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DAVID NASSER 

Presidente 

um dia Vossa 
• Mercê apear na Serra do 

Renca'dor, lá pelas ban-
das do Xingu, saberá 
que um bando de. !ou-
eq,s cria ..as bases da 

invernada de bois 
aa todo o mundo. Antes 
da ano - 23C3, mais de 
	des de cabe- 

çca 	pastando 
naquela área quesa pla-
na e da melhor terra de 
coloniã..-a, em nada fi-
cando a dever às gle-
bas do Novíssimo Pa-
raná. Cinqüenta por 
cento do mato de cada 
propriedade é derruba-
do e o restante fica pa-
ra o melhor pasto. Ban-
deirantes de fibra, ho-
mens de têmpera ele 
aço, chegaram àquelas 
planícies há alguns 
anos e ali deixaram os 
ma:hores anos de sua 
vida .aei no Zezinho, 
de 	atuba. Rico, ri- 

quíssimo, riquérrimo — 
despejou-se no Xingu 
contra a vontade.- da fa-
rnlia, e de pára-quedas 
iniciou a abertura de 
uma fazenda. Levava 
os-  burros anestesiados 
no aviãozinho. Os por-
cos, os bezerros, as no-
vilhas viajavam pelos 
ares, pois não havia es-
trada. Hoje, a BR-80, 
que parou inexplicavel-
mente a poucas - cente-
nas de km de Brasília, 
passa em sua porta. O 
Zezinho apanhou ma-
leita, comeu peixe de 
rio durante meses, mas 
deixou „...a sua marca. 
Assim "sucedeu ao 
Ariosto da.Riva, ao Abe-
tarda Vilela, ao Orlan-
do Ometo e seus ir-
mãos, ao, Marcelo, do 
Nacional, 'ao • pessoal 
do Bordon, ao Renato 
de Almeida Prado  

alma 	pioneiros. 
que pcfaiarn aplicar aas 
recursos • no bem-aaa-, 
da cidade, espec, 
gozar no 	.-aaa 
eram paulistas e rn.aa:-
ros, tinham espírito aa 
bandeirantes, acreal..a-
ram na Revolução — 
forarfi plantar a sua es-
tância na terra viram 
do Xingu. Assim suce-
deu a mim, que preari 
o Suiá-Miçu a 
E sem o auxílio 
Sudann, criando boi., 
vez da mulheres. Fual-
dente, não deixe qaa 
esperança se retire da 
Xingu, tangida pela sub-
versão. 

r 

rsoião ara 

de posse:ros e 

'de-obra escassa. 
a _qualorl. 
que chegasse pw 
bem recebido, t.",ha: 

de chão ..:a 
plantar e comer. 
balho não falta. 
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JOÃO IV 	Li ST A 
do Gjor.-;,:::;) a j.; 
contra o tralfso 
aclube,:ão de torre paro 
futuras gusrrilhas rac- 
regiJs,  tj0 J'is!,::ne, do 

sil e t•::ro paro da 

Luta 	 O (i'CID."-
no de 1-.)pto Gr:abar', 

da Secretaria C.1.5 Segurar. a 
faz o que pode. la:a 
uma repprta,gern do ap. 
tgi:77cia. para ,avi,•a,- moi Tr.::: 
e roparcussüt no extor:or. 

.. 	• 

c.).  Likro. Sou nome, Anto- 
nio dias. "Era minha função 
— confessou — desviar os  
homens que eu mesmo con- 
tratara na vila, /evando-os 

p::rai o Cabeça Branca, que 

o; venderia a outras fazen- 
das. Depois, o lucro era ra- _ .  
: -)adc entro o administrador 
,:'a fozonda prefuo'icada, 	 o  

Aliv• -•ça Branca e eu." Só do 
propriedade, quase 300 ; 

ho,mena foram  retirados e 

c,:,, ncluzidos a outras, a 100 
cruzeiros  por cabeça.  Co 

paCca vendidos ficavam livres 
das dividas,  dos acliantamen• 
.:as, E es,s‘e era o seu lucro. 

O TRAFICANTE DE  1-10-
,•,..NS. Francisco Munhoz, o 
Cabaça Branca, vaio da 

Mogiana  (São JoJio da 

Boa Vista) e em Mato Grosso  
tiodica a comprar  paus-de-

e= das diversas fazendas 
cc vender a outras — que 

i.o/arian: investigar melhor 
presedânsla. Protegido do 

de São  Félix e do Pa-

(apesar de ox-
, continua  lá) Françols 

vindo  da Argélia  
— sorva aos sacerdotes que 
mAo ropresantam a verdadeira 
frefa do Cristo nessa tarefa 
da semear a intranqüilidade, 
a desordem, a  guerrilha.  

O ADMINISTRADOR-COM._ 
Para a compra de ea-

cravoa ó  necessária a  anuén- 
cid do encarregado da fazon-..._ 
da. lia foto, Joaninho (João _ 

d,.-:13o), que ora responsá-___ 
Is Bela Manhã a vendia 

• _..- a seu ;comparsa 

       

       

    

O  TRAFS,"..,'AtliriE, O ADl.41-
NISTRI,DOR-COl./PLICE 00  

"6:,:-,t-b---;":2 /rosna foto, 
do intorro;;:ados cola 

trancisco Munhoz,  o Cabeça 
branca, um paulista safado a 
viçic•'rista, que cc dedica ao 

'de braços humanos, 
um jipe que lhe foi cedido  

.A bispo do S. Félix, 
r.:•a5.ad3 em criar um clima  do 
.-,.ilhas naquela região Ia-

t.er a maior invernada 
,••;-,'s de todo o mundo. 

    

    

dspoiu C;;;; 	apropriarem do 
cantsn;o da,romeno 

nicipio 	do Garço:. 
Anta as 
raio 
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Nessa época aparscea 
um padre em São Féli:a 
vindo da Espanha, e 
:Op.,C se juntaram a aia 
outros padres fraca.
ses, via Argélia. Pro-
fessores e estraai-aa; 
gigas de Campinas ae-
ram convocados 
paz desapareceu do 
Xingu. Todo mundo 
sentiu que, a pouco 
mais de 530 km de Sra. 
silia, urna • base de 
guer ra revolucionária 
estava sendo plantada. 
Território Ideal para 
guerrilhas rurais — 
repercussão internacio-
nal que o movimento de 
guerrilheiros teria a par-
tir desse ponto era —.e 
é — imprevisível.' 

‘4'• coce que, sem 
haver posseiros, não 
pode have.r reivindica-
ção de terras. Como 
criar a ársa de atritos? 
Cs empresários paga-
vam a todos os peões 
bem acima do. saiario-
mínimo. Qual a ban-
deira que o bispo de 
São Féiix e seus padres 
da Argéia, entre os 
quais o expulso (?) Jan-
tei, que ainda está por 
lá, desafiando as autori-
dades, poderiam des. 
fraldar:-  A.. da invasão, 
como no tempo de Jan-
go. Em todas as missas 
dominicais, o bispo de 
São Félix passou a di-
zer na prática ao seu 
rebanho: 

— Rezemos para que 
os Ometo voltem para 
Pin-a:Acaba e deixem o 
Xingu para os campo-
neses sem terra... 

Os fiéis reapondiarn: 

— Rezemos ao $.a-
nhor. 

O padre insistia: 

— Rezemos para que  

— ao Se- 
nho; . 

O biraia 
— iaaaamaa para ca..a 

o 7esinno.  d.e: Rio 'aa.-
das 
vez as saaa iavaraasa 
para qaa os ca.-aaa-
neses tomem oca,a 
dela... 

Rar.cmcaao m 

nhor. 
— para 

csar..atrusi 

;mj es- 
tr....a...ir asa aaarsa... 

caro: 
• 

nra o r. 

aara. 
uma tarç:. 
cabo ea 
e de seu cornpani-i.:iro 
Ariosta c.a 

rinor. 

‘i- 
\ 

es 
... 

bispo :r_ 

osmo er3Cra-
- a culpa 
' 

cedera 
das mi ;lacta 

terr,,  
asa ; 55 e ainda 

a es'ufa- 
mesmo assim, 
o apreseava 
corno cm ex-

smor. Cs Orneto, 
ca. 	 haviam 
aaaat.-a:oo 603 km de 

dentro de sua 
.,.azsr:da, aberto milha-
res de alqueires, fixado 
70 mil vacas — e, des-
gostosos pelos insultos 
a:2.sa:hadca pela im-

aac-aa séria do Rio, de 
s de Brasília, 
da ernpreita- 

e. 	venderam pela me- 
tade do preço a fazen-
da a uma sociedade ita-
liana.. C) mesmo fez  O 
Almeida Prado, passan-
ca. a sociedade - anôni-
ma ao grupo Sílvio San-
tas. Um a um, os pio-
neiros abandonam a lu-
ta, carentes de apoio. 
O Governo de Mato 
Grosso, comandado por 
um homem sério e tra-
bainador, José Fragelli, 
sente-se impotente. Ele 
e o general Gastão, que 
dirige a Secretaria de 
Segurança, sabem c:ue 
o problema não é poli-
cial, mas político,. O 
aspecto social poderia 

resolvido pela tis-
do Ministério 

alegre- 
mente am recebida, 
caso venha, em todas 
as "- -azendas. O da saú-
de pública, pelo Min'is-
té':io que tem em seu 

-nome. O caso político 
—• sé o Governo Fe,-
d - 

é de  

--vnrdadeli'a _ 
Católica — que o 
de São Félix e o padre 
da Argélia não rapra-
cantam • — 
dividida, mal informada 
e apreensiva. C bispo 
usa linguagem aberta-
mente contra a Revolu-
ção e faz proselitismo 
ideológico que diverge 
dos princípios da Igreja 
e contrara as normas 
do Vaticano. A prelazia 
abriga elementos ultra-
suspeitos, que traba-
haM ativamente os po-
bres campcneses, ter-
mo que utilizam .para 
identificar os peões. Di-
zem que entre tais ho-
mens correm armas de 
guerra, vindas da China 
ou de fabricação tche-
ca. Choques armados 
acontecem de vez em 
quando. O capitão João 
Evangelista, de Barra 
do Garças, não sabe o 
que fazer do rnariancial. 
de informações que 
colheu sobre a aduba-
ção do terreno para as 
guerrilhas. Tudo isto — 
a pouco mais de 530 
km de Brasília. 

a uma saudade 
imensa dos salesianos 
— os missionários apo-
líticos que tratavam da 
alma e do corpo naque- 
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te irritado, nos 
que de..e's moradores mos nco 
eram e:it....mentos já es- 	pois, 
corraçados deste rira- 	ano, e.s. 	ao 
sil a fora e quo de ma- 	bispo e, 
neira alguma iriam 	mais . 
abandonar o icscal que Não 
tinham como o ideal. per.2,_ncd 
Depois de mais alguns ças, mas 
cOmentários desagraclá- promessa de 	r 

vais de sua parte, suga-
rimos ao padre Pedro 
Casa:ide:liga que pro-
curasse o lacra, para 
que seus fieis fos- 	2C) di.as  apOs 
sem encaminhadas à são 
Trans-amazônica, onda mos 	 cud! 
o Governo estava dan-  o 
do todas as facilidades 
possíveis para implan- 
tar núcleos em torno da 	.... 
mesma. Era uma opor-
tunidade ideat, onde 
eles poderiam ser pro- 	 eviden- 
prietários e não invaso- 	cia co 	 su'o- 
res de propriedade par-  VeVOS do 
ticular." 	 SÓ 

oz. 

próprio Governo bras- i„.. 
o que 

ma 

rificado em inauárito 

— de favor tomoíL 
sitáas 

	 recebendo, 

ransamaz.on,ca 
ti maior veraonh.s1 _ 

poderia impinçr a um 
iSOVOT—I-..eM-a-dea'.e—C off: :" 
mentário perigoso e não 
próprio de um sact.,:rdo- 

l'i te outros foram feitos, 
momento em que de- 

pequeno 
fc.,rnece: 
Cr'&;0 

n'norde 

Aroa:e.....s. o I 	r 	r•.-, 
um 	 e 

•.1 	 , 

o a 

doa te MédiC;i: 

0J, 	 que foram para a Amazônia Legal, 

a uma convocação do governo revolu-

ciondi-io, são os mesmos que um dia irão desbravar 

margens da Transt,-.1mazônica. OS Da Alva, os 

as Bordon, os Marcelo, os Almeida Prado, 

os 	os Ari-jo,u, tantos outros handeir:.-;,ntes, 

a':o a vocação do mato, o instinto do colonizador, 

a bravura cio pioneiro. (O ve/h_o_ato Grosso lem- 

bra 	seus colonizadores da marca do Bechara 

de Aquidauana.) Qualquer deles tem di-

nheiro .;ura levar o rasto da vida de papo oro ar 

ou 	a ponte aere.a Rio ou S. Paulo—Paris, 

em milionários parasitas. Em vez 
disso, raditando na promessa da Revolução„iul_ 

()ando que os tempos do Francisco Julião, do pa- 

ars Mello e de outros enganadores e demagogos 

haviam passado — arnbrenharam-se na selva, 

abriram fazendas, soro saram capim de avião, pIEJ-:- 

Lram bois corno quem planta civilização. No seu 

rastro vieram os semeadores da desordem, de da- 

tina e Sem in*Ur:::':. 	 • / 4 

	

 	i 1:0  Xingu, Soai ar Presidente, estão se reti-

rando os pioneiros. O Ornato já vendeu a SJias- , 

o a•-::r2r.'2o=fros4  a maior fazenda de criação 

do mundo, que ele abriu na floresta virgem. O Al. 

me,,ida Prado já se foi. Não tardam a pardo os sa. 

leolonos, missionários da boa igreja. Tudo ioj 

corno se os fatos acon.acessem antes de 1D54. 

Exija tratamento humano de pa-. 

trão a,ernpregado. Que a lei  seja, cumprida. Mas — 

caies que me chamem de Cassandra e que um 

carril da pólvor=,  se encrave definitivamente a ai- 

guns km da,  Brasília — leve a Revolução até o 

Do seu Ntricio e companheiro de Ideal, 

David Nasser. 

v 

las regiões perdidas. A 
decepção, a insegu-
rança grassam nas ter-
ras onde o próprio Go-
verno manda parado-
xalmente concentrar os 
incentivos fiscais — a 
Sudam. Terra onde o 
Condepe faz milagres. 

t.  Ontem era um arce-
bispo na Sudene. Hoje 
é um bispo na Ama-
zônia Legal. Tudo 
na cara do Governo, 

,num desafio à Revolu-
ção. Vejam só o depoi-
mento de José Ribeiro 
Leme, da Bordon, que 
tentava impedir, por 
parte do bispo de. São 
Fálix, a invasão da suas 

lkas, onde instala um 
frigorifico; 

__...stavarnos 
no entusiasmo próprio 
de quem deseja cons-
truir algo, merecedores 
qua fomos da confiança 
que o Governo deposi-
tou em todos os empre-
sários da Amazônia, 
quando recebemos em 
nossos escritórios a vi-
sita do padre Pedro Ca-
.,-rtldáliga, hoje bispo de 

Sielix, no Estado de 
Grosso. 

Ele pedia que doásse-
mos urna área de 4,5 
quilômetros de compri-
mento por 2,5 de lar-
gura, para que os mora-
dores de Serra Nova pu-
dessem ter um local 
permanente de Cultura. 
:Expus ao padre Pedro 
que as suas pretensões 
ntio poderiam ser aten-
didas, pois o total da 
.:.eba estava incorpora-
do a um projeto da 
agropecuária, prol eto 
este que estava seneo 
enviado para a Sudam 
c, portanto, a totalidade 
c:,-) imobilizado perten-
c:e a ele. 

-2.o satisfeito, bastan- 

• 1 
H 

\1 padre Psc:ro.  fi- 
cou colérico e dL.aa que 
esta rr..7.,,dida. ei,ue - 	_ 
yerr:or,  

neste r.-.s.-nento, a notí-
cia de ce o P•2..ei -.3 -OU 
bispo de 	cum- 

C'S:C*1 
e c:oo 	.o. 
daco 

cor. a d'o.'; z.---ivo 
de oroador ao 
tos 	.-.:-.; 

rnos por encerrada sua ----- 
re000 ;.vs.o. 

visita e qualquer diálo- 
go. Pedi a ele que se re- 
tirasse, ocasião em que 
ele, padre, nos arnea- 
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O Pedro de São Félix 
A personalidade de Pedro Casaldáliga, bispo de São Fé-

lix, tem o dom de motivar as pessoas. Niguein fica indife-
rente diante de Dom Pedro. Uns, geralmente os ricos, não 
disfarçam seu ódio contra aquele bispo; outros, os pobres, 
ão escondem o amor para com Dom Pedro. Entre uma 
meaça e outra de expulsão do Pais, entre conflito e outro 
ela posse da terra, Dom Pedro e sua equipe pastoral en-

contraram tempo para organizar uma festa de comemora-
ção dos dez anos de fundação da Prelazia de São Félix. 
Pessoas dos mais diferentes horizontes sociais e geográfi• 
cos foram celebrar essa data junto como povo de Deus de 
São Félix. O renórter Antônio Carlos Moura testemunhou, 
para o Top News, a festa da igreja que fez opção pelos po-
bres. Uma opção que lhe tem custado muito, assim como 
ao próprio povo. Conheça tudo isto e confira (Página 
32/33) 
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DEUS É" 
GRANDE 

A mata cobre 150 mil km2 ao norte de Mato Grosso, área 
equivalente a dois terços do Estado de São Paulo. São os 150 mil 
km2 da Prelazia de São Félix, dirigida por Pedro Casaldáliga Pla, 
(foto) pastor de 70 mil almas, o primeiro bispo ameaçado de ser 
expulso do pais. 

Deus é grande, mas a mata é maior: foi o que os sertanejos 
começaram a fala' r , depois que a região do Araguaia foi desti-
nada à criação extensiva de gado, com incentivos da Sudam, 
em 1966. Hoje, os 150 mil km2 da Prelazia estão divididos em 
apenas 73 propriedades, as menores com 100 km2, outras com 
500, 1.000, 2.00p km2 - e uma delas, a Suiá-Missu, do grupo 
Liquigás, considerada a maior fazenda de gado do mundo, 
com 5.000 km2 e aeroporto capaz de receber um Jumbo (300 
toneladas de carne numa só viagem). A área média das fazen-
das é 2.000 km2, tamanho aproximado da Agropecuária Tama-
kavy, de Silvio Santos. 

A mata passou a ser maior que Deus principalmente em 73, 
quando órgãos de segurança vasculharam a área da Prelazia 
(São Félix, Cascalheira, Serra Nova, Porto Alegre, Pontinópolis, 
Santa Terezinha, meio Parque Nacional do Xingu, 7 aldeias 
carajás e uma tapirapé). Padres, freiras, professores presos, 
posseiros perseguidos, o bispo confinado em casa, todos acu-
sados de incitação à violência. Um simples slide com a palavra 
mata, usado num curso de alfabetização, foi considerado peça 
de acusação. Os conflitos, porém, já haviam começado em 66, 

quando a maioria das fazendas se estabeleceu; e grandes pro-
prietários, que haviam comprado as fazendas "no mapa", pas-
saram a expulsar quem encontrassem em suas terras: índios ou 
velhos posseiors de até 25 anos atrás. A mata era grande: mui-
tos se esconderam nela, alguns para sempre. 

O conflito principal envolvia posseiros e a fazenda Codeara. 
Só entre 67 e 70, 'a Codeara gastou 300 mil cruzeiros em 
repressão contra os posseiros de Santa Terezinha", diz o bispo 
de São Félix. 

Pedro, o bispo de São Félix, 47 anos, nasceu em Barcelona, 
Espanha. Poeta, autor de 3 livros: Uriel, 1965; Clamor Elemen-
tal, 1971; e Tierra Nuestra, Libertad, 1974. Jornalista, diretor 
durante 4 anos da revista Iris, editada em Madri pelos claretia-
nos. A guerra civil o atingiu em plena infância. Seu tio, padre, 
foi assassinado por anarquistas. "Minha família era tipicamen-
te católica, de direita. Ajudei, naquela hora, mesmo sendo 
criança, a esconder padres e freiras". Entrou para o seminário 
logo após o fim da guerra, com 11 anos. Ordenou-se aos 21, 
como claretiano, e logo começou a trabalhar numa cidade 
operária, Sabadel. "Isso já me abriu uma grande consciência 
social." Chegou ao Brasil em 68, atendendo a apelos do Vatica-
no e à força de sua vocação missionária. Já tinha estado na Áfri-
ca, onde introduziu os cursilhos de cristandade, na época 
tachados de "modernistas, COMLI nistas, protestantes, anticleri-
cais e iluministas". 
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EX-16 
O problema de escolha, diríamos, 

entre Africa e América, mesmo que a 
gente viveu sempre com Africa como 
sei lá, o primeiro amor, foi duro. Aconte-

1  ce que essa região, do Mato Grosso 
o, incluída a ilha do Bananal, estava pra- 
ticamente desatendida em termos de 
Pastoral. I ncidentalmente, uma vez por 
ano, passava um padre em algumas par-
tes, rápido, e a Santa Sé, por meio da 
Nunciatura, vinha insistindo fazia uns 4 
ou 5 anos com o nosso Instituto para 
conseguir missionários. Não foi fácil 
encontrá-los aqui no Brasil; um padre 
delegado do Brasil fez questão de 
encontrá-los na Espanha. 

A respeito do Brasil havia para a gente 
uma certa distância pelo fato de nao ser 
América espanhola. O idioma... a gente 
conhecia o Brasil muito superficial... era 
um pouco samba, um pouco Pele, café... 
os grandes conglomerados, São Paulo... 
Brasília, arquitetura nova, modernista 
como se dizia.., e um pouco o Nordeste. 
Certa literatura, enfim.. Amazonia como 
o inferno verde e pouca coisa mais. 

Vim ao Brasil no começo de 68, junto 
com outro colega, irmão naquela época, 

i"  depois se ordenou de padre, padre 
Manoel Lopez. 

Chegamos... aliás com um contraste 
impressionante de temperatura... saímos 
de Madri a 11 baixo zero e chegamos a 
Rio de Janeiro a 38... Nos primeiros dias a 
gente achava que seria incapaz de 
suportar o clima. Depois, a gente se 
habituou. Viemos a esses calores da 
Amazônia, e a gente vai vivendo, né... 
com alguma malária, alguma verminose, 
passando calor.., a gente vai vivendo... 
como outros muitos vivem faz séculos 4, por aqui. 

Viemos a Mato Grosso de caminhão, 
de Rio Claro até aqui, 7 dias na estrada. 
Carregando os nossos trens, como se diz 
na região, já com 2 índios xavante que 
nos acompanharam de Barra do Garças 
até aqui. A estrada Barra - São Felix esta-
va se abrindo naquela hora. As máqui-
nas, terra vermelha, o cerrado, a floresta 
já queimada em certos setores que foi 
como que um colapso pra minha capaci-
dade de imaginar ecologia, de aceitar 

• uma árvore caída ou queimada. As quei-
madas pareciam-me sensivelmente uma 
violação a uma população humana, 
inconcebível. E percebi posteriormente 
que todos os estrangeiros que chegam 
nesta região,passam mais ou menos por 
essa impressao também. A estrada era 
tão nova que as pontes eram pinguelas e 
tivemos até a sorte turística de que uma 
onça atravessasse diante de nós, perti-
nho do caminhão. 

Desgraça 
tocada pelo 
latifúndio 

São Félix nasceu praticamente perto 
do ano 40. Fundado por um grupo de 
piauienses desgregado do grupo que 
comandava o famoso coronel Lúcio dá 
Luz, fundador de Luciara (Lucia* Ara-
guaia). Interessante saber que se esco-
lheu o nome de São Félix como padroei-
ro contra os índios. Parece que no Piauí, 
em vários lugares, São Feliz protegia 
mesmo contra os índios. Para nós, des-
cobrir as intenções desse nome foi um 
colapso religioso, e depois de 2 anos 
conseguimos sem maiores iras de São 
Félix cie Valois, mudar o patrocínio, 
transferindo para Nossa Senhora da 
Assunção. Aliás, São Félix de Valois é um 

-cieççes famosos santos cassados. 
A cidadezinha poderia ter aquela hora 
700 pessoas, 3 jipes velhos, sem luz, sem 
escola, sem médico, sem telefone claro, 
sem outra estrada que essa que estava se 
abrindo, com uma fama mais ou menos 
merecida de cidade faroeste. A gente 
ouvia toda hora contar mortes, crimes 
acontecidos debaixo daquele pau a 
pique... naquele canto cio rio.., atrás 
dàquela casa... uma situação, aliás, que 
hoje vem se mantendo em grande parte. E 
que é característica desta região e cie mui-
tas outras regiões do país. Explicável: pes-
soal flutuante, às vezes pessoal iá refugia-
do nessas regiões por causa de algum cri-
me, algum problema familiar. 
grave, etc. Brasil,. um pais dessas dimen-
sões, pode se permitir o luxo de ter 
como que fronteiras dentro do próprio 
país. Atravessar o Araguaia vem sigriifi-
cando, até agora, em muitos aspectos, 
atravessar uma fronteira e partir para um 

, 	.  

outro mundo. Chamou-nos também 
bastante atenção no início que o povo 
falasse em "viajar para o Brasil", estando 
aqui no Mato Grosso. 

Explicável também esse clima de 
faroeste pelas condições em que os 
grandes conjuntos de homens, peões, 
vivem. A peonada, como diz o povo 
numa expressão bastante despectiva, era 
de 2 mil, 3 mil peões nas grandes fazen-
das. E se despejavam em São Félix 600, às 
vezes 700, mil, mil e tantos peões. 
Enchiam essas pequenas pensões, esses 
botecos, essa rua toda do Pingo ou da 
prostituição. Depois de 3, 4 meses de 
mata, de pantanal, na derrubada, maltra-
tados, com perigo de morte, com doen-
ças, sem nenhum contato com família, 
com a vida, diriamos, ganhando muito 
ou pouco (geralmente era pouco, muitas 
vezes era nada) quando ganhavam sen-
tiam a necessidade quase biológica de 
estourar, de torrar aquele dinheiro em 4 
horas. E era a mulherada, a bebida, o tiro, 
a facada. 

