra o elemento vivo do nosso povo e cult 	clamamos: 

N7,0 A EMANCIPAa0 TENDEUCIO3À1 

1J,0 A EXPLORACIO DOS INDIOS 
13 1.0 DIREITO DE SOBE vivnNcIA E AUTODETERMINAÇEO. DAS COMUNIDADES 

INDIGENAS DO BRASIL: 

Manaus, 24 de Outubro de 1978 
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A. CRITICA - 25.10.78 

Universitários entregam 

manifesto áFUN 
O Superintendente da FUNAI., 

General Ismarth Araújo que fez con-
ferência ontem à noite para mem-
bros da AD ESG em Manaus afirmou, 
ao desembarcar no Aeroporto Inter- 
nacional, 'que a maior 	parte dos 
que'criticam a emancipação dos ín-
dios não con hece o projeto do go-
verno, que a seu ver trará resultados 
positivos quando entrar em prática. 

Durante a conferência do Supe- 

presenta o fator mais poderoso de 	as denúncias feitas pelo pai foram 
desagregação da unidade tribal — tadas pelos padres da região". • //fi 
acrescentaram os universitárioS, que /` 	Em relação a uma outrainfOrála-. 
encaminharam o manifesto ao Supe- ção divulgada pelo C1MI, revelando 
rintendente da FUNAI. 3 que cerca de 40 índios Juma foram 

assassinados po um grupo de bran- 
No Aeroporto Internacional, o cos em. abril de 1964, na Regiáo de 

General Ismarth Araújo revelou des- Tapau a, o General Ismarth- 	de 
conhecer o caso ocorrido em Boa Araújo acentuou que a F.UNkl.  só 
Vista, Roraima, envolvendo o dele- pode tomar providências tendo pro-

vas de que tais fatos realmente acon-
teceram. 

A denuncia sobre o assassinato 
dos 40 índios foi feita pelo Secretário 
Executivo do CIMI, Padre Antonio lasi • 
Jr., que possui relatório contendo os 
nomes dos participantes o que o 
órgão da igreja chama de "chacina';. 
Para o CIMI, o grupo de brancos teria-.  • 
sido comandado pelo atual prefeito:, 
de Tapauá, Sr. Daniel Albuquerque e 
pelo comerciante Orlando França. 

A lista de participantes "do ma-
sacre" , de acordo como o CIMI é a..  
seguinte: Raimundo Craveiro, Ber-
nardo (ambos de Tapauá), Noel de, 
Chico LosO de Manaus, Raimundo 
Guimarães (Porto Velho) e 	"sol 
dado negão" morador de Hurrtaitk 
Outro grupo que não participou dire-
tamente do fogo por estar na outra 
margem do rio era integrado por Be-
nedito (morador de São João), Val-
demiro Avelino (de Santa Luzia). Ju lio 
Batista (de Tauamirim). Mamede e 
Zezinho Pereira da Silva, os dois úl-
timos já falecidos.... 

gado regional da FUNAI. acusado 
..44449"-elentetria-FUNAI, estudantes do pelo CIMI de prender um indio em 

° Diretório Universitário do Amazonas uma dependência da própria reparti- 
, distribuiram manifesto em que frisam 	ção interroga-lo por mais de quatro 

entenderem "que o Ministro Rangel 	horas e obrigá-lo a assumir a autoria 
Reis, ao forçar a aprovação do proM de uma carta. 
jeto, revelou interesses específicos, i 	Segundo o CIMI que conta em 
interesses ligados diretamente aos //boletim que circulou ontem, o dele-
grandes latifundios e empresas mu I-
inacionais, os principais e únicos 

beneficiados com este documento". 
Depois de acentuarem"não ser a-

dmissivel a omissão em relação a um 
problema tão grave", os universitá-
rios lembram que o Projeto de Eman-
cipação'do Índio "é um golpe de bru-
tal violência contra o direito de aUto-
determinação das comunidades in-

' digenas. "Afirmaram ainda que o pro-
jeto constitui também a arma mais 
"eficaz para exterminar a organiza-
ção social e cultural das comunida-
des indígenas". 

— A divisão em lotes individuais, 
como prevê o projeto, repudiado pelá 
opinião pública, pelos antropologos 
e pelo próprio General Ismarth,, re- 

gado regional da FUNAI de Boa Vista, 
Sr. Dinarte Nobre de Medeiros, 
teria 	ficado descontente com a 
repercussão sobre carta do "Tu-
xaua" Felismino Raimundo Pereira, 
de uma maloca do Rio Contigo, em 
Roraima, que reclamou o cumpri-
mento de promessas feitas pelo re-
presentante da FUNAI no sentido de 
solucionar problemas de invasão de 
terras. 

-Ors-red/gfiaçoes do cacique Fe-
lismino, de acordo com o CIMI, foram 
publicadas em diversos jornais e o 
delegado da FUNAI, "irritado, não 
encontrando o velho, prendeu o filho 
do "Tuxaua". Waldemir interrogou-o 
e depois obrigou-o a assumir a auto-
ria de uma carta em que afirmava que 

". ,̂11 	ner• 
	 ••••••••••• 	- 
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DELEGADO DA RUN PRFNDF MIO 
Ciall EXIGE QUE SEJA 

fleeeDel...Rcerviev(elo nossooerreapendeete) . 0 CIPI enige a demissão imediata do delegado re 
gienal cia FUNAI de Boa Vista, ar. Dinauta Nobre de Nadeiroa, que utilizou a própria sede ' 
da FUNAI como cadeia, ao trancafiar;  fax. -am ulmo 	Waldemir, submetendo-o a interroga 

5..o 	dEranta meie fle. 4 11aras e obrigando-o a una "configno"; 

;a11ho do Tra:aua Filiamir5 Raimundo Pereira, da maloca do Limão 
Curti 	Uen pai» em julho pasaado, esc:temeu uma carta ao eecretário nacional 
Bresilia(TURANTI 119-3, p.12), denunciando a invaso ele nuca terras pelo sr. 
dgr., nas barbas .aa FUNAI, que nada fez rara atender ore apelos dos {ndios. 

cartas, na 11.10Sa 

binar. te de Madeiros, de volta das feries pisoadas bom longe dos frdioo, assumiu a de4' 
lacacia regional da FUNAI. Primeira praeidemcia: coiooar a correspende",ncia em dia. SurprA 
sag a primeira certa que ele encontreasebre sua mesa ó uma espinafração da RIBA' de Bra-" 
elaeaa  paliada ecael i , ae"(ieo sobre oatra car.ta, a do Tuxaua TelimMino, publicada no :ORAI-" 
TIN, em "A CrItiea"(iaanaun) e 'entres orkg:oa da imeeernva nacional. 

Ilp Na carta, c Tuxaua dennnoiava o dalegado Dinarte, gra procurado várias vezes pelos ' 
andies cara solunionar o problema de sura .!;erraa invadidas, embromou, enrolou e não recol-
7eU nada. Papeis de um ano e meio de premeseas não compridas pelo delegado, o Tuxaua casam 
volt ao padre Egidío Scheade, secretário nacional do CIMI, informando que só lhe restava o 
recurso de tocar fogo na casa e no "gado que invade nossas roças"c 

quem escreveu? 

filho dc. Turaua, Habituada ao paternaliamo burocrátiao 

410.1a entear na ce.beça'do delegado 
A idiha do 

mame searessear por escrito suas denilec,aa.• 

'nCreVeR1 Vil() leu 

Madeiro - eelegadc da FUNAI ou de ?oficia? obrisou o filho do Tuxaua a escrever uma 
carta dleendo que foram os padree que sáduzirám seu pai para denunciara invasão da malo-' 
ca. r) rapaa, va;aliado, escreveu. Eacre!eu ngo lana  c palueaman. Madeiro leu e não gostou, 
porque esta priaaira carta n'a:o correspoldia a 'Jun imaginação de ficcionista, nem acusava ' 
diretamente cs andres. • 

3ntgo, ) delegado ditou outra. Caetl, neates termas: "A carta original do Tuxaua Felie 

mino roi feita ta Prelazia, os padres ditaram seu conteilde e o Tuxaua teria apenas assina-
dc". Agata sim, Mldeiro i5 dia aneiae a 2easÇlia a 'prova" de que os padres sJo snleversislos 

tlue teg W 	rema à ordem, a R'o.nai ast;:i"nena toa" e ele trabalhando multe. 

	

Aaostamade a usar proeedimeeos 	 MadeireetWaauta carta a %ldemir para 

alírmar que a certa do :seu :pai 'havia aileeMe4a peles padres numa clara atitude de preje-
ie. ?eaud explica? 

qnew ttata 09 toctios eco m4odos aeliciaeacos„ perdeu tela a credilidade de trata,. 
laar ineJtaive ta MAI, Por isco, o CIMI Regienal Norte exaav a imediata eeoneraaao do' 

	

ealegela raa.on 12  ar. Danarte %Iara 	Wdeiro, A de:reçao nacional da ?'IRAI, enganada p 

Ic ar. Eseárt), 112 pedapnwavar açus caMear, poia corre o riso° de tornar-se co-respenaa-
se,% do ~o 40W~NoWit 15040*J" 

, na ro ' 
do CII51 em' 
Joa Bran-' 

Irritado, e rr. delegado resolveu fazer a ISIveatigaçao a suas maneira. Procurou o Tu-' 
xa'ia Felismino e ao o achou. EntZos  mais "madeiro" do que "nobre" o ar. Dinarte prendei,. 

o filho do TnxavA, Waldemir, que nada tinha a vier com a detrIncia, usando como cadeia a pró 

prLa sede da FURAI localizada na avenida Ponto Brasil, em Boa Vistaa 

O que aconteceu. 	dentro (.1 incligle at; mesmo . da FUNAI. Prancafiadc à -chave, Waldemir 

foi rutmetido a sul interrogatório' 	noa ando, daqueles cuja metodologia todos- nós conhece-' 

mo. "Quem oecrearou a carta assiiitada-peo teu pai"? perguntava possesso o ar. Madeiro ao ' 
manipulação dos ludioe, não pu-
nge,  'emancipado", podia . ele caie 

e a 
um Wunaua, 



Tv \Co ,p n-5  149,3 

NACiONA' rÀo  
Ia Delegacia Regional 

Sub - Coordenação do Amazonas — SUB - COAMA 

ADR/78 	 MANAUS-AM. 

Em 1  I0.11.78 

"1.-trft, 
5.P" ' 

AO 	I LMQ. SR. C RETO R - á o -a 	c. c) 'asa. 
BRASILIA — DE. 

SENHOR Dti.'4ETOR, 

PASSei AS MAOS DE V. SA., PARA 

CONHECIMENTO, DADOS ESTATIST1COS REFERENTES 'AS COMUNIDADES 	IN 

DfGENAS DO BRASIL, DE -RESPONSABILIDADE DO CIM1. 

"A OPORTUNIDADE, APRESENTO AV. 

CORDAS SAUDAÇSES 

! 

KAZÚTO 	KAVAMOTO 
DELEGADO REGIONAL 

. R E 5 1 là V PI t.) O 

• 

• 



Brasília ?  31 de agostc J- 

MU, ç )  P 31(91119'3  

RESUMO MOS DADOS ESTATISTICOS DA SITUAÇXO DEMOGRÁPICA DOS POVOS 
	  INRI EMAS 	 .------------ . -------- BRASILEIROS . 	 ... 

(POR ESTADOS).. 

Roraima 	  
Roraima-Amazonas 	  
Roraima-Amazonas-Pará ... 	. „ MOOWOUVOO4100 .. 	  

AMazonas .. 	....... 	 OQ oe-J(..ee•04144 	  

• 

Amazonas-Acre..... 	 Ofolle• GO 4100440000•••• 	  

• 

19.379 

1.500 
280279 
2.426 

Amazonas,Rondônia... VOWOOU4UUQUU0 ,.5OVJ 	  855 
Amazonas-Pará 	 .... .64,4900.04.4, 0WOO400•• ....... 2.337 
Acree4,108 0(.4.000vo 4000U0000090000 ..... COUVW0C 962 
Pará ..... ... 	...... 	 ...... 04110W*001. ,Uvê 4.570 
Pará-Amapá 	  1/5 
Pará-Mato Grosso 	  548 
Pará-Mato Grossó-Goiás 	 • • • . • • • • •  .. ••••••• 1.720 
Amapá 	  1.977 
•.Rondônia 	  2.314 
• Rondônia-Mato 	Grosso.. .. ... ••06, ..••••••••00••." 	  2.186 

• 

Mato 	Grosso. ........... . 	•••.•0000Q00•• •••••••• ... 	 7.732 
RS-S0-0PR-SP-MS-RJ-ES .... 	0•11•0•0••009••••• •••••••••• • 9.950 
Mata Grosso do Sul-São Paulo...40v 	•04,0 • G O 	 •••••• 10.550 
Maronhao 	  6.528 
Goiás. 	  1.982 
Paraiba'.• . 	. • .. 	.....•....•. 	• ..... 00044410 ..... ••• 3.177 
Pernambuco . 	.... 045,11004e04100110* QueolleVe 	121 .... • . .19 . 4,4. • 8.2.34 

Alagoas 	Ve.,000••••••••• 0.4 01. 1.06'3 

Bahia 	 QG .... 	.. OGOV 4.441 
Minas 	Gerais•••••••••••••••os•m•••••• ii.4)4•4/6.1.10 ,11•Ge 3.973 
Espirito 	Santo 	 • ••e• .............. ... 	 O e 4.• Gil 

.Paulo,-Paraná— Sta.Catarina—Rio Grande do 9.235 
Paraná0.41•:••••ile•Ou000WOO *********** **** o m ***** • e 
Santa Catarina ..... .. .0J00.5 • e•••••••••••"••••• 4••• 

	.011=1.••••••••••••. 

TOTAL 	  
Indí.genas não contatadoe(isolaeos) .......... • ea • • O or 

	15.000 
Indígenas destribalizados ou semi-destribalizados.. 

TOTAL ABSOLUTO 	 

 

18,5.,190 

 



1 

17 

12.740 

1.428 

314 

4.800 

80 

(1972 

11977 

1977 

1973 

1977. 