Nos encontramos perante um mundo 
não só desconhecido como impossível. 
A área da Prelazia é de 150 mil km2, 
naquela hora ainda não constituída 
como tal, mas já sabíamos que ia ser 
constituída. 150 mil km2 para quem vem 
da Europa são muitos quilometros. Fica-
mos como que contemplando o mar. 

Sentindo o misteno nas suas profundi-
dades, sem imaginar por onde, como e 
de que jeito começar o trabalho pasto-
ral. [ramos 2. Fomos alojado§numa casi-
nha à beira-rio, histórica, construída 
pelo Leonardo Villas-Boas. 

Tivemos que enfrentar de algum 
modo a região, a pastoral da região. E no 
primeiro ano e meio decidimos pela 
desobriga tradicional praticante. Aque-
las visitas do padre num ponto determi-
nado do sertão, onde previamente avisa-
dos os moradores da redondeza, a 3, 4, 5, 
10, 20 léguas, se reuniam 300, 400 pes-
soas, 200 animais, mulheres com crian-
ças, mulheres grávidas, o padre passava 1 
dia ou 2, confessando, batizando, casan-
do, celebrando missa, distribuindo 
remédios, às vezes presenciando uma 
briga, uma facada, um rapto de uma 
moça, pedindo casamento "no que 
imo", como se diz na região, casar em 
cima da hora, a moça roubada, coisa que 
nós, evidente, de início rejeitamos. Mes-
mo sendo um sistema pastoral evidente-
mente ultrapassado, e com o qual a gen-
te não podia concordar de jeito 
nenhum, serviu-nos para conhecer a  

região e sobretudo para conhecer o pes-
soal. Aí começamos a descobrir que nin-
guém era daqui. Um detalhe curioso: na 
cidade vizinha de Luciara alguém era 
chamado de "Mato Grosso" por ser con-
siderado o único adulto que tinha nasci-
do na região. O resto do pessoal era vin-
do do exterior do estado: norte, nordes-
te, sobretudo, Goiás, norte do Goiás. 
Mesmo os vindos do Goiás ,já anterior-
mente os pais, eles mesmos muitas vezes 
na infância, vieram do Maranhão, do 
Piauí, Ceará, Pará, de outros estados do 
Nordeste. A gente então se encontrava 
como que de improviso perante um 
povo nordestino. Um povo nordestino 
na Amazônia. Sertanejo, como eles. cha-
mam. Apalavra sertanejo, depois, veio 
significar para a gente praticamente 
povo - povo maioria, povo-povo, desta 
região nossa da Prelazia. O povo de Deus 
no sertão. 

Descobrimos as causas da vinda desse 
povo e esta região. Todos eles vinha 
tocados (outra expressão cheia de çon- 

teúdo) pelo latifúndio, pelos donos, 
pelos senhores, pelos poderes. Tocados 
pelos donos dos engenhos, das fazen-
das, dos latifúndios que iam se abrindo 
no próprio nordeste, tocados às vezes 
pela seca também. Tocados pelo latifún-
dio que ia se abrindo no norte do Goiás. 
Quando eles foram saindo das terras do 
Norte, do Nordeste, saíram procurando 
as Terras Gerais, os Gerais, os Campos 
Gerais do Goiás, do Mato Grosso, as 
terras de ninguém, as terras devolutas, 
na consciência deles. Terras de fato de 
ninguém. Sem cerca, sem cultivo, evi-
dente, sem uma picada ou pinicada, 
como se diz por aqui, iam se apossando 
das terras. Entravam, como reconhece 
com muita força a lei brasileira, no direi-
to de posse. e começavam a plantar. 

No norte do Goiás, como aqui no 
Mato Grosso, as plantações característi-
cas de mandioca, milho, arroz, um pou-
co de batatinha doce, as frutas caracte-
rísticas (mamão, lima, laranja, limão) e as 
pequenas criações de galinha, porco, 
pato, com as facilidades de viver muito 
de caça e da pesca. Era uma terra virgem, 
uma terra livre. Para quem vinha do nor-
deste, era uma Terra Prometida. A gente 

d tem 	ito várias ocasiões que atravessar o 
Araguaia era como que atravessar o Mar 
Vermelho. Vindos de uma região de 
seca, chegavam numa região de mata, de 
córrego, de rios. Era outro mundo. 
Quem nunca teve terra própria, que já 
foi tocado da terra dos pais, chegava 

DECLARAÇÕES 
Eu, Francisco Alves Feitoza, 

declaro que fui baleado, no dia 
9 de agosto de 1970, 	17,00 
horas, pelo policial, André, de 
São Félix, que se encontrava 
bêbado. Atirou-me sem 
nenhum motivo, pois eu não 
estava desacatando a lei e não 
portava sequer uma arma. Fui 
baleado no pé e fiquei 9 dias 
com a bala no corpo. Durante 
esse tempo, o Sr. Antonio San-
tana fez alguns curativos. 
Depois, viajei para São Miguel, 
onde, finalmente, se extraiu a 
bala. A operação foi feita pelo 
Dr. Márcio e toda a despesa 
importou em $ 2 mil, que até 
hoje tenho que arcar com 
sacrifícios. 

Sou um pai de família, tenho 
dois filhos para criar e me acho 
sem condições de trabalhar, 
por causa do balaço que rece-
bi. Minha mulher, àquela épo-
ca, estava de resguardo, pois 
tinha dado à luz há apenas 10 
(dez) dias, teve que quebrá-lo 
para trabalhar e cuidar da casa. 
Por isso, vive até hoje doente. 

Quero Justiça: 
Declaro tudo que disse como 
verdade e dou fé. 

Eu, Antônio Araújo Bezerra, 
declaro que no dia 25, Manuel, 
vaqueiro de Rondon Araújo, 
residente na ilha do Bananal, 
veio a São Félix fazer compras. 
Às 11 hs. da manhã foi preso 
pela polícia por levar consigo 
uma simples faquinha comer-
cial. Permaneceu na cadeia 
desde às 11 hs. da manhã do dia 
25 até as 9 horas da noite do dia 
27. Durante este tempo, ficou 
sem comer, sem 'oeber e sem as 
mínimas condições de higiene. 
Despido, foi barbaramente 
espancado e retiraram os $20 
que tinha no bolso. 

Após sair da Cadeia, Manuel 
foi bater em casa e eu tive que 
dar dinheiro da passagem para 
que ele pudesse ir para sua 
casa. 

Declaro tudo que disse 
como verdade. 

Eu, Delmiro Rodrigues da 
Silva, declaro que no dia 27 de 
setembro de 1971, a polícia 
prendeu um rapaz por não ter 
pago uma dívida. Um amigo do 
detido intercedeu, pe.iindo 
polícia que não batesse c. não o 
levasse preso, pois seria padri-
nho de casamento. 

Os policiais não atenderam e 
levaram os dois abraçados para 
a cadeia. Na cadeia foram 
espancados. 

Declaro também que a polícia 
tem feito muitos roubos e anda 
a ameaçar com revólver. O sol-
dado André espancou um 
rapaz e tomou o dinheiro dele. 

"Cheguei mode a vê, 

e fiquei. S. Felix 

era coisa fina" 
CONTINUA 

• 

13 



PS S  

14 
mesmo encontrando dificuldades enor- 
mes, epopéicas, por causa da bicharada, 
da 	total ausência de comunicações, na 
falta absoluta de assistência, encontra-
vam, digo, terra, que era a obsessão. 
Terra e agua, né. Como que os elemen-
tos básicos para a vida. Terra e água. 

Fomos tomando os nomes, naquelas 
listas imensas de 100, 200 batizados, e era 
sempre os pais e os padrinhos do Mara-
nhão, do Piauí, do norte do Goiás, do 
Pará. 

Relatórios, cartas, 
reclamações. 

Começa a luta. 

Lembro o golpe, diríamos, definitivo, 
de consciência que recebi a respeito do 
problema dos posseiros; foi na vinda de 
6 posseiros, um deles, jamais esquecerei, 
velho já, de cabeça branca, maranhense 
(olho de gato, como se diz na região) 
que vinham da Serra do Roncador. A 
Serra do Roncador atravessa a Prelazia 
como um espinho, né. E vinham procu-
rando de mim uma resposta, uma saída, 
uma solução. Estavam sendo tocados das 
suas respectivas posses, por um agrimen-
sor, corretor de terras, sei lá, e entraram 
numa fazenda daquela área. Eu me sen-
tia ante uma pergunta pelo menos sem 
resposta no momento. Mas me senti 
confuso perante um desafio. Evidente 
que se nós queríamos nos encarnar 
como Igreja e queríamos trabalhar uma 
pastoral realista e queríamos responder 
ao que a gente já sentia ou pelo menos 
vivia teoricamente, uma evangelização 
libertadora, devíamos enfrentar esse 
problema. 

Esse problema se concretizava numa 
palavra: terra. A teologia da terra, a pas-
toral da terra, o sacramento da terra, 
diria. 

Tentei fazer alguma coisa, e começa-
mos a tomar dados, a arquivar, a escre-
ver. Os problemas, as situações seme-
lhantes, iam se multiplicando. 

Começamos a mandar cartas, docu-
mentos, relatórios, pedidos, reclama-
ções, às diferentes autoridades estaduais 
e federais. Nosso conflito não foi direta-
mente nunca com o Exército ou Polícia, 
outras instituições do governo. Nosso 
conflito inicialmente se configurou com 
o latifúndio capitalista, que esmagava o 
nosso povo e impossibilitava o futuro do 
nosso povo. É uma questão de vida e 
morte que nós tentamos resolver. Auto-
maticamente, como esse latifúndio capi-
talista vinha acobertado por um sistema, 
por um governo, por uns órgãos de 
segurança, da Polícia, 	 nosso 
conflito foi se globalizando, não de nos-
sa parte, mas da parte deles. 

No norte do Mato Grosso, norte da 
Prelazia, já quase limitando com o Pará, 
o padre Francisco Jentel vinha traba-
lhando fazia quase 15 anos. E ele perten-
cia, até aquele momento, à Prelazia de 
Conceição do Araguaia. Foi da Prelazia 
de Conceição, da Prelazia da Cristalân-
dia, e da atual Prelazia de Guiratinga que 
se desmembrou esta nova Prelazia de 
São Félix. Fundada, quer dizer, erigida, 
criada no ano 71, 23 de outubro. O padre 
Francisco nos tinha precedido nessa 
obsessão do contar, mais fundamental-
mente de apelar para as autoridades 
superiores à base ore documentos e de 
visitas. Padre Jentel foi incansável viajan-
te à procura da justiça, da lei. Eu o acusei 
diante do tribunal da Auditoria Militar 
do Campo Grande como de super-lega-
lista. Eu tenho desafiado e desafio qual-
quer um•do Brasil que me apresente nes-
ses últimos 10 ou 15 anos um homem de 
ação pública mais legalista do que o 
padre Jentel. Em todos os órgãos e minis- 
térios mais ou menos relacionados com 
o problema terra e com esta região, os 
funcionários chegavam a se encher das 
visitas, da presença. das reclamações, 
dos detalhes do padre Jentel em busca 
da via da Justiça para o povo de Santa 
Terezinha na luta com a famosa, a fami-
gerada (como diziam as emissoras) 
fazenda Codeara. 

A gente começou a ter uma visão de 
conjunto. Estávamos dentro de uma área 
visada pelos programas especiais como 
sendo terra do gado. Lembro que, ao ser 
sagrado bispo, pensei mais de uma vez que 
acabaria sendo bispo de bois. E de vacas. 
(risos). 
. A Sudam mandava, Jazia e desfazia  

nesta área. Esta era estritamente área da 
Sudam. Para o latifúndio. Para o latifún-
dio do gado. 

Vaticano 

põe fé 
na Suiá-Missú 

A grande fazenda, que naquela hora 
dominava, de nome e de fato a região, 
era a Suiá-Missu. Fazenda realmente 
imensa, com mais de 300 mil alqueires, 5 
vezes o antigo Estado da Guanabara, 
uma fazenda cujas histórias iniciais são 
francamente tristes. Para os índios 
xavante, que foram tirados da área, da 
sede da fazenda. E que nessa viagem, 
transferidos por avião da FAB, morreram 
60, por causa de sarampo, contato com 
os brancos. 

Era notório e é, via testemunhos de 

muitas testemunhas vivas, presenciais, o 
que aconteceu na Suiá-Missu naqueles 
_primeiros tempos, não só com os possei-
ros que foram tocados da área, como 
os peões. Peão era mesmo morto. Peão 
sumia. Peão era materialmente ameaça-
do de ser enterrado vivo. Gerente e 
jagunço eram a mesma coisa. A Suiá-
Missu poderá se apresentar agora como 
fazenda-modelo nos aspectos de produ-
tividade, né, de organização, e assim 
mesmo está em pecado original. 

Naquela época, Suiá-Missu era dos 
Ometto, atualmente é do grupo Liqui-
gás. Aliás, essa transferência de uns 
donos para outros, nostem custado cer-
tos desgostos. A Liquigás, grupo italiano, 
é considerada como um grupo com 
ações do Vaticano. Eu acredito que fosse 
verdade mesmo, em Europa essa era opi-
nião geral, com notícias nos jornais, 
revistas econômicas:etc. 

Quando a Liquigás comprou a Suiá-
Missu - lembro, eu estava nessa hora no 
gabinete do ministério da Agricultura, e 
me disse um alto funcionário do gabine-
te que o presidente Médici estava assi-
nando um decreto especial pelo qual um 
grupo estritamante estrangeiro podia 
comp-ar na íntegra uma fazenda. 

Ten _amos saber o que havia de verda-
de nessa história do Vaticano ser dono 

.da Suiá-Missu. Eu procurei pessoalmen-
te o Núncio Apostólico. Acabava de 
chegar no Brasil e me disse com um 
sorriso diplomático que não estava mui- 

to a par do assunto. Tomei nota, passa-
dos alguns meses, não recebi resposta. 
Escrevi diretamente ao Núncio Villot, 
Secretário de Estado do Vaticano, Car-
deal Villot. Depois de mais 3 meses, me 
respondeu através da Nunciatura, tam-
bém com palavras bastante diplomáti-
cas. Entendi que o Vaticano não teria 
ações na Liquigás. Talvez não teria já 
mais ações. E curioso porque o próprio 
diretor-superitendente da Suiá-Missu, 
Mário Gorla, teria dito para o secretário 
da CNBB, dom Ivo Lorscheiter que o 
Vaticano tinha de fato 8,5%. Foi o Vatica-
no acionista, deixou de ser, ainda é, indi-
retamente, sei lá... 

Nesses dias a Suiá-Missu acaba de des-
pedir todos os peões e praticamte todos 
os pequenos funcionários. Está se dizen-
do que vai fazer uns 2 meses de revisão, 
sei lá. É triste advertir que vários deles 
tem sido despedidos sem nenhuma 
atenção dos direitos já adquiridos. Ainda 
anteontem, um deles daqui de São Félix„ 

falava com a irmã: 12 anos que vem tra-
balhando na Suiá-Missu; saiu, como 
entrou. 

Começaram a abrir já, também, algu-
mas fazendas nas, áreas do Xingu. E nas 
proximidades da estrada nova iam sur-
gindo as novas fazendas. Ultimamente 
essa estrada está materialmente coberta 
de fazendas. Da Barra até São Félix (700 
km de distância - N.R.). Cada viagem 
que a gente faz de ônibus surgem lado a 
lado as novas placas. Pode-se dizer que 
na realidade não existe mais terra devo-
luta nesta região. Isso tem significado 
para nós um beco sem saída. Um desafio 
desesperante. Lembro que no Encontro 
da Pastoral da Amazônia, celebrado em 
fins de junho em Goiânia, perguntei 
concretamente a um dos diretores 
nacionais do Incra, presente umas horas 
na reunião: que perpectivas teria para os 
posseiros desse Polos-Amazônica ofi-
cialmente destinados só à pecuária ou à 
mineração. Ele me disse que não havia 
perspectiva nenhuma. 

Devo dizer que nosso relacionamento 
com as fazendas não foi apriori um rela-
cionamento de conflito. E evidente que 
desde o inicio achamos uma situação 
injusta. Porém, era essa a situação e 
devíamos trabalhar como que nós 
encontramos. E fomos celebrar missa nas 
fazendas... eu mesmo utilizei várias 
vezes os carros da Suiá-Missu, até algu-
mas vez o teco-teco. Mas fomos vendo 
que não dava para conjugar a celebração  

EX-16 

DECLARAÇÕES 

O soldado Geraldo tomou o 
relógio de um rapaz de Santo 
Antônio e deu-o depois de 
presente à sogra. 

Escutei a seguinte conversa 
do soldado Armando que fala-
va ao Benigno: 

- Benigno, cadê o dineiro 
que tem por ai? Respondeu o 
Benigno: 'O Dinheiro está por 
ai, em mãos dos peões!" Tor-
nou o soldado: - Então, hoje 
vou enquadrar uns quatro 
peões para tomar o dinheiro. 

Aconteceu um crime no 
"Pingo" (cabaré). O criminoso 
ofereceu $1 mil para o sargento 
livrá-lo. O sargento achou 
pouco e exigiu $2 mil. E toda a 
cobertura foi dada ao crimino-
so. 

Um rapaz veio a São Félix se 
casar. Uma testemunha do noi-
vo se encontrava num boteco, 
quando chegou o cabo e 
pediu-lhe para pagar 2 cerve-
jas. O rapaz não quis pagar e o 
cabo prendeu-o. O noivo sou-
be que a testemunha estava 
preso e pediu para que o sol-
tasse. Prenderam também o 
noivo e tomaram o dinheiro 
dos dois. 

Declaro tudo o que disse, 
como verdade. 

Eu, Edimundo José dos San-
tos, declaro que vi 2 soldados 
pegando um rapaz, e dando 
pancadas nele, até sair sangue. 

Declaro também que vi um 
outro rapaz espancado dura-
mente. Escutei os gritos da 
cadeia. 

Bateram numa mulher, só 
porque ela foi bater num filho. 

Bateram num rapaz, que foi 
preso sem nenhum motivo. 
Batiam nele todos os dias, e o 
mandaram capinar. Esteve uns 
8 dias. 

Quando morreu um peão no 
cabaré, ele estava com $725. Foi 
feito o enterro e os gastos 
foram $ 125. E o restante do 
dinheiro ficou com o Sargento 
Abdias. 

Joaquim Martins da Cunha, 
reesidente no Bairro da Lagoa, 
distrito de S. Félix, MT, declara 
que sua filha menor, com 14 
anos de idade, fora aliciada,. O 
Cabo Aristides, da policia local, 
ao saber que ele, Joaquim, pre-
tendia esclarecer o caso e 
tornar as devidas providências 
legias, foi à casa da menor, apa-
nhou a menina, sem autoriza-
ção do pai, e a mandou para S. 
Miguel do Araguaia. O cabo 
recebera dinheiro do crimino-
so para evitar contratempos 
com o pai da menina. 

(de "Uma Igreja da Amazo-
nia Em Conflito Com o Latifún-
dio e a Marginalização", de 
Pedro Casaldáliga, 1971). 

"Trem prã comprar 

tinha era demais. 

Dinheiro que não." 
CONTINUA 
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.da Eucaristia com aquele regime de 
escravidão que nas fazendas se dava. 
Quando falo em escravidão estou me 
referindo aos peões. 

E apalavra nao e metafórica. A própria 
Polícia Federal no inquérito que em par-
te se fez público, contra a Codeara, 
publicado nos jornais do pais (fevereiro 
de 1971 - N.R.), denunciava o caso dos 
peões da Codeara como o maior caso de 
escravidão branca em toda a História do 
país. 

Um historiador tem dito que os histo-
riadores atuais do Brasil têm a vantagem 
de poder viver, numa época só, todas as 
épocas da História humana. poca da 
escrividão, época do feudalismo e as úl-
timas épocas da História Moderna, da 
História atual. 

Escravidão e Feudalismo foram o título 
"Escravidão e Feudalismo no Norte de 
Mato Grosso" do primeiro relatório mais 
completo que mandei à Presidência da 
Republica, ao Ministério do interior, ao 
Ministério da Agricultura, acho que ao 
Ministério da Justiça, ao Governador do 
Mato Grosso, à Presidência da CNBB e 
ao Núncio do Papa. Aliás, o Sr. Núncio 
me respondeu elogiando a preocupação 
pastoral... mas me pedindo que evitasse 
que o relatório aparecesse na imprensa 
do exterior, porque poderia ser utilizado 
para denigrar a imagem do Brasil. (Eu 
tenho enterrado varios peões nesse 
cemitério de São Félix, algumas vezes 
sem caixão, muitas vezes sem nome, um 
simples apelido de "Baiano" ou Zé ou 
Pretinho, etc...) 

Não podíamos agir nas fazendas. Não 
tínhamos condições de resolver 
nenhum problema trabalhista dos 
peões, que ainda hoje continuam prati-
camente à margem das leis trabalhistas 
do país. Mas podíamos gritar, devíamos 
denunciar. 

Um livro 
que já 
foi público 

Publiquei o livro, Uma Igreja da Ama-
zônia Em Conflito Com o Latifúndio e a 
Marginalização Social em 23 de outubro, 
de 71. Pelo menos fizemos 	questões 
de que não fosse um livro teórico, aprio-
rístico. A gente documentou seriamente 
o livro, e até agora ninguém, nem de 
organismos oficiais nem de donos ou 
particulares nos contestou aqueles 
dados. O livro é suficiente para ter uma 
idéia clara e profunda e dramática do 
que até aquela hora vinha sendo esta 
Amazônia Legal, mais concretamente 
esta região da Prelazia de São Félix. Por-
que nos limitamos praticamente ao que 
se referia à nossa região. 

Esse livro já foi público. E esse livro já 
desencandeou uma perseguição, um 
repressão que nunca mais se fechou. 
Que foi crescendo até os momentos que 
estamos vivendo do intento de expulsão 
do país. O próprio general Canepa, 
naquela hora chefe da Polícia Federal 
me disse que se viu obrigado a proibir o 
livro. O Estado de São Paulo publicou 
um editorial violento, outros jornais do 
país reagiram de modo diferpore n lornal 
do Brasil reagiu com um editorial bastante 
digno. O próprio presidente do Incra, 
naquela hora Moura Cavalcanti, aceitou as 
colocações e considerou que o livro era 
uma contribuição às preocupações do 
Incra. Falando em Moura Cavalcanti, falan-
do em Incra, falando no Ministério da 
Agricultura, devo dizer que naqueles tem-
po, sobretudo quando ja estourou em ter-
mos mais definitivos o conflito Codeara - 
Santa Terezinha o ministério da Agricultu-
ra estava em evidente tensão com o Minis-
tério da Fazenda. Delfim Neto contra Cirne 
Lima. E acho que essa tensão favoreceu os 
nossos gritos, as nossas pretensões em 
favor deste povo. E em parte, se os possei-
ros de Santa Terezinha conseguiram algu-
ma coisa mínima e ainda não definitiva-
mente outorgada, talvez se deveu a essa 
tensão. 

O confronto Codeara posseiros de 
Santa Terezinha vinha se criando fazia 
uns anos já. Mais concretamente a partir 
de 66, quando a Codeara como tal 
tomou conta da fazenda. 

O padre Jentel tentou de muitos 
modos e maneiras dialogar, apelar para 
autoridades de diferentes organismos. E 
nunca conseguiu uma soluçao. Chegou 
um momento que depois deterem sofri- 

do, como consta em documentos man-
dados por nós para diferentes autorida-
des do país, depois de terem Sofrido os 
posseiros os máximos vexames de parte 
da Codeara... roças queimadas... cercas, 
casas derrubadas, queimadas, animais 
dos posseiros castrados, posseiros perse-
guidos, ameaçados. A jagunçada apavo-
rando o povo. 

Chegou um momento em que a Mis-
são, eu já sendo bispo, decidiu construir 
um ambulatório dentro das ruas de Santa 
Terezinha. Desde o inicio a Missão 
tomou conta do setor Saúde por causa 
de que não havia nenhum posto de saú-
de, nenhum tipo de assistência oficial 
em Saúde e nenhum hospital na região 
toda (fora o Hospital do Indio em Santa 
Izabel da Ilha do Bananal), em condi-
ções muito tristes sempre, pelo menos 
no que se refere ao atendimento. 
Nós tínhamos I1M terreno, que já era de 
propriedade da antiga Prelazia de Con-
ceição do Araguaia. Estávamos plena-

- 

mente legitimados para construir um 
ambulatório na rua. O povo estava sen-
do atendido a 1 quilômetro e meio da 
cidade, na antiga casa da Missão, lá no 
morro, perto do Araguaia e significava 
uma dificuldade tanto para os doentes 
quanto para a enfermeira. 

Começamos a construir o ambulató-
rio. , 

A Codeara sentiu que a construção de 
um prédio da Prelazia significava como 
que atentado contra sua cobiça de se 
apoderar da cidade toda de Santa Terezi-
nha e transformá-la praticamente em 
sede da fazenda. Se a Prelazia se estabe-
lecia dentro da rua, com prédio próprio, 
os outros moradores se sentiam fortale-
cidos, como que garantidos. 

E, os pedreiros em santa paz, chega-
ram os jagunços da Codeara e com tra-
trator de esteira derrubaram a constru - 
ção iniciada,os montes de alvenaria acu 
mulada lá perto, tijolos, telha e entu 
piram um poço do quintal que dava 
água a vários moradores da rua. 

Padre Francisco veio me ° procurar. O 
caso Codeara era um caso significativo 
entre os muitos na região e em muitas 
partes de toda a Amazônia. 