1977, 

950 

1.168 1  

1977 • 

1977 

29 1977  
179 1977 

00?, 

004 

ÇA5- 
i 
J06 

1  0 i.o7 

roJa 

1 

t  

(Ri  p 

LEVANTAMENTO 

N.:2 ele Nome cio 
• Orde:ri Grupo 

DEMOGRICO S POVOS INDIGENAS DO 1110SIIJ 

'Língua 
	

t.PopulaçãoData ¡Localização Preia ir 
_ . 	• 

001 	Awake 	 uak 
(Orotani) 

CO2 Makuxi Karib 

Waimiri-Atro Karib. 
ri(Parukoto-:, 
-Xarumã) 

YanomaMi- 

Aiwaté'ri 
Waiká 
(Pauxiana) 
CuahariE~ 
Javari 
Korihanateri 
Mrahapiuteri 
Marixiuteri 
Naitauxutri 
Opikteri 
Pasikateri 
Raitatauxuté'ril  
).:axanapiutõri 
Wanapikitri 

irianã . 

RORAIMA 
Alto brariçaa 	¡Soa Vista 

Nordeste Roraima ;P,oa Vista 

Fronteira dom 
	 Vista 

Venezuela(BR 174) 
Fronteira com 	Boa Vista 
Venezuela;. 
Baixo UraL'icuera 
e.-Alto Rio-Branco 
Alto Auaris 	Boa Vista 

RORAIMA/AMAZONAS 

Rios Santo AntOnio,Caracarai, 
Jauaperi e Camanau It franga, 
• Ura_ ,7/ e 

Airjva 
Noroeste de RR e :Boa Vita, 
norte do AM(r.Deme 4Caracar 
ni,CaWaboris e Ma-- aarcelos,. 
turaca) 	 ilha Gra le 

S.Gabriel d 
Cachoeira 

Rio Jundiá 
Rio Apiall 

Rio,Maturacá(AM) 
Rio Apiaú 
Rio. Catrimani 
R.Lobo D'Almada 
Rio Catrimani 
Serra da Mocidade-
Serra da Pimenta 
Rio Catrimani-
Rio Ajarani 
Rio Jundiá 
R.Lobo D' Almada  

Roraima 	Venezu_,J.a e 
Guiana. 

Roraima Guiana 

Roraima Venezuela 

 

 

  

Roraima, Venezuela/  
Manaus e 
ItcoatiaraVw! 

Roraima e enezuela 
Rio Negro 

Boa Vista 

Roraima
rm  i oa 

Ror E• ima 	 3 

Roraima 	 e 

Roraima 	Verazu,J9.- Taurepang 	Karib 

Ingariko 	Karib-. 
• - 

Wapixana 	•ruak: 
- . 

Mayongong- 	\arib 
(Mirikitare) 

io Negro 
oraima 
Roraima 
Roraima 
oraima 
Roraima 
Roraima 
Roraima 
Roi-alma 
Roraima 
"Roraima 

( 
freowl, ) 

„- 
I>: • f 

---_>410 1977 
90 1977 
41 1977 
33 1977 
60 1977 
30 1977 
42 1977 
40 -1977 
34 1977 
43 1977 
32 1977 

  

   



.ão Data 1-.1./çcalização 	 r e 1 
-••• 	• 	• 	- 

1 	• 
47 '1977 IR:Lóbo.-.D'Almada 	 Roraima 
622t 	 do,-,P_Negro 	 'Rio regre 

• • 
Wai-Wai.-  • 
(Parukoto 
Xarumal 

030 Apuripã: 
(Ipurinã) 

011 . Baniva 

NriRako- 
012 Bafaãáoi.: 
-013 _Bafe' 
014_.N.balt 

_015: Buigana 
016 Carapanã 
017 Cobewa-Cubeo 

018 
	

Deni (Dani) 

-019 Diaha- 
(Diarroi,Mo.  
rerebi)-.'„ 

020 Ixikarigna 
.(11ixkargOno, 
Parukoto-Xa 
mura"). 

.021 Jamamadi. 
(Yamamadi-

4Jamandi) 

{22 Kanamaris. 

tiâi3 

I.N,9 de 	Nk;gudo 	Is pgíìa 	iPopu 
1,..)dem Grupo 

Wapokehioluteri 
Kohoroxitari 

, RORAIMA/AMAZONAS 

1972 Sudeste de Roraima,Caracarai, 
Rios Jatapu,Mapueraprucará,Nàa' lItacoatiw.:a 
e Trombetas: 	kãu.ndã,Farj 	Obidos 

- 	• 	 e Oriximina 
• AMAZONAS 

1977 

2.440 1975 

!I 

-11 

"N 

320 

13 

1972 

1977 

185 1976 

  

450 1977 rio PirruS 	-(7'(5ca do AcreLãbrea e 

1 	- 	

" 

. . 	

.".?auini, Lã- 'Acre Purus 
‘  orea e Canu 

tana 
350 '1977 	Médio PuruS 	• 	Eirunepe -  7k1to Juruá. 

harib 

Aruak_ . 

Aruak 

ArUak 
Aruak 
Aruak 
Aruak?. 
Aruak 
Aruak 
Tukano 

Aruak/Arauá 

Tupi-Guarani 

Karib 

Aruak/i rawa 

1.500 

1.500 

340 1975 
43 1975 
23 1975 

1975 
46 1975._ 
35 1975 

668 1975 

Medio/Bàixo .Purus rapauá,Mana ábrea e 
bapuru,Boca acre Purus, 
Po Acre,PauiCoaril 	. • 
ni,Lábrea e 
1Janutama 
C.Gabriel da 
,C,,:Ichoeira „ 	,, Bacia do R.Negro 

Bacia do R.Negro 
Bacia do R.Negro 
Bacia do R:Negro 
Bacia do .R_Negro 
Bacia do R.Negro 
Entre _o Vaupes e 
a Colômbia.  
Cabeceiras do Ta 
pana e Guiana 
Rio Preto e Alt 
Marmelos. 

Alto Nhamundã e 
Alto Jatapu 

Tapauá ..  

rucanã,Fa [tacoatiara 
ro,Nhamunda ,, Parintins 

4umaitá e 
4anicore 

io Negro 

Rio Negro 

í

:io Negro 
Rio Negro 
Rio Negro 
Rio Negro 
Rio Negro 

Rio Negro 

1

6 ãbrea . 

r

umaitã 

Colômbia 

Colômbia 
Colômbia 
Colômbia 
`2.o16.mbia 
2olombia 
Colômbia 

Colômbia 



1977 9 

1975 35 

Is It 

ft 

Ir 

Cl 

IS 

1 
N9 co 
Ordcm 

.1 
Nome do 	'Língua 
Grupo 

027 Jepã-Matso'Ã 71 Aruak 

02/'  Jumã(Juma) Tupi-Guarani 

025 Juriti 

026 Maku Mak(1an 
Yehubde 

Hubde 

027 Mawe-Satare Tiipi-Guarani 

028 Miriti 

029 Mura-Pirahã Mura-Pirahã 

030 Numbiat 
(Orelha de 

Pau) 
.031 Pacu Aruak 

032 Pato-Tapuias 
033 Paumari(Pal-

mari•puru-pu 
ru) 

Aruak.LArawã 

C 34 Pira-Tapuia Aruak! 
Mapanati 

(35 Seuci 

e36 Siriano 

037 Tariâna Aruak 

038 Tukano Tukano 

.• . 
Arapaso 
= Desana(Winâ) 

Tukano 
1Tukano 

Illek,.› ) p.34941qu 

J.ic.-7,.í2io 	rrelaia •1 Pa5._s Vi '',..no Data Localização 

55 1975 Bacia do R.Negro 

Cabeceira do Ipi 
xuna;Mucuim e Ja 
caró 
Bacia do R.Negro 

1975 

S.Gabriel de;:i Negro 
Cachoeira 

TAquihe-Alto Rio 
• Negro

Yanaribó-Japurá, 
• Waupes 

Parintins e Maue-
-açu,rio Andirã 
Bacia do R.Negro 

io Negro 

Japurã 	:Ceie 

Barreirinha Parintins 

S. 	daLio Negro 

Huma 
co e 

Rios Marmelo,Maici, 
Manicore,Capana e. 
outros 

50 1977 

120 1975 

135 1975 
250 1977 

782 1975 

403 

33 

1.583 

1975 

1975 

1975 

2.422 1975 

308 1975 
1.040 1.975 

Entre rios Marmelo Manieore,Hu-Uumaitã 
e Aripuanã 	maitâ,Novo 

ripuar 
Bacia do R.Negro p.Gabriel daUo Negro 

cachoeira 
Bacia do R.Negro I " " 	Zio Negro 
Médio Purus,Lagc 	,:aprea 	_ábrea 
Marrahã, Baixo Purus 

Bacia Rio Negro 

Bacia Rio Negro 

Bacia Rio Negro 

Médio e Baixo 
Uaupes 
Rios Tiquie,Papuri 
e Uaupós 
Bacia Rio Negro 
Bacia Rio Negro 

Rio Negro 

;Rio Negro 

tio Negro 

rio Negro 1 ColCmbia 

tcZio Negro 
a23 o Negro_. 

1Po u 

"regro 
r.ho gira 

Canutama- 

1.777 

3.010 

92 

243 

1977 

1975 . 

1977 

q,Gabriel 
Cachoeira 

rr 

ti 

ot 	ti 

daZio Negro 

Lâbrea 



Orden IGr=o 

09 Tikuna 
(Tukuna) 

; 

8.060 

ata 

1975 
1977 

LDcizçío  

Rio 	SoljA6c.- 	e 
Tr"' T,aco Deruri d:Pau,'Ln de 

- te Boa,S.An--I 
tc,flio do Iç 
e MEmaeapuru 

Cato 

mak', 

Solis 

P- ~/cia3 

K)3'- 	e 

040 Tuyüka 473 1975 Bacia Rio Negro S.G&".3r:!el daTRio Negro 
Caz.:hoeira 

041 Urekema 5,ZrtA 338 1975 Bacia Rio Negro • te 	111 Rio Negro 

042 Wananã-Kotedi 623 1975, Bacia Rio Negro et 	fl Rio Negro 

AMAZONAS/ACRE 

043 Kutuquina 	. Katukina 325 1976 Rios Bia,Janditrba reij6,Taraue lto Juruá, 
(Katukinan).  e perto de Feijó, 

Jutai 
çá,Jutai e ..Terd 
Envira 

044 Kaxinauã ano 537 1976 Cabeceiras do Gre Sena Madurei4Alto Jurua 
gOrio,Rios Envira 
e Muru,Alto Purus, 
Jutai 

ra,FeijO,Ta:2Acre 
rauacã,jutaii  
Envira e Crd 
zeiro do SuT 

Purus 

045 Mayoruna ano 700 1977 Alto Ituí e Curuçá Atalaia do Alto Eoli--beru 
Vale do Javari Cr_ Norte e 	--noes  e Alto 

zeiro do SulTuruã 
046 Kulina Nruak/Arawá 864 1977 R.Chandles,2À1to Pu re'iO,CaraunAcre Purus 

rus,Envira,R.JuruT-1 
e Jutaí 	• rei_,Envira 

MadUAlto Jurua 

Girune-.1/,ju-
ruá e Jutaí 

AMAZONAS/RONDONIA' 

047 	• Kuwahib upi Guarani 5001972 Entre os Rios Ma- Porto Velho,umaitá fl 	e 
deira,Roosevelt e 
Giparana 

Humaitã,ManiPorto 
corNovo A---1  
ripuanã 

Velho 

048 Kaxarart 2ruak 100 1977 Cabeceira do ItuNiãbrea  e PcL oi b-Pp 
Ig.Marmelo to Velho Acre Purus 

• !Perto Velho 
049 Parintintin 255 1977 Urupiara,Machado,I 1111.7,1 	e liu0.13i_tá 	e 

7e)ho P,;•rte VP1bc 
• 

I 
1 



1 

05( 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

0E7 

0!8 

• 059 

060 

061 

062 

Tupi-Guarani 
e Munduruku 

Jamináwa 
(Yamanáwa) 
	

Pano 

Kampa 	Aruak 

Aráak- 

Pano 

/Wianay'é_ 	'Tupi-Guarani 

Assurini- 	Tupi-Guarani 
-Akuawa 

Anamb5 	1 Tupi-Guarani 
(Turiwara) 

Gorotire 	Ja/Kaiapó 

Kaxwana . 1 Karib 
(Pianokot6) 

Kararaó 

Kokraimoro 	Je/J(7- 

PapavO. 

Mantineri 
(Piro)- 

Poyanáwa 

rhuu-,)vi- •Ók51 /119 . 

Borba ba 

FeijO, T 
rauaca 

II 

Sena Madu-
reira 

Cruzeiro 
cio Sul 

Alto Juru 

acre Purus 

Alto Juruá 

Assis 13rasincre Purus 
Alto Juruá 

- alto Juru'ã 

Peru e 

Peru 

Data Loca laço 'N9. 	 do ropula 

 

AMAZONS/PM.Ã 
Entre os Rios rri 
pas,Cururu e Tapa-: 
íós. 

ACRE 

R.Chandles,Iac6, 
Acre e Juruá 

Alto Envira e 
Alto Juruã 

Alto Tarauacá 

Alto Iacó • 

Alto Morá 

PARA. 