Eu dei ordem ao padre Jentel de que 
se reiniciasse a construção. Não tinha 
sentido aceitar um tipo de desafio brutal, 
absurdo, contra toda a Justiça, contra 
todo o Direito, contra toda a Lei. Agora, 
preSsentindo. que 	Codeara pudesse  

tentar novamente pelo menos apavorar 
aos pedreiros, pedi ao padre Jentel que 
comunicasse ao povo o que significava a 
construção do ambulatório. Que tomas-
sem consciência. Não era evidentemen-
te do interesse dos elementos da equipe 
pastoral; era uma obra em favor do 
povo. 

O povo por iniciativa própria enten-
deu essa colocação. E com bastante inge-
nuidade se propôs defender a constru-
ção. Seguramente, nem eles nem nós 
imaginamos que a Codeara fosse reagir 
como reagiu. 

Estava um grupo de sertanejos, possei-. 
ros, 15 naquela hora, com sua miseráveis 
armas, sustentando, garantindo, acober-
tando o trabalho dos pedreiros na nova 
construção do ambulatório, atrás, num 
bananal, dentro de uma sanja que foi. 
considerada depois dramaticamente 
pela policia, 	 como sendo 
uma trincheira, né, de alguém que já 
tivesse feito estudos de estratégia militar, 

de guerrilha, sei lá. Fizeram questão de 
demonstrar que o Padre Francisco teria 
estadona Argélia, enfim, não sei (risos)... 
quando posso demonstrar que padre 
Francisco nunca jamais atirou nem para 
matar um pássaro. 

Chegaram! novamente os carros da 
Codeara, desta vez não só jagunços, estrita-
mente _jagunços, mas tambem com a poli-
cia. Polícia Militar. 
Vários; inúmeros e 2 capitães. O capitão 
Moacir comandando a operação. E 
carregando consigo um telegrama do 
chefe da segurança que significou para 
nós uma revelação. Deveremos prender 
os pedreiros. E quando os primeiros 
jagunços entraram na área da constru-
ção os posseiros surpreendidos beatifi-
camente descascando lima naquela hora 
começaram a atirar. E feriram alguns dos 
assaltantes. 

Um Visita 
Ameaçadora Na 
Aldeia Tapirapé 

No dia 29 de setembro de 3975 chega-
ram à aldeia Tapiraé a Dra. Gisela, geólo-
ga, o Dr. Alceu, do DGPC e o Sr. Quirino, 
agrimensor, todos da Funai acompa-
nhados do Dr. Eduardo, umdos Direto-
res da Companhia Tapiraguaia e do che-
fe do Posto Indígena, Sr. Juraci Andrade. 

"Agora vai ter até 
Bradesco, esse predio 

mais alto aí 
CONTINUA 
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Essa visita foi notoriamente desrespei-
tosa e agressiva. Para os indios, para as 
Irmãzinhas (missionárias há 20 anos 
morando com os Tapirapé - N.R.) e para 
o casal de professores da aldeia. Uma 
visita de tipo policial, para impor a arbi-
trariedade e criar confusão e medo. 

Os representantes da Funai afirmaram 
categoricamente que a Missão só devia 
se preocupar com o trabalho espiritual, 
sem se envolver com os problemas de 
terra: e o representante da Fazenda 
Tapiraguaia se permitiu definir a área de 
terra que os Tapirapé precisariam no 
futuro, dizendo que o Parque do Ara-
guaia foi feito também para eles. 

A partir dessa repressão - prisões, 
inqueritos que todos tivemos que res-
ponder, eu mesmo pessoalmente res-
pondi durante 16 horas o inquérito pre-
sidido pelo bacharel Francisco de Barros 
Lima, atual Chefe da Polícia Federal de 
Goiás... a partir, digo, dessa invasão van-
dálica, desse inquérito, nunca jamais a 

repressão cessou. Foram se cortando 
todas as nossas possibilidades de traba-
lhar no ensino oficial, no setor Saúde ofi-
cial também. 

Celebrou-se em fins de junho, em 
Goiânia, o Encontro de Pastoral da Ama-
zonia, sobre o problema terra e migra-
ção. Esse encontro, de fato, práticamen-
te foi iniciativa da gente. Mas assumido 
oficialmente pela CNBB, e pela sessão 
brasileira da Comissão Pontificia de Jus-
tiça e Paz. Foi um encontro público, nin-
guém quis fazer segredo, íamos discutir 
com todo realismo um problema que 
interessava ao país, a migração e a terra 
na área toda da Amazonia legal e dê 
retruque em outros setores do país não-
amazonico. 

Surpreendeu-nos a todos ver como a 
repressão caiu sobre o Encontro em ter-
mos de alarme. Dom Fernando, outros 
bispos, outro pessoal participante, foram 
seguidos nas ruas de Goiânia pela polí-
cia, a imprensa foi drasticamente proibi-
da de publicar, uma jornalista do New 
York Times dizia que nunca jamais na 
vida profissional em nenhum canto do 
mundo se encontrava com um esquema 
de segurança tal como o da chegada dela 
no aeroporto de Goiânia aquele dia. 
Uma identificação rigorosa. 

No 20  dia do Encontro, a Tv Globo lan-
çou o 1° programa em caráter nacional, 
de difamação da gente. Veio um 29 e um 
3°, este no programa Fantástico, de 
domingo, de característica nacional  

mesmo, patrocionado aliás pela Brades-
co. É significativo destaear esse dado. 
Todos sabemos, todos os que estão mais 
ou menos sabendo dos submundos, doc 
interesses no Brasil, todos sabemos das 
ligações da Rede Globo no país e fora do 
pais. E Bradesco tem uma grande fazen- 
d no sul do Pará. Como tem aVolkswa-
gen. E esses grupos, Bordon, Suiá-Missu, 
Reunidas, Codeara significam em ter-
mos de programa oficial, no Polo Ama-
zonia, a um setor só: é o 19 Polo Amazo-
nia. Já mais significativo também porque 
na área que abrange o Mato Grosso 
segue os limites estritos da Prelazia de 
São Félix. 

Muitos sentiram que a campanha de 
difamação através da TV Globo, fazia 
parte da campanha da expulsão. Prepa-
rando o processo de expulsão. E, sucessi-
vamente, os dados foram multiplicando 
e se configurou realmente esse proces- 
so. 

A polícia foi criando um clima de boa- 

to, de procura de fotografias, de amea-
ças contra nós. Alguns oficiais de polícia 
chegaram a me dizer que o bispo e os 
padres só podiam ser resolvidos à base 
do tiro. Se tentou entre os posseiros que 
fizessem um abaixo-assinado dizendo 
que eu os tinha incitado, de maneira 
semelhante a Santa Terezinha, a um con-
flito armado. 

A Nunciatura, mandando uma adver-
tência contra os meus poemas, me indi-
cava a possibilidade de eu ter que sair 
um dia desta região, do país. 

Gosto, dramaticamente, e concordo 
plenamente, da afirmação de dom Paulo 
Evaristo, que o máximo problema pasto-
ral do Brasil nesta hora e  a migração. A 
migração de norte a sul. No Nordeste, no 
Centro, na Amazônia toda, em São 
Paulo, no Rio e no sul do país. Ou como 
ponto de partida, ou como passagem, ou 
como ponto de chegada e de conflito úl-
timo nos grandes conglomerados de 
marginalizados e marginais que se con-
centram já de modo impossível, absurdo 
e fatal, nas grandes cidades. 
Imediatamente depois do Encontro 

Pastoral da Amazônia celebramos a 1a 
Assembléiii Nacional I ndigenista, um ato 
importantíssimo que coroava um dos 
trabalhos pastorais mais sérios e mais efi-
cientes da Igreja do Brasil estes últimos 
anos. O trabalho do Cimi (Conselho 
Missionário) e toda sua repercussão nas 
bases missionárias dedicadas diretamen-
te às populações indígenas. 

EX-1C 
Essa "P Assembléia Nacional definiu as 

linhas de nossa Pastoral, em termos estri-
tamente antropológicos, sociológicos, 
políticos, evangélicos. Até o ponto de 
que um antropólogo considerava essas 
linhas definitórias como sumamente 
conseguidas em termos mesmo de 
antropologia. E definimos também as 
prioridades para o nosso trabalho com a 
Pastoral Indígena. Imediatamente, as iras 
da Funai descarregaram sobre a gente 
também, de modo mais ou menos 
imcompreensível. E foi durante o mês de 
julho que o general Ismarth, presidente 
da Funai, deu a ordem de proibição de 
minha entrada em qualquer área indíge-
na, e de prisão, caso entrasse. 

Penso que essa ordem só foi possível 
por causa do processo de expulsao que a 
vinha acobertando. Parece-me de outra 
parte uma ordem simplesmente absur-
da. Há outras figuras bem mais impor-
tantes no trabalho pastoral indigenista e 
há outras figuras importantes que tem 
tido um tipo de atrito mais conflitivo 
com a Funai. 

Seria então problema terras, seja no 
que se refere a posseiros e pões, seja no 
que se refere a índios, seria então o inte-
resse do latifúndio, das companhias 
nacionais e internacionais, o interesse 
das chamadas estradas de penetração, 
estradas de integração nacional, que em 
tantos aspectos desintegram a natureza, 
a fauna, a flora da Amazônia, desinte-
gram as nossas populações indígenas, 
desintegram a alma, a roça, a sobrevi-
vência, o futuro do povo sertanejo. E 
desintegram também a própria econô-
mia do país, partindo para uma pecuária 
extensiva, quando seria bem mais inters-
sante que nos preocupássemos com uma 
agricultura estritamente nacional, popu-
lar. O padre Jentel fez um cálculo - sabia 
fazer cálculos certeiros - seguinte: se o 
governo destinase 1% dos incentivos fis-
cais que investia pela Sudam para as 
grandes empresas nacionais e multina-
cionais (essa é e a maior tristeza) o gover-
nb conseguiria dar uma cobertura de 
assistência básica a todos os sertanejos, 
posseiros da Amazônia legal, em termos 
de terra, saúde, escola, comunicação. 

Naturalizado 
pelo ipê amarelo, 
pela mata verde. 

Fara mim, o mundo todo é pátria. Em 
termos de homem, cidadão do mundo, e 
em termos de cristão, missionário. Em 
segundo lugar, me considero a estas 
alturas muito mais brasileiro que muitos 
brasileiros que vivem e mandam por aí.. 
Depois de 8 anos de Amazonia tenho 
direito a uma espécie de carta expontâ-
nea de cidadania. 

Sempre foi minha intenção me natura-
lizar. Quando passaram os 5 anos reque-
ridos naquela época já estávamos em 
plena briga, diríamos, e não tive possibi-
lidade de intentar. Agora, evidentemen-
te, pareceria até um sacasmo. Por outra 
parte, penso que o povo já me naturali-
zou. E interessante destacar por ocasião 
dessa notícia do processo de expulsão, 
quando tentávamos explicar, conscienti-
zar o povo dessa região a respeito do que 
isso significaria, das causas, das conse-
quências, no momento em que a Irmã 
estava explicando numa celebração num 
bairro aqui de São Félix, a Lagoa, que se 
me queira expulsar não como bispo, 
para não entrar em conflito com a gran-
de Igreja, senão como estrangeiro, um 
velho sertanejo cortou a Irmã e olhou 
para mim e para o padre espanhol, Pedro 
Mari Sola, vigário de São Félix, olhou e 
nos disse em voz alta: "Eu aqui não 
conheço estrangeiro nenhum. Conti-
nue, irmã". 

Me sinto, digo, com carta de cidada-
nia. Acho que me naturalizei no que tem 
de bom e no que tem de difícil neste país 
e nesta região. Me naturalizei na luta do 
povo, no conflito da terra, nas angústias, 
nos processos, na prisão, nas ameaças de 
morte, me naturalizei dando mais que 
uma vez a vida, sabendo que podia ser 
matado de um modo ou de outro. 

Me naturalizei no carinho que sinto 
por este povo, por esta natureza, esta 
floresta, esses pássaros do Araguaia, 
esses peixes. Sinto o ipê amarelo e o ver-
de da floresta como uma bandeira à qual 
tenho pleno direito, e não preciso de 
outro tipo de documentação, por hora. 

Vim aqui para viver aqui, 	para 
trabalhar aqui, para morrer aqui. 

"Faço tijolo. E vou 

vivendo. Como muitos 
aqui, faz muito tempo." 

SEBASTIÃO DO PIAUí 
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Cemitério de Sertão 

Para descansar 
eu quero só 
esta cruz de pau 
com chuva e sol, 
estes sete palmos 
e a Ressurreição! 
Mas para viver, 
eu já quero ter 
a parte que me cabe 
no latifúndio seu: 
que a terra não é sua, 
seu doutor Ninguém! 
A terra é de todos 
porque é de Deus! 
Para descansar... 
Mas para viver, 
terra eu quero ter. 
Com Incra ou sem Incra, 
com lei ou sem lei. 
Que outra Lei mais alta 
Já a Terra nos deu 
a todos os pobres 
sem voz e sem vez; 
que os filhos da gente 
são gente também! 

ar.. 

Mas para viver, 
Terra exijo: ter 
Dinheiro e arame 
não nos vão deter. 
Mil facões zangados 
cortam pra valer. 
Dois mil braços juntos 
cercam terra e céu. 
Para descansar... 
Mas para viver, 
terra e liberdade 
eu preciso ter. 
E não peço esmola 
nem compro o que é meu. 
A Sudam e o diabo 
podem se vender: 
gente não se vende, 
nem se compra Deus! 

Ameriça Nuestra! 

América India Todavia 
madre en la Libertad Y en la Sabiduria! 
América Ayer Espaiiola 
romántica novia! 
América Libre Nueva Manãna 
her mana! 

Epilogo Abierto 

Yo me atendo a lo dicho: 
La Justicia, 
a pesar de la Ley Y la Costumbre, 
a pesar dei Dinero y la Limosna. 
La Humildad, 
para ser yo, verdadero. 
La Libertad, 
para ser hombre. 
Y la Pobreza, 
1Para ser libre. 
La Fe, cristiana, 
para andar de noche, 
y, sobre todo, para andar de dia. 
Y, en todo caso, hermanos, 
yo me atengo a lo dicho: 
la Esperanza! 

de "Tierra Nuestra, Libertad", 
de Pedro Casaldáliga, Buenos 
Aires, 1974 

TEXTO E - FOTOS DE ALEX SOLNIK, 
ENVIADO ESPECIAL 

• 
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Dom Ivo nega 
comunismo em 
contestação a 

Passarinho 
Ao contestar as acusações 

do senador Jarbas Passarinho, 
de que existiria infiltração 
comunistas no clero, o secre-
tário-geral da CNBB, D. Ivo 
Lorscheiter, afirmou ontem que 
"a Igreja -foi e será sempre con-
trária ao comunismo, mas gos-
tarfai,nos de viver não de um 
anticomunismo simplesmente, 
mas de valores positivos de 
promoção do homem". 

— Nem tudo que classi-
ficam de comunismo é comunis-
mo. A promoção dos pobres é 
uma exigência do Evangelho: 
todos querem isso. Queremos 
esta promoção de homem, e não 
por esquemas materialistas, e 
muitos parecem querer confun-
dir isso — acrescentou D.• Lors-
cheiter. 

Quanto à denúncia do 
senador arenista, apontando 
especificamente o bispo de São 
•Félix de Araguaia, D. Pedro 
Casaldáliga, como exemplo de 
infiltração comunista na Igreja; 
o secretário-geral da CNBB 
também contestou: "É bom 
lembrar que o jornal oficial da 
Santa Sé, o L'osservatore 
Romano, publicou um comen-
tário do padre jesuíta 
Giovani Caprile, elogiando o 
livro de D. Pedro Casaldáliga. O 
padre Caprile é também um dos 
redatores da revista Atividade 
Católica, de Roma, e a edição, 
em português do Observatores 
Romanos, publica o mesmo ar-
tigo. Como um padre desses, 
então, que é um homem fora de 
qualquer suspeição, poderia 
elogiar o livro de D. Casaldá-
liga"? 

Dom Ivo Lorscheiter es-
tranhou, também, a observação 
do senador Jarbas Passarinho 
que afirmou nada ver de escan-
daloso que os órgãos de se-
gurança investigassem o clero. 
"Então, este formulário deveria 
perguntar especificamente se o 
padre é ou não comunista, e não 
perguntar como pratica a litur-
gia, que imagem tem de Deus, 
entre outras questões. São per-
guntas exorbitantes. Reafirmo 
que a Igreja -sempre foi e será 
contra o comunismo, mas não 
podemos confundir a ação pas-
toral de clero com isso. É mais 
importante promover o homem 
do que se viver somente de an-
ticomunismo". 
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DOM PEDRO MARIA CASALDÁLIGA PLÁ 

- Bispo de São Felix-MT 

- Nacionalidade: Espanhola - 47 anos. 

- Chegou ao Brasil em 1968. 

- Residente em São Felix-MT - Sede da Prelazia. 

- Vive viajando em visita a povoados e posseiros. Possui uma 

lancha - das mais velozes no Araguaia - que ele mesmo diri-

ge. 

- Visita, periodicamente, a Cidade de LUCIARA, que não tem 

pároco, onde faz as chamadas "desobrigas" e reza missa na 

igreja local. 

- Em 1971 divulgou uma pastoral intitulada "UMA IGREJA DA 

AMAZÔNIA EM CONFLITO COM O LATIFÚNDIO E A MARGINALIZAÇÃO 

SOCIAL", que repercutiu, intimamente, no âmbito nacional, 

agitando a área de Santa Terezinha-MT, Município de LUCIA-

RA, sendo a primeira manifestação de que há perfeita con-

jugação entre as suas atividades e as d') Pe. JENTEL. 

- Tem atilado junto aos posseiros da área e incentivado ati-

tudes contra a ordem e as autoridades. 

- Em 1972, juntamente com o Pe. JENTEL, insuflou os posseiros 

contra a CODEARA, fomentando as agitaçOs de Santa Terezi-

nha que culminou com o choque armado de um grupo de civis, 

chefiados pelo Pe. JENTEL, e a Policia Militar de Mato Gros-

so. 

- Autor de um poema exaltando o terrorista e guerrilheiro CHE 
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GUEVARA e autor do livro "TIERRA NUESTRA -LIBERTAD", impresso 

pela editorial Guadalupe, Mansilla 3865 - Buenos Aires-Argen-

tina, em forma de poema, contendo uma epistola ao autor, as-

sinada pelo marxistaErnesto Cadenal. 

- Seus artigos são largamente publicados pelos Orgãos de difu-

são das organizaçOes subversiva, em particular,no exterior. 

- Em março de 1973 foi encontrado no "aparelho", de GABRIEL PRA-

DO MENDES, do MOVIMENTO DE LIBERTAÇÃO POPULAR - MOLIPO, um pan-

fleto subversivo assinado pelo epigrafado, incitandõ o-homem 

rural à luta armada para se apossarem de terras. 

- Um dos autores do Documento de Urgência - "Y-JUCA-PIRAMA"- o 

índio: Aquele que deve morrer - trata-se de uma propaganda 

branca, cuja fonte aparece perfeitamente identificada, como sen-í. 

do de um grupo do chamado "clero progressista", caracterizado 

pela nítida posição anti-Revolução e bastante vinculado e com-

prometido com a subversão marxista-leninista. Não e um documento 

da Igreja ou de qualquer organização religiosa, sendo sua auto- 

ria atribuída, pela publicação, ao seguinte grupo de bispos 	e 

• 	missionários: DOM MA»IMO MIENNES, Bispo de Cáceres-MT, DOM HÉ-
LIO CAMPOS, Bispb de Viana-MA, DOM ESTEVÃO CARDOSO DE AVELLAR, 

Bispo de Marabá-PA, DOM THOMAZ BALDUÍNO, Bispo de Goiás, 	DOM 

AGOSTINHO JOSÉ SARTORI, Bispo de Palmas-PR, PADRE ANTÔNIO IASI 

JÚNIOR, Missionário de Diamantino-MT, FREI DOMNGOS MAIA 

Missionario de Conceição do Araguaia-PA, PADRE ANTÔNIO-CANUTO, 

Missionário de São Felix-MT, PADRE LEONILDO BRUSTOLIN, Missio-

nário de Palmas-PR, PADRE THOMAZ•DE AQUINO LISBOA, Missionário 

de Diamantino-MT. 
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- Autor de um manifesto de alto teor subversivo, publicado na 

Folha da Prelazia de São Felix sob o título "CARTA DE ENCORA-

JAMENTO AO POVO DA PRELAZIA DE SÃO FÉLIX". 

- O inquerito Policial de março de 1972 que indiciou o Pe. • JENTEL 

sugere, em sua fase de conclusão, o afastamento, atraves da Nun- 

ciatura ApostOlica, do Bispo da Prelazia de São Felix. 

- Declarou ã Imprensa que aprovava, a posição tomada pelo Pe.JENTEL 

no litígio de Santa Terezinha-MT. 

• - Um dos autores do documento dos Bispos do Centro-Oeste, "MARGI-

NALIZAÇÃO DE UM POVO", de março de 1973 - incentivando a luta 

de classes e jogando o trabalhador rural contra o Governo. 

• 
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Desde 1967, vem este Centro acompanhando os acontecimentos no 

NE do Estado de MT, ãrea para onde, em face dos incentivos fis-

cais, converge grande soma de capitais, aplicados por Companhias 

de Desenvolvimento, com projetos aprovados e orientados 	pela 

SUDAM. 

As comarcas de BARRA DO GARÇAS e de LUCIARA contam com vãrios 

desses projetos, relacionados a empreendimentos agro pecuãrios a 

	

111111 	provados pela SUDAM e em plena execução. 

A sistemãtica adotada prevê a aquisiç-ao prévia das terras ne-

cessãrias pelos empresãrios, a elaboração dos respectivos.proje-

tos técnicos que são submetidos a um Conselho Técnico da SUDAM , 

que também aprova a liberação de recursos para atendimento 	de 

uma parte das inversões programadas. 

Normalmente, durante o periodo de elaboração e tramitação do 

projeto, os empresãrios iniciam atividades de carãter preparat6-

rio tais como: demarcação de divisas, abertura de estradas, cons 

trução de casas para os primeiros empregados, assistência social 

aos mesmos, etc... 

Nas glebas destinadas aos projetos, existem, em clareiras a-

bertas, posseiros rurais, os quais promovem exploração agricola 

de subsisténcia. Também outros vivem pobremente, em casas 	de 

construção precãria, em núcleos como os de SANTA TEREZIN.HA, TAPI 

	

, DO 	RAPE, PONTINOPOLIS, PORTO ALEGRE, GUEDOLANDIA, SERRA NOVA, etc.. 
à 

: 
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A demarcação das terras destinadas 	execuçáo dos projetos a 

gro-pecuHrios tem trazido, desde 1967, problemas de disputa 	de 

terras e .tensões na área; entre os posseiros lã instalados e as 

Cias de Desenvolvimento e COlonização. 

Tais casos, equacionados devidamente, tem sido objeto de aten 

ção deste Centro, bem como de intervenção do INCRA, visando a e-

liminação da tensão social e o estabelecimento de acordos julga-

dos justos pelas partes interessadas. 

Entre as Cias que acusaram tais problemas, podemos citar: 

Companhia de Desenvolvimento do Araguaia - CODEARA 

- Agro Pecugria Suig-Missu S.A. 

- Agro Pecugria Vale do Juruena S.A. 

Agrotep - Agropecugria Teixeira Posses S.A. 

- Agro Pecugria Nova AmzEinia S.A. - FRENOVA 

Piracema Agro Pecugria S.A. 

Piraguassu Agro Pecugria S.A. 

Bordon S.A. - Agro Pecugria da AmazOnia 

Tapiraguaia Agricola e Pecugria 

Agro Pecugria Tapirape Ltda. 

Os problemas apresentados foram equacionados através os se - 

guintes Orgãos: 

Governo do Estado de MT (Particularmente com as Sec Int 	e 

Just, Sec Seg Pub, Sec Ed e Cultura e CODEMAT); 

INCRA (atraves Superintendencia Regional de Campo Grande); 

- Cias de Desenvolvimento jã mencionadas; 

Prefeituras municipais de Barra do Garças e Luciara, com a 

coordenação e o acionamento realizados pela 9a R M. 

2. ANTECEDENTES  

A Cia de Desenvolvimento do Araguaia, CODEARA, por ser a pri-

meira empresa a iniciar e intensificar suas atividades, na fase 

inicial de seus trabalhos encontrou uma séria oposição a 	suas 

ações por parte do Padre FRANÇOIS JACQUES JENTEL, de nacionalida 

de francesa, pãroco de SANTA TEREZINHA, que se intitulava "repre 

sentante e defensor" dos posseiros residentes na região. 

A situação agravou-se de tal forma que exigiu a intervenção da 

Secretaria de Segurança de MT, através da PMMT. 

As provid2ncias adotadas não foram suficientes para solucionar 

o problema, exigindo, então, a intervenção de tropa do Exército 

. CONTINUA..., 
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para a ação dos brgãos 

federais e estaduais da area, visando a dirimir os conflitos e-

xistentes.  e o retorno a tranquilidade. 

Dos acontecimentos que deram curso a intervenção da 9a RM, o 

riginaria de um conflito entre posseiros, membros da CODEARA e 

elementos da PMMT, resultou um IPM, que entre outros, . indiciou 

o Padre FRANÇOIS J. JENTEL. Tal processo encontra-se em fase de 

julgamento na Auditoria da 9a RM. 

Durante a ação realizada pelo Exercito na região de SANTA TE 

REZINHA, foram levantados dados que reunidos as informações ja 

conhecidas, permitiram caracterizar como nitidamente subversiva 

a ação desenvolvida pelo Padre JENTEL na area. Também nas dili-

gências procedidas durante a operação, verificou-se a presença 

dos seguintes elementos ligados as atividades do citado Padre: 

Em SA0 FELIX  , 

- PEDRO CASALDALIGA - Bispo da Diocese 

Em SANTA TEREZINHA  

- Padre ANTONIO CANUTO - Secretario do Bispo de SA0 FELIX 

- TEREZINHA BRAGA (oriunda de VITORIA-ES onde residia a rua 

7 de Setembro. Contadora formada). 