Cabeceira do Capim 
e Moju 

Rios Piaçaba,Koati 
nemo,TucuruI 
cantins 

Rio Cairari,afluen 
te do Moju 

Rio Fresco,afluen-
te do Xingu 

Rios Paru do Oeste 
e Trombetas(Parque 
Tumucumaque) 

Rio Irfri 

Xinçu,acima 
do Rio  

Mojú 
	

-̂kbaete do 
Tocantins 

TucuruT,Por 2Cingu 
tol,BagreCamet5 
nador José 
Porflrio 

Mocajuba 
Moju 

S.Felix do 
Xingu 

Obj.dos 

Altarrlira 

S.Felix do 
Xingu 

Nbaete do 
Tocantins 

C)bidos 

Xingu 

Swlneme 

2.337 1975 

  

220 1974 

345 1977 

- 100 
247 1971 

50 1977 

50 1972 

153 1977 

. 35 1972 

521 1977 

50 1972 

29 1977 

120 1977 



Guamã 

óhidos 

libidos 

Santarém 

Suriname 

Suriname  

A11,-inri;i1 e Santa rem Suriname e 
e 

rviZIJ .4), 	W(k/Q,3 

Xingu 
Xinuu 

Altlair,9 e 
itaf.tuba 

Altmira e 
S.FElix do 
Xingu 

S..joão do 
Araguaia 

Marabá 

portel,Tu- 

Cunda e Da 
gre 

Marabá 

Marabá e 1Marabá 
Sepador 
Porr-trio 

. 	...- 	C:2 

Almeirim 

Xingu e 
Santar&in 

Xingu 

Marabá 

Marabá 

Cametá 

Marabá- 

.......... 
"v.; 	dei 
Or-del 

063 

064 

065 

006 

de 
Grupo 

Kuben-Kran-
-Kegn 

Kuruaya 

Menkronotire 
(Kuben-Kra-
-notire) 

Mudjetire.  
.ÃSurui do 

Je/Je 

Tupi-Guarani 

Je/Jõ 

Tupi-Guarani 

Pc-nla I."1i rata LrCE:1i 2aç a
...,  
o 

Riozinho,aflunte 
do 	rio Fresco 

Entre Jamanxim e 
Curuà.. 

Alto Iriri e Médio 
Xinqu,próximo à 
serra do Cachimbo 

Rios GrotEo dos Ca 
boclos e Sorozinho 

385 

100 

283 

72 

1977 

1972 

1977 

1977 

Pará) 
7 

OE 7 . Mudjotire Tupi-Guarani 44 1977 Rio Sororó 
(Surui do 
Tocantins)" 

068 Parakanan. Tupi-Guarani 325 1972 Médio Tocantins,Ca 
'beceira do Pacajá-
e do Lontra 

069 Pukobye 
(Gavião do 

Je/Jj5. 174 1977 Rio Tocantins,per-
to de Marabá 

Tocantins) 

07( Tombe Tupi-Guarani 281 1977 Entre Gurupi e Aca 
rã e Guama 

071 Tiriyó Karib 1.200 1975 Entre Alto 	do 
Oeste e Trombetas 

C72 Warikyama Tupi/Arikem 300 1972 Médio Trombetas 
(Arikena) 

C73 Vlayaná Karib 150 1972 AltO Parú, do Leste 
-(Arubuyana).  

. 	(74 J•é"./J'à 298 1977 Alto do Itccaiunas 
e PQcajá e Rio Cae 
tete 

PAR7VAMAM 
075 Apalai 

(parai) 
Karib 1 75 	1977 Alto Parú do Leste 

e 



r, 4jj ), P. 2,o.stía,s. 
. 

073 l GalilÁ 
(Marawone, 
.Marwarnio) 

Karipuna 

. 081 Palikur 

082 	iampi. 

083 .Atara 

C 84 KancSa 

Patuá/Karib.  

Patuá e 
.Tupi-Guarani 

Axuak/Aruak 

'TTupi-Guarani 

--Tupi/Romorãn 

Tupi/Mond& 

AMAPA  

Alto Uaçã e 
Oiapoque 

Rio Curipi,aflu-
ente do Uaçã 

Rio Urucauãaflu 
ente do daçã- 

Norte do Amapá 

RONDÔNIA 

Igarapé Garimpo 

Cabeceira. do 
Rio Branco 

Igarapé Lurdes 

Igarapé Lurdes 

-L:Tnrua 

:Tupi-Guarani 

Tupi-Guwani 
e .Kawallib 

. • 	:.:.-. 

PARA/MATO GROSÍ:a 

.Rios dos Peixes e 
-.CpajE)s 

Rios dos Peixes, 
',?:.Pires,Tapajós 
e P. do Xingu 

PARA/MATO GROSSO 
e GOIÁS  

Rio Araguaia,Javaê 
e I. do Bananal 

(85 Gavião 

(G 
	

Rigfit 
(Gavião do 
Gi-Paranã) 

1975 150 

1977 398 

1977 1.720 

1977 750 

1977 580 

1977 515 

1973 132 

1977 105 .  

1977 •150 

1977 100 

1972 95 

	
. 	. 

IZ'?t 	i 
(";' -uno 

076 

	

077 	Kayabi.  

078 I Xarajá 
-:.(JavaW 

1 

Macapá 

Macapá 

Macapá 

GI-Paranã 

Gi-Paran5 

'-i-Paraná 

Gi-Paraná 

----------- 

Guiana Francesa 

r
uiana Francèsa 

Guiana Francesa 

fta. 	e 

Gais 

Chapas a. dos 
Guimarãe, 
P.Jos 
chos 
tuba 

Luciata,For 
moso do Arà 
guaia;Cris-
talandia, 
Pium e San-
tana do Ara 
guaia 

Macapá 

Macapá 

Macapá 

Macapá 

GiA5ara-ná 

Gi-Paráná 

Gi-Pal-ãná 

Gi-Paraná 

Santarm e 
Diamantno 

Diarílantino 
e S_JR81.5x 

S.Flix do 
Araguaia, 
OnceiçãO .  
do Araguaia 
Tocantin6p9, 
lis e CrisL- 
talandia 

Macapá 
	

Guiana Frances 



Popula 

1.750 

150 

84 

50 .  

990 

31 4 

350 11977 
• 

350 .. 1977 

150 

786 

ata1 Loca; izaçao 

10 1974 	Rio Guapor5 

60. 

56 

1975 .  

1977 

1975  

1975 

1977 

1977 

1977 

1972 

1975 

1977 

Rio Candeias 

Rio das Garças 

Rio Guaporé 

Côrrego Tanaril 

Ribeirão Pakaanova 
Ribeirão Lace, Boca 
do Guapore,Rio Ne-
gro,Okaia,Rio Mamo 
re,Ribeirao Tanajii 
ra 

Riczinho e Igarapé 
Riaehuelo,Espigão 
do Oeste,Roosevelt 

Rio Branco 

Rio Urupã e Jamari 

RONDUIA/M -GROSSO 

Rio Roosevelt. 
Aripuanã • 

Rios Melgaço,Juina,7kripuanã,Gi 
Guapore,TiracatingajParaná,Dia 

nantino 

Norte do Mato 
Grosso 

MATO GROSSO 

médio Juruena e 	Diamantino Diamantino 
Baixo Sangue 

Guajará-
-Mirim 

Porto Velho 

Gi-Paraná 

Gi-Paraná e Gi-Paranã 
Aripuanã 

Guaj 

Porto.  

Diamantino, 
Gi-Paraná, 
CãcereG 

Pano 

Tupi/Arikem 

Tupi-Guarani 

. 	c e Nome Cio.  
01- E2-1", Grupo 

087 Jabuti 

03t 	Karipuna 

das 	Karitiana 

09( Makurap 

091 Monda 

j92 Pakaa-Nova 
Oroat .  
Orobauin 
°rodou'. 
Oroeu 
Ororan 
Ororantie. 

.093 Surui . 

094 Tupari 

095. Urup5. 

09E 	Cinta Larga 

097 Nambikwara. 

59.1 	ZorOS 

599 Aripaktsa 
.(Erigpactsa 
e Rikbaktsa) 

mt.1/4J.Q) P.?)titti.2a 

Porc,  Velho 

Por Velho 

Guaje,rá-
-Mirim 

Gi-Parená 

Guajarã-
-Mirim 

1Gajara-
Wrim 

Perto Velho 

Porto \Telhe,  

Guajar5-
-Mirim 

Gi-Paranã 

Guajarã-
-Mirim 

Gi-Paranã Gi-Paranã 

Tjapakura' 

Tupi/Monda 

Tupi/Tupari 

Tapakura 

Tupi-Monde 

Nambikwara. 

Macro-Ja 



i N9 dc. Nome do 
i Ordem Grupo 

100 Awiti 

1 (mi -1,75:pin 	::.:-_ 

	

41 1.977 	Parque Xingu 

nAf. 

	

349 1977 	Rios Para 	innga e 
Novo, PI Santana 

45 1977 Parque do Xinuu 

Chu.2ad do 
Gurães So 

pi,amantino 

ChJ:ada do Diamantino 
Gliarães 

Gal.CarneiroGuiratinga 
Rendon6polisRondon6po-
Fátima de lis 
S.Lourenço 

Corumbá 	Jorumbá 

Diamantino _Diamantino 

1977 . 700' MeruriSangradouro 
e Rio*Sitourenço 

Bakairi 

Beiços de Pau 
(rapaiuna) 

Borro 

101 

102 

,103 

Quato 

Tupi-Guarani 

Karib 

Jõ/BorOro 

je 104 

• 
Irantxe 
(Iranxe) 

Menku 

Juruna 

100 

143 

27 

.10E 

OiaJ:.antino 

106 55 

1977 Rio Paraguai,acima 
de Corumbá 

1977 Rio CravarieJtiari 
ti),Rio Paredão -- 

1977 	Cor. Escendido,a-. 
fluente do Pw'ag71',ÁDiamantino - 

1977 Parque do Xingu 	Chapada do 
Guimarães 

Kadiweu 
(Caduveo) 

Kalapaio 

Lingua 	
P o 

-
l . 

Tupi/Jun.111a • 

GuaidUru 1978 . 740 107 

Karib 1977 100 1( 8 

Entre a Serra"Dodo 
quona e o -Rio Nabi 
leque 
Parque do Xingu 

Kamayurá 	Tupi-Guarani 

Kreen+Akarore Je-Ja 
(Ipewi) 

1977 123 1( 9 

75 1977 

Parque do Xingu 

Parque do Xingu' 

Kuikuru 1977 156 111. 

Mátipuny 
(nahukwa) 

Mehinaku 

Parque do .Xingu 

Parque do Xingu 1977 55 112 Karib 

.113 74 1977 

500. 1977 Pareci 
Cabixi 
Waimare 

Parque dc Xingu 

Chapadao dos' 
Parecis 

114 

Aruak 

Aruak/Aruak 

iamantino 

Corumbá 

Diamantino 
S.Felix 

_ 	II 

ti 	 ti 

./-• r... 
'Cáceros 

Porto Mur-
ti nho 

Chapada do 
Guimarães 

t) 	ff 	 . 

fl 

II 

II 	D 

if 1 

Diamantino, 
Alto Para-
guai,C5ce-
res 



Luciara 
Char,ada dc 
Guiaras  

15.Félix 

3ão Fólix 

r2;iamantino 
.Félix 

II ti 

Ordem Grupo 

..12 5 	Saiuyr:ã 

115 	Su•y5. 

Aruak/Aruak 

Ja/Ja 

117 Tapirapó Tupi-Guarani 

j.18 
	

Trumai 

119 Txikão 

.120 Txukarhamãe 
(Mentuktire) 

121 Umutina 
(Larbadós) 

122: Waurá 

Karib .  

Jó/Jó 

Jó/Uoróro • 

Aruak/Aruak 

Xavante 1. 

124 	'Guarani . 

KaiwS(Kayowá)Tupi-Guarani 

Mbyá 	• Tupi-Guarani 

 

123 

132 1977 

• 3 1977 

3.200 19-77 

124 1977 

94 1977 

142 1977 

.25_ 1.977 

1977 

230 . 1977 

iCamararó 

Parque do Xingu 

Rio Tapirapó 

Prqt1edo .Xingu 

Parque -do Xingu 
Parque do Xingu 

Alto Paraguai, 
Barra dos Bugres 

Parque do'Xinqu 

Rio das. Mortes,Co 
luene,Ar.e5es,Datj 
vi;Sangradoilro,Xã 
mantina 

Alto Para-
guai 

Chapada d.os 
Gu5JAarães 

rara das 
Garças,SEo 
Fólix do A 
raguais,Ga 
Carneiro, . 
Chapada dog 
Guimarães 

RS/SC/PR/MT/SP/RJ/ES 

29(01e-Jaa • 

de Nome dr, 	LInçua 	 Data 	L.eajza, *,. 

C.700 1977 Sul do Mato Grosso Dourados,Munpourados 
do- Novo,Caa21- 
rapcS,Antoni 
Joao 

1,400 1977 RS/SC/Pi/SP/RJ/ES Angra dos 	uarapuava 
Reis ,ru-larabai_hapec6,Rio 
Nonoai,S.Va-io 

qUe 	,Jacaria,Fre 
2va5 r Xnxerjerico Wes 
Chepin-e,inho,c-halen,VitC-,  
Laranjiraciceantos7 
Sul,ItanL __ • 	__.__•___________ 

.-_)iamantino 

Diamantino 

i

*S.Fólix. 

)iamantino 
pão Fólix 
".;uiratinga. 

rgentina 
.araguai 



. N9 ',Rei ~. 
-.10td.,=! Grupo 

(Ramkokãmekra 

127 1  .Guajã 

Tupi-Guarani 

Aruak/Aruak 

Je/Timbira 

Tukano 

Nhandewa 

1:5 	1 Tem iria 
(Guanâ) 

1;8 Guajajara Turd:-,GUarani 
(renetehãrá).  

Krikati 	Jê/J4 
(Gavião do 
Maranhão) 

Urubu-Kaapor Tupi-Guarani 

._)1.- -1 -•.:,.0 Data .   ..  
---------- 

Locdlizaç 

 

Sul do MT/SP/PR 

M.GROSSO/S.PAULO  

Entre Miranda e A 
quidauana,Dourad-O, 
oeste'ae:JS:Pátlo,:, 

MARANHÃO  

região de:Urajaxl 

Alto Gurupi _e 
Pindar'ó 

Entre PindarZ5 e 
Alto Maruim 

$ 
Il.:-Iam,Aal_oIto Ale 
cr=„Osrire,Volto, 
Tzs,T=;miRedona r  
te :,-)r-tla;11-ubat5',  
Vr.J.:çu.ba 

Do=dodiTu.Dourados, 

I 
pã,S.A.1j.:J Jacarezi 
Mundo Novo, nho,Marl- 
Caarap5, 	llia 

Miranda,A Dourados, 
quidauana, Corumbá', 
Douradós,Si drolândia, Campo Gran. 

de,nautu, 
Bonito,Avai :Uns 
Nioaque 

Barra do 
Corda 

Carutapera, 
Cândido Men 
des,Monão—
Turiuçu 

Grajail,Ama-
rante do MA 
Bom Jardim, 
Barra do 
,Corda,Pinda 
rMontes 
Altos_ 

Amarante do 
Maranhão 

Carutapera,  
Turiaçu,Mon 
ço,Cândido 
Mendc-s 

1.830 1977. 

A.0,550 1977 

950 1977 

300 1977 

-4.339 1977 

	

27r.,  1977 
	

Norte de Impera- 
triz 

	

1977 	Entre Gurupi e 
Turiaçu 

Grajail.  

Carolina, 
Cândido 
Mendes 

Carolina, 
Grajail 

Carolina 

Cândido 
Mendes 



136 Fulni8 
(Karnijô) 

137 Rambiw5 

e Nome do 	Língua i 
[prd(m Grupo 

Je/Timbira 

J'ã/ue. 

Xerente 

Potiquara.  

Je/Jé 

: 138 

110 

.142 

132 Apinayé 
(Apinajé) 

13; Avá-Canoeiros 

1 
133 Krah8._ 

134 

.135 

143 

14,1 

Tanketrarú 
(Pankararé) 

Atikum 

Xukuru7Kiriri 

-Xukururu- 

Kariri-Xokó 

HãhãhSi.-

Pankararé 

Data Localizai, 

GOTAS 

rn 	1.3. p 11)0b1 
Prelaa Populaçao 

386 1977 Norte de Goiás 
lis 

Tocantinó 
polis 

5 1977 PI JaNiaé(Canoana) For;;Loso (k) Cristalanj 
dia 

880 1977 R.Tocantins norte 
de Goiás 

Itacajá Miracema 
do Norte 

711 1977 PI Tacantínia,Por 
teira Funil 

Tocantínia Miracema 
do Norte 

PARA= 

3.177 1978 Baia da -Traição Laia da João 
Traição Pessoa 

PERNAMIIIICO 

2.000 1978 flguas nelas Aguas Delás Garanhuns 

252 1978 Estrada_Ibimirim- Inajá Floresta 
-Petrolândia 

2.545 1978 .Estrada_Petrolán 
dia-Tacaratu 

Petrolándja Floresta 

1.289 1978 Serrw..do Umã Floresta Floresta 

2.148 1978 Serra. do'.0rarubá Pesqueira Pesqueira 

ALAGOAS 4 SCRGW(  

470 1978 Fazenda do .Canto, 
ao norte de Pal- 
meira dos -Indios 

Palmeira 
dos Indios 

Palmeira 
dos Indios 

593 1978 Porto Real...do Co-
légio 

Porto Real 
do Colégio'^ 

, Penedo 

?esc d 	c 11 a -SE  

LAHIA 

493 1978 Itajil,Pau Liasil, 
Camacã,sul 	nA 

Ilhéus 

1.119 1978 =rejo de :urjo, 
c'n 

:rejo do 
nurgo 

Paulo 
7jonso 



1977H 

1977 

1978 

1978 • 

197 7 

666 

463 

1.300 

80 

393 

3.500 

611 

9.235 

1978 

1978 

1978 

Porto Seguro e 
Monte Pascoal 

Perto-de reran de 
S.Fnmcisco 

Ribeirado - Pombal 

MINASGERAIS  

Mún.de;,Cimon.é.sia 

Perto de Machaca--
lis 

-Alto,edio São 
Trancif 	• 

ESPIRITO ...SANTO  

Mun- :de Aracruz 

- :SP/PR/SC/RS.  

„Oeste de SP,nortei 
`centro e .sudoeste 
do PR,Ibirama e 
Xanxere (SC) ,Alto 
Uruguai (RS) 

Cimoriésia 

Makacalis 

Januria 

Vitória 	IVitória. 

ki.~folp.39,9 

Paulo 
Afonso 

PataxiS 

Tuxã 
(Rodela) 

Kariri • 

6 

7 

1`'.8 

Jé 

Tupi Maxakali 

149 Krenak 

150 Maxakali 

151 1  Xakriabá 
(Gamela) 

Avai,Tupã, Lins,Bauru, 
Londrina,J2 Aarília,Ja-
rOnimo da rezinho,Cor 
Serra,Orti- nelio,Proeb 
gueira,Ma- '  Londri-
noel Ribas, na,Ponta 
Cãndido de Grossa,Gua-
Abreu,Palmarapuava,Pal 
Mangueirinhas,Rio do-
Laranjeica !Sul,Chapec6 
do Sul,XanxeVacaria,Ere 
rã,Ibiramaim,Passo 
Nonoai,Pla -pundo,Frede 

1.-ialto,Reden-k-ico west-
tera,S.Auguhalen 
to,Cacique I 
Doble,S.Val 
tim,Tapejarl 
Guarep,1;,a;1 

L,9 de ,:.":ome do 
Orem Grupo. 

145 E Kaimbé.  

    

Línoua r opulac _i Dclta 

400 	1978 	Perto de Mir,rndp";a RiLe3ra 

  

Pc:r.to 
Séguro 

Rodelas 

R.ibeira do 
POU-.)al 

152 Tupiniquim Tupi-Guarani 

• 15:: 	Kaigang 



rals,Man . 	, 

Guarpuava. 

GroJ,sa e 
Guarapuava 

Ibirama Rio do Sull  

.1_4)P.39C1. 
Localizlio 	1,1un rio 

_ .  

N9 de 
0..rem 

Nome do 
Grupo 

ropulaç. , Data Lingua 

1E4 xet5. Tupi-Gua rani 6 1977 

155 Xokleng crê 650 1977 

1 	

, 
PARANã 

!"aunr,,,ouava,Orti- 
7e gueira,Palmas,Man 
maeirinha 

SANTA CATARINA 

PI Ibirama 

ir 

Observação:-Alguns grupos indígenas localizam-se no Brasil e países vizinhos, quando isto acontece, faze,  
apenas referencia ao fato. Os dados estatísticos, porem, se se referem -ao Brasil. 

Drasilia, 31 de agosto de 1978.  

EgyGio Schwade 

do Secretariado do C1-MI 



tenciosa1 nte, 

A, 

G//i1/  rple,k).(0 ) p.3W/U3 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO 
4.a DELEGACIA REGIONAL 

!'"erno .,2/0 /78-4DR 
	

Curitiba, 20 de iulho de 1.°7(' 

Do: Delegado r.ecional Subst9 

Po: Sr. Chefe do mi/FUNAI 

Assunto: COpia Of. 08/78-PIY (Fncaminha) 

Senhor Chefe: 

J'nexo 

cópia do oficio 08/78 do PT_ 

te rara a Reunião de Indios 

realizada pelo CIM  

ao rresente estamos encaminham] a 

XapecO, hPm como em anexo cória do 

na Pldeia São ”arcos - 

41 ;j? Uc 12/09/71 



peitosos. 

Ilmo. Senhor. 
JOS2 CARLOS ALVES 
MD. Delegadox4Regiona1/4  
CURITIBA - Pr. 

ryl e I.) Q,P 	:1). 

PR °TOCO/J.7 A 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
Ajudartcia de Erexim - 4.a DR 

Of. n2. 08/70-Pix. 	 221.Xapec6, 29.05.78 

Do Chefe do PI. Xapec6 

Ao Senhor Delegado Regional 

Assunto: Reunião do CIMI em São Marcos MT. 

Prezado Senhor. 

Anexo estou remetendo a Vossa Senhoria, Copia do CONVITE, pa- 

ra reunião de indios na aldeia São Marcos MT., realizada pelo CIMI.de 

15 a 19 de maio ppe9 original do covite anexo, está em mãos dos indios 

• Vicente Fernandes e Salvador Capanema deste PI., que a revelia desta 

chefia participaram da reunião realizada em São Marcos MT. Tendo Vicen-

te comparecido as reuniões de Ruinas de São Miguel em 27 de abril e em 

cidade de Chapecó dia 28 tombem de abril pp. Referidos indios, apezar 

de advertidos e concientizados por esta chefia por diversas vezes so-

bre a atuação do CIMI, veem participando de quasi todas as reuniões -

realizadas nesta zona. Informo mais, que as passagens de onibus para 

a viagem a São Marcos foram adquiridas na rodoviaria de Xanxerâ pelo 

padre Egom Dionisio Hach, e referidos indios em cormanhia de outros - 	, 
quatro indios residentes na localidade de Rio da Vargem dentro da re-

serva florestal proxima ao PI. Nonoai, foram acompanhados pelo indivi- 

411 	duo tambem do CIMI Vilmar da Rochq Dangeles, elemento este atuante nas 
lavouras da Diocese, no nucleo Pinhalzinho. Informo ainda que por du-

as vezes adverti o Bispo Dom Jose Gomes, sobre Egom,Vilmar e outros - 

elementos do Girai, que constantemente visitam as lavouras da Diocese 

procuram contatos com os indios. 

Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria cumprimentos res- 

r•• 

Frankitn 1Lauer 
Cholo PI Xapecto 



meto o .894(193  

• ,H1144,1 	f144ii [0. 	 111 . 

São Marcos, 6 de fevereiro de 1978 

Saudações para a aldeia do: 

,/este ano de 78 queria fazer reunião aqui na  aldeia de 
São Marcos para discutir algumas coisas de qualquer tribo, que 
está acontecendo em cada aldeia. 

A reunião 4 para dia 15 de maio até o dia 19. Sai da 
aldeia mais ou menos dia 10 para chegar aquíem tempo. É para 
vir mesmo para faze' conhecimento aqui da aldeia de São Mar-
cos. 

Estou mandando a carta para qualquer tribo, de acor-
do com a comunidade de São Marcos, porque tem muita coisa pa-
ra discutir este ano para o futuro, para fazer mais conhecimen-
to com a nossa religião, com a educação de nossos filhos, edu-
cação da saude tallib&I, educação da união e os poblemas da re-
serva de qualquer tribo . 

Peço avisar com tempo se vem fazer reunião. 
Saudações do chefe da aldeia da tribo dos Xavantes de 

São Marcos. 

„ , 

/ 	

, 
,,,./,‘2,,,-.7.7.,  
Aniceto Tsudzawèrè ai:~ 

Endereço daqui: Colonia Indígena São Marcos 

Caixa Postal, 84 

78,300 - Barra do Garças - NT 

COPIA do convite original Mimeografado, porque o indio Vicente 
Fernandes, portador do original só me permit4_anpiar. 

/71 



• rng,k),(2, p.3q4j4913 

Goiànie, 27 dr abril de 1.977 

Bom relação ao "pessoal" de Brasília, estive naquele cidade 
desde o dia 14 p.pnssndo aeg n dato de ontem (26/4/77), sendo que ao 
mn foi possível conseguir o que ”viptei 

O Sr. Ivo, estava de viagem e Ilelr.n para um encontro, refe-
rente a um curso de linguistica, tendo permanecido nnqurla cidade ate 
o dia 2o p.passado. Nesse intervndo, digo, intervalo em que o mrsmo lá 
estive, - nu estive ajudando o restante do pessoal na preparação dos en-
velopes do %Intim do CIMI, o qual deverá sair nos proximos dias, ainda 
este men. 

Nesse periodo esteve presente um rapaz_cbegado de Salvador, / 
com e Tinalidade  de um "nssessoramento" ao D. Jose Drandao de Ca3tro, 
referente o C,P.I. que o mesmo deveria responder no dia sequinte(se,niio.  
me colono no dia 19), tendo o referido rapaz se encontrado com o F0 URA,-  
o jornalista do jornal "O Movimento", quando entoo ambos prepararam_..../ 
sobre as possiveis respostas, 	conforme as perlyntns gge.lhe fossem fei-
tas no dia seguinte, baseado pelo que foi nernuntado e feito com outros 
bispos anteriormente. Quero mencionai, digo, mencionar que neo vi e nem , 
ouvi o proprio D. Jose nrand'goi mns somente as conversas entre o pessoal 
residente na rr'sid-encin do Ivo e o referido rapaz chegado de Salvador. 

O tal "os-Tessor" de D.Joug nrandim chama-se Antônio Dias e foi 
funcionário da UNT,AG, em DraSIlia, durante uns seis(6) anos aproxima-
damente c este  atualmente em Salvador ,(13A), no seguinte endereço: Rua Ina-
,cio Tosta, 18 - apta 104-Bairro Unzare-SALVADOP. 
• Durante conversas entre "nos", foi mencionado siibre saberem ser 
censurado o telefone 23-9091, quando então ate mencionavam sobre e manei-
ra de como conversavam no tlefone. Inclusive, tombem, foi mencionado sõ-
bre reuniões antigamente em nresilin, sobre horários serem apeie, as 22 ho 
ras e algumas pessoas estranharem o fato. 

Houve também uma reunião do CIMI, no qual esteve presente D.To-
más nalduino porém n'áo participei da mesma, sabendo eu somente que uma 
das  finalidades da reunias seria e vende  do  apartamento  em-liras-111a e 

a compra ou aluguel de uma casa em Goinnie  para a continu -do fiovimen 
to, quando  entoo o CIM1 deveria se transferir paro boiônin.. 