- ELY PIRES, ANTONIO TADEU ESCAME'e EVA CARLOS PEREIRA (pro 

fessoras e professor da Escola Paroquial. Possivelmente o 

xiundos de CAMPINAS-SP). 

-"TEREZA CRUZ_TEIXEIRAt. (residente a rua Dr Barros Jr 670 

SANTOS--SP. Enfermeira da Missão Tapirape). 

- MARIA APARECIDA MATIELO (origem não apurada-Enfermeira). 

Na VILA DE PORTO ALEGRE 

-:49,A0 DA PONTE (origem e qualificação ignoradas). 

Em PONTIW5POLIS  

-‘'JOS5 CUNHA e HELENA CUNHA (Professores da Escola Munici 

pai - origem e qualificação não apuradas). 

Posteriormente, em face de novas informações recebidas, foram 

comprovadas as presenças de nbvos elementos, a'saber: 

- Em SANTA TEREZINHA  

JO.Sf_PONTIM 

- Em PORTO ALEGRE 

- Padre_EUGÊNIO 

ATAIDE SILVA 

CONTINUA... 
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- Em PONTINCJPOLIS  

12zMANOEL DO PADRE 

,I-DAUTA BATISTA 

ess.ss2,p. 

- Em GUEDOLÃNDIA  

C/ANTONIO CARLOS DE MOURA FERREIRA 

Durante o me's de Nov 72, a 2a Bda Ms realizou manobras na re-

gião, visando, entre outros objetivos, verificar a real situação 

na ãrea. Notou-se, então, que os problemas de SANTA TEREZINHA , 

principalmente no que diziam respeito ã disputa de terras entre 

CODEARA e POSSEIROS, apesar de equacionados, apresentavam Uma mo 

rosidade enorme quanto a execução. As dificuldades opostas peia 

ação do clero liderado pelo Bispo CASALDALIGA, juntava-se a dis-

tãncia dos centros de decisão e a falta de meios de ligação dos 

mesmos e as sedes dos municipios. 

Foram novamente acionados os Orgãos federais e estaduais,e as 

medidas tomadas intensificaram o ritmo dos trabalhos,fazendo pre 

ver uma real solução em curto prazo. 

Entretanto, a par desses fatos, notou-se o recrudescimento da 

ação do Padre JENTEL em outros povoados e ãreas destinadas a pro 

jetos agropecuãrios. A disseminação dos elementos ligados ao bis 

po e ao padre nesses povoados e ãreas; fazia prever o surgimento 

de novas questões de terras, servindo como argumento básico para 

a reunião dos posseiros, e a posterior doutrinação em termos de 

subversão e oposição as iniciativas objetivando o desenvolvimen-

to da região. 

Em todas as ocasiões, procurou-se sempre não dar aos elemen - 

tos do clero o "status" que pretendiam de "representantes dos pos 

seiros". Tal atitude visava a não lhes dar condições de aglutina 

rem elementos, instalando na ãrea um clima de discõrdia e revol-

ta que desse como produto a luta armada. 

Ap5s as ações realizadas na região de MARABÃ/XAMBIOA, por tro 

pas do CMA e CMP, maior tornou-se a vigilãncia em BARRA DO GAR - 

ÇAS/LUCIARA, pois corriam noticias de que alguns subversivos fo-

ragidos daquelas ãreas, navegando o RIO ARAGUAIA, teriam se esta 

belecido em SANTA TEREZINHA e SAO FELIX, sob a proteçãoe guari-

da do Bispo CASALDÃLIGA e do Padre JENTEL. 

O arquivamento, se efetivamente ocorreu, do processo de expul 

G 	são contra o Padre JENTEL, noticia largamente difundida e expio- 
_ 

f"(-,  
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rada na área, constituiu sem dúvida um aumento de prestigio para 

o mesmo, dando-lhe condições de, distorcendo os motivos, apare - 

cer Como gozando de um grande prestTgio na área do Min da Justi-

ça e, consequentemente, do Governo Federal. 

Para agravar mais ainda os problemas existentes, uma das Cias 

de Desenvolvimento, a PIRAGUASSU - Agro Pecuária S.A., por inter 

médio do Eng9 JOAO CARLOS DE SOUZA MEIRELLES, realizou um acordo, 

denominado "protocolo", com o Bispo CASALDALIGA e o Padre JENTEL, 

caracterizando-os como "representantes dos interesses dos morado 

res da localidade de PORTO ALEGRE-MT", dando assim aos mesmos, o 

"status" que eles pretendem adquirir em toda a região, e propici 

ando condições para a condução, dentro de seus prop6sitos, do e-

lemento humano na área. (Anexo n9 019. 

3. SITUAÇA0 ATUAL  

	

Em que pesem os esforços dos 6rgãos federais (INCRA), e 	das 

autoridades estaduais, ainda existem muitos problemas a resolver. 

As Cias que desenvolvem projetos agropecuários na região, ain 

da não se compenetraram , que ao serem auxiliadas pelo Governo Fe-

deral, através do recebimento de incentivos, contraem também com 

promissos com a comunidade. A adoção de processos desumanos para 

o recrutamento da mão de obra necessária e a discriminação, 	em 

termos de assistencia social, entre empregados e moradores, par-

ticularmente no que tange a parte de saúde, tornam as mesmas fa-

cilmente assemelhadas ã figura de "opressoras e exploradoras". 

Por outro lado, há uma lei muito simples e compreemsivel so 

bre o poder, expressa na assertiva de que "o poder não admite, o 

vácuo". Ora, como na área não há nenhuma pessoa com atribuições 

para manter a ordem e fazer valer os direitos prejudicados,o prO 

prio povo elege aquele que mais o assiste e que lhe é mais dedi-

cado, passando a seguir, cegamente, sua orientação. 

Tal situação é aproveitada pelos elementos do clero local. Le 

vados por seus objetivos ideolOgicos, assistem aos peões e pos - 

	

seiros nos momentos dificeis, proporcionam educação dentro 	de 

seus princlpios a população escolar, e assistencia de saúde a to 

dos os habitantes dos povoados. 

Tais fatos e atitudes, vem agravando cada vez mais as dispu - 

tas entre as Agropecuárias e peões e posseiros orientados pelos 

padres. 

í)SS.553  
CONTINUA... 



Bispo ALMIR 

(CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA) 

Bispo PEDRO CASAL- 	IBispo THOMAZ 

DALIGA 	 BALDUINO 

(SÃO FELIX) 	 (GOIÂNIA) 

PONTINOPOLIS  

-Josg Cunha 
- Helena Cunha 
-Jose Pontim 
-Dauta Batista 
-Manoel do Padre 

	44 

Padre JENTEL 

(TAPIRAPE) 

I. 

 Padre 

EUGENIO 

(SÃO FELIX) 

FAZENDA 
CADETES  
- Antonio 

Tadeu 
Martins 
Escame 

VILA DE POR-
TO ATEGRE  

- Ataide da 
Silva 

Jogo da Pon 
te 

1 
Padre CANUTO 

(STA TERE,ZINHA) 

SANTA TEREZINHA  
- Terezinha Braga 
- Ely Pires 	- 
- Eva Carlos Pereira 

Tereza Cruz Teixeira 
Maria Aparecida Ma - 
ti elo. 

• 

maT5um elelITOnt0 dO Clero passou a trequen-

tar a área. Trata-se do Bispo D. ALMIR MARQUES FERREIRA, que tem 

mantido reuniões com PEDRO CASALDÃLIGA e o Padre JENTEL. 

TambeM, notou-se e comprovou-se terem havido varias reuniões 

dos elementos do clero com os posseiros e moradores dos povoados. 

Presume-se que o propOsito imediato dessas reuniões seria 	o 

de criar uma situação e "status" para os padres, como legitimos  

representantes  das populações das ãreas em pauta. 

4. CONCLUSÃO  

a. Em termos de organização, pode-se, numa primeira tentativa 

vislumbrar a seguinte estrutura dos "representantes das popu-

lações": 

/ Comissão Regional 

1 dos Bispos da Ama-I  

zOnia (Manaus) 

el. III. am. Off` 	418.0. moas. 

r. 

1 	CNBB 

1 SÃO PAULO 	11  
à 

a. 
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Nesta estrutura ressaltam os seguintes pontos: 

1) A presença do Bispo ALM1R, faz supor urna ligação mais Tnti 

ma 'entre o problema existente na ãrea MARABA/XAMBIOA e as 

ações atuais de organização de núcleos ativos em BARRA DO 

GARÇAS/LUCIARA; 

2) O fato de TOMAZ BALDUINO ter estreito contato com a CNBB e 

PEDRO CASALWILIGA pertencer a Comissão Regional dos Bispos 

da Amazônia, conduz a uma hipôtese de integração de esfor-

ços , das duas organizações do clero, e uma possiVel partici 

paço e orientação nas atividades desenvolvidas na região; 

3) Pelas observações realizadas, informes e informações colhi 

das, os elementos mais ativos em cada localidade, excetuan 

do os bispos e padres, são: 

a) Em PONTIMJPOLIS  

- JOSE CUNHA 

- MANOEL DO PADRE 

b) Na FAZ CADETES  

- ANTONIO TADEU MARTINS ESCAME 

c) Na VILA DE PORTO ALEGRE  

- ATAIDE DA SILVA 

d) Em SANTA TEREZINHA  

- TEREZINHA BRAGA 

- ELY PIRES 

b. Por outro lado, a maneira como são conduzidas as açEes e ati-

vidades dos elementos citados, levanta a possibilidade de'e - 

xistência de uma rede rãdio'clandestina. Sabe-se da existên - 

cia de uma estação em SANTA TEREZINHA; nos demais focais ain-

da não se positivou tal fato, pela dificuldade de acesso e Iam 

bEm porque, ãs instalações dos padres, é vedada a entrada de 

todo aquele que não pertença a seu meio ou que não goze 	de 

sua confiança. 

c. Confirmou-se, ainda, possuirem os padres para seus deslocamen 

tos frequentes pela região vários avises de pequeno porte,bem 

como uma lancha potente para navegação no Rio Araguaia e aflu 

entes. 

CONTINUA.,. 
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t -C G a Lrer que a WÇdD intentada e conduzida 

dentro dos seguintes propOsitos: 

1) Numa la fase, conseguir o reconhecimento por parte das com 

panhias Agropecuãrias, de que o Bispo CASALDALIGA e o Pa-

dre JENTEL, representam os posseiros e moradores das peque 

nas localidades existentes; 

2) Conseguido o reconhecimento pelas Cias de Desenvolvimento, 

impor o fato como verdade consumada às autoridades com ju-

risdição e atribuições na região; 

3) Simultaneamente, aglutinar e doutrinar o elemento 	humano 

na ãrea, estabelecendo o controle sobre o mesmo; 

4) Numa 2a fase, reconhecidos como lideres de direito e de fa 

to, intensificar o trabalho de doutrinação, visando o domi 

nio total do potencial humano da região, e a condução 	do 

mesmo de acordo com seus objetivos; 

5) Conseguido isto, estarã pronto o ambiente para o desencade 

amento de qualquer ação ou atividade desejada. 

e. Na evolução dessa conquista de objetivos, analisando-se os G1 

timos fatos conhecidos, pode-se considerar que já estão em e-

xecução as ações caracterizadas no n9 2) da letra d. 

f. Quanto ao anexo, cabe observar: 

1) Foi efetivamente assinado um acordo entre a PIRAGUASSU A-

GROPECUARIA S.A., representada no ato pelo Eng JOAO CARLOS 

DE SOUZA MEIRELLES, e os moradores da localidade de PORTO 

ALEGRE, município de LUCIARA-MT. 

2) No acordo, chamado de "PROTOCOLO", o Bispo PEDRO CASALDALI 

GA e o Padre FRANCOIS JACQUES JENTEL, são citados como "re 

presentantes dos interesses dos moradores de PORTO ALEGRE 

e arredores". 

3) O chamado "PROTOCOLO" estabelece entre outras providências: 

- ações a serem executada § pelo INCRA; 

- a delimitação da área para localização dos moradores. 

4) No texto do documento, faz-se menção a reuniões gerais pro 

movidas pelo Bispo CASALDALUA e o Padre JENTEL com os mo-

radores. 

1 
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Sobre as ações presumidas de serèm executadas pelo INCRA 

o-seu Superintendente Regional em MT (informou o seguinte: 

a) .Somente pelos jornais "O GLOBO" da GB e "CORREIO DO ES-

TADO" de MT, teve conhecimento do chamado "PROTOCOLO". 

b) Não recebeu nénhuma determinação da Direção do INCRA pa 

ra executar qualquer medida decorrente do "PROTOCOLO" 

firmado pela PIRAGUASSU AGROPECUARIA S.A. 

c) També"rfi não foi solicitado a nenhuma atividade pela pra-

-p"ria Agropecuãria. 

d) Considera o "PROTOCOLO" um documento de carãter particu  

lar da Firma. O INCRA estabelece nos casos de posseiros 

uma destinação de 50 hectares por posseiro. (O documen-

to estabelece 100,Ha). 

6) No "PROTOCOLO" estã caracterizada a posição da região den-

tro do municipio de LUCIARA, no território do Estado de MT. 

7) É desconhecido o nGmero de posseiros existentes na ãrea da 

AGROPECUARIA, nem o "PROTOCOLO" faz refer'encia a esse nome 

ro, limitando-se a prescrever uma superficie, sem 	citar 

quantidade. 

VSSZ53 V 29 -28 • 
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Em resposta aos EEI da presente OM, informo-vos:  

. Foi constatada a- presença de elementos estranhos na Aç3eia 
Tapirapés (um casal) e por informaç3es nas localidades - 

de Campo Limpo (margem da estrada que liga Barra do Garças 
a São Felix) e Rio dos Porcos (Serra Nova) dentro da gleba 
pertencente ao Frigorífico Bordon. São contratados pela 
Missão dos padres Clare anos, ordem a que pertence o 41,:a• 
ua.upRo aAWAL1)ALIGA2  de quem recebem orientação e ficam 
diretamente subordinados. 
'Os objetivos, segundo consta, seriam a catequese, alfabett 
zação e esclarecimentos aos posseiros sobre o direito' ãs 
glebas que ocupam, conforme estabelecem os estatutos 'do 
INCRA - que as vezes, por má interpretação ou má fé, tem 
gerado conflitos como o caso de Santa Terezinha e mais re 
centemente Campo Limpo; 

Na área do município de Barra do Garças-MT, com o objetivo 
jã especificado em (1) e sob orientação do bispo PEDRO CAS 
SALDALIGA; 

3 - Nas localidades de Santa Terezinha lLuciara e São Felix,não 
existem sindicatos rurais e não se teve conhecimento 	de 
que algu4m por lá tenha aparecido intitulando-se represen-
tante desse Orgão de classe; 

Não foram identificados elementos pertencentes ao PC. 
Realizam trabalhos ju,d'a população u:na e rurallos 
araz.22,4=222.4LZU41E e ANTCNIO CANUTO4  (foto nQj ) e dona 
LIA ou LI (foto n52 , )' que chegou'a retgãO em meados de 
,1972, constando para uns que é de Golania-GO, quando ela 
prépria afirma ser de Campinas.XP. t a atual Diretora do 
Grupo Escolar local e professora de um curso de alfabeti-
zação de adultos mantido pela parSquia. vive na mesma ca 
sa-ocupada peles padteã. (Este itemrefere-se a el:ea de 
Santa Terezinha exclusivamente) 



OUTRAS INFORMAÇOES  

A - Campo Social 

1 - SAIDE 

4 

SANTA TEREZINHA  : Assistencia por &•gão do Go"rfio inexis-
te. Antes do conflito CODEARA x Padre JENTEL, este manti-
nha um ambulatério precário - que prestava alguma assiAten 
cia; e distribuia medicamentos à população. No intuito de 
reduzir a influencia do padre junto'à população, foi provi 
tdenciado o fechamento desse ambulatOrio e iniciaram a cons 
trução de um Posto de Saúde sob a responsabilidade da Se-
cretaria de Salde do Estado do Mato Grosso o qual está se-
mi-concluido,obra Paralizada hg cerca de dois meses, sendo 
danificada pelo cupim e pelas condições climáticas da regi 
ão. A população 4 atendida na medida do possível, no pre 
carnsimo hospital da CODEARA, cuja assistencial  instala - 
ções anti-higienicas e acanhadas, deixam muito à desejar se 
considerarmos o vultodo empreendimento colonizador. 	Não 
existe r'édico e quando da nossa chegada havia um prático em 
enfermagem. Os casos mais grw/es entre peões, são tratados 
nas cidades de Gurupi ou Porto Nacional. Em se tratando de 

malária ou acidente em serviço, as despesas são por conta - 
da Cia. Nos demais casos, por conta do peão.que, não sendo 
assistido por instituto de previdencia contrai dívidas - 
com o empreiteiro, transformando-se em "propriedade" deste. 

StO FELIX : Existe um hospital particular ainda com muitas 
deficiâncias. 
Anterior ao apoio do bispo PEDRO CASSALDALIGA ao procedimen 
to do padre JENTEL, havia em São Felix um ambulatOrio médi-
co mantido pela missão religiosa. Hoje, a exemplo do aue - 
foi feito em Santa Terezinha, o ambulatOrio passou'h respon 
sabilidade do Estado que alugou o prédio e ali mantém aten. 
dimento enquanto 4 concluído o posto de saúde. Mesmo haven-
do a responsabilidade do Estado, o cohtrole dInda está nas 
mãos da missão que lá mantem algumas irmãs e transporta do-
entes em viaturas a eles pertencentes. A higiene na locali 
dado é precária havendo observado que agulhas e aparelhos de 
aplicar injeções da principal farmácial local (Farmcia Li-
moeiro) propriade do vice-prefeito de Barra do Garças, 6 
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lavado na barrdnca do rio Araguaia onde o lixo é jogado 
muitos, inclusive pelo hospital. 

LUCIARA O hospital particular está fechado. Não existe médico 
nem ambulatc5rio. 

2 . EDUCAçt0 

SANTA-TEREZINHA : Existe nma escola municipal (foto nQ 3) 
em péssimo estado de conservação, uma escola mantida pela 
CODEARA, um curso de alfabetização de adultos mantido pela 
par(Squia e um curso do MOBRAL para os trabalhadores da Co-
DEARA,Unico em funcionamento enquanto as demais permanecem 
fechadas por falta de material didático que ainda não veio 
de Barra do Garças. É Diretora da Escola Municipal e do 
curso de alfabetização de adultos, dona LIA ou LI, ligada . 
ao clero local. A escola que vinha sendo construída pelo 
padre JENTEL - ao que consta - teria sido encampada pelo 
Estado e ainda se encontra paralisada na fase de acabamento. 

LUCIARA : Existe um grupo escolar e um ginásio do Estado,em 
funcionamento.Professores matogrossenses e goianos. Conta 
ainda com escola municipal. É Secretário do Ensino do Muni 
Clpio EDVALDO PEREIRA DOS REZS que esteve preso em Cuiabá 
por haver sido considerado líder dos posseiros e PeOies,con 
duzindo-os‘a violencia contra á CODEARA - na área de Santa 
Terezinha. 

SX0 FELIX : Anterior a sagração de PEDRO CASSALDALIGA como 
bispo e aos seus pronunciamentos de cunho político duvido-
so, o ensino estava inteiramente nas mãos da missão religi 
osa alí radicada. Atualmente, o Estado aluga o prédio pro 
priedade da mis5ão e contrata os professores para o giná - 
sio. Soube-se que esses. professores, desde a fundação do 
ginásio há quatro anos, tem sido selecionados em São Paulo, 
(Campinas) pela ordem religiosa do bispo CASSALDALIGA. Com  
exceção de ELMO JOSt ANDOR MALAGOTE que exerce a função de 
• Diretor, os demais tem se renovado anualmente. São tidos 
como universitários pobres que lá passam um ano para depois 
continuarem custeando os estudos. 
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O ginasio vem funcionando em trgs períodos com apenas inco 
professores: O Diretor, TEREZA GOMES,natural de Santos, o 
japongs.LITIZ GOY4,:;4•.LIW.1.24.. M .......2.-WROO 5  e o pároco .P.EnRo 
Não foi possIve1 apurar o vencimento dos professores, som 

be-se porém, que a titulo de ajuda - a missão religiosa dá 
alimentação e os alo na casa paroquial. 
. Como atividade extraéurricular tgm sido apresentadas por 
grupos. de alunos, atualmente orientados pelo professor LUIZ 
GOYAl- algumas peças teatrais. Para°dia 28/ABR/73 estava pro 
gramada a encenação de "O TelescOpio" da autoria de JORGE 
22:2waz- que como as demais - aborda problemas de terra. 

O ensino esta atualizado e os alunos da primeira turma de 
formandos - 1972 - que prestaram exames de seleção em Goiã- 
nia para cursar o colegial, foram todos aprovados. 	Não 
se observou nem se teve conhecimento de que os professores 
tenham outra ocupação paralela ao ensino. Gozam 'de bom coa 
ceito junto a população. 

3 -CLERO 

SANTA TEREZINHA : A parequia conta atualmente com dois 
padres: FRANCISCO JENTEL e ANTONIO CANuTO (foto nQ.1 ). 
Possui uma máquina de beneficiar arroz, trgs tratores e 
plementos agrícolas que são alugados aos posseiros.( Até 
1972, a Cooperativa Mista do Araguaia,controlada pelos pa-
dres, comprava toda a produção de arroz - ao que consta 
por preço irrizerio. Este ano, 1973, a CODEARA se propõe a 
comprar aquilo que for produzido, pagando Cr$35/36,00 por 
saca de 50 quilos. Para beneficiamento esta cobrando Cr$ 
3,00,exatamente a metade do que cobra a Cooperativa). 
FRANCISCO JENTEL,ANTONIO CANUTO e o preprio bispo PEDRO 
CASSALDALIGA, com frequgncia visitam os posseiros da re-
gião, viajando de barco,jeep ou mesmo a pè. 
Quando da nossa chegada a Santa Terezinha - o padre JENTEL 
estava ausente há cerca de uns 15 dias - retornando à re-
gião procendente de Goiânia-GO, no início da semana santa, 
participando a seguir, na Aldeia Tapirapè, de uma reunião 
a que estiveram presentes os bispos Dom TOYAZ - de Goiás e 
CASSALDALIGA - de São Felix. Quanto 'a presença de outras - 

pessoas não foi possível apurar. 
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Com a chegada do padre JENTEL a Santa Terezinha, Antàpio 
CANUTO viajou - ao que consta - para Goiânia-GO. 

Consta que esporádicamente chegam a Santa Terezinha, em 
avião oU barco, grupos de jovens que por alguns 'dias se 
hospedam na casa paroquial ou em duas residencias que os 
padres normalmente mantâm fechadas. Raramente são vistas 
mulheres como integrantes desses grupos., 
Dois _domingos consecutivos pôde-se observar que os capítu 

:los do Evangelho eram escolhidos de maneira a permitir com: 
parações com fatos comuns 'a vida da comunidade. O ofician-
te (Padre CARITO), la medida que ia lendo, pergunta:va.alter 
nadamente aos presentes (maioria mulheres idosas), citando 
• o nome de cada um - o que entendeu. Devido ao grande núme-
ro de analfabetos - as respostas eram induzidas pelo ofici 
ante.. 

Domingo 08/ABR, o Evangelho abordava o egoísmo. Ao termino 
da leitura ,o padre CANUTO, entre outras coisas,disse:u 
não devemos ser egoístas fechando-nos em nossas casas ou 
casca como o grão de arroz - devemos olhar pelo nosso ir - . 
mão e se preciso for - dar a vida por ele - para que - moi 

rendo . aqueles que ficarem possam colher os frutos do nos 
so sacrifício". A seguir indagava sobre quem conhecia um 
caso de solidariedade e amor ao preximo. Um dos presentes, 
uma mulher, mencionou: "nossa luta com a CODEARA - quando 
todos se uniram na defesa dos interesses de alguns". O pa-
dre aprovando essa citação mencionou que já havia alguns 
posseiros com situação definida, outros aguardando uma so 
lução - mas havia'. tambem aqueles que embora tenham luta-
doe sido perseguidos pela solidariedade aos seus irmãos. 
nada receberiam. 

Quando das orações o padre pergunta se desejam rezar por 
alguem ou pela solução de algum problema. Houve pedidos - 
pela saúde de enfermos.- pela proteção daqueles que esta-
vam na mata e dona LIA ou LI, pediu pela vitciría da causa 

----- dos irmãos,de Cascalheira. 

Ao findar a missa o padre leu rascunho de carta que envia 
ria ao povo de Campo Limpo - em resposta 'a missiva envia-
da pelo bispo CASSALDALIGA em 1/ABR e que dava conta de 
um problema de terra idântico àquele vivido pela popula 

ção de Santa Terezinha. O rascunho falava na experiencia 
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experiencia obtida naquela modalidade de luta,aconsViava 
que fossem perseverantes e que estivessem preparados para 
as persegu1ç5es que por certo sofreriam. 
Soube-se posteriormente que o padre CANUTO teria convida. 
do alguns moradores de Santa Terezinha para que se deslo-
cassem para a região de Campo Limpo a fim de auxiliarem os 
moradores na luta que desencadeavam pela manutenção das Pos 
ses que ocupavam. Não se comprovou qualquer deslocamento. 

Soube-se ainda que o padre CANUTO costuma promover reuniões 
com alguns moradores - desconhecendo assunto e finalidade. 