Fiquei, nas horas de fdlga, ajudando na. preparaçgo dos envelo-
pes onde irão os loletins, senda que achei por bem (apesar de talvez des-, 
necessario), trazer alguns endereços gare onde os mesmos soo enviados, / 
dentro e fora do 	 Por outro lado, não poderia forçar muitas per-
guntas d muitas anotaçges, deixando que as, digo, os fotos acontecessem 
por si só. Lembre-me de rjue foi mencionado pela espOsa  do Ivo, ainda na 
ausência do mesmo, sobre terem pensado introduzir_ "elementos" ("foi  essa  a 
expresso), deriti7U-da FUNW-porem acfiarom melhor não o fazerem, oensan- 

_   

do que o mesmo poderia ser "corrompido-T', devido os 8Y[ s saI4Ms que a- 
quele  floco  pega e seus funciongrios,.desvirtuando-o pois.de suas funções 
junto  a eles.  

foram-me mostradas fotos do  pessoal do Sul, onde está rsendo 

feito normalmente o curso e estágio do pessoal que _uer_participar dos / 
trabalhos - da (1PAN: Também sobre a pressao que a Arena fez, com perguntas 
-Iiistt&des e propositais, com o bispo D. Tomas, quando o mesmo esteve 

1\ 	

- 
respondendo a CPI em nresiiIW: mencionando que as tais perguntas. inclu-
sive sobre o que era o CIMI, etc., neo tinha nada a ver com o que deve-ae  
eer respondido na CPI. Catas desde ja imeginandosobreogyejerao no 08, 

___  

em que for a  vez de D. Pedro responder, em_junho proximo. 
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1, 
ADOLFO coumnnEs 
Apt2  2992 
QUITO-EQUADOR 

'ADVENIAT 
43 Essen 
Dernstrasse 5 - Postfach 
Rep. Federal Alemanha 

ANGELO SPIADARI (Pe.) 
Missão Salesiana 
7850 - Vilhena - ROMA 

PRES. DA 0.A:Ilj 
Brasilia - DF.  

fENIRO DE INFERMUNKS INFORMACION  de 
AMERICA LATINA (CTAL) 
Economia e Politique 
Route de La Tourelle - 75571 
PARIS -  CEDEX 12 - FRANÇA  

MARIVETE FONTENELLE  DE MELLO  
PPR1FI05 - Cfl1TADORIA 	-
78.900 - PORTO VELHO - RO 

LUIZ M. URIARTE 
R. Ir. Chanesy, 750 - Apt! 
LIMA - PERU. 

NATIVE pnEss 
Indian Brotherhoard of The Nortwest Territories 
BOX 2338 
Yellowknife 	NWT - CANADA 

REV.-VAMOS 
Av. Rivadavia, 8836 
	 ERNip 

Caix 
CAP. FEDERAL 
	

9000 
BUENOS AIRES - ARGENTINA 

JOSC PW!TIM 
Caixa Postal, 1185 
74.000- GOIÂNIA-GO. 

PE..NELO RUFFALDI 
68.900-01APDQUE-AMAPA 

NILSON mmrau 
Cx.Postal, 735 . 
RECIFE- PERNW1DUCO 
Pe. MÁRIO RICCO 
Caixa Postal, 12032 
04106-SÃO PAULO-SP. 

NIGUEL GRASSE 
Centro de Estudos Antropológicos . 
Universidade Católica de Assuntion 
ASSUNUION-PARV;UAI 

Marcou P:wYman 
1;X - Alitora Ltda. 
Rua Santo Antnnio, 10,13 
01000 - 	vnao sr 
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apto r, 
23-P.) 

xipneloco Corqueira 
Gdrlor4 P00%lon o/n 

Bain:o'QuitMinhn 
117 	 25.600 - PJ:Tt',0i0LIS - RJ 

Ir , 	rnariotto 
erlf.xa Pontal 
89520 --)e.ANXERP 	30 
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Vão tambim os Doletins para Sindicatos de Trabalhadores Rurais (em Mato Grosso 
por exemplo), Muitos para Fac. de Antropologia em Brasilia, para o Jornal 
"O PASQUIM", no Rio de Janeiro, para muitas aldeias de índios (Tuxauas), sen-
do que ano enviados nos cuidados de Prelazia mais prOxima. 

Devo voltar dentro de una 10 dias aproximadamente a Braellia, quan-
do ent7lo tentarei maio pormenores entra o pessoal'de 

SASI/M. 



Reis: eidtkandt. "idéias perturbadas. ' 

A declaração foi formulada ontem 
durante reunião realizada pelo órgão em 

Porto Alegre. Rangel Reis é acusado 
de favorecer os interesses estrangeiros 

em detrimento da comunidade indígena. 
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Lonseiho ritaigenctsva ciplantra me,i,4.396/c128  
,"o inimigo número um dos índios": 

o ministro Ran Reis. 

Chapecó (Sucursal) —

Taxando o Ministro Rangel 

Reis de "inimigo número um 

dos índios brasileiros" e 

acusando-o de promovtt a 

desocupação das áreas indí-

genas para entregá-las às 

multinacionais, o Conselho 

Indigenista Missionário da 

Região Sul e a Associação 

Nacional de Apoio ao Incho 

— ANAI- divulgaram 

ontem uma nota oficial em 

411
10 represália a decisão do Mi-

nistro em prosseguir com os 

planos de emancipação dos 

povos indígenas do País. 

O teor da comunicação 

oficial é o seguinte: "Con-

forme notícia divulgada on-

tem, o Ministro do Interior, 

Senhor Rangel Reis, decidiu 

levar adiante, "por decisão 

pessoal", o projeto de eman-

cipação dos índios brasilei-

ros, apesar da discordância 
:,de antropólogos, inclusive 

• 'os da própria Funai, serta-

nistas e missionários. 

Agrava-se ainda mais o fato 

de haver total afronta à von-

tade dos próprios índios 

que, repetidamente, tem se 

manifestado contra qual- 

quer 	pretensão 	de 

emanciná-los. 

"Torna-se claro então que 

os índios, na idéia pertur-

bada do senhor Rangel Reis, 

devem desaparecer. Con-

forme denúncia do professor 

Darcy Ribeiro, as intenções 

etnocidas do Ministro são  

condicionadas pelo interesse 

que este tem de ser desocu-

padas áreas indígenas, prin-

cipalmente no Mato Grosso, 

de modo que possam passar 
às mãos de particulares e 

multinacionais, estaria o 

Ministro barganhando o 

apoio político e financeiro 

necessário à sua pretensão 

ao Governo do Mato Grosso 

do Sul". 

"A Associação Nacional 

de Apoio ao I ndio e o Con-

selho Indigenista Missioná-

rio da Região Sul divulga-

ram esses tatos para deixar 

claro ao público o tipo de 

interesses que "à muito 

tempo vem condicionando a 

política indigenista oficial e 

a atuação da Funai. Agindo 

assim, o Ministro do Inte-

rior e demais responsáveis, 

tornam-se criminosos, co-

autores de um genocídio 

cujo último ato é o nefasto 

projeto de emancipação, ab-

surdo e inconstitucional por 

"A Associação Nacional 

de Apoio ao índio e o Con-
selho Indigenista Mis-

sionário da Região Sul ma-

nifestaram seu total e vee-

mente repúdio à esta decisão 

do senhor Rangel Reis, 

agora já declaradamente o 

inimigo número um dos ín-

dios brasileiros e depositam 

na opinião pública brasileira 

as últimas esperanças para 

que se evite a aprovação 

desse projeto". 
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Chapecó, 24 de julho de 1978. 

Exmo. 3r. 

Gal. Ismarth de Araujo Oliveira 

DD. Presidendete da FUNAI 

Brasília. 

Excelentis-imo Sr. 

Diante de notícias, as mais disparatadas nas manchetes e des—
conexas no conteudo, provindas de Brasília e atribuidas ao CIMI Nactffi—
nal, cuja origem seria uma nota por mim publicada, ou entregue ao 
CIMI—Nacional, informo quanto segue : 
1° — Envio a V. Excia. o teot completo da"Nota" Ç2a.via) 
2° — Por que esta"nota" ? 

No dia 26 de junho o Sr. Cardeal de Porto Alegre , na "Voz do 
Pastor", publicada no Correio do Povo dia 27, teceu algumas considera- 

010 	
çoes sobre os fatos de Nonoai. Nelas destacou: 

1° A Miseria dos colonos de Nonoai. 
2°Chamou de latifundios às terras dos Índios 
3° Qualificou de injustiça a atitude dos Índios. 
4° Afirmou que os Índios foram mais injustos do que os latifundi— 

ários do norte que explusam os posseiros de suas terras, pois, 
títx 	lá sao em menor número do que em Nonoai. 

52 No final perguntava pelos "profetas" que falavam sobre injusti— 
ças e aue se calanyam no caso de Nonoai. 

6° Apóiava a ideia de mandar os colonos para o Mato Grosso ou 
Qualquer outro Estado. 

"A Folha da Manhg", da mesma Companhia Jornalística do Correio do Povo, 
me telefonou, perguntando o meu parecer sobre a "Voz do Pastorl.Pediu—
me o parecer por escrito.Bem como pediram dados sobre os Kaigangued 
do Sul.Com  isto fariam uma reportagem global sobre os problemas indí—
genas do Sul, para ser publicdda na seguinte semana. 
Redigi a nota que segue anexa, rebatendo o parecer do Dom Vicente, en—
caminhei a Folha da Manhã ao CIMI para colher os dados orhitOricos 

• dos indígenas do Sul. Cópia de minha "nota" entreguei ao CIMI, pois 
normalmente os jornais nao publicam na integra as notas. 

Acontece que "A folha da Manha" não publicou a reportagem sobre 
os índios do Sul, nem minha "nota". 

Quasi um mês depois apareceram as noticias aqui no Sul, E no 
caso do "O Estado"de Florianópolis, com uma manchete inverídica: 

"Bispo de Chapecó condena FUNAI". 
Quando na "nota" consta claro 9.ue a FUNAI tentou várias vezes 

limpar a área.Mas a ação do% maus políticos junto aos Ministérios 
impediwu que isto acontecesse. 

Pessoalmente não sou contra a ida de colonos ao Mato Grosso 
ou a qualquer parte do Pais, desde que lhe sejam garantidas a legitima 
posse e uso da terra. Se dei dados estatísticos da situaçao das terras 
na Amazônia Legal, foi apenas para mostrar que D. Vicente nao estava 
a par da situaçao e dos dados publicados pela pró-pria CNBB. 

E se aparecer Qualquer manchete na imprensa, atribuida a mim, 
contra a FUNAI, no trabalho da retirada dos intrusos, pode V. Excia. 
considera—la inveridica, de antemao, pois, sou defensor intransigente 
das áreas indigenas.Sou favoravel ao Estatuto do índio quando estabe—
lece que a FUNAI pode recorrer inclusive às Forças Armadas.Claro que 
depois de aplicados os recursos normais.. 

(continua) 
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(contin.) 

ès comentrios, assim como apareceram na imprensa, eram desconexos e 
até quasi incomrreensiveis. Frases soltas e respigadas ao sabor de 
jornalistas, não dão o sentido de conjunto. 

Asnim, remetendo a V. Excia. o inteiro teor da"nota",pode ter 
a visão de conjunto da mesma. 

Quanto a critica aos Ministérios do Interior e da Agricultura, 
e verídica, apenas não foi colocada nos termos exatos de minha"nota". 

Reiterando os protestos de estima e consideração, subscrevo—me 

Atenciosamente, 

	,t°444,4 
Bispo/de ,,hapecó.' 

• 

• 

Jose'. 
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OS COLONOS , OS IMOS E 

"LÁGRIMAS DE CROCODILO" 

José Gomes, Bispo de Chapecó. 

Diante dos fatos acontecidos nas áreas indígena.: de Rio das Cobrast  
Nonoai, Xapecg e outros, 	comum ouvirem-se lamentos de que as greaa nao 
estao sendo aproveitadas, quando ha tantos agricultores sem. terrel. Inclu-
sive se chweau delatifilndio" às minguadas terras indígenas. Isto merece 
nina reflexao serena dos fatos e dos dados. Outro problema que se debate 
e a localiza ao dps colonos expulsos destas áreas. Para onde devem ir? 

1. Desconhecimento total do problema.  

Chamar de "latifundio" ã terra dos índios g uma. mistificaçgo imper-
dosvel. Apesar da "imensidgo"de alwas áreas ândeseeinee indígenas do Sul, 
a média de hectares por família de ,indios, nos 4 Estados do Sul, 4 de 
75 hectares. No Pio Grande do Sul e de 63 hectares por família(Dad9s 
colhidos na 4a.DR de Curitiba) .No caso específico de Nonoai, numa area 
de 14.910 heis., residem 238 famílias de indios e reis de 1.000 famílias 

010  de W4ffieffiffifflaws intrusos. Suponhamos que entre indios e intrusos sejam apenas mil famílias. Isto significa que cada família nao pode usar mais 
de 1? has. Evidentemente sem descontar a área ocupda pelo DGPI(Departa-
mento do Patrimônio Indígena) e os colonos que nao se satisfazem com 
14 has. 	 4 

Assim os ilidéos ficaram encurralados, sem casa, sem terra, sem ma-
tas, sem meios de subsistância. E antes que os colonos tivessem que mo-
rar em"chiqueiros",os índios abandonavam seus "latifúndios" para viver 
5 mingua ao longo as estradas ou servirem de atrsçao turística, o que 
e terminantemente proibido por lei, como no caso de Irai. E o prOpr;io 
Estado do - Fie Grando do Sul roubou dos índios uma área superior ã ares 
de Nonoai. 

2 . As Leis do País. 
A Constituiçgo Federal e o Estatuto do índio sg, claros. O Artigo 198 
da Constitulçao declara que são inalienaveis as terra indígenas e no 
seu artigo 12 declara nulos e extintos os efeitos jurídicos-de gpalquer 
natureza que tenham por objeto a posse, o domínio, a ocupaçao de terras 
habitadas por índios. 

O Estatuto do Índio, no Art. 18 declara que as Terras Indígenas nao 
podem ser objeto de arrendamento ou nuaiauer outro ato jurídico que 
restrinja o pleno exercício da posse direta pelos selvícolas. E no pará-
grafo 12 proíbe a entrada de estranhos para caça, pesca, coleta de fru-
toa ou qualquer atividades agropecuárias ou extrativas. 

Portanto a lei e clara. E a partir desta Lei era ilegal morar na 
área indigena, foi °time reduztt a cinza suas matas, foi crime continuar 
a morar na Érea, mesmo com contratos feitos no temp? do SPI.(Serviço de 
Proteçao do Indio). A Constituiçao e o Estatuto do indio invalidaram 
tais contratos. E a confuguraçao de crime e ilegalidade aparece expres-
sa na mente do legislador quando, nos artigos 34 a 38 da Estatuto do 
Índio determina que o orgge de assl.stância ao índio ( no caso a FUNAI) 
pode recorrer às Forças Armadas e a ação Judicial e extrajudicial para 
"assegurar a proteçao das terras ocupadas pelos índios". 

Os agricultores sem terra tem uma Lei, o Estatuto da Terra quaOn-
diderado o melhor do mundo. 

Passaram-se 9 anos da Constituição, 5 do Estatuto do Indio,•14 do 
Estatuto da Terra e nenhuma destas leis foi aplicada neste Pais. 

3. For que estas Leis sábias e justas ngo foram aplicadas ?  

A resposta g esta: Roliticagem, inoperância, omissgo do Ministério do 
Interior a quem estao afetos os Índios, e omissgo do Ministério da Agri-
cultura que deve aplicar o Estatuto da Terra e garantir terra aos agricu 
torve sem terra. 
A FUNAI por varias vezes tentou 
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lielpar as 4rons s fazer cumprir a lei. Mas os interesses eleitoreros 
de certpa políticos, &vidos dos votos dos colonos da Érea indígena, 
manobravam os Ministérios e estes se a—comodavam. E esta experiôncia 
a tenho na minha, carne. Em 75 batemos às porcas do Ministério da In—
terior e do Ministério da Agricultura. 

Os índios_foram a 3rnsilia com farto material que Cemostreve eua 
triste situo çao do béias.frias e a esnelhnçno de Mas terras. Os arsgsx 
asriegltorea, atravez de sou Sindicato, bateram às portas do Ministé—
rio da Agricultura, Secretaria da A grícultura. Até hoje nao se deu 
reeposta. Mus viei de fonte segura que os polltiooe atuaram raridamente 
rara que tudo fosse engavetado.E o Ministro da Agricullrura garantiu, 

em Xanxere,que os a gricultorea não seriam tirados da elrea. 
Posooalmente ~h/ a visita d 3 políticos para pedir elle -ego se 

levasse o caso para frente. Respondi peys eles sue política nao eirtraer 
no caso e as Leis de Pais exintiam e nao forra eu que as fizera. E se 
existia% un dia deviam ser oumprldas. Por isto tudo, podemos concluir 
ese os unicos responsaveis pelo neo cumprimento da Lei foram: politi—
cagem e omiseno e cnpitulreao dos 2 Ministérios. 

01,4— Indllgtiçps dos Indios. 

Diante destes. fetos o dne "rJeis do País, revolta qualnuer cowciAncin 
humana, j4 neo diSo crista, querer taxar de injusia4oa atitude dos. 
indios. Defender a vida contra injusto acressor nae o injectiça, nao 
crime, g legítire defesa. Ygo neste enenen quem e pride com armas mor—
tíferas. Tem* mata aquele que 1.mnede o desennlvinento das peeecas 
relegando—as a iniseria, a fone, e -dessutrigo, a morte lenta ao lonze 
das estradas ou nas favelas imundas. 

Se os orgaor governamentais capitularam diante de pressoea e da 
politicageml se peseedos tantos aros depoiF das sábios Leis do País, 
os Incios nao tiveram justiça¡ , eles mesmos agiram e fizeram cumprir 
a lei. 

Desde geando o cumslimento da Lei g crime? Se o Estatuto de índio 
no seu artigo 37, prevê que os indios sao partes legítimas na defeza 

de seus direitoz em juizo, cabendc—lhes a anoistnoia do TlinistÉrio 
Publ co Pederel ? 

Comparar os índios nom os laitlfundiários e Emprezas explora— 

* 	
dores) dos terras da AwazOnia Legal, e algg inqualificavel. E dizer 
qte ta  os 'tingidos seo em numero menor, e desconhece' totalmente os 
ratos, estar por fora dos scontecinentoe do pnis.r manipular frases 
bonitas pura courundir n opinião publiee. 

5. n a solu9go do Mato Grose° ?  

Serft que 4 soluçgo pare os agricultores do Pio Grande serem mande-doa 
:sara o mato Grosso ? Vejamos o que acontece no Mato Gros o. 
O Seeretrio de Interier e da. Justiça assim se manisfestou:" Ngo ha 
meie terras negociliveis no Mato Grgsso e o Estado vem encortrando 
dificuldades pare entrnger o que ja vendeu°(Estudos de C:'BB: Pnstorr) 
dr Terra, Posse conflitos, pnc. 21.Ed.1977). Serú elle em 78 ainda so—
brem ter= ? Dende 2950, ete hoje continuam os conflito~ de rareie 
entre latifundiários e rnprezas, pressionando mais de 5 mil famílias, 
obrigando—as a abandonar suas terras(Iden pag.25). 

Sere nlnda preciso recordar a morte dos Padres Rodolfo, Joao e do 
índio Simão ? 

Na Rondônia mais de 16 mil famíliau rolam pelas esta: dns A procura 
do um palmo de terra. Sao mais de 90 mil pessoas. !lavem ainda lugar 
para mais colonos do Rio Grande ? 
No Acre a situação é igual: Mais de 40 mil seringueiros jA foram 
expulsos de suas áreas, ocupadas ha mal e de 80 calos(I-lem pagar) 
Pais de 40 mil trabalhadores j4 passaram para a Bolívia e se naturalize 
ram bolivianos( Idem pag. 3.6). 
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No Pará são igualmente uns lo9 mil que estão sendo exrulsos e mnndn— 
dos para o Amazonas, pois lawmue e luçar de pobre" gdem pag. 27 
e 32 e Apândice sobre a situacao do Para, sem numeraçao de paginas) 

6. Ej232255222/•oféticas"  nestes casos todos ?  

Alguem lamnntou amue no caso de Uonoai,."na injustiça cometida pelos 
índios" as vozes proféticas se calaram. 
Nlot os verdadeiros profetas,.,os que falavam com conhecimento de cauet 
nao se oneram. Falaram a Naçao$  denunciaram os fatos. E sobre estes 
fjtos de injustiças clamorosas e que se deve chorar e nao derramar 

" lagrimas de cr2codilo" sobr,?. os sol2nos de Norma. Deve—ae chorar 
pelo fato de ngo ter aldo - dnde sol.uçeo antes doa índios fazerem justi—
ÇR por suas prol-irias maoe. 
Mas os profetas cr.o denunciaram os fatos aue ocorriam em toda a na rte 
alguns foram expulsos do País. Er? mais Comado poruqe eram eatxmhàei—
roo. Outros foram presos e torturados com infindavein interrogatórios, 
para ohrtgil—loa a confessar que a ação da Igreja era conduzida na lin 
marxista. R o'plor de tudo e que esta ideia teve eco ate no meio de 

411 	alguns Bispos.... 
Diante do.3 fatos de Noneai e outras ares indígenas, sua missão o es—
perar confiantes que a jirtiça par.',. os agrlcultoreo sem terra e pare 
os índios lenha reelizaçao plena, neste Pais de tantas e tao acertada 
Leis mac nao executadas. 

• 



Sessenta missionários ouviram, ontem, a conferência do professor Darcy Ribeiro, sobre 

antropologia. 
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A CR IYICA ef:p 3 
Manaus, terça-feirá, 17 de janeiro de 1978 

Conferência de Darcy no CIMI 
O Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), reunido no km 5 da Estrada 
do Aleixo,.prossegue com seu curso de 
indigenismo, onde são abordados te-
mas sobre antropologia e teologia. 

Ontem, dentro do programa do curso, 
o Professor Darcy Ribeiro, especial-
mente convidado, proferiu conferên-

cia sobre antropologia. 

O Professor José Oscar Beozzo, outro 
convidado, especialista em história da 
Igreja, coordenará os trabalhos do cur-
so amanhã e depois, que versam sobre 
sua especialidade. 

Dom Tomas Balduino, presidente do 
CIMI, deverá chegar a Manaus no pró-
,:irroe dia 25, quando o curso já se 
encontrara em seu segundo ciclo. 
(Página 3) 

D. Tomas Balduino chega 
dia 25 para curso do CIMI 
O Conselho Indigenista Missionário 

continua reunido no km 5 da Estrada 
do Aleixo, num curso de indigenismo 

'onde são abordados temas específicos 
sobre Antropologia e Teologia. Para 
encerrar o curso, chegará a Manaus dia 
25, o presidente do CIMI, Dom Tomas 
Balduíno, já no segundo e último ciclo 
do encontro, que reúne cerca de 60 
missionários. 

O programa consta de dois aspectos 
básicos, sendo o primeiro, a parte mais 
antropológica do problema e o segun-
do, a parte teológica. O curso tem co-
mo objetivo oferecer aos missionários, 
uma ocasião própria para aprofunda. 
mento de seus conhecimentos sobre os  

assuntos em pauta, sendo os missioná-
rios, em sua maioria de prelazias da 
Amazónia. 

CONTRIBUIÇÃO DA ANTROPOLOGIA 

Desde o dia 15 o conferencista Dar-
cy Ribeiro . está falando a respeito da 
contribuição 	da antropologia para a 
compreensão dos povos indígenas. O 
professor Darcy Ribeiro, profundo co-
nhecedor do assunto, é um dos maio-
res antropólogos do Brasil e autor de 
vários livros sobre o assunto. Pertence 
ainda a Darcy Ribeiro a parte da polí-
tica indigenista oficial (apanhado his-
tórico e especialmente legislativo atual  

— Estatuto do Indio). 
Já o professor José Oscar Beozzo, 

especializado em história da Igreja, 
coordenará, nos dias 18 à tarde e 19, o 
processo histórico de contato dos ín-
dios da Amazônia com a sociedade na-
cional (frentes pioneiras e história da 
Igreja na Amazônia). Haverá ainda te-
mas como: modelo de desenvolvimen-
to --- situação dos camponeses e pro-
blemática da ocupação de terra) nos 
dias 21 e 22, coordenado pelo profes-
sor Carlos Alberto Ricardo e Teologia 
da Missão — perspectivas futuras —
com coordenação do Pe. Joaquim San-
chez e colaboração de D. Tomas Bal-
duíno. 



MissionáAos denuíiCiam a 
.invasão cio território índio 

Em documento final distri 
bulido ontem, à imprensa, reli-
giosos e leigos que participaram 
no período de 13 a 28 deste 
mês, em Manaus. do segundo 
curso de indigenismo para mis-
sionários da Amazônia, promo-
vido pelo Chni, dizem esperar 
"que a anunciada abertura po-
litica seja benéfica a defesa 
dos direitos dog_ índios, que são 
os que mais sofrem quando do-
minam a força e o arbítrio" e 
"que o povo brasileiro, encon-
tre um meio de garantir a so-
brevivência dos povos indíge-
nas representando na 7..e.pula-
ção do País, menos de 0,2 por 
cento". 

No documento é feita uma 
série de denúncias. A primeira 
delas quando os missionários a-
firmam ser um dever "chamar 
a atenção da opinião pública 
nacional para casos especial-
mente chocantes, como o mas- 

sacre dos Waimiri-Otroari que 
resistiram e resistem a invasão 
de seu território, mesmo quan-
do varridos a bala para dar pas-
sagem a BR-174, depois de re-
jeitarem uma pacificação ca-
prichosa que contra o próprio 
Estatuto do índio vinha desa-
lojá-los de seu habitat natural. 
E até hoje a Funai continua 
dando cobertura a esta 4~ 
de_ bárbaros". 

Criticam a não demarcação 
das reservas pela Funai acres-
centando que a demarcação fei-
ta por Rondou em 1917 foi em 
.1973 reduzida e alterada dei-
xando a maioria das grupos fo-
ra dos limites atuais que estão 
ocupados pelos fazendeiros mais 
poderosos da região. Outras de-
núncias feitas no documento: 
perto de Altzmira os pacíficos 
arara estão cercados por lati-
fúndios e colonizações do Mera 
e Cotrijuí, privados de seus ter-
renos de caça e de cultivo. 
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Religiosos discutem problemas indígenas 
— Cerca de 50 religiosos — padres, freiras e leigos — de 

todas as prelazias da Amazônia, sul de Mato Grosso, 
Paraná e Rio Grande do Sul, estão reunidos ddde sexta-
feira à tarde, aqui em Manaus, na "Casa Jordão", dos 
Padres Salesianos, na Estrada do Aleixo, quase 10 
Quilômetros, do centro da cidade, participando do 
quarto Curso de Indigenismo, promovido pelo CIMI —
Conselho Indigenista Missionário 

Explicou ontem à tarde o coordenador do Curso 
Antonio Brando, um missionário leigo, que "o objetivo 
especial destes cursos é oferecer aos missionários uma 
ocasião própria e acessível para atualizarem e aprofun-
darem seus conhecimentos de antropologia e teologia" 
-- verdadeiramente os dois temas mais importantes da 
reunião . Os problemas da antropologia serão debatidos 
na primeira parte do curso, e os aspectos teológicos e 
eclesiais, na segunda e última parte do curso, que en-
cerra no dia 28 de janeiro, e que contará com a presença 
do presidente do CIMI, Dom Tomaz Balduino, que 
deverá chegar a Manaus no dia 18. 

Os três cursos de indigenismo foram realizados em 
Goiânia, em 1976; um Ijui, no Rio Grande do Sul, em 
1976 e o terceiro, em Belém, em julho do ano passado. 

A experiência dos cursos anteriores "acrescenta o 
coordenador 	demonstrou ser esta uma 
ocasião muito rica para o intercâmbio entre antropó-
logos, teólogos e missionários que vivem e experimentam 
no dia-a-dia todos os conflitos e contradições que o nosso 
indio vive". 