Domingo 15/ABR, dia de ramos. Verifica-se que a igreja está 
repleta e havia alguns homens - ausentes no domingo anteri-
or. O Evangelho foi sobre a condenação de Cristo que por 
haver se manifestado contra os ricos e a favor dos pobres,-
fora levado 'apresença de Pilatos - como agitador. Disse o 
oficiante (Padre CANUTO) que Pilatos ao concluir o interro-
gatOrio de Cristo teria dito que aquele homem era inocente, 
- para depois -In() intuito de agradaraos ricos e poderosos-
condená-lo'a morte. Neste ponto indagou se alguém conhecia 
outro fato semelhante - ocorrido na localidade. Alguns fi-
éis mencionaram o Padre FRANCISCO JENTEL que estava sendo 
perseguido e processado por defender os pobres. O padre - 
CANUTO prosseguindo traçou um paralelo entre Cristo e JENTEL. 
Finalizou dizendo no acreditar na absolvição daquele padre. 

SXO FELIX : é a sede da prelazia e reside/leia do bispo . 
PEDRO CASSALDALIGA que vive viajando em via a povoados e 
posseiros. Possui uma lancha - das mais velozes no Aragua 
ia ". que ele mesmo dirige. Quinta-feiraldia 19/ABR,viajou 
em companhia de tres irmãs religiosas,descendo o rio. Sou-
be-se que rezou missa em LUCIARA,e,epois,em avião, seguiu 
para a Aldeia Tapirapé onde o aguardava o bispo de Goiás,- 
Dom TOMAZ. 	 , 
Presentemente é o pároco da localidak?  o padre PEDRO MãRIO5 
que exerce)tambem, a função de professor no ginásio. 
A população 4 muito grata ao bispo e 'à missão religiosa/  a 
quem procuram para resolver problemas de toda a espécie. - 
Por virias vezes foram vistos - na biblioteca da casa para 
quial - homens com aparencia de peões. 



p5s 5531  e. 3 

640., 
'nr 

"k4,‘I. 444  az. 
$.1  

( Campo Social - Clero ) Fls VI 

Observou-se que o bispo dispensa o tratamento e honr.Osias . 
inerentes ao posto que ocupa - veste-se com humildade

\\ 
e 

as  pessoas que o cercam chamam-no de PEDRO simplesmente.-
Pareceu-nos um fiel seguidor das inovações introduzidas pe 
lo Papa JOX0 XXIII. 

LUCIARA : Não tem pároco. Periódicamente é visitada pelo 
bispo-CAS3ALDALIGA que faz as chamadas "desobrigas" e reza 
missana igreja local. 

SERRA NOVA : Consta que aqui estaria radicado o padre MI 

EUGENIO - ordenado em São Felix. 

4 AERODROMOS  

Hã um grande numero de campos de pouso na região. Maioria 
é propriedade dos 'empreendimentos colonizadores. Para mui 
tos ainda 05 o avião o Uniu,  meio de transporte. 
Observam-se alguns campos abandonados - ao.  que consta - 
la transfere/leia das séoes das fazendas. 

-SANTA TEREZINHA possui uma pista homologada, cuja falta de 
conservação teria levado a VASP a suspender os vos que pa 
ra lá mantinha. A PLANTA COMERCIAL,firma pertencente ao 
grupo do BCN, manteM um posto de abastecimento e por ser 
dos poucos que mantem estoque permanente de gasolinalobsen 
va-se um movimento apreciável de avi5es(media de 8 a 10 por 
dia) em sua maioria propriedade dos projetos agropectgrios 
Instalados na área. Atualmente/o abastecedor registra na 
nota fiscal, a matricula, propriedade, procedencia e desti 
no das aeronaves. Foi sugerido pelo pilóto da CODEARA, a 
adoção de um livro para registro do movimento de aviões, a 
exemplo do que acontece nos aeraromos controlados pela DAC. 
Diz a direção da CODEARA que ainda não instituiu esse li - 
vro por falta de uma determinação da-:DAC - a qual daria fol. 
ça.  ao  funcionário para exigir dos tripulantes as informa - 
Ções necessárias. 
SXO FELIX possui um movimento de aeronaves maior que o de 
Santa Terezinha. Existem cinco aviões baseados no aeropor-
to local que tambem mantem abastecimento. Este movimento 
talvez se justifique pelo fato de alguns projetos manterem 
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convenios com o hospital local, por ser a localidade d\pta, 
da de algumas casas comerciais com estoques considera is, 
tem uma farmacia capaz de fornecer medicamentos pára todo 
norte do Mato Grosso e ainda é um local de contratação de 
peões queivindos de outros Estados - la permanecem'a es-
pera dos empreiteiros. 

5 - POLICIA DE MT  

Os policiais de um modo geral, não gozam de bom prestígio 

junto 'a população. Os problemas em Santa Terezinha são 
os mesmos de São Felix. Consta que 6 cobrada uma taxa di 
ta de carceragem - Cr$50,00 por preso. Quando ha pagamea 
to nos projetos e os pe5es se dirigem aos povoados - as 
cadeias ficam lotadas e não raro - desaparece o _dinheiro 
dos presos. A população de um modo geral, leva os pro-
blemas ao conhecimento dos padres,- quando,- na realida 
de,caberia`a polícia resolver. Tivemos oportunidade de 

ouvir um peão que fora queixar-se ao padre CANUTO que o 
empreiteiro havia espancado um seu colega. Em São Felix 
ouvimos de um cidadão que a policia não resolve problema 
de pobre. 

6 - DIVERSOS 

Aldeia MACAUBA - região norte da Ilha do Bananal - índios 
Carajá. - Consta que a sífilis e a tuberculose estão alaa 
tradas nesta aldeia. Atualmente devido‘a morte do funcio-
nário da FUNAI que trabalhava naquela área, os índios es 
tão 'abandonados 'a prbpria sorte, vivendo na mais absoluta 
miséria, sem qualquer assist;ncia - inclusive sem Cacique,/  
pois o herdeiro natural do posto - segundo tradições indí 
genas teria sidO regeitado pela FUNAI/que por sua vez . 
impOs um outro que a tribo não reconhece. 

Aldeia Tapirapé - entre Santa Terelinha e Luciara - índios 
Tapirapes - Observamos nesta localidade, cuja tribo esta há 
cerca de 18 anos sob orietação das freiras pertencentes 'a 
ordem denominada "Irmazinhas de Jesus" - a presença de um 
casal de jovens com um filho de apenas sete meses. Ele diz 
ser natural do Parana,chamar-se LUIZ PAULO GOUVEA. Sobre 
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Sobre ela nada ficamos sabendo além de que ambos se 
ceram em São Felix - anos atrá - quando lá lecionavain e 
que hoje voltaram contratados pela Missão para alfabetizar 
os índios. Estão inicialmente apreendendo o idioma dos Ta 
pirap4s para depois iniciarem o trabalho:. 
Devido ao mau tempo na ocasião e'a curta permanencia no 
local, não foi possível uma observação mais detalhada - em 
bora se fizesse necessária por ser voz corrente que o pa 
dre JENTEL lá teria algumas armas guardadas e exercer jun 
to com o bispo CASSAWALIGA 7  grande influencia sabre as 
religiosas e os índios. 
O aspecto físico da tribo e o que nos foi dado ver das ha 
bitaçóes, imprecionou-nos favoràvelmente. 
As freiras em nUmero de tres, al61 da assistencia social, 
trabalham na lavoura com os índios que são agricultores - 
por tradição. 
Medicamentos, segundo nos informaram, são fornecidos pela 
Missão do bispo CASSALDALIGA que os recebe do exterior. A 
quantidade que recebem tem sido suficiente inclusive para 
socorrerem uma aldeia Carajà nas imediações a qual, em-
bora esteja sob a responsabiliaade da FUNAI, enfrenta gran 
des dificuldades. 

Existe entre os riachos Crisostomo e Antonio Rosa - ao noz 

te de Santa Terezinha - uma gleba de terra que dizem per-
tencer ao ex-presidente Ja0 GOULART. Aí vivem/ a margem do 
Araguaia e dos riachos mencionados, cerca de quarenta pos- 
seiros que)  periodicamentesão visitados pelos padres de 
Santa Terezinha. A área que utilizam, segundo consta, é 
pequena, havendo muitos alqueires rle mata virgem. Na épo-
ca das chuvas o acesso è possível somente pelo rio - na 
seca pode-se chegar ao local, partindo de Santa Terezinha, 
até de gUtomOvel. Estariam chegando novos posseiros para 

a área. 

Soube-se em Santa Terezinha que THADED MARTINS PE EACID 
Diretor da Comercial Macedo, administrador de uma car'eia 
de hot‘is - ao que consta no Rio de Janeiro- c:omprou na Ia 
ealidaden  uma casa onde deixou uma estatueta do Buda em ma 
deira e sob a mesma uma nota de CEM CRUZEIROS. Deixou a 

casa aos cuidados de um morador no povoado, conhecido pela 
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pela alcunha de "QUERO MAIS" - o qual Passou a resi 	ali 
com a família - pois a sua residencia havia sido dest /da 
por um incendi°. THADEU apareceu no povoado pela primeira 
vez - em janeiro/73, acompanhado por outras pessoas que 
com ele viajavam em um bi-motor - turbo-haice. Já nessa 
primeira viajem - comprou a casa e andou distribuindo re-
gular quantia em dinheiro para algumas Pessoas. No início 
do mes de abri1/73,voltou a Santa Terezinha e havendo cons 
tatadO o desaparecimento do dinheiro que deixara sob a es-

'latueta, falou da maldição que recairia sobre aquele que 
havia roubado o dinheiro e lá colocou una nota de.QUINHEN-
TOS CRUZEIROS - tirou algumas fotografias e no mesmo dia 
seguiu destino. Ao motorista que nesse dia lhe dera uma 
carona do campo de pouso ao povoado (uns dois quilometros) 
entregou una nota de CEM CRUZEIROS dizendo que era um pre 
sente aos seus filhos. 

Na área de Santa Terezinha onde a permanencia foi maior e 
contamos com meios de locomoção, pareceu-nos que a área - 
ocupada pelos posseiros - embora numa extrema miséria - es 
tá vivendo momentos de calma - com alguns empenhados em 
ampliar suas lavouras de arroz, cuja comercialização vem 

'h melhorando desde o inicio dos trabalhos na CODEARA. Por 
outro lado, a ignorância, simplicidade e ausencia de quAl 
quer assistencia, torna esta gente - campojertil para a 
subversão. É de se considerar também, a influencia exer-
cida pelo padre JENTEL,11der indiscutível na região e as 
pregações sutis do padre CANUTO - as quais - para que se 
chegue a uma conclusão sobre seus reais objetivos, haveria 
a necessidade de uma observação contínua e prolongada. Não 
houve oportunidade para acompanhar a atuação do padre JEN 
TEL - cuja chegada coincidiu com nossa partida. 
A utilização da região para instalação de núcleo de guer-
rilha, sem a conivencia dos padres - na época chuvosa - é • 
pouco provável dado as dificuldades -E)ilJormes para locomoção, 
escassez de caça e pesca e um deslocamento para o interior, 
parte alta, conduziria às áreas que estão sendo colonizadas. 
Não existe campo de pouso que possibilite suprimento de gi 
neros - sem chamar atenção. 
Foram feitas incursões no interior da mata, num raio de 
at6 80 quilometros - partindo de Santa Terezinha . e nada de 

anormal foi verificado. 
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:CONFLITOS DE TERRA E CARRANCISMO EM CAMPOS  LIMPOS MATO GROSSO  

Campos Limpos, município de Barra do Garças, MT, 	beira da es- 
tradà BR-158, abrange os dois povoados muito proximos de Ribeirão e Cas  
calheira. Com  um total de umas trezentas e cinquenta familias dentro da 
"a-rua ã—l-g-rea urbana) e mais outras quinhentas aproximadamente no sertão. 
Umã Maioria de talvez 85°7,  dos moradores e de posseiros. sem terra garan 
tida, já "tocados" do Morte e do Centro do pais pelo latifúndio e pela 
sempre inutilmente esperada Reforma Agrária. 

A cidadezinha, sobretudo no Ribeirão, está pro.fundamente marca-
da por um clima de carrancismo, far-west, crime e arbitrariedade polici 
al. É ponto de passagem e de "despejo" dos peses de varias grandes agro 
pecuárias vizinhas, com todas as consevencias de miseria, bebedeira 9  
briga e prost,ttuicao, anexas a esse tragico fenômeno social do latifún-
dio que os exploradores e o povo - com diferente sentido e com diversa/ 
responsabilidade - chamam de "peonada". Caminhonadas de peSes se alter-
nam nessa estrada com caminhonadas de gado. Este, com frequencia,bem ma 
Is zelado e mais compadecido. No último mes passaram por esta 'estrad-g" 
mil e quatrocentos peses, grande parte deles para a Fazenda Bordon,S.A. 
Um marreteiro de homens que trafica no Goias, particularmente em Santa 
Helena, para as fazendas deste Norte do Mato Grosso, ganha 200 cruzei - 
ros por cada cabeça de gado humano que entrega ao Latifúndio. 

Não seria fácil contar as mortes e os ferimentos graves aconte-
cidos em Campos Limpos; as noites de terror; a assombração que paira so 
bre o carrego Suiazinho que da noffie ao Ribeirão. A gozação vizinha cha-
mou o lugar de "TirolAndia". 

Atualmente não há policiamento em Campos Limpos. E a gente 	se 
pergunta se isso á uma deficiAncia ou se é um beneficio visto ser até 

• agora a policia que aqui residiu culpada de tantos abusos - espancamen-
tos, roubos, bebedeiras, agressSes - e tão abertamente vendida ao car. - 

• rancismo local e 20  latifúndio circundante. O prOprio Exército, em ação 
antiguerrilha por esta região, em setembro de 1972, surpreendeu um peão 
amarrado a um pau e espancado brutalmente pela policia. Os culpados,sol 
dados Armando ,e André, da PM, já culpados anteriomente de semelhantes a 
Oes em São Fólix e redondezas continuam policiando na região. Recente 
mente os policiais Armando e Eelix, de tristareputação, depois de amei 
çar de prisão ao posseiro de 68 anos, Sr. Oseias Rodrigues de Araujo 9  
exigiram-lhe 1.500 (mil e quinhentos) cruzeiros, dizendo ser ordem do 
capitão; sem intimacão judicial e sem lhe dar recibo algum. Tritretanto/ 
o conhecido criminoso Aurino, principal responsável na briga com o fi - 
lho do Sr. °selas, não foi punido absolutamente. Tres pistoleirosl Omar, 
João e José, conhecidos como "Os Cabeludas", e foragidos do Goiás por / 
varios crimes, semearam o terror na Casaalheira, atirando na rua e ma - 
tando e ferindo. Foram presos na Delegacia de Barra do Garças, encarre-
gado da região, em novembro de 1972 e já em dezembro foram impunemente 
libertados... 

Nunca as Autoridades superiores da Policia Estadual atenderam / 
as reclamaçOes do povo e das vitiMa's ou os vários_ documentos e depoimen 
tos- que eu e outros demos a essas mesmas autoridades ou a Policia Fede-
ral, SNI, ao proprio Exército, ao Ministério de Justiça e a opinião pú-
blica do pais. 

. O carrancismo local centra-se particularmente na figura do co - 
merciante e politico, Sr. Zacarias Guedes de Moura, - que deu mais um 
nome, "Guediolândia", ao Ribeirão - e dos seus bate-paus, como Abraão / 
Barros. 
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A administração pública e sumamente precária, nula. Não há Gru 
po Escolar construido nem no Ribeirão nem na Cascalheira. Não há Pos-
to de Saude. Nem Correio. A única estrada, BR-158, esta praticamente / 
intransitável. 

O CONFLITO DE TERRAS, geral, crescente, fatídico, em toda essa 
area e em toda a AmazOnia legal - apesar dos decretos-lei e de alguns/ 
detalhes de aparencia contraria - vem provocando, nos últimos meses,em 

- Campos Limpos, atritos e tens3es que culminaram no incidente do pp.dia 
13. 

Alem das grandes Companhias financiadas pela SUDAM, entre 	o 
•Araguais e o Xingu, e de algumas firmas particulares, nas imediações / 
'de Campos Limpos esses últimos conflitos provem do proprio Sr. Zacàri-
'as Guedes e do Sr. "Paulo Guasca" filhos e capangas. O grupo "Guasca" 
vem ameaçando e-expulsando posseiros, ate na bala. Nunca mostrou títu- 
lo de terra, cómo lhe fora pedido. Trouxe dois pistoleiros do Rio Gran 
• de do Sul. "para matar posseiros" segundo declaracão insolente dos ta 
is "Guasca". 

Em 15 de outubro de 1972 foi encaminhado 	sede central do 
INCRA em Mato Grosso um abaixo-assinado, com AP assinaturas, do qual / 
são'os seguintes itens: 

... O povoado (de Cascalheira)... (tem) sua sobrevivencia ameaça-
da por indivíduos perigosos que apareceram recentemente aqui, dizendo-
se donos de terras. Trata-se do Sr. Paulo "Guasca" ("Guaco"). com se-
us filhos, que estão fazendo picadas que atravessam cercas de passei - 

- ros velhos, estão proibindo todo o povo de plantar suas róças, com ame 
aças a vidas dos posseiros..." 

"... Todos os lavradores estão com seus serviços interrompidos,e a 
fome ameaça os lares da Cascalheira, caso as roças não sejam plantadas. 

Diversas pessoas, inclusive o dono do CartOrio de Barra do Garças, 
(Sr. Valdon Varjon, atualmente Prefeito da cidade), tem afirmado que o 
sr. Paulo Guasca e seus filhos não tem aqui um único palmo de terra, / 
'sendo, portanto, grileiros..." 

Ate agora não veio resposta nenhuma a esse abaixo-assinado. 

Um novo abaixo-assinado esta sendo encaminhado ao INCRA,em Bra 
sília. Desta vez com as assinaturas dos representantes dos posseiros / 
das glebas "do Paulo Guasca", Barreiro ("do Diogo Nunes"), Piabanha(da 
Amelia Junqueira"), Gengibre, Mata de Banana e Suiazinho. Um grito de-
sesperado de um total de 5.po posseiros aproximadamente. 

Transcrevo, a seguir, o relatório da equipe da Prelazia, resi-
dente em Campos Limpos: 

"No dia 10 de fevereiro passado, o posseiro Bento Pereira dos San-
tos veio nos procurar para levar ao nosso conhecimento o conflito que/ 
existe entre ele e o Sr. Zacarias Guedes de Moura. 

"Fazia poucos dias que o seu Zacarias tinha colocado uma cerca de 
arame, fechando a fonte de água e 'uma estrada pública. O posseiro ti- 
nha sido proibido de "tocar mas. serviço" com ameaça do expulsão. 	O 
seu Bento~s convidou para ir na casa dele, observar os seus servi - 
cos e, aproveitando a oportunidade, ter uma reunião e uma reza com to 
aos os meradores do arredor. 

"No dia 15, nós, Pe. Maunel e Ilda, fomos de tropa ate a casa do 
posseiro Bento - 6 le7777-77—n nos esperavam outros posseiros, mora-
dores "gleba do seu Z." e outros moradores do Gengibre e São Jogo. 

"Todos esses posseiros nos colocaram a par da problemática cada / 
vez mais tensa que existe entre eles e os que se dizem "donos" daque-
las terras: indenizaç3es absurdas, ameaças, coação, etc. 

"Nós tentamos esclarecer-lhes o Decreto-lei núm. 70.430, assinado 
pelo Presidente da República no dia 17 de Abril de 1972. 



N' Set# 
"ApOs esta visita, o seu Zacarias começou a criar problemas c 

co iniciando uma campanha de difamação, no Patrimônio, contra o Bispo7 
Pedto, o Pe. Manuel, as irmãs Beatriz e Madalena e a professora Ilda 
"Seriamos comunistas e subversivos, seriamos imorais., o Padre não se - 
ria Padre, etc..." 

nA situação tornou-se cada vez mais tensa no povoado e no sertão, 
e explodiu quando precisav%er resolvido o problema da escola e das pro 
fessoras. Sem consultar a ninguem o seu Z. foi ate Barra do Garcas,se-
de do Município, para apresentar 4 professoras, inclusive sua propria/ 
filha. Os pais, desaprovando essa atitude, fizeram uma reunião, estan-
do o seu Z. presente, com o objetivo de pedir ao Secretário de Educa - 
ção da Prefeitura a nomeação da Ilda como professora e coordenadora da 
escola local. O pedido foi assinado por umas 70 pessoas e levado pelo/ 
representante dos pais as mãos do Secretario municipal de Educação. Du 
rante a reunião o seu Z. quis impedir o abaixo-assinado dizendo, para 
atemorizar aos pre-sentes, que o documento chegaria ao conhecimento da 
Policia Federal (!)... O povo não ligou com essas assombraçUs, e des-
de já intensificou-se o atrito entre a população e o seu Zacarias. 

"No dia 13 pp., pela volta das 14 horas, o seu Z. veio produrar o 
Pe. Manuel que estava asentado no alpendre da casa, e logo, numa atit

•
u 

Te e modo de falar agressivo, fez alusão a uma carta do  bispo Pedro ao 
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	posseiro Bento. ApC)s se referiu também a nossa visita a casa do / 
posseiro. Sempre mais se exaltando. 9...22,,..1:arÀ2.1 tentou, com calma, ex 
plicar-lhe a sua intervenca3 no problema do posseiro, explicitando sim 
plesmente o Decreto Lei dim. 70.430 que o seu Z. recusava-se a aceitar. 
Este gritando que não tolerava que o Padre interviesse nisso 9 a£1221„12./ 
fisicamente p Pe. Manuel sacudindo-o e derrubando-o de costa para a rua 
05=77717-711ves de Abre7.717'77-77-ios, Presenciou e testemunha a agres 
são. Beatriz e Madalena', escutando os gritos, sairam correndo e encon-
traram iÇ  o Pe. Manuel no chão4  Beatriz colocou-se entre a vitima J---dr 
agssor que estava,puxando o seu revolver 58  e que tinha no cinto uma 
pexeira. "O sr. pode me matar,"nisse Beatriz, mas não bata no Padre... 
E o seu Z., surpreendido, sumiu murmurando palavras ininteligiveis.Vá-
rivRessoas viram o Padre no chão e outra testemunharam a presença / 
proxima, na rua, do filho do seu'n., Jorge, e do citado malfeitor Abra 
ao." 

e 
Sabedor do acontecido, com o atraso caraterístico destas para-

gens, vim a Campos Limpos o dia 16, e encontrei o povo aterrorizado. - 
Para maior desfaçatez do carrancismo, no dia 15 o sr, Zacarias reteve a 

11, seu serviço, e na sua casa, o cabo Messias Marfim dos Beis e o soldad-
do João, da PM., que passavam nor aqui a caminho de Luciara, e repetiu 
publicamente que ia trazer "o 'capitão de Barra e o Exercito", todos / 
para apoia-16...9  porque se o povo estava contra ele, as Autoridades / 
estavam a seu favor. 

Todos confirmamos de novo a plena cobertura que a policia dava 
ao sr. Zacarias. Falei como cabo e o soldado e estes sempre tentaram/ 
excusar a agressão do mesmo: os .culpados seriam os posseiros; os ami - 

.gos do Padre seriam os ofensores e 	 e, 
com um prodigioso complexo de Segurança Nacional, acabava de descobrir 
"guerra civil" e °guerrilha" Onde havia apenas interesse particular 1  
coronelismo e politicagem. (Ainda,ontem o sr. Zacarias fez de "media - 
dor" entre pobres mulheres, cujos maridos estão foragidos por arbitra-
ridade policial e a cobiça do cabo Messias que exigiu delas 200 cruzei 
ros para que os maridos pudessem regressar). 

E o sr. Zacarias continua ameaçando. Agora ate o bispo ia "en-
.5x4x,no pau". O Jorge e o soldado João foram anteontem às casas dos / 
posseiros que o sr. Zacarias pretende desalojar Com algemas, e prome - 
tendo aos filhos do sr. Bento que o pai seria amarrado e que eles, os 
policiais, voltariam dentro de tres dias. A esposa assombrada, sofreu/ 
uma alteração na sua gravidez. (os posseiros estavam, nessa hora, fora 
gidos, largadas as familias e a colheita de arroz). 



25 

• Pgs.552, p 38/2U 

O PROBLEMA NAO É MAIS UM 'PADRE AGREDIDO, quando são milhares 
os posseiros e os peOes agredidos impunemente. Nem se trata de preces 
sar a um seu fulando de tal... Esses dados são mais um: episcidio 	da 
histOria, atual, de escravidão e feudalismo que estamos tolerando nes 
.te norte do Mato Grossso, para lo falar em outras regi:6es do pais. 

Trata-se de processar 	Injustiça vigorante. 

O incidente do dia 13 ate que pode ser esquecido com um pot-- , 
Co de perdão cristào. Jg o clima da arbitrariedade e terror, _a impuni-
dade das culpas, a conivencia - por comissão ou por omissão -de auto 
tidades superiores e, sobretudo o desamparo das 1.000 famiiias deste , 
povoado e sertão, nao podem ser preteridos ou protelados sem uma desu 
Mana passividade. 

PMblema de posseiro estg virando pesadelo social. E. urge que 
rer reconhecer e sanar suas causas; a origem destes retirantes e.' o, 
seu duro peregrinar; os motivos prementes que os arrancaram do solo 

,nativo e de outros sucessivos solos, sempre açambarcados pelo privile 
-.gim. Ainda hoje dizia-me um cearense que jg viu morto o seu irmão ma-
is velho nas mãos dos tubar.(Ses: "A fome do Nordeste no é da seca; é 
da falta de terra para os pobres...° 

O Decreto-Lei 70.4304 que seria relativamente válido, torna - 
• se burocraticamente•°imprati4avel" para os pobres lavradores largadoS 
--por essas matas e sert'des. Só com muito padrinho e com muito barulho, 
'vem o Decreto a concretizar-se em alço real... O INCRA e .importante /- 
• frente a tantos interesses onipotentes, dentro de um sistema de idolg 
-trito desenvo1vimento. Cada-dia-sentios mais aqui - como povo e como 
• igreja 	a iniqua e sofisticada estrutura da opresso. Estamos conde- 
nados ao Latifundio capitalista... Morra ó homem, viva o boi! 

Deus me perdoe o sarcasmo que talvez seja sci dolorida-  convi 
vencia com este povo, e Ele nos siga dando lucidez e coragem evangeli 
cas. 

N o sei muito bem a quem encaminhar este novo relatOrio. 	UM 
alto dirigente militar da ST_TM, numa entrevista dada a um iornalis  
ta estrangeiro ha poucas semanas, c ensurava-mel  irritado, como sendo 
.eu uma especie de criajor prorissittre cc)r,liao...  Lamento deve - 
-ras que a calúnia dos poderosos nj75-  possa melhorar a esmagada sobrevi 
vencia do nosso povo. - . 

Pedro Casaldgliga 

bispo de São Felix, MT. 
. • 

Rtbeirgo / Cascalheira, MT. 

19 de marro de 1973. 
_ 

anivers. da Declaração Universal 'dos 

Direitos Humanos. 
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Padre ATIONIO CANUTO un dos procos em Santa Terezinha—MT 

Dona LIA. ou.LI,Dirotera do Grupo Escola en Santa Terezinha 
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Padre PEDRO ÁRIO - pároco le São Felix-MT e professor no 
ginásio local. 

,0 bispo CA5SALDALIGA,os universitários-professores em São 
Felix-ET 'JAINER JOAO RCCEA e LUIZ 
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Posto de Sa,na 	-1strução. 

Cooperativa _crIcola Mista do ,raguaia 
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FALA DE DOM FERNANDO - 

Referindo-se aos acontecimentos sangrentos entre pos-
seiros e elementos da Companhia CODEARA, assim se expressou 
Arcebispo Metropolitano de Goiânia : "A Imprensa goiana tem 
publicado os acontecimentos de Santa Terezinha, Paróquia da 
Preràzia de S. Felix-MT. A História é longa e de alguns anos. 
O Bispo da Prelazia, Dom Pedro Cassaldáliga, no dia dg sua sp, 
gração episcopal, em 22/10/71, divulgou sua carta pastoral, - 
relatando com farta documentação as circunstancias socio-eco-
nomicas-religiosas daquela circunscrição eclesiástica, consti 
tuida de 150.000 km 2. O importante documento tem despertado/ 
a conciencia Cristã do Povo de Deus não obstante as críticas/ 
em contrário. 

A Paróquia de Santa Terezinha está situada na área de 
influencia da CODLARA, Companhia de Desenvolvimento do Ara-
guaia. Nesses últimos meses tem se agravado o conflito entre 
a CODEARA e os posseiros. O vigário da paróquia, pe.Francisco 
Jentel, sacerdote francas de grande atividade e zelo apostóli 
co, luta há 5 anos em defesa dos direitos do povo simples e 
sofredor de sua Paréquia. Esse comportamento do vigário não 
agrada aos agentes da Cia. que o consideram "subversivo". En-
tretanto, o Padre em todos os conflitos procura pessoalmente/ 
as autoridades, quer do Est. de MT, quer do Governo Federal,-
expondo os fatos, devidamente documentados. O bispo no cumpri 
mento de sua missão, acompanha todo o desenrolar dos aconteci 
mentos, solidário com o povo desassistido e sem garantias. - 
Confirma e apoia as atitudes do vigário. Pessoalmente tem pro 
curado as autoridades competentes. Na entrevista que teve com 
o Sr. Ministro da Justiça acompanhado pelo Secretário Geral 
da CNBB, Dom Ivo Lorcheiter, no dia 20 de Janeiro, depois de 
mostrar a documentação em seu poder, comprometeu-se, por soli 
citação do Sr. Ministro da Justiça a durante 30 dias não to-
mar nenhuma atitude para que o ministério pudesse tomar as - 
providencias que o caso exige. 
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Nesse intervalo agravou-se a situação de Sta. Terezi-

nha. Dom Pedro Cassaldáliga, terminado o prazo de um As,apre 
senta-se ao Ministério da Justiça e a outros orgãos Federais/ 
relatando os últimos incidentes. 

Considerando que a imprensa goiana publicou, com des-
taque, a versão da COIMARA, com ataques descabidos ao Pe.Fran 
cisco Jentel, os Bispos de Goiás no dia 10 deste mes, levaram 
a público uma nota de solidariedade à atitude do prelado, su-
gerindo ao Gov. Federal que assuma o controle da área em con-
flito. 0 Arcebispo de Goilnia, na qualidade de presidente do 
RegiOnal Centro-Oeste da CNBB, no dia 14 deste mós, enviou o 
seguinte telegrama ao Sr. Ministro da Justiça: "Diante do a-
gravamento da situação em Sta. Terezinha, NT, expressamos a V 
Excia. o apelo dos Bispos de Goiás, solidarios ao prelado de 
S. Felix, no sentido de o Gov. Federal, assumir o controle da 
area abalada pelo conflito entre elementos da Codeara e pos-
seiros. A Imparcialidade do Minist6rio da Justiça será a ma-

neira eficaz para a restauração da paz, condição necessária - 
para o aut;ntico desenvolvimento". 

Chega-nos agora, a cópia da carta que o Pe. 	Antonio 
Canuto, que está substituindo o Pe. Jentel na Paróquia de Sta 
Terezinha, dirigiu ao Cel. Ivo de Albuquerque, Secretario da 
Seg. Publica de MT. O Pe. Canuto, brasileiro, expOs os álti-/ 
mos acontecimentos com tranquilidade e segurança. Dom Pedro 
Cassaldáliga, declara o seguinte: "Esta carta do meu secretá-
rio, Pe. Canuto, è entregue às supremas autoridades competen-
tes e à opinião pública do País. Eu a faço minha, palavra por 
palavra e espero que não seja inútil. Seria de mais...d Deus 
dos Oprimidos toque o coração de quptos a leiam. Ele faça - 
Justiça. Brasília 13/3/1972". 

0 texto da carta do Pe. Canuto ao Co?. Ivo, de 10/3/ 
72, publicado na folha de Goiás, 4 o seguinte: 
"Na qualidade de Secretario de Dom Pedro, e substituto -interi 
no do Sr. Pe. Jantei ̂na direção desta Paróquia, como Padre e 
sobretudo como homem cidadãO brasileiro, sinto ser uma grave/ 
omissão minha se não me pronunciar diante do encaminhamento - 
dos fatos nesta localidade ou levado a isto pelo clima de in-
segurança, instabilidade e temor que se instalou aqui e que 
se torna cada vez mais acentuado, clima este fortalecido pela 
presença da Força Policial que teria como missão, garantir a 
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tranquilidade e a segurança dos moradores e isto afeta grande-
mente a economia minguada deste povo, pois, a colheita de mui-
tos está se perdendo no receio de trabalhar', devido à repres-
são, que é grande. Acho que nada disso é sem fundamento, nem 
peroraçao domag6gica. pois s6 quem vive em contato com o povo 
sé que pode sentir sua angústia, perceber sua insegurança. 

Alguns fatos mostram a realidade do afirmado. No dia 41„ 
dia imediatamente posterior aos acontecimentos que trouxeram \C 
S. aqui, o posseiro Luiz Balduino da Costa, Vindo de suas ro.. 
ças para fazer compras na rua, ao passar em territério da CODE 
ARA foi barrado por 2 policiais e cercado por peões. Como esti 
vesste a cavalo, conseguiu romper o cerco. Foi perseguido por 
viaturas e atirado sem ter sido atingido. 

Tive conhecimento da prisao de pelo menos 4 posseiros/ 
indefesos que foram tirados de seus trabalhos e trasidos como 
perigosos criminosos. Até uma mulher foi presa, Dona Benvinda/ 
Pereira de Souza, presa no dia 8, foi ameaçada de morte para 
que contasse o que não sabia e trasida à delegacia local, assi 
nou depoimento cujo teor desconheço. Sua irmã, Maria Raimunda 
Pereira de Souza, grávida, prestes a dar a luz, foi ameaçada - 
com metrelhadora encostada em sua barriga. E a filha menor de 
Dna. Benvinda, que não deve contar com mais de 10 anos de ida-
de, foi afastada de sua mãe com um fuzil. A residãncia do Sr. 
José Carlos Pereira foi invadida pela força policial, e ele se 

encontra detido, não se sabe porque. Como força de argumenta-/ 
ção e persuação é usada constantemente a mentira e a ameaça co 
mo eu mesmo tive ocasião de presenciar no dia 8. 

Tudo isto cria um clima que" me referia acima. E se tem 
a impressão de que os objetivos da presente investigação já es 
tavam anteriormente traçados como já se podia descobrir pelo - 
teor do rádio de 2/3 e pela lista de individuos marcados, ela-
borada pela CODEARA e policiais, antes do desfecho do dia 3. 

Sr. Cel. é demonstração de dicernimento atacar a causa 
dos males, visto que uma vãz atingida, as consequencias cessas 
rio. No caso em foco; estou assistindo ao desgaste da força hu 
mana da digna Policia Estadual, para tratar de uma consequenci 
a, grave sim, enquanto que a causa nem sequer 6 tocada. Ainda 
mais que os agressores e provocadores de toda esta crise vio-
lenta, circulam livremente pelas ruas do povoado, transportan-
do comandos de V.S., agregando-se à demonstração de força que 
se está fazendo em Sta. Terezinha. Enquanto isto, os pobres e 
Indefesos posseiros são caçados como perigosos terroristas, cp_ 
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mo provocadores de desordem social. As construções de carater/ 
escolar e hospitalar foram arbitrariamente •suspensas por V.S., 
servindo-se para isto dos argumentos e platea do agressor. Es-
tou surpreso ao ver a vinculação e a manipulação da força en-
carregada de manter a ordem e zelar pela tranquilidade do povg 
por interesses nem sempre claros. 

Desculpe-me a sinceridade.., neste sertão esquecido do 
Mato Grosso, como em qualquer parte, é também missão do Padre 
interpretar os anseios do povo, ser a voz daqueles que não tem 
condições para se fazer ouvir. 

É missão da Igreja estar ao lado dos pobres, dos esque 
eidos. O Mestre a quem V.S. faz questão de mencionar sempre, - 
veio para anunciar "a boa nova aos pobres e libertar os oprimi 
dos" (L.c.4, 1861). Isto deve ser feito pela Igreja, hoje, se 
quizer ser fiel. V.S. sabe que ameaças não me intimidam, pois, 
quem tem a convicção e a certeza de estar lutando pela Justiça 
e pela Verdade, nada há que possa intimidar. 

Sem mais, para o momento, atenciosamente 
Padre Antonio Canuto" 

• 
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À e; ,r-4-4T M19, 	•• 	• . 

A Nunciatura Apostólica recebeu, na dia 2 de se-, 

-togar* de 1971,' a visita do Srose A. Ribeiro Leme, Diretor- 

 

, 
Superintendente da BORDON SA. AGRO:Dl:Mit:2-1A .:" Mé:.:, acci.T.:)a 

nhado do Padre Pedro Sbardellotto, S.D.E., Vigário de Xavantina  

- MT, que veio dar conheciinc:.to ao Sr. n 	 .$incio Apostólico da si- 	- i 

tuaçao e das tensoes que se registram na arca - da Prelzia da J.ao 
& 

Páli:: - MT e das atitudes do Prel4o, Mons. ?e:Lro ,:;_..,lesl. 

O Sr. Leme 	 re-arD, se=dad.  

Zbardtllou:o, que coce 	d e 	e ,... 	 . 
• 

tOU, a disposiçao de eviur 	embosfu as !,.utla;, 

tentes jã tenham tora 	s 	 Cablvels. Tais 

teriam prol'andas repercu....;o,,s ntjarivas, 

de o P. Casaldaliga ter 

Ao Sr. Le;. - foi ast,.::;-..ado que 	sc,u 

s-as ;:-.1.,deraçes serao 
• 

Sr. Nu::cio 4t.posto.ic,.), 	s 	e para a:. 

que ju oar op3rtunas. 

-••.` 
- 

Roa Ce Janeiro, 2 	 Ck: 

é , 1.11À.ÁJ,.:f" 	
o..., 

•••"" 1 4—........—, .,..„,..,.. • ..,_ ..... • 

P. 'Irtuliarnr)J_....ises.Neto 

Secretário 

1 
• ••••• 	
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eoRDON SIA AG orEctullan nn 
GUA IS DI MOVILMORO, 2011 	O.* Anime ... a/ 10.), BELÉM ... ESTADO DO PARÁ 

• • .. 	 End.Teegr. "FRIGOBORDON" 
Eifrod;relo Anostekio, 9 - Fone 260-1011 - Cx. Pc-ztol 11.976 LAPA 	SÃO PAULO 

1 
ASSOCIAI° DOS EMPRESLRIOS 

'ACROPECU RIOS DA AMAZONA 
RUA CONSELHEIRO CROSPONSANO, 69 
JR E 4 V A  

8Zo PAULO, 18 ot amuamo DE 1971 
DAPA-51 

4O Amo. 

Pousloos Ssnmonts, 

DANOS ASAM O Omino DOS ACONTECIMENTORbGERADOS PELO BISPO PEDRO CA 

CALO:LOOK. EN PROPRIEDADE DA 8osoom S/A AcRoPtcu;AsA oit ÁnAVINGAS 

112100:3PaCT0114. CM FEVEREIRO DE 1971, O FRIGORíFICO BORDOU S/A ADQUILm 

R$U URA DLCCA CE 10400 ALQUEIRES PAUL4STA4, no supt—

crie#0 Ot BARRA PO GARÇAS, no Empo tu MATO C204401.  vinisNA 1 Sua.  

NISSío OBRA GIGANTESCA DO GRUPO OLNET040, 
	 • 

ntSTE MESMO RES. CONTRATOU con A CONSULPLAR CONSULTORIA E PLAUEJA 
^ 	. 

ab 

ISENTO a cLaisoen'a DE DM PROJETO AGROPECÚ.ZPlí. ATENDENDO AO APUO 49r 

00 GOVeRNO BRASILEIRO PARA POVOAR A APAZSRIA• 

ER AGROL DO CORRENTE ANO. íRTE PROJETO Fot, PROTOCOLADO NA SUDAM su-
PU*MTENOtRCIA DA AnAz4m1A, ONDE St ENCONTRA ER FASE DE APROVAÇZO. 

NA 'CERTEZA Ot UR PRONUNCIAMENTO FAVOR;VEL AO SEU PROJETO, A'DORDON 

AGRUPEGO:1114 DA AMAZIONIAI ANDEPENDENTE DE QUALQUER AP.ROVAC.;0 

rectAuw  UOm nieuesOs PR4PRIO5. !MICIOU:A DERRUBADA DE 1.800 ALQUEI..,  

IRES, ira OURA DE'MRTE, CONSTRUO!, ESTRADAS, CAMPO DE POUSO. COMPROU 

rePCULCIVEfRENI~IIIINFESTORIAS, cswohnoo, NeSTL MORENTOr scncAnP0 o 
, ~ta COLOMIZOr - % 

" 	; 	, 	, 	//, 	• 	- 	 ;• 

01;14114$ 118/1,014APIIIIRESIIIM . PRISP8110 De CUSN,014é" CONSTRUIR A1.000- 

11/MCZROAli. Jaus volto" DA coar SARÇA ou Conran,: REMIS TOU ra TODO& • 

SeePa14,11141 DA New% IA. MUNO* MC MICROS me' nossos cecemiesoa,-. 
. 	 AO Paul Pua* Caodu.sát• x044 Bearo ot ao Fit.14. no 

VA 1LJ1414k42111044.0• 

_ -pr 

• ......1.1S-0,>• 

I 	a 	r- As "4"---e • $.".88"1 
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BORD011 S/A 	licliWECUitIll DA IltilãZinã 

eus.* oit ~eco, rei - wo.• ANDAR 	a/ 1004 BELÉM - ESTADO DO PARÁ 

End. Telegr. "FRIGOBORDON" 

Elevado do Modelei°, 9 - Fone 260-1011 - rwPodol 11.976 - LAPA - SÃO PAULO 	-.----:-..- 
mtzezz=zwee 

re..2 
NESTA 6PORTUMIOADE* O REVERSO° PADRE PEDRO MOS INFORMAVA QUE OS NO4IP 

tupoacs Do PaTnemblo 0£ IONAMNA, ROJE SERRA NOVA, E acua rata' ná.. 

VOAM PEITO una DERRUDADA DE uma 26 ALIWEIRE4 DENTRO DE 0088A PROPROIS.  

DADE. ALEGAVA tLE, QUE ESTAS TERRAS CRAM As GUIO** APROPRIADAS PADA 

A CULTURA DE 81133$8TÉNCIA OUVE* MORADORES* 0 QUE* EV#DEIXTEMEDVE* 

nZo ERA POSSíVEL ENTENDER, ISTO PORQUE O REF£R100 rAtnedneo 'Picava 

a 3 ouldgmpos OC DISTANCIA DA MOSSA DIVISA* 

NZ0 ERA PO3SiVEL QUE ENTRE ESTE ESPAÇO DE .3.000 METROS QUE REPARA A 

MOSSA D$VISA t 0 PATRINSNIO, 11;0 HOUVESSE DADA QUE PRESTASSE PARA A 

CULTURA DE CEREAIS; E sbnchTE A* TERRAS POSTERIORMENTE LIGADAS 	PI 

CADA OITISISRIA 	QUE ESTAVAM em conotçUs IDEAI* PAGA O PLANTIO.CLIE 

PEDIA QUE 00;118EMOS Ult" ;RER DE 4,5 ousa/1E1'2os DE CORPRIXEMTO POR 

. 2 DE LARGURA, PARA QUE OS MORADORES DE SERRA NOTA PÚDESSEn SEPPRE 

TER UM LOCAI. PERMANENTE DE CULTURA. EXPUS AO PADRE PEDRO QUE' 	AS 

SUAS PRETENÇUS Mio PODERIAM SER ATENDIDAS* POIS O TOTAL DA CLEDA on,  

ESTAVA INCORPORADO A UM PROJETO DE AGDOPECUARI,A* PROJETO 'ESTE 	QUE 

ESTAVA REMOO ENVIADO PARA A SUDAM E* PORTANTO* A TOTALIDADE 00 mo. 

~Ao° PERTENCIA A 'ELE. 

No ENTANTO, MOS CORPROMET;ÁNOS A 140 MEXER IAS TERRAS DERRUBADAS A... 

ik Et O FIM 0:STE Ano, TEMPO MAIS 00 QUE SUFICIENTE PARA QUE OS 	SEUS 

Ilft* colÁcssen O PRODUTO 00 SEU TRADALHO. DEPOIS OESTE PRAZO, NOS 

IAS TURMAS ENCARREGADA* DAS DERRUBADAS IRIAM LIECUTAR OS SERVIÇOS — 

Inctss:Rsoi AT; a MOSSA DIVISA. 410 SATISFEITO con NOSSA PROPOSTA, 

RASTANTE IRRITADO,' MOS DISSE QUE UTE* MORADORES ERAM ELERENTOS 4111'  

ÇaçOnnAgApoo D2STE BRASIL AF4RA* E QUE DE MANEIRA ALCUPA IRIAM ASAM , 
. **Otto o LOCAL QUE TIMMAITCORO O IDEAL. DEPOIS...0E mAta ALGUNS comEtit 

. 	- - 
vastos DESAGRADAM* DE SUA PARTE* cucinimos ma PADRE NoRo CASALDÁ 

.lisA Gim PROCURRSSE o INCRA, PARA QUE acua sala VOSSELEMCARINMA 'om: 

Imw.; TNANS,A.N418e1O4 ONDE O COMUM° ESTAVA DANDO TUA& As ?AGIAM* c31, 

'itai.rosa4yates PARA IMPLANTAR MICUIM te' llateó awaseinA. ERA UMA 04P' 

PORTUNIDAME IDEAL, amo& cuca PODEDIAIS *to riáoopstamatos ac amo 1111VAgm - ' , 
*MG ffii ;PROP01144160[ PMOTICULAR* 

A 	. 
4,4•49ift 

4 
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•, 4, LCONFIDEECIAn  . 	. 

CORRel . sba 	ticr1:1710ÉRA 	IIMAZÉMiii: 
ou^ ot mmummo,~ - wftmeau - si *m MEIN - ESTADO DOPARA 

End. Telev. "FRIGOBORDON" 
Fdredo do Anostdcio, 9 	Forte 260A M I - Cx. Postei nrm - LAPA - SÃO NURO 

*•-••••.=•••w•-•-,.-ortm owa 
! 

4!14. 

PESTE flOnEnto, O PADRE PEDRO Ficou cOapie0 Com A NOSSA SUGEBT.U, g 

DISSE QUE ESTA NED$OA QUE O GOVeRRO ESTAVA ¡ORANDO DE LEVAR,,Aní , 
MECESSITADAS PARA POVOAI: A TRANISAMAZÉRICA ERA O orna uEncoulm 

- - 	 • s 	A 
QUE SE PODERIA IMPIUCtIl A UM POVO. ALEM,  OESTE CONENTgRIO PERIGOSO 11 

Mt0 PRgPRIO DE UM CACERUOTE, OUTRO: 14ADAN DITOS, MOMENTO EU QUE 0E~ 

1114 POR ENCERRADA SUA VISITA E QUALQUES DIALOGO. PEDIA ELE QUE SE 

RETIRASSE, Gemia° EM QUE ÊLE, PADRE, Mø AflEAÇOU. DIZENDO QUE 

0104 008  ARREPLII°", PO,*, AT í O FIM Oe5/E ANO eLE SERIA SAGRADO BIS 

PO, E ENTZO, NINGUÉM MAIS LHE PORIA A 010or Pao DEMOS MAI9R IRPORTAI N 

CIA AS SUAS AMEAÇAS, NA 3 MANTIVEMOS A tROMESSA DE RESPEITAR ATE 	O 

FIM IleiTE . ANO A0 DERRODADA8 FEITAS EM 0048AS TERRAS. 

• DECORRIDOS OMS 40 DIAS, RECESEROS UNA èARTA, NA QUAL NA FAZ. tumçZo 
A ISA ENCONTRO QUE O NOSJO oentlos Josí A. RIMIEíRO LEME TERIA MARCA 

DO E AO QUAL NZO TERIA Z:OMPARECIDO (CgPIA ANEXA), GORPROMISZO ESTE 

JAMAIS cinaestA00 1  Poiso gélk sAvíamos DADO POR ENCERRADO MOSSAS COR 

vicasAçtts. 

os nossos TRABALHOS tstAvAm SENO NORMALMENTE EXECUTADOS, QUANDO RE 

efetuo: CONUNICAÇZO DE ,IUE O PADRE E SEUS ILEMEETOU . ESTAVAN DERRU 

• DANDO MAIS RATOS, AUMENTANDO SUA gREA DE IPVAS7104, MANDAMOS [RISS; 

RIO VENTAR UM OlgLOGO, IAS FOI ER VÃO, PoiL, o pApRe DISsc QuE NIM— 

CUES OS FARIA RECUAR, 47. QUE miALoefe utotn: POR NO.:1 TOMADA SERIA 
'SEM ENFRENTADA, 

o 
PREOCUPA004 QUE ESTÁVAMOS com o DESENROLAR Dos ACONTEG$NENTO* 1  POIS 

% 	. 
O ELEMENTO (PADRE) IA'  MAVIA SE IDENTIFICA04, EM COMPANHIA DO SR. ••• 

Mesmo Da Rita E pg goso gsiwageo Jakos, romis Ao S.N.1. EM SZO 
......---' 	 .,,? 

ROCIA. 	. 	 ,C• ... . 	. • 	4 : 	 Yt- ..-..:; : 

rt..3 

Fenba néctitististmLo MAÁR ofe. uno A'ouà; CIPUDEMOS OS FATOS com. 4 	,, t  __. 

	

racempui 	 ' nis; 14—PARA SURPRESA NO04Ap OSoh.j. 14:!I1MA_COMIIECIPCII7 

Irm mu airelloAoll oo PAulta Piou. 0 MAJOR Di4 NERO MOI INFORMOU QUE ,,;-.. 
Ma amimam AO comutai:avivo' isca° ER CARPO GRANDE, E VAROU taw .  "- 
When. Dt garp Gnose(); QUE cgA t. PglacIRA. AUTORIDADE. MILITAS DO Ça, .:-. .3 	.. 	. 	... 	. ., 	• 	„14 
U m, Gee salum paoseguess Sumo O IteTinomMO MOÂOCALe  

- I

• 'ah.-- ft• 	f'-i ' -:', ‘ 	
•

0 h 	
„hl. 	 '‘I•t‘»f...  :i.. 

- . 	• 	 • 	k  

.1.:.1/ 	4 .....' ,' 	.„ 	. 	 I 	• ll• . 4  



, 

. 	• 

ii.,, x 	 • , 
:x. 

	

	Mie klimtro, mo QUAL O PADRE CASALO:LIGA RELATA PATOS °coaxam)* 	em , 

0**a *Lm5 raTos ESTES TOIALNENTE OCTURPADO4p FALSOS C ATE mgems.te z• 
4##'...,, t? '. roso oUt Testamos COMETIDO. ESTA PUSLOGAÇZO EVIDENCIA os PaoPirsIVO* 

1 
'. 
' 468,taliveál a* BISPO ot SZo FI 	 * 	 m LIE, out Zo ég *vasa os EPacs:**** 

,.

t _,t.:',„;.ç.s . ._, . 	. / 
%.f Ipar .:Agaz4M 	us éA, oo ao Pilhai, govrase* ama~no. T 	 m WDO o eus 	au Agw; .,  

1 4  ic 
 

ri•-=.. .......... •••• 	 • • •••• • 	rei", 	 Alt ./.. •• •• ... ** 

, 	• 
O PADRE §SARDELLOTT9 SUGERIU oge FOSSEMOS ATE O Rio DC JANEIRO RELA 
IAR AO NIIIRCIO APOSTOLICO, QU: E O EMSAIAADOR DO VATICANO MO BRASIL, 

▪ PORTANTO, AUTORIDADE QUE T:RIA CONDIÇZO DE RESOLVER EM PARTE 	O 
PROOLENA* POR MOTIVOS QUE NI.) DESEJAMOS AQUI RELATAR, ta0 FONOS REG' 

CEDIDOS PELO NUCIO APOSUILIGO, O QUAL DESIGNOU UM SEU SECRETARIO 

PARA 1103 ATENDER. EXPUSEMOS I tlx QUAL O MOTIVO DA MOSSA PRESENÇA, 
C. PARA COMPRÉSA NOSSA (PADRE SNARDELLOTTO E O SIGNAT;RIO DESTA)o A 

NUNCIATDRA 4X TINHA CORRECIRENTO DAS AT/VIDADES PERIGOSAS DO .PADRE 

CADALOOtLIGA, vai. ovas. ,0 S.H.!. HUT' nonEnvo -Czeor oo accncv;neo Dar 

KiNelavuaa APosigueea, QUE mos IN:umectas& un oocuneNvo, ATESTANDO • 

• **ás* Pataceça t' o momo DA amuai tsvt DOCUMENTO cev; ANEXADO 

tiTa ma foTOegPta, t OUTRA mim ao S.N.I. 