Disse ainda que o número de participantes do curso foi 
até superior ao previsto. Estavam inscritos 47, na 
maioria representantes das prelazias da Amazônia. 
Ontem à tarde iniciou a série de "exposições dessas ex-
periências" com os indios. Os expositores são religiosos 
que executam missões, e alguns  são  funcionários da 
Funai, que denunciaram experiências nocivas e pre-
judiciais à civilização indigena. As exposições sobre a 
situação das populações indigenas da região deverão en-
cerrar amanhã, e estão sendo coordenadas pelo profes-
sor Carlos Alberto Ricardo, da Universidade de Cam-
pinas. 

Dentro do programa sobre antropologia, serão feitas 
palestras sobre a "contribuição d a Antropologia para a 
Compreensão dos Povos Indígenas" — que será pro-
ferida pelo professor Darcy Ribeiro —; a "Politica 
Indigenista Oficial" — com avaliação histórica da le-
gislação atual —; "O Processo Histórico do Contato dos 
Indios da Amazônia com a Sociedade Nacional"; 
"Modelo de Desenvolvimento" -- abordando-se pro-
blemas do homem do campo e a ocupação da terra —; e 
"Problemas Decorrentes da Fricção Interétinica". Sobre 
teologia serão abordados os seguintes temas; "Teologia 
da Missão — linhas de Ação das Missões 	que será 
coordenado pelo padre Joaquim Sanchez, coordenador 
de pastoral da Selva Peruana do Centro de Estudos 
Teológicos da Amazônia. 

DARCY RIBEIRO 

As palestras do professor Darcy Ribeiro, que chegou 
ontem a Manaus são aguardadas com muita expectativa 
pelos participantes do curso. Darcy Ribeiro foi ontem à 
"Casa de Jordão", na Estrada do Aleixo fazer um con-
tato com os missionários. Numa entrevista durante seu 
retorno à cidade, ele falou sobre alguns problemas in-
digenas. Disse que desconhece qual a verdadeira posição 
da Funai no caso com o Summer Institue Of Linguistic. 
Porém, acrescentou que a retirada do Summer dos pos-
tos indígenas não é a melhor fórmula. "Retirar os mis-
sionários é muito simples, mas quem colocar no lugar 
deles"? — perguntou o professor. 

Segundo Darcy Ribeiro, não haverá como a Funai 
cobrir as áreas anteriormente trabalhadas pelos mis-
sionários do Summer. Em algumas tribos vai ocorrer um 
isolamento total porque não existe — até agora — um 
trabalho definido do governo quanto a substituição do 
Summer. Em sua palestra de amanhã o professor Darcy 
P inteiro fahurá sihre Estatuto do !Aio. 
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JORNAL DO COMERCIO  MANAUS — Sábado, 14 de janeiro de 1976 

Curso de indigenismo está 
sendo realizado pelo Cimi 

O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, 
está realizando um curso de Indigenismo, que 
teve início ontem e vai até o dia 28 de janeiro, 
isto é, 15 dias intensivos, na estrada do Aleixo 
Km 5 — na Casa Jordão que tem como objetivo 
especial de oferecer aos missionários, uma oca-
sião própria e acessível, para atualizarem e a-
profundarem seus conhecimentos de antropolo-
gia e teologia. 

O programa consto de dois pontos básicos: 
o primeiro é a parte mais antropológica do pro-
blema e o segundo a parte mais teológica e ecle-
sial. A experiência dos cursos anteriores mostra 
que esta ocasião, a da realização de mais um 
curso, o quarto, já realizado, uma ocasião rica, 
para um intercâmbio entre antropólogos, teólo-
gos e missionários que vivem e experimentam no 
dia a dia, todos os conflitos e contradições que 
nosso índio vive, onde será dada também grande 
importância às experiências concretas que tra-
rão os missionários. 

Os inscritos para este curso, de Indigenismo, 
são na maioria de Prelazias da Amazônia, bem 
como missionários de outros Estados do Brasil, 
como Norte do Mato Grosso, Sul do Mato Gros-
so, RS, PR, etc..., abrangendo um total de 47 ins-
critos. 

Este curso conta com a colaboração direta 
da CNBB, região Norte I, sendo organizado em 
conjunto SIMI-CNBB Norte I. 

1. Análise da situação atual das populações 
indígenas da região: dias 14 e 15. Coordenado 
pelo Prof. Carlos Alberto Ricardo, prof. da Uni-
versidade de Campinas. 

2. Contribuição da Antropologia para a 
Compreensão dos Povos Indígenas, (conceitos 
fundamentais, principais correntes e suas contri- 

buições específicas...), dias 15 à tarde até 17 ao 
meio dia, coordenado pelo Prof. Darci Ribeiro, um 
dos antropólogos de projeção no Brasil e no ex-
terior, autor de vários livros conhecidos. 

3. Política indigenista oficial: (apanhado his-
tórico e especialmente legislação atual — estatu-
to do índio), dia 17 à tarde e 18 pela manhã, co-
ordenado pelo prof. Darci Ribeiro. 

4. Processo histórico de contato dos índios 
da Amazônia com a sociedade nacional (frentes 
pioneiras e história da Igreja da Amazônia), dias 
18 à tarde e 19, trabalho este coordenado pelo 
Prof. José Oscar Beozzo, especializado em his-
tória da Igreja e autor de diversos Livros publica-
dos. 

5. Modelo de desenvolvimento (situação dos 
camponeses e problemática da ocupação de ter-
ra), nos dias 21 e 22 de janeiro, coordenado pe-
lo prof. Carlos Alberto Ricardo. 

6. Problemas decorrentes da fricção inte-
retnica (problemática da integração, nos dias 23 
e 24 de janeiro, coordenado pela profa. Cormem 
Junqueira, coordenadora do programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da PUC de SP e 
autora de vários livros. 

7. Teologia da Missão — linhas e ação das 
Missões — perspectivas futuras — nos dias 25, 
26, 27. e 28 de janeiro, trabalho este coordena-
do pelo Pe. Joaquim Sanchez, coordenador de 
Pastoral da Selva Peruana, do Centro de Estudos 
Teológicos da Amazônia (C.E.T.A.). Também con-
tará com a colaboração direta de Dom Tomas 
Balduino, presidente do CIMI e bispo de,Goiás. 

8. À noite está prevista a exposição e dis-
cussão de experiências concretas que os diver-
sos missionários vem fazendo suas regiões. 

4 
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Nosso e=dereço: 
SECRETARIADO DO CIMI  
Caixa Postal 10-2382 ' 
70000 - Brasília -DF 

BRASIL 
Ano 4 - n2 21 - junho de 1975 

INFORMATIVO DO CIMI - CONSELHO INDIGENISTA MISSIONIRIO 
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lg ASSEMBLEIA NACIONAL  DE PASTORAL INDIGENISTA 

Um acontecimento da maior importân 
cia para todos os interessados na 
problemática indigenista brasilei-
ra - a realização da ASSEMBLEIA 
NACIONAL DE PASTORAL INDIGLNISTA 

em Goiân2,á2  GO, reunindo pela p/-1 
meira vez, pessoas engajadas num 
trabalho de base, leigos, padres, 
freiras, miscionrios, bispos. 
Aguardem a nossa Rróxima,edição! 
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INFORMATIVO DO CIMI - CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO 
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- Nosso en-dei-eço: 
SECRETARIADO DO CIMI 
Caixa Postal 10-2382 
70000- Brasília - DF 

BRASIL 

• 

iPASSEM3LÉIA NACIONAL DE 
PASTORAL INDIGENISTA 

ESPOLIAÇÃO DOS INDIOS NO SUL 

CONGRESSO EUCARISTICO DE. MANAUS---_____ 

E O INDIO 

PROBL EMA 	AINDA É 	TERRA 	EM 

MATO GROSSO 

documen.t o: -proclamação de 

alcatraz 
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- ESTUDANTES DO RIO SOLIDARIZAM-SE 
COM O CIMI - p. 3 

- /a. ASSEMBLÉIA NACIONAL DE PASTORAL 
INDIGENISTA: em debate a situação 
indígena em nível nacional - 

- AS DECISÕES DO NOVO CONSELHO -.12. 8 

- BREVE HISTÓRICO DA ESPOLIAÇÃO DOS 
ÍNDIOS NO SUL - p. 9 a 13 	 • 

- OS DESAMPARADOS ÍNDIOS DO POSTO GUA 
- RITA - RS - p. 14 e 15 	 — 

- ENCONTRO DISCUTE SITUAÇÃO INDÍGENA 
DA REGIÃO SUL- p. 16 e 17 

- IGREJA EVANGÉLICA TAMBÉM ORGANIZA 
ENCONTRO - p. 17 

- EM MATO GROSSO O PROBLEMA AINDA É 
TERRA - p. 18 e 1$ 

- O CONGRESSO EUCARÍSTICO DE MANAUS E.  
A QUESTÃO INDÍGENA - p. 20 a 

- DOCUMENTO: 
PROCLAMAÇÃO DE ALCATRAZ - p. 23 a 
26. 
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de Guarap 
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boletim 

do CIMI 
Nosso endereço: 
SECRETARIADO DO CIMI 
Caixa Postal 10-2382 
70000 - Brasília - DF 

BRASIL 
Ano 4 -n9 24 - novembro/dezembro de 1975 

INFORMATIVO DO CIMI - CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO 

-NESTE 	  
OS TAPIRAPE DEFENDEM SUAS TERRAS E OS MISSIONÁRIOS 

número: PASTORAL INDIGENISTA: ENCONTROS DE FREDERICO WEST- 
PHALEN - RS E GUARAPUAVA - PR 

DOCUMENTO: CONCLUSÕES DA la. ASSEMBLEIA DE PASTO-
RAL INDIGENISTA. 
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- OS TAPIRAPÉ DEFENDEM SUAS TERRAS E OS MIS 
SIONÃRIOS - p. 5, 6, 7, e 8 

- POLÍCIA FEDERAL INTERROGA - p. 8 e 9 

- RICOS ANTROPÓFAGOS - p. 9 e 10 

- CIMI PROMOVE CURSO - p. 10 

- KAYABI E APIAKÁ JA TEM TERRA p. 11 

- OPINIÃO DO LEITOR - p. 12 e 13 

- 19 SIMPÓSIO DE ESTUDOS MISSIONEROS -
p. 13 e 14 

- ENCONTRO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. 
15, 16, 17, 18 e 19. 

- CONCLUSÕES DO ENCONTRO DE GUARAPUAVA-PR 
p. 20, 21, 22 e 23 

- A ENCARNAÇÃO MISSIONÁRIA - p. 24, 25, 26, 
27 

- DOCUMENTO: CeNtAUSÕES DA 19 ASSEMBLEIA NA 
CIONAL DE PASTORAL INDIGENISTA 

p. 28, 29, 30 e 31. 
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boletím 	 Nosso Endereço: 

1 	
SECRETARIADO DO CIM 

do C IM  Caixa Postal 10-2382 
70.000 — BRASÍLIA — DF 

Brasil 
Ano 6 - n9 39 - jul ho/agosto de 1977 	  

INFORMATIVO DO CIMI — CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO 
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CUIABÁ: participantes do Curso de Linguistica 

o 

19 ENCONTRO PAN-AMAZÔNICO DE PASTORAL INDIGENISTA 

CURSOS: INDIGENISMO E LINGUISTICA 

BARBADOS II: HISTÔRICO E DECLARAÇAO FINAL 

ASSEMBLEIA DE PASTORAL INDIGENISTA EM BELEM 

Assembléia de Chefes na Aldeia Tapirapé 
(Santa Terezinha - MT) 

Representantes dos Xavante, Bororo, Nambikwara, Pareci 
✓ (aingang estiveram reunidos dias 7 e 8 de agosto com seus 
-,nãos Tapirapé. 

Auitetekãto'í (foto) , filho do chefe Txakuíjcpaní, coorde-
m a reunião, em que o principal assunto foi a defesa das 
:arras indígenas. 

No final do encontro, dois pais-de-familia Tapirapé via 
..=w-am a BrasTlia com cinco Xavante para exigir da Presidén: 
• da Funai uma explicação sobre os sucessivos adiamentos 
zi demarcação da Reserva Tapirapé. 

No pr5ximo Boletim, todos os discursos dessa Assembléia 
• Chefes. 
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gualmente, transitam_ pelas ãreas ladrões e bandidos ç_e iem 
dilapidando o patrimonio indígena. 

Não bastassem esses meios, mediante os quais a nossa so-
ciedade efetiva sua dominarão sobre os povos indígenas, ou-
tros meios .7,  mais sutis -sao empregados com o mesmo firo, le-
vando a morte aos nossos Tndios. Dentre esses meios, destaca 
mos a cachaça. No Posto IndTgena de PeruTbe (SP), um senhcx 
conhecido pelo nome de "Espanhol", hã 10 anos, produz cacha-
ça, dentro da ãrea indTgena. Frequentemente, Tndios rece5em, 
como pagamento por seu trabalho braçal, pela venda de cere-
ais ou por seu artesanato, nada menos que cachaça. A bebida 
alcoOlica e facilitada ao Tndio, inescrupulosamente, a;esar 
da proibião do Estatuto do Tndio e dos apelos feitos ;elos 
preprios indios, em suas ultimas Assembleias e Encontros. 

Este quadro, onde fica caracterizada a dominação e cpres 
são que sofrem as populações indígenas do nosso Brasil, e di 
responsabilidade de todos n6s, de todo o povo brasileiro:que, 
de uma forma ou outra, justifica ou se beneficia da explora-
ção destes Povos. 

Por isso, cabe a todos nOs brasileiros a obrigação de mu 
dar esta realidade, devolvendo ao INDIO a sua historie fim—
de que, ele mesmo, possa anunciar ao Pais, ã sua Pãtria, os 
valores sabiamente cultivados durante milenios e que 	:eus 
semeou em suas Comunidades. 