• 
MON*, occometoos uns 20 OGIS *PO& A coNcLus7o DA CUCA, acetato**. 

Á 
n0,1 

CONFIDENCIAn 
	

, 

BORDOU S/A  ARGPECUÁRLI 	EfigiNS 
esuA 	moveseueo, lei 	AMOAR 	11! 1004 BELÉM - ESTADO DO PARÁ 

End. Tf:1%r. "FRIGOBORDON" 
Egfeek Alar attãcio - Fone 260-1011 - Cx. Podai 11.976 - LAPA - SÃO PAULO 

• .1%., 4 

ÉSTÁ TOADSLNO fol concuroo c POSTERIORMENTE REMETIDO AO. SECRET;RIO 

IA SC0URAR9A SE MATO GR0440, ISTO PORQUE *ceceemos UNA ORDEM DE Iates 

TIAGURNO$ UNA CUCA PA DIVISA, 	ACUAROARNOS 04 ACONTEDIRENTOS. 	40  

REDIATARENTE COMEÇAMOS os ~aços, c moam:anu atentamos a vl . 

DITA 00 PADRE Papa*, DIZENDO QUE ~asa a RESMA, aseis QUE COROU; 

IDA. HUT( NORENTO PROCURADOS NANICO MOVO 01;L000 MIN DE EVITAR •=• 

MAIORES CONSEQUUCIAS, CHEGANDO NE500 A PROPOR A ilIDENIZAÇÁO AOS UO 

• uns gut HAVIAS FESTO as DESNUDADAS* O PADRE Puno, 'atm mosuaTop 

DISSE QUE QUALQUER OtLES QUE succocsat INDENIZAÇA.0, TERIA QUE MIAR 

DOMAR O RANCHO NO PATRINSNIO, E QUE tLE, PADRE. TAROU PAGARIA 	A, 

	

k 	• 
DESCIA OPPORTUCIA* SUESTE UI ESTAVA DE ACUDO E RECEBEU A IMPORTAM 

CIA DEVIDA, E DesVE MOREGTO 	TRAOALMANDO EM NossDa scavIsos; (psit 

DEMAIS. COR RUO DO PADRE, 11.:0 ACEITARAM* 

DURANTE :Sit Pegam), vemos 1,R0OURADOS PELO PADRE PEDRO SNADDELLOT" 

70, TIG;RIO DE XAVANTIMA, QUI: ANTECEDEU MA PREÇAZIA DE SZO FELIZ AO 

PADRE PEDRO CASALD;LIDAp PROAINDO CONHECEDOR 'DA IIEGa0, E AST/LOTE 

CIENTE Das aTsvisaocs 'EXTRAI* SACERDOTAIS DO HOJE 8ISPO* 



1 e 

PSS 5-s3d9.52) 

eu,. te oa moringa*, 200 •-• XX* ANDAR - 0/ $004 BELÉM - ESTADO DO PARÁ 
End. Talegr. "FRIGOBORDON" 

Estrado do Anosteicio, 9 - Fona 2601011 - Cx. Postal 11.976 	LAPA 	AO PAULO 

CONFIDENCIAI:1  

BORDON S/A 	AGROPECUÁRIA DA AMAZÔNIA 

RELATAMOS, d; FOI VERIFICADO Em INQUÉRITO MALITAB, E PORTANTO, DCIZA 

mos os JUNTAR TEssemunnos A wZo sul os DOCUMENTOS 1 	2 sonsos Aet/C 

•f",.‘" 
	RESUMO. 

ESTAMOS RECEBEXDO mim hontsvo, A movices os QUE O PADRE OU BISPO DE 

SZO FELIX CUMPRIU SUA AMEAÇA DE CORTAR A CERCA OITI:A.111A, E QUE IAM 

SÉS!' FOI MANDADO UM 'CONTINGENTE POLICIAL COR O OBJETIVO DE PRENDER 0$ 
• 

ELERENTOS RESPONSAVEIS. 

ACREDITAMOS QUE esTE PEQUENO RESUMO POSSA rosuccEa MATERIAL CCNCRETO 

PARA QUE 0$ SENHORES DA ÃSSOCIA;;0 DOS EMPRESÁRIOS DA AMAZUIA POSSAM 

a 

	

	ELABORAR UM TRAMALHO, E COBRAR EM DEFINITIVO DAS AUTORIDADES.  CC:IPs:TEN 

TER, UMA A40. ENÉRCICA, AFIM De DAR PARADE1RO,A etTC BISPO 'SUSIVERSIVO 

BE SZo Fsuex, no ESTADO DL MATO Gaosso. 

• 	 ATENCIOSAMENTE, 



. 	 • . 	, 
pssi .,ss l p.s 	, 

. 	, 
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- ponom S/A  annuián DA AMnzÔNm 
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SIM a IX NOvelaSirO, rés — a.* 	 ei 100. aatM 	ESTADO DO PARA 	• 

End. Telegr. ••FRIGOBORDON" - 
\ 

Fone 	260-1011 	Cx. Pc•I:.:4, 11.976 - LAPA - SA0 	 PAULO \•,..` • &trade -do Anes•éde, 9 - 

• ••••••C • 1. • 
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ASSOCIAI° DOS EMPRESK,RIOS 
ACROPECU RIOS DA AMAniNIA 
Rua Couscuucaue entornam:o. 

• • 	4. ' P3 	E 	8 	I 	A  

• 

490 Pata°, 18 De autuam DE 1971 
8APA-51 

- 
69 m. 4É area. 

PREZAODS Scuuoacso 

DANOS ASAM O CESURO DOS ACORTECINEUTOS•GERADOS PELO BISPO PEDRO CA 

SALDUICAI cu PROPRIEDADE DA COROOU 	ACOOPECU;RIA DA ÁmAzSuláts 

RETROSPECTO:4. LM FEVEREIRO DE 19719 O FRICORíFICO BORDON S/A AOQUI" 

RIU ORA CUECA DE 10,000 ALOUCIRES PAULISTAS, NO mutat— 

eirP#0 De GARRA ,DO GARÇAS. NO ESTADO GE MATO GE0440,. 	 I Sua 

Miuá. OORA CIGARTESCA 00 GRUPO OLNETOir, 

NrSTE RESRO arS, CONTRATOU CON a CONSULPLAN CONSULTORIA E PLAdEJA /Nb 

MENTO A ELABORAÇZO DE UK PROJETO ACROPECU:PliSp ATENDENDO AO APUO 

CD GOVtRND BRASILEIRO PARA POVOAR A AMAZSNIA. 

Es miau DO CORRENTE ARO ÉSTE PROJETO FOI PROTOCOLADO NA SWAM SIP.■ 

PERINTENDUCIA DA ARAZ$111A, ONDE St ENCONTRA EM FASE DE APR0VA‘70• 

NA CERTEZA DE UM PRONUNCIAMENTO FAVOR;VEL AO SEU PROJETO, A BORDON 

S/A AceoPcculioda OA Anaz8m#A, IRDEPENOENTE oc oultuuca APROVAÇ;0 

OPIR ~URROS PR4PRI0S# INICIOU.  A DERRUBADA DE 1.800 At-QUE'," 

ABES, Fel ~A oc-itailo CONSTRUIU ESTRADAS, CAMPO DE rouso, COMPROU 

el;CULOS'C'OEMASO:AINNIFIECTORIAS, ESTANDO, RUTE MOMENTO. SEMEANDO O 

Comi aos.onao• - 
	 "-• 

; e' 	• 
entuanas—alajwmetalstaame, PR4PRII0 ac *uca afaida CONSTRUIR ALGO.... 

IUNtetiMatit Au& Immo& Da aparluaça ao( O GOVeR110 !DEPOSITOU EM Topem . 
4romemaal as 46 ***alua' OVA**. 'OCCIONN44 ta ~leoa E* ca mie e oa - 

-. SAIU" ma Palma Pasme* CA444,1;14-41à# $Q1 BISPO 

z• 
' 

1A414 .11£ Jia**. -Ggio444• 
, 

• 

 4  n'ti, — • 
$1.‘'' 	• 	

_ 	
••.• 

• Ne 	-. 
!••• . 	 , 

N  ve. 1. 	• 	rp-r s 1 	• 
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f!, 	 CONFIDENWEI  
BORDON S/A  AGROPECUÉRIA DA AMAZÔNIA 

RUA IS De NOVIM1110, 	— q.* ANDAR 
	e/ .•04 BELÉM 	ESTADO DO PARÁ 

Estrado  do ,Anoocscio, 9 
mak 

End. Telegr. "FRIGOBORDON" 

Fone 260-1011 - Cx. Poeto4, 11.976 - LAPA SÃO PAULO 
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V. 

• 

~NU. c ;PROPR ILOADE 
n  A • . 

4,14441,4 
4' 

• 

• • 	 4*;  

• 

PARTICULAR. 

;-14.,7 • 

;' . 

vdiás 

FL.2 

Nesta oFonimakoaoE, O REVERIDO PADRE PEDRO NOS INFORMAVA QUE OS Mem' 

14401ICS DO PATRIMONIO DE IIIMANNA, ROJE SERRA NOVA, 	SEUS fala., MA • 

VIAM PEITO UNA DERRUBADA DE UNS 26 ALOEIRES DENTRO DE NOSSA PROPRIt 

OÁDE* ALEGAVA eLE, QUE ESTAS TERRAS ERAM as IIMICAS APROPRIADAS Fama 

A CULTURA DE ItUIRSISTUCIA OtSTES MORADOREip O QUER EVIDENTEMENTE, 09  

eaoIRA POSSíVEL ENTENDER, ISTO PORQUE o REFERIDO PATRIO8M10 FICAVA 

a 3 ouldounos De piar:Zoes/. DA NOSSA alma. 	 • 

NZo ERA Foz:alui. Que ENTRE UTE ESPAÇO DE,344000 METROS QUE REPARA A 

MOSSA DIVISA E O PATRIMINIO, Ni:0 NOUVESSE NADA QUE PRESTASSE PARA A 

CULTURA DE CEREAIS; E SbMENTE AS TERRAS POSTERIORMENTE LIGADAS 1 PI 	. 	1 
i CADA cavilai!~ ; QUE ESTAVAS: Em coatotç más IDEAI* PARA O PLANTICULE 4, 	 1 

e 	 • 
PEDIA QUE ()CASSEMOS UMA ARFA DE 4,5 QUILÔMETROS DE COMPRIMENTO POR 1 
2,5 DE LARGURA, PARA QUE os MORADORES DE SERRA Nova PUDESSEM SEMPRE 	 1 

a 

TER UN LOCAL PERMANENTE DE CULTURA* EXP44 AO PADRE PEDRO QUE 	AS 

SUAS FRETEnçUs aio PODERIAM SER ATENDIOAS9 POIS o TOTAL DA GLEBA mo. 
• 

COTAVA INCORPORADO A UM PROJETO DE AGROPECUABI,A, PROJETO ráTE 	QUE 

ESTAVA SENDO tilTIADO MA A SUDAM E, PORTANTO, A TOTALIDADE DO INO.w 

sikszapo PERTENCIA A ELE. 

NO ENTANTO, NOS comPRoncliAmos A $170 MEXER MAS TERRAS DERRUBADAS A•■' 

T; O VIM DESTE AMO, TEMPO MAIS DO QUE SUFICIENTE PARA QUE OS 	SEUS 

• Fale COLMESSEM O PRODUTO DO SEU TRABALHO* DEPOIS OESTE PRAZO, NOS.... 

SAI TURMAS ENCARREGADAS DAS DERRUBADAS IRIAM EXECUTAR OS SERVIÇOS 4g. 

'MSS:RIOS AT; A MOSSA DIVISA. NZO SATISFEITO COM NOSSA PROPOSTA, 
• 

NASTANTE IRRITADO, MOS DISSE QUE UTE* MORADORES ERAM ELEMENTOS JA 

ESCORRAÇADOS OtSTE BRASIL AF4RA1 E QUE DE MANEIRA ALGUMA IRIAM ASAM 

Ocome4io O LOCAL QUE weolLie Como o IDEAL. DEPOIS DE mães ALGUNS comem — 

Taitilos DESAGRADÁVEIS De SUA PARTE, CUSLRIM011 AO PADRE PEDRO CASALDA 

QUE FacieuoassE o INCRA' PARA QUE atos rt;Is mime Encantona — 

Offi T1414#31aaolca, orne o COVeRNO Cavava DANDO 'Soas As FACILIDA 

á 
	

';ooth tolloNtis PARA IMPLANTAR mjeLtos Em TSRMO DA Resma. ERA UMA 009  

PORTgetp~. 10EAL, ONDE ELES PODERIAM SER rOoPastI;stos E MAO 
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• 
	 ri..3 

nau acetato, 0 PADRE Pcoao Ficou COURICO COM a nossa sutfsao, 

ossst QUE ESTA MEDIDA QUE O GOVERNO ESTAVA TONANDO D. LEVAR FAII41 410 , 

MECESSITADAS PARA POVOAR A TRACSARAZSNICA ERA O MAIOR VERGO!~ 
QUE Et PODEHIA IMPINGIR a UM POVO. AL 	DESTE COMENTIRIO PERIGOSO 

1t0 PROSPRIO DE UM RACERUOTE, OUTROS *'ORAR DITOS, NONEUTO EM QUE 0E*0 

NOS POR ENCERRADA SUA VISITA E QUALCUe "1"G" PEDI 	eLE QUE  SE 
RETIRASSE, OCASI70 ER QUE tLE, PADRE, NOS AMEAÇOU, DIZENDO QUE IRíA 

MOS 1104 ARREPENDER, P014, ATE O FIM DUTE ANO et, SERIA SAGRADO Bis 

• PO, E EGEU, NINCOíR MAIS LHE PORIA A y1440. 140 DEMOS MAIOR INPORT;A 

CIA le SUAS *afaças, NAS MANTIVEMOS A rRONESSA DE RESPEITAR ATé 	O 

P11 Dem amo As DERRUSADAS FEITAS EM POSSAS TERRAS. 

DECORRIDOS uns 40 DIAS, ofcfs(aos UNA tARTA, MA CUAL tLE FAZ afaç;0 

& UR ENCONTRO QUE O NOS40 DIRETOR Jos A. RIISEIRO LEME TERIA MARCA..-

GO c AO QUAL sao TERIA ZONPARECIDO Wrta AUEXA), CORPRONIS30'tSTE 

JAMAIS MEDRADO, POIS, 	**víamos RARO POR ENCERRADO NOSSAS COO 

VERSAÇOES• 

Os nossos TRABALHOS ESTAVAM SEM06 MORMALMEHTE EXECUTADOS, QUANDO RE 

LUCROS CORUNICAÇZO DE QUE 4 PADRE E SEIOS LLENENTOU ESTAVAM DLIRRU — 
90100 SIAIS RATOS, AUREMfANDO SUA ITIZA DE IPVASIO, MANDAMOS reissp: — 

. 

	

	
• RIO TENTAR UM DI;LOGO. 4A5 f0$ ER 070, POIL, O PADR DISSE QUE NOW..- 

tubi os vima inovam, a QUE QUALQUER REDIOA POR NO:: TOMADA SERIA jJ 

?-= 

<,.4;!-.nA 
'.1•••••. 

ft3`.  
• • 

-dr 	• 

- 

"- 
; 1-4! 

4.  

• 

• ,•• , 

inge tOra&MTA0A-, 

•PAEOCUPADOlf QUE ikilltAN3S toa o ocsaaaoLas Dos ACONTECIMENTOS, POIS, 

• fiansavo (PAORt) dA mima ss IDENTIFICADO, EM CONPAMNiA ao Se. — 

Maculo Da flua it -Et salso 0a4s*;**0 Jatas roaos ao 	Eu 

PAULO. 
, 	• 	• 

- 

ao 

Falto asetotoes POLO maaoa Oti. Uso, a ovist MIMAI:IS os FATOS cos. 

reemsfesoats, 14—paaa AURPAiSA NOSSA, O S.h.t. J; TORNA CONHCCIMEMffla 

TO OsO ATIVIDAOti 00 ~IRE Psoaoó O MAJOR DEI. Rica° aos INFORMOU QUE 

11104 elaustioas, ao coosaauanwaa ~ao Eis CAMPO GAAAAS, g TramsÉn 	' 

"dai. sc  MATO caolsol flut lua t. PRIME 11* Assosésmaa suma os Es 

nas: Ite* asasses PIEGESE114 kELOI LISO 45 Tourisme** -1114. LOCAL. 	. 
'e. • 4ir .fr  *4  
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UTE TRARALMO POO CONCLUIDO E POSTERIORMENTE REME? 100 AO- SECRET;11141 

1,* SEGURANÇA 1E MATO Gnose°, MO PORQUE *cotovias UMA °Roam DE Iam 

VENTARMOS UMA CfRCA RA DIVISA, E AGUARDARROS 04 ACONTECIMENTOS* $ 111. 

etp§ATAREMTA COMEÇAM011,011 SERVIÇOS. E INCONTINENTE RECESESENOS a Bi 

NATA 00 PADRE PEDRO, DIZENDO QUE CORTARIA A MIRA, ASSITI ORE CORCLU 

IDA. messe nostsTo PROCURAMOS MANTER movo DI;LODO APIX.OE EVITAR + 

MAIORES CONSEQUtNCIAA, CHEGANDO Raspo a PROPOR A reeoueszAgZo aos Np 

REMI QUE MAMAR FEITO AS DERRUSIADAS. O PAORE PEDRO, Nem MOMENTO, 

• DISSE QUE QUALQUER DeLES QUE RECEBESSE INDEN12A4.0, TERIA QUE AIAS 

DOMAR O RANCHO RO PATRINSMIO, E QUE tLE, PADRE. TAMBÉM PAGARIA 

MESMA IMPORTZMCIA. SOMENTE UH ESTAVA DE ACUDO E RECEBEU A IMPORTAM 

EIA okviDA, E Nem mosEaTo .:ST 1 TRAOALNANDO Ele Nossos sEaveços; o-Aí 
•• 

RENAIS, com DeEpo oo PADRE, le..0 ACEITARAM. 

DURANTE :Eia PER;000, FOMOS s'ROCURADOS PELO PADRE PEDRO SEARDEL1.0700  

TO, VIG;RIO DE XAVANTINA, 	ANTECEDEU MA PREÇAZIA DE SZO FELIZ AO 

PADRE Recuo CisaLo.ZLIsa, Piwunoo CONHECEDOR 'DA REcao, E NASTANTt 

CIENTE oas ATIVIDADES *EXTRAI* SACERDOTAIS DO ROJE BISPO. 

O PADRE 	ARDELLOTT9 SUGERIU CigE FOSSEMOS AT; O RIO °c JANEIRO NELA 
TU AO Meloso APOSTOLICO, QUE E O EMAA1xADOR 00 VATICANO NO Brii4à$4.  

. E PORTANTO, AUTORIDADE QUE T:RIA coleDiçio DE RESOLVER Em PARTE 	o 
• • PRIMEIRA., POR NOTSVO4 QUE 111.3 DESEJAMOS AQUI RELATAR, M.a FOMOS RE.,  

. CEDIDOS PELO 1411INCIO APOSTSLICO, O QUAL DESIGNOU UM SEU SECRETARIO ... 

PARA MOR ATENDER. EXPUSEMOS 4 eLE QUAL O MOTIVO DA NOSSA PRESENÇA, 

IE, PARA GORPRtIA NOSSA (PADRE SOARDELLOTTO E O GIONAT;RIO DESTA). A 	% 

NUNCIATURA 4; TINHA coNNEDINENTo cas ATIVIDADES PERIGOSAS DO PADRE 	
.: . 

CAsaLeaLesek, TAL QUAL o S.M.I. aísvc aoacata-mai ao SECRETZRIO DAr 

loactainota APosskica. que sos PoRnecEsse ou DoeuDENTo, ATESTANDO ffia. 3174.-A 

ama PRESENÇA e a Momo Da ougai tsTic DOCUMENTO catí amam) a • :,...1  
• -,41,2 ESTA ta POTOGOPTA, E OUTRA ENVIADA ao S.M.14. ..f x 	 141 ..- 	 , 

. -. 	AGORA, occomaloos pus 20 OMS APOIA coNcLusZo DA craca, eccestios 
IZ,N. 
LX7• 1111 LellacTo, no QUAL o PADRE CASALOILIOA RELATA mos ecomeasoos.  aa , 

á 

	

	 41t,  
fossa aLaaa, taxo& tatu volauecava amamos. 'autos it ati otsoal-1.,  

k:, • ,, 	 • 

/, 4- ,, Nos. oic 1,5atanoa CONE? asa. Esta PUDLIGAÇZO EVIDENCIA os PRoPísiT011 ,1i _ 

4; É! .1016WWRIITTlii es 518,0 DE SZo FaLea, que miro a; ataca oa taPaaalata141 

t 	ff.  g  lia! Aitaaltaia. mo ao PaIll 01 Godas* ileASILICIIIIhr Teso 'o ou acima kiwt ,  , 
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RELATAMOS, II; FOI Tuturfcacto EM Incio(usTo MILITAR, 	PORTANTO. DEIXA.' 

MOS DE dUMTAR TESTEMUMMOG A 14:10 SER OS DOCUMENTOS 1 t 2 ANEXOS à UTE 
	• 

RESUMO. 
Ser 

ESTAMOS ofccecnoo nèsTE MOMENTO. A uovícsA ON QUE o pátoitc ou BISPO DE 

SA0 FELIX CUMPRIU SUA AMEAÇA DE CORTAR A CUCA DISISISRIA, E QUE IAM 
• 

SEM FOI MANDADO UM CONTINGENTE POLICIAL COM O OBJETIVO DE PRENDER 04 

• tuaturoã RESPONSÁVEIS. 
ACREOITANLOS QUE eSTE PEQUENO RESUMO, POSSA FORNECER MATERIAL CNCRETO 

PARA QUE OS &Lb:RORES, DA ASZOOIA;70 DOS EMPRESÁRIOS DA AMÁZ&NIA POSSAM 

ELABORAR UM IGAIIÁLWO, E COBFAR Em DEFINITIVO DAS AUTORIDADLS CCXTIEM 
• 

TE8, UNA ASA0 LMERCIOÁ I  AFIM DE DAR PARADEIRO A :STE BISPO sosvLiasevo 

RE ao Flucc, no Esmo DE MATO Gaosso. 

ATENCIOSAMENTE, 

414111:=2:61==11112K 	 ,i27214:2==24441441! 	 '132172:21=OZIE1 

• . 	, 

• 
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• 
e-gos federaie, estaduais o runi- endereçado a diversas autoridades e 

cienis, inclusive no Coneee de Segurança Nae4erni, 

• teeitos volwnes Co 4C.o.eument,açeie • 

No,". • 
? 	 P.•.1 • Yte"\ 	•••*7 

So.ou, 
• 

ser awreeeent-do ae reeesas ree'etne de 

• 

P do (7^0.!, retrocitadoc,  

410 26  CAUSAS IMEDIATAS 

ae, Ao terras nave:Ir:Idas rola C=APA, • u nnr.'^-~-* 1...•,•••!••• 

0,0?.^"•••N•.,̀? • ! 8.435  ML22 conforme ezerit= n-j.bier, de 

e.re",e nicipal de Derin:en.. 

PCS .5 ,55)  i2 .5 tg/.28 

....••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•1  

I ÇONFIDEN C I AL 

••••••••••,•••••• 44,44.4~~4.4*44.4644i4j..11444140•24,,. Amem...e 

RELATóRIO DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA D 

FACE AO MOVIMENTO ARMADO OCORRIDO NO POVOADO DE SANTA TEREZINHA, ruN.7, 

7"'r\ 

,•-? 	-,‘ 

r 
t r:\  

A ocorrência de li.g.gios entre as empresas agrop'OCUarias instaladas 

.ao Nordeste e Leste mato -grossense e os-prelados da região, que se in 

titúlom protetores e defensores dos 'pequenos agricultores, criadores é 

residentes nos municipios e povoados ali existentes, vem se verifieve- 

do Cosde o ano de 19967, e constitui ja objeto de um niEero de investi 

enecc? bom =O de solicitaçees e de adoço Co prevners por pc.rte 

de C.iversos 	eetaCluaie o federais, -„earticUlarmente a SU n1V1 

INCRA (ex-J.BRA),:o=2„ o SYI:, a 9a EM o a Secretaria de Segurança 

blica do Estado Co mc.-.J0 GY.02S0(' Os relot&ios de InformnOos, assim cr 

,eo os de Coe“ss7os de riscalizom o de Inauc';ritós Po"ficiais, 	cons,m 

tuem jc. voi1nosa e farta doo-emanta*. ""arelelamnte, as atitudes das 

'Empresas Agropecue.rias, partictIlarmente Co Companhia Co Desenvolvi=n- 

to do Araguaia (CCDEARA)„ traCuSidas„ 

• 

flito arado ine-44'ieede ee, 	moreei-",r.e 
ft 	• 

por ser = meemos seee-le-e,,te eer"'?.eeiCen por n!'""n 	todos cr- 

transferância, (Certidão anexo n2 1), re•erestletes 	ar.= 

' englobou, entre outras arems, a do. moveade de 

.0 projeto de urleaniSaço do povoado, t-ae.eie 	de. 