Pe. Egon DionTsio Heck (SC) 
Pe. Geraldo Eugenio Saleme ;SP) 
Pe. Helio Welter (RS) 
Pe. Egydio Schwade (DF) 
Wilmar D'Angelis (PR) 

LEIA NESTE NÚMERO: 

- CANTO FUNERAL - p. 3 e 4 

- PRIMEIRO ENCONTRO PAN-AMAZONICO DE PASTORAL IND1 E-
NISTA - Documento gínal p. 5 a 10 

- CURSO DE INDIGENISMO - Documento gna/ p. 11 a 15 

- CURSO DE INTRODUÇÃO A LINGUISTICA - Avatíaçao, ctZ-
tíca4 e 3ugutõe4 parca o guta to - p. 16 a 18 

- II ASSEMBLÉIA DE PASTORAL /NDIGENISTA DO REGIONAL 
NORTE II - Conclu46e4 da 44embleía p. 19 e20 

- CARTAS: Tuchaua FleíAmíno Raimundo Pekeíila p. 21 
-Catta de um chege de Puta - p. 23 
-Dom Pedto Paulo Koop pata Alvato V ai Boa4 

23 
- Aivatw Vítia4 Boas, chefie da Ajudané..ía_de Bau-
Au,a D. Pedro Paulo Koop, bí3po de Línis p. 25 
- Con4elho Díocuano de Paótotal da Diocese de 
Lín4 - p, 25 e 26 

- BARBADOS II: 
-Hí4t6tíco p. 27 a 30 
-Declataçao de Batbado3 II - p. 30 a 33 

- DOCUMENTO DE GUARARAPES: p. 33 a 35 

CONTRIBUIÇÕES AO'BOLETIM DO CIMI': 

Aos interessados em receber o Boletim do CIMI pedimos 
uma contribuição.de cr$ 50,00 anualmente. Este valor 
poderã ser enviado por cheque ou vale postal, em nome 
de IVO SCHROEDER, no endereço do CIMI. 
Indios e missionãrios continuarão recebendo gratuita-
mente o Boletim. 

As ilustrações nas páginas 5 e 27 são de Mundo Shuar 
(centro de documentação, investigação e pubí.icaçoes 
do Equador). 
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Tive uma pãtria. 

venderam. 

 

Tive mãos: 

dedeparam. 

 

1978: 

ANO- LIMITE 

DA DEMARCAÇÃO 

DAS TERRAS INDÍGENJ 
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BOLETIM DO CIMI 

NESTE NÚMERO: 

IMMO: O PRIMEIRO DONO DA TERRA - p. 3 e 4 

11 ASSEMBLEIA NACIONAL DE PASTORAL INDIGENISTA - p. 5 

- Intnodução - p. 6 
- Concluou da II Auemb/Jia Nacconai do C1M1 
- Comunccado - p, 14 
- 1975-197 7  : dom anoe de cano hada - p. 15 

49 CURSO M1SSIONÃRIO DE 1NDIGENISMO -(Manaum - p. 19 

- Conauúu - p. 21 
- Comun,ccado do 29 Curso de Indigewumo pata M.()ionã-

Ai04 da Amazanut - p. 25 

REUNIÃO DA DIRETORIA DO CIMI - p. 28 

- Nota de Solídakíedade acá Indio3 e mí~njulio3 do 
Pananã - p. 29 

- CIMI-FATOS... p. 31 a 33 

NOTA DO CIMI SOBRE EMANCIPAÇÃO DE GRUPOS INDÍGENAS - p. 33 

Errata:  no Boletim do CIMI n9 43 -"10a  Assembleia de Chefes 
Indígenas", a foto da contra-capa é de Txãwiritxowi 
(Jose Antonio), índio Tapirape. O discurso dessa pa-
gina, porem, e de ÃwieteCto'i (Jose Miguel), 

CONTRIBUIÇÕES AO BOLETIM DO CIMI: 

Aos interessados em receber o Boletim do CIMI, em 1978, pedi-
mos uma contribuição de cr$ 70,00. Este valor poderser en-
viado por cheque ou vale postal, em nome de IVO SCHROEDER, no 
endereço do CIMI. 

- 35 - 

de honra de uma administração, qualquer que seja ela, 
principalmente quando estes critérios são estabeleci 
dos sem a participação ou ã revelia dos maiores in1  
teressados: os índios. 

Para concluir, cumpre esclarecer que o CIMI vem 
insistentemente lutando em favor da auto-determinação 
dos povos indígenas, o que o Gal. Ismarth, taxan-
do-nos de 'extremistas', confunde apressadamente 
com emancipação totl". 

Com esta proposta de auto-determinação, dirigida, 
alias, ao Poder Legislativo e não ã FUNAI,,'/ estamos 
entendendo a superação da tutela, pore-m, /Com a na- 

	

debutenção da assistencia ao índio. O indió 	sempre 
lereve e tem condições de agir por conta própria, por 
isso pode dispensar a tutela, mas precisa, 	obvia- 
mçnte, de mais a mais ser defendido e assistido em 
face da nossa sociedade que o envolve. Por 	conse- 
guinte, não se trata de uma lei a mais para ele, mas 
talvez de uma lei a menos, a sunressão da tutela , 
com plena vigência da assistencia. 

Goiânia, 18 de fevereiro de 1978 

Dom Tomas Balduino 
;34. 	 Presidente do CIMI. 

• 
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BOLETIM DO CIMI 

INFORMATIVO DO CIMI -  CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO' 

Caixa Postal 10-2382 

70000 - BRASILIA - DF (Brasil) 

"sem-terra" (dez milhões de famílias, segundo dados 
do INCRA). Na época em que foi promulgada, a legisla 
çãooPtutelar o foi com o intuito de proteger o índio 
rio contato com a sociedade envolvente. Logo, a eman- 
cipação, revogando aquelas . leis, constitui-se 	em 
verdadeira agressão aos indígenas, pois com essa me- 
dida demagógica quer o sistema retirar do índio 	a 
pouca segurança que ainda lhe confere a dita legisla 
ção tutelar, no que diz respeito à sua cultura 
suas terras. Será o golpe de misericórdia para o ín-
dio brasileiro, desfechado diante da indiferença do 
órgão pertinente - FUNAI e da passividade da popu-
lação, que talvez ainda não tenha compreendido /que o 
problema do índio não se restringe a ele, pois'-inte-
gra um plano maior, adequado ao modelo desenOlvimen 
tista gerado pelo sistema capitalista, e cujo aforis 
ma, em termos de Brasil, tem sido "deixar o bolo cres 
cer para depois dividir". Este "bolo" deve crescer 'n 
custas do povo, a quem se impos o papel da produtivi 
dade máxim4 a mínimo custo, e ao qual agora se pretjil. 
de juntar-á população indígena brasileira. Sintoma 
flagrante desse processo é o descumprimento da letra 
do art. 65 do Estatuto do índio que-, em 1973, estabe 
leceu o prazo de finco anos para 	o Poder Executi 
vorealizasse a d5-Marcação das árlWindlgenas. Nes= 
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like último ano do-prazo, constata-sia..que a maioria da 

uelas área4xão foi ainda demarcada. No dia do Ín-
dio de 1978, a Associação Nacional de Apoio ao índio 
chama a atenção do povo para o drama indígena, pois 
apenas a opinião pública conscientizada poderá 
-fluir para deter o processo de exploração, espoliação 
e-extermínio a que estão sendo submetidos nossos ir-

„ mãoá índios. 

Em 19 de abril de 1978. 

ANAI-Ijui, AN/kl-Porto Alegre e ANAÍ-Pelotas 

1 

 

NESTE NÚMERO: 

  

 

DEPOIS DE RIO DAS COBRAS, NONOAI SE LEVANTA - p. 3 e 4 

DAS RUMAS DE SÃO MIGUEL, O COMPROMISSO - p. 5 a 1.6 

Pico clama Indígena - p. 8 
COMPROMISSO - p. 16 

CONCLUSÕES DA IVa. ASSEMBLÉIA DO REGIONAL SUL DO CIMI - Chape-
c-5 - p, 17, 18 e 19 

- SOLENTINAME NÃO EXISTE MAIS - p. 20, 21, 22 e 23 

CIMI - FATOS - CIMI - FATOS 	p. 24 a 34 

Re/ata-Ax.o mggielque &men buscava mine/cio - p. 24 

Da/Lay Ríbei.n-rrA~ "emancípação" do indío - p. 25 
. 	. 

O novo ê a corw„ancia do indío - p. 29 

Indco4 Xavante4, a attação de;ontem no Zoolb-g.co - p, 30 

No cha do Indo, uma nota de pututo - p, 30 

Colono4 culpam Funaí pelo congxto c.= Kaíngangb em Nonoaí 

 

MANIFESTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO INDIO 
NO DIA DO ÍNDIO DE 1978.- p. 34 e 35 

  

Cf! Proclama Indicaria fle P. P. Cnsaldá- lira 

CONTRIBUIÇOES AO BOLETIM DO CIMI: 

Aos interessados em receber o Boletim do CIMI, em 1978, pedi-
mos uma contribuição de cr$ 70,00. Este valor poderâ ser enviado 
por cheque ou vale postal (agência 10 de Brasília), em nome 	de 
Ivo Schroeder, ao endereço do CIMI. 
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BOLETIM DO CIMI 

INFORMATIVO DO CIMI - CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO 

Caixa postal 	10-2382 

70.000 - BRASÍLIA DF (BRASIL) 

NESTE NOMERO: 

- OS ÍNDIOS FAAAM; CONTRA O GOVERNO - p. 3 

- CARTA AO LEITOR - p. 4 

- DEPOIMENTO DE CELESTINO 	p. 5 a 11 

- OPERAÇÃO MACONHA 	 12 a 30 

- MEMORANDO N9 073/ AJBC/ 78 - 	p 31 

- RELATORIO 	 p 33 a 42 

- AÇOITE 	 p 43 

CAPA: FAC-SÍMILE DO DEPOIMENTO DE CELCEST1NO GUAJAJARA, PRESTADO 
AO CHEFE DA AJUDÃNC1A DE BARRA DO CORDA - MA. 
MONTAGEM: CRISTINA 

Ir 
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ANO 8 - N2  54 	MAR. 	DE 1979 

CADERNO N9 1 

O destino 
dos 
ómancipados 

CONCLU- 

INDO QUE NESTA DATA NA QUAL EXPIRA O PRAZO DE 
:404 

'DEMARCAÇÃO DAS ÁREAS INDTGENAS, EXIGIMóS 	QUE 

SEJA CUMPRIDO O QUE MANDA A LEI E QUE SEJA RAS 

GADO O PROJETO DE LEI DE EMANCIPAÇÃO DA AUTORIA 

DO SR. MINISTRO RANGEL REIS." 

Olistsaik 

boletim 
do c ¡ml 

nieLb) P. (1920/ 



meti ei) 	9.23 

BOLETIM DO CIMI 
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO 

CAIXA POSTAL 10-2382 

70.000 BRASILIA - DF (BRASIL) 

LEIA NESTE NÕMERO: 

- UMA PALAVRA PREVIA 
	

p. 3 

- A MARCHA DA EMANCIPAÇÃO (CRONOLOGIA) - p. 5 a 13 

- O PROJETO ( INCONSTITUCIONAL E MAL-INTENCIONADO) DE EMANCIPAÇÃO 

DOS SILVÍCOLAS E COMUNIDADES TRIBAIS BRASILEIRAS 	- p. 14 a 17 

- SOBRE A MINUTA DO DECRETO DE EMANCIPAÇÃO DO ÍNDIO 	- 	18 a 20 

- UM MINISTRO AGRIDE OS ÍNDIOS 	p. 21 a 28 

- PARECER CONJUNTO DOS ANTROPÔLOGOS SOBRE A EMANCIAPAÇÃO DAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 	 - p. 29 a 31 

- O ÍNDIO: SUA CAPACIDADE JURÍDICA E• SUAS TERRAS 	- p. 32 a 35 

- MINUTA DO DECRETO DE EMANCIPAÇÃO 	 - p. 36 a 38 

- A PROPõSITO DA MINUTA DO DECRETO DE EMANCIPAÇÃO DOS ÍNDIOS - p.38 e 39 

- ATO PUBLICO - SÃO PAULO - Pkonuncíamento3 do D. Toma Ba/dulno - Ne/ 

4on Xanyte, Daníe/ Ma-tenho - p. 40 a 43 

- A CARTA DA INDIAN RIGHTS 	 p. 44 e 45 

- DEPOIMENTOS E EXIGÉNCIAS DA ASSEMBLÉIA DE CHEFES INDÍGENAS - p. 46 a 48 

CAPA: FOTOS - GOIANO E ANTONIO CARLOS MOURA 

TEXTO - Documento 6ínal da Asemb/Jía Lnagena de Goía3 

MONTAGEM - Equípe do Bo/etím 

PARTICIPARAM NA ELABORAÇÃO DESTE CADERNO, A EQUIPE DO CEI-CEDI-SP 

E O BOLETIM DO CIMI. 
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IN:0NTIVO DO CIMI - CONSELHO INDIGEN1STA MISSIONÁRIO 

CAIXA POSTAL 10-2382 
70.000 BRASILIA - DF (BRASIL) 

LEIA NESTE NÓMERO: 

INCI)AÇÀO AO GENOCÍDIO -p 3 c 4 

A M7SSA DA TERRA-SEM-MALES - p. 5 a lf 

- A GV-RRA SEM TREGUAS VOS XAVANTES 	p. 19 a 22 

- QUAL SERIA A NACIOMALIDADE DE CHIM 7 - p. 23 e 24 

- POD... OS MISSIONÃRIOS EVANGELIZAR OS ÍNDIOS 7 	P. 27 a. 33 

- IGREJA DO SUL DE MO GROSSO PLANEJA PASTORAL 

INDIGENISTA - p. 34 e 35 

- DOCUMENTO FINAL DO CURSO DE ALCOSAÇA 	p. 35 e 36 

A MORTE DO Pe. SCOLLARO 	p. 37 

- CIMI-FATOS 	- p. 35,39,40 

- CARTA ABERTA 2Ç NAÇÃO BRASILEIRA - p. 40 

- HENFiL - 	p. 41,42,43 

2APA: Desenho de. WILMAR 

Texto de. PEDRO CASALDUIGA e PEDRO TIERRA 

Ii 