1,1 

CíPIO DE LUCIARA, NO DIA 03 DE MARÇO DE 199720  

• 

19 CAUSAS REMOTAS 

de de Santa Terezinha (anexo "IQ 

n2 4 

3), onto odo p. 
••• 



pss sst31e.,ÇwG,94 

b. Para execuçaço do projeto de urbanizaçajo ost 
10 de contrato a ser firmado entre a.CODEARA e os posseiros urbanos •••• 

residentes no povoado entes cio. in3ts.1ç.o da Cop'1a sogundo o cuo.7. 

corer.-1 
• ••••-N 	r•-• 	 • 'azo e3i.a 

• éo• 

re""m .7. • rnr.: 

r-_••• ehdr 
r.••••,r,N r• do o ve.le,r 

o n e o 

03 

• •''• 	.9.0N 	• . 

rir 	r1rN 

• • •••., r A.3 	•,.* 41.1 	 • 

• maCnn e muf:!..n...inn -nara 4 

; 	• 	•• 	• 	r 	 4, • d* . 	• r-,21 	 r. "rcin 	" 	n. C 
- 	 — — e ., 	 os entre 

1,,,N—r 4yCf,  - 

'A .  (Nr4.one'lr. 

4k, 

,^ n 	o 	e.r2,b 

r•••••••-•,,,  

- 

••••-• 	 ' 

-,'7enno Cr , 

• • -- 	• 

r.nej.J.2.4ca- 

core= 

CODEARA efet,„-tar4 o. a don.çrio a"c-ada um dos posseirosp cv.-jasroir 
doo tivos com de ser remcririclase., de up. ou mais 1otox cio terreno oons , 
te da Planta, e bom ass4mt  indenizrzio. CtI3 benfeitorias existentes nos 
antigas posses.' 

••• 

Poio  entol  elaborada uma relaçtc-dos- posseir.os que assi.naran e 
c.cic'›_rdo com,. Conpanilia (-4n.ezon2 6) sondo que aos. 104 IDOssoirocuzbr.,  
nos cadastraclosõ apenas 43 acz4na. o e.2.7.,..die.o contrato. 

Sob Or4.-.en,taço do padre naArço:cs JACQUES JENTEIu. a maioria doo 
*1 m**. 	 •,, „ 	.•- ••••, id 

*q"04^ign4,‘"Ate• 	 srp•••••••• 1••• o• 	o e'rrnt-"-rytn 

Snnta Tere-.2..xCen z?"clotrt 
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(Ttn,P5) orf 
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.7e970, oc 
tnn eorntt=  

tÜLZ 	rTrv"' que 

   

-r- 

:17 e J. tt.r.-r. 	-II:, d 
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nc e-1n *rs“, 
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rencia , de suas •P reet  on- 	O/ Ore, 
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Proc. n 	 
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ofetida nao arcaz 
en.99  01,9 (.1 

dostinad.an pela planta t'.°. constraçao do coco2.no 

•ro 1  • '97019‘1 ert.inStif""h" 

'se,  •••N*, .. 

• 

''', 

•••• 

oN 

y4 

4.•,......, ,....a o-ie...., 

`4,45 

^n/ .iii) ris 'I.,  " .g.. 	,..• --..i 	. - 	..., 

-1... 

..- ..! 	1.  
. 	t. . ,•.; i'` 	1.  ". S i, .*i.  •• .i....,.....,),.. s i.,,  er..• 

'' '''' -, t• 	, .. /.1 .8, 

CO 	("0" 

•Mit 

. - i'.1-rs.--s -,-,.-+ . q... I . ...7 I, ,..-.. ..,-. 	... Mi 

(7.C.0 *t.," 

	

.1! • #.• 	e O 

14 

	

ri ,e,-,..., 	e,..e-.'" ..... ,..i...L...,.................. 

"". rfo 
P 	.1 

, , 	O r•-i".2 .., 

ji"?, 	 1..;• es • 

"C(14  -""' 

casse eitua,.".) sc.= n 
crtsar:1,74_, Drs", 

• 
da 
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r • • 0,  

0.4 	 .4 C • V  

:r"cr.t 	da 
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• 

st, 
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-r°-• c . 
4 ri AN 9414 	° ri• 

efetua= a venda do suas pOose atorceiroo o const 	ovas ros...oi(-. 

cias fora dos 2A...t.ites e traçad.es da pl.enta da cidade.. 

C.," Alegando ser propriedade da pe,:r..Souia a boa corresponder/to ao 
lotes n2 10  2 e 3 o à rtin n2 46-da planta da ciando' (coo anc;:o 

in.icion o padre PRANÇOIS JACQUES,JEN2EL a constraçc.o t, nessa wrcas, 

e.0±3 pr6.dics, dostinadoo respectivamente, a um ecoola o a  

rioAs 

Ainda durszat t;ài 
	 inicial da ConOtraçr.o foi o referido 

procurado polo ceronto da CODEAR/1.0  Sr,*  JOSt‘ Er1IMIP..4.1, (rue so,io4 tou a 

interrup:o da obra naquele Inalo  enclarocf.mdo crle anormn,oderfa 

erti 	• 	 • 

pcszon 

t.c.ritc nc 	AN 

..gana0 CO C 0.; .7LIÓ '"1  

00 órrou.e.  ent`' 	 nerc=. 

patb.iâ quo utilionne 	 f 

rtia ±i 460 Com.o7ine.0 npser, 

.tinado ao ambúlatf.")rió 
• • 

A part4r doosa coorr..,:nna 	0!...P 

„ 

rei 	 9 
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bra do povo " contra nerta? 

VOCadOS todos Cf:,' 

conclud.a a connstr4.z70 

X0 11.2  10 n 15) 	coro 
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-N 	- 
Oen atravU da Cooperativ% tanto na soda desta c?2o-L;e16nrio 

1 

•• 

qur 

Garças, 

constantes ao pedido de busca n2 276/74 oriundo da Ssa MT?  o 
fazia acomprzlhar do Delegado Regionr.1.de..:11-olcia de Barra do 
Cai,*  271: MOACYR DO COUTO o de cinco praças na, 

o 

das fortificaçSes*  

As informaocs relativas a etistneins 220 loCal da construção . 
litigiosar ,do armas o nr„rrs'Oed'a- teron,distribuidas.  rolo padre nrrw.,„ 
aos posseiros oonvocados7  metivan a ..1.da àruelo local do Cano 21.7. 
DOS SANTOS romm, Dologado Espocia4 nomeado pnra apurar os fatos 

Como dosoonliecessom o local da construçao"foram os policiais 
lire s grLadon pelo gerente Ca Cia CODEAM4 Sr JOS/4 SILVEA mo- 

os condul.r.r 	 ds onmresa mor '‘In M.r,4 10.4 ,•!ft  
• 4!' 

e?'riry'r 	 da " o da `-" 

crn 	 Espocial 

m!,,̂r-*--1 .,-1,!!!•!• 

se =mesta da -• • e.. ..- 	— 	. 	. 	, •— 	 .._: 

.* 	̂ 

eb"Jor 
• , ,-,soroci e traz..rf-e•-,r---7 

bordinados,?. do 
12i. e r4.-,,•• 

, nn 	 - - 	rn"r 

C...;.r,n da 
re1ez 

com-no er.n., 11-:.> 

neo 

Cor,0 J., 

• e. 21 tr• 	 "" 
• é 	. 7 	• 	' 	• 	- 	 • -- • 

""` 

'15n.n.,Co Ca. 	-• 	 - 	 . 
" • 

fr sultando da i o olo7aflo 	 nfko 

• A 	 • 	... 

a 
mentN 

eI • 

een •••!••-,..,,e, eN 

. 	*** ." --  

.11 

• 

- 	• 

cs"ceraCn 

J. 

e 

Cr. 

f6lha 	LL- • - t 

( 7'  k  ";., Ano 

Proc

. 
n° 	 5•12'  



rante os posseiros relativamente à necessidade Co cor degendida 	a 

Pcs.553  p-01/28(?  

ONFID E :N.. CI A L 
"" Ano 	 

A arzamentaçEo 'utilizada pelo padre PRANÇOIS JÃCÇ 

.. 0,,J71

áTTEL 3'2. 

o 

IS• 	 C.J.•se • ci 	" .1..n-rormada 1c Dc . 	. 
Ca.,canot=o cr" Santa TorezLnCra2  

„.e 

locado 71.ogional cDa.7zra co Cc:i 

Construçãoe  baseou-soe  secundo depoimento constante dos. cutos do In.. 
quArito Policial instaurado a-respeitoe em naroio. da Pollcia Pedg1” 
e'"distribuição ao terras cm caso do vitOria na luta contra a CODr.A 

RA% 

3. 4PCES  DESENVOLVIDAS PETJA*SECRETARIALDE SEGURANÇA . 	 4.MOW 

. 1) .ra. 30 Dez 71,e  gói recebido ó pedido ao bp.Sca n2 276/71e  da ga 

' MV.ri relacionado com a atuação do padre pRANÇOIS JACQUES JENTEI, e do 

um.clo=nton50 identigicadoe. .aiztor deuMrolatc5rioe'cobre o municÍ.. 
• • 

a 	 '? rf." .no  tf 

Q.UZU.CAZARA 7.37METRAN  o er'.^ 

" nev,̂ (In r2Ard0  

n -ter-^-.'ota 7r7 

O 

	 de obras ansictonefka.In 	nextn Co padre ," ...lb mie 	•••• %s. 	• • 

:•V`-:z:::-...,..,-L52,3. 	 , 

.. 	 , 	 . 	. 

..„..-,7'.7...,:-.7.. 	. 	., 	- 	- 	
. 

1,-----,1, 	uos a 1-"eic o 'o'Jc5?, rre.', C...r.7i (no 

1,-J7N 	 • 	
. 

-,,,,.....› - 

.,,,, (anormé nn 42.7),,,f,....., ,i.r ...*:„..::,:.1r.'; o (.",:;;;..,, .7..:77."7 './  "" SA71,'TOS .r.)=. 

,7.n.noc,Jcir.1...? a ...ria r.2.1-...rlf...n:::-.....-...':':',. '''',-, ----,'-r- -,,,,,,..,,,.., 	,..., :rer,....,_,...0 c.,,,3  

• T erezi ,-11, 	" 0-',.t,4 	 '.,r...  
. 

	

	 ...,.._ 	....... 	". 

..)," :pela 1),,,,,,,,,,,,,,, ,n es-. 77,,,,/,-,c...-m-fr,..,,. ..11 	 . 

• 

	

, 	 . 
,---- ....,,,, - 	,...--,, , 4"-• 1,...4.2'..• a...i.L:. :: ..tJ.J...,.: 1. 4. 	Lr.. ..--"-..7... C ,,,., .,-...., 	,............5...........  

..r..c i é 

,-, .,......„.....--, n  ,,..........5 n  

..:..LJfi..,—..:,.-e„;...  

, 
	 e, 

	

V 

- . 

=soa m.-4 
em..? 4) A • , ?!" 	, , 	, n " 

polo 	o  yr, 	' " 	 r, 

P 

20) e o ConanCanto Ca gaIlor.1.!., n 7.-".----- -,- re,--en -,^ 

- 
. 
.) 

.zu  

.

c 

” 	

..,,......1... ' -.-.,:.'  

. 	 . 	 • 	. 	, 	. 

o 	,_-,....".-..'„. 

Informr^ao acc ''''.,-,- - 
... 	, 	.I.,......,,,..".....1 M 

: • 	À.,  0 . 	 - 	. 
n . 

. .... 	. 

,,, ,, ,4, 	.' • • ,' • r ..... 	O. , O h , • .9, A4+,•, ;! ''•  '' ,.., ,.., .. .... ,.., d• 

—. 	• 	. 	
"" %* -, 	..:." • "4"'''' "'"" 	(.1.'sr•O'7.--.0', 

	e—. 

• 

	

Dotorninaçao 	 •`,." re'ei er, 	n 

Barra ao Garças (cnc=os 22.2c 22 o 24. 
Aso ' , 

5) Em revoo= as ingormaçees Oz.,c 

bau a Scdrotária do Soo,  --, rcrorIrT,"' 

ga flM (anexo nn 25) o novr.-7, 

ra do Garças (Anezo nns 25 *)73 

dos 
• 

6) A 	Co re 

	

• 	 • 

'e 



6?•(02/2/5 o 
—*/ tina n.° 	 

; QJ - Proc. 
n 

CQNFiDEN CIAL' 

• posseiros contra a CODEAPAÕ. foi detorminada a entrada cm. prontie,0 

r- 	- 

do 

0. mo* 

A tr. •• •.0."0. 

!"! 	010n o.,40. 

• oln 

Cr= 

prontos ao 
• 

dois PelotSon pr. 

Zoo r-n0o- - 
• 

da fôrça J.o= 

reguinteá medidas; 

nem r',N 	 : 

tc 	Sc=ot -Pf..c arf, 

er----,ctovlradvz 

nn-1 Orte—e—P," 

2.-crJt.,73 

wr• Co 0010-,  

"n.n'-N oln 
' 

Cart açs •••••0•MAT 
1,04. 

lo .4000t0y0n4:1.0n 

" 0.4  ' 00.n 
r•-••••••-• 

0. P".. • 017,,f-'(, e4 	.09•,  

•,..•-.0,0000.0.00‘...".,- • 

da fpda rs,.0,•  

im Polotão PM do 12 RPM em condiOes de e 1• r via rodoviÉria rara 

Barra do Ge.rças Tal providencia foi atenuada apcSs o recebimento 

comunicaç'ão do quo o efetivo narea daquela DelegaCia Rez'ional 

suficiente rp,:ta manter a Ordem 2c:a roforida 
•• •. 

da 

Face no agravamento da situaçaN o .to logo foi cientificado 
• 

eclóstto do ieovimnto armado o da emboscada contra ao autoridades pol, 

o SeoretÉsio de Segurança P6litcrap-c5 ífiteire,̂ o E 	Sr 

vernador do Estado das Illtimas Ocorramcias verifieadasp  'decidiu der7, 

:.looar-ma via arca para a regdZo do Santa Terezinha a fim do verifi 

car-"in locum" a enata extonsZo dos.acontecimento% e bom azsIm det: 

rinen c -rer.ttn,,a"..rc4m-nc, 	 a cuc:1 f,i. eztendidr, 
• 9,3  nn 2T do 	 dO 

.• 
n 

da 	a 

do 2ctaC0 (r"—= 	nt)Nt 

pc-̂  orttro 

. 2n po.i.o 	Sr Goado:?- 

a r.:,,,L4Junçno now.rrumIlnn 

ircis Jxyr)licrç orj doc=rmtf,',  

ao  orreina71C.""r!`:3 do 	 o err,, 

da fazenda; 
120 	 , 

.o!,0 	r. z'e-'. 



'99!. 

c, Intensificaçno do policiamanto- ostonsivos em todo o perlmetro 

:bano da localidade; 

1,91. 

Reconjwcimento da '&4:ma do conflito o oaupaça das posiOes  forti 

ficrl%4ns aL existentes; 

•e,„, LizaçSo com o responsável pela direçrlo da parOgula na nus-and:a 

en .•P•Mh'!. .N~ste9,,s vi50 Obtençae de inforr-- 

rusen do iror-rsr,  rin com vis J.- • 	C..C.4.4"" t"..4.."P'..1  
• r-t 

• 
• • 	.1 	. • •-- 	 •••' õr.-1-: O ciac , 

• 

,Á enptac..ao " 	 • Açoes do rc.unçves 1.7uol:,..ens. o . meIco Prr-',̂ a com vista 

1CONF
IDECIAL  

••••••••Irt~ceeffewes~~ 

pouso da localidade; 

•.de seu titular padre PRANÇOIS JACW2,9 JEUtELt  que secundo informae7m7,, 

se evadira na noite de 3 Mar 72, com  
4" 1) OonVocaçao de um. zmun4ao com todos os possoiros Ca arca; 

2) Desi.,nav:ro de cinco elementos para proceder no desmantelnmen71 

das posiOes 2ortificadast  ob. 43upervisao da tropa policirl-militar c. 
Onclo~nome,* 

,na confiança o 	 'n^'n"12"."-"a0; 

•,9,1^.-fh - 4PP.9 

dados 
• • 11..t 

A 

t Yrrerre.':.3 

o 

et! h -1 • 	• ' - 

•Mr•hOh.',"^e91,... ambos con.- 
, •

Caoa 	• • 
"p-y.orm-4,w , --.7m2n-rao o co uni c,oc 

oicmnar do e4 t%,,-*”-r'n7/0""" 
, 

./ 

elonen-tmo 

as informaçues  ph, 

..-••••• .91 

to ae, meticul.rscos ents 

devido às Grandes distr 

arca em redor do povoado. 

ammenhadaõ A cada dilljne''n 

• tilizaçSo de transportes torrestre,-. 	- 	("^ 

o 

•-•-• 
• •,;,1 

=2Apà, • que foi acrescido  

cada onoraço 

emacei% a aproonsao dc ""M"'n 

" ••• • - • 	rfo, 	• 0"rr 	1 	" 	" • ' 	c 

1)arr, a 

Znrl. 

CO nre 
7-- 

nnra enpt",a 

r  

ao  um 

—^ 

r.,  w•.0,0 	 P . 
Jendas. melo Secreta= de SeGurano- . 

oreraçno em commanhin do madre ANT=0 C.1 

• . nb Lnsf..)e^r,),4,  das po=. • 
Ofie4ais 



4.4 No• kod, 

weJ.e,4 up co4uvezojuT 

acia 	comtrojw co4. 
*n.o 

• ,44 OOatO 1110Q V.,  Of.; 

" Zo.C. ZOO SOIM. 4.,  

14. .94 

' 
tre •-• •••0..  WirjtCi."1..7 """Cf:à: " 	 .• 

o 
• 

Voe 

• 
k ,fj 	1,..) •• 

OZÁ 

• 

4.4.4 • 

V 44 i,03•WiN•1 

4oad V O mon 

- =) ze,v.no.tvw....I o os 

o 

0.9 

s. 

cD 	o um:1:rcçj cp otc 

1,4.0 Ci CO UOCC.:04.7Ci: Cr...1:00: 	Vi:•"51.21,1.q,P -à 	
• 

44414 

• 

11,.• .111, 	150.d ‘2. ; 

	

to, 	• • 

• ̂ 7" 
4.4.4 

• 

, 	,t••••••• 	 T" • 

o c:•.,47. 'etc:1 OrtapIrrjar.: 

Wjaa V 

CCI.UW, ODUDTVM4a0a 

Cf 1? 	 ;Z.:',.:474:r4;f,',7,4 	."-;,•TI• 

	

••• 	• 

cT 

4:;; rrO ‘j:PreT. 

et:•"; 	r'm 

0..z) 0707p10,1200 	 OTWYMV íá 

.;:.;‘;`•,° 

••I 	a.• •,4 1.• 	• • .• 

••••' 	Is. 1, a. i,•• 

°(GZ; 

to' 	14.0 	 - • 

4.J ••• 

' 	.• 

• • • 4I•J 

;•ok :21 !tda'isai,•••%; 	f j: ja:•ti•VI:Wrol0 	r.,•; • 

zr.-0 

C=CO 	1ZU.;5OU C WC7,,:::; 

Z:C01.-CZU O L4.:,:v•1.2.C,:=2. • 

••••,- 	 — 	. • --- 	• • 

O 

WG 

•.• 

• Z....;) 

	

	o artGraZUo m4= oreo.:4,--,..;,,.arz.z7arao cuia .co tÇ:rarl: O OZZQ P13 coica 

c.."12enzaocl up oPuDVETáVau,74 QP,*0.Wum-PoteqPréscaO.trQI cv 
cusTA roo ron5Nad 'ao =ecoa cuprocw evo oz.uor.vpwa 'rui, o 
;? 

vlsg 'ws 55,a 

wiaccoDzma,9 1:0J: copvpoIzezr„ww, cuamo o vimuotoT4 ^40o4uommt, 
• 

GrAT.7-, A •.• 	• 	 K.44.4 
• - 

e O O Verr2 	o ,.,1.•avar..a.. 

64:w opTaojox op c aopvwprDad -ãova commajw   cotl.rog cc 



carta origínom a ozpoaigo ao mo:matam, pessoal Conto Seeroten4o r. 

AJA, 
44 ,00.00 

ete'.",)", 

- 	„ 	• •-• 	, • •••• 	•-• • ^ 	r 

nrY44' 	" 

	

p o 	, 	 • • 

o 
	

(11X."4 4~4444.-.4 ,4,44 

co =- to", CA o are,  

á 
tnan rotransmissão n toa= az a/tas autoriaaaes Costinntrics Co Co 

• 

C=0.t.rb0 ao autoria ao paCro cm..gpostE.Coo Cumpro rani ressaltar epnt, 

tanto 03 boatos 1angnaos como as inr,..eranaes constanton Co r,onnrIento.  

retrooltaao9  foram dbjoto Co Cosmontlaoblieo por osto Sooretrio 
.••.• • _ 

- poronto oonsiCorc5.vol massa Co 203 possoas reuniCan e= praça ptt:2.ica9  

e 'o qgo d mais importanto, en presença Co roferido paCro 

22)0 

• :bros Ca p-olasf.o. ao  .PO0 O 17ncIo„,- 
*rtck, O” ''''n-•••••••••$ 0"..m.--,••••-•-•:' A, A 44, a- 	A 4 	 • n 	

• 	:"• An,  ** 444 A 
"'A 4",  "" • 	I.  • 	 erers.n? e«, 

" 

t: • _ 	, 

• 
02 "CfC-4'!"'", 	 r"ce, omo N • . 

0 	 ..- 

ZIO mo-n.2.* cr...-',„;o 	com,  

r:T..CoCo 

°*^""''0 

E=EP Sr, Gor.,4 Oomnrrlanto Ca 9a, MI (ano= 0. 51) a que= foi 

• 
t0h. 

% 
4", 	 • .L" 	 44- "•,. 

• 

.4.01 ANA'^~ 	 e""A "",-",°••• c -"trC. 	r' 	':Jr 

h 

• ••••• 	 • 

in7arZa70.-J,n011t0^ Ur-O ''!")., ""':—"i o 

das mar ov.olon nrolaCos 

n ipcI arapl-trn 

	

e cccIz 	c' 

ças nos vais vem consorpinCo r. rrt;r: 

ar• 	ca co 'ã cor. juzor  cIez C4,7 	C, ''',"";," ".'''21,-:,-"`_"` 117: 	 _ , 	' • ' 	, 	C.: -2 

o rdpido Coron7o17-!mcntn 	o 

Ocntro-Ooste. 

, 

A‘",•""A ...."A"rA" 



, 
tj 

r", 	4 e.,,-"; ffl".", ;••• 
'%.0 440,0 41. 	• 

FOlhe n.9  

• Proc. n 

▪ Ano... 

edd Sdi "d- 

•1.) "• 	d" Addda 

do o.,2.troJ 
044' 	 4,4 iwar.4.V,kh %:01;;J°j 2 

.1).„23cceiont os  

4,0 	 443 	 No" 

,.„ 

eia o 
-• '1...;ias 

dolos"2  or.runr.„ 

1.Add 

1\1' .1"" J.,.) .C.41 o 

',^r• 
onwt• -41 

^ 
'U 

, 	 coso de4 c.zz. 
•1 'Cu 

•;`, 

A •A 

:,;;À.ao 	Deva eu z=zob:i.'a 	„ das 

.4 

	

oito d03• nr-Ived2, 	,,. 

	

j 	 O C3 ert 	"C O 6Nri 	 rÁ O O O S rar Cji  e neah"Z"  

.0 wolatCe''' do indiconista & 70174.5.1: onviado rowitio • "7! 	"." 

   

11L C.VC ;Via• = 	 et02 diOZ Tapírapds no novinibnto 0. 

dia 03 2XÕ o= ocznua 	d ts.,.-4:rioio2tormn-1.4 o"I.,oid-d-tto O * CO. 

17.2o7o.,inS;ozwo..1.nonto .awiar.L'o orininosa doccnvolvida pclQpad:20 
•Jaozaos 

 

co!. no ollo:Lenonto e "42.4 in02..t:C.‘:R*0 t=±(::ntr aCCS Si2:V-10Z,IWA 

02 esfoz,...,'s desenvolvidos Dolos CLItos wo'2.iziosou oca Vja  

dc; -".:U.1 ampia 	atravds do, -.3.cneag  dasocorwanolas voicLz 
Povondo do Santa Toworàfirilia;  habi1zonto;',2.0tIropodoco  ora espoolol. 

crao co=oo à atuava° da l'o"..1.:r.oia ostaClualp coa o prop6sitc5 ovidor.,to 

do 

	

	paz=a t-*=a, 2.'onas :Ude:cais 	at.rovJs do nos= slot 
oout dosnowaslizC...-1as;;  o bc cii o omponao rovole.,do oxi corZuzizu 

c, onír-rão )Lb1Lcc atvr oornnioadon,j  notas o:Ciciais o ontz,ovistas 



CONFIDENCIAL 

pss 5,52je.)12e, 

- Flop 

nal don.nic.7)or.,c.orrad.1.1 	orz41or no-f,t4 er'..m.,,,, por alc,...zr, 
mrpti•restoren p.,,,.""oli,eamonto 	soliCarioando 

o r.V.7...2 

Co 	.trs*".- • 

4".40,enent..•non,,,, ---...- 

cr.qurin 

("le-r,r1-1.2.cs 

••••,..!-N. 
	

' 

• 

Á 

)^:.• ' • • 	 en = 

• 

",m=m 

O C rri. 
s. 

4M."0:1 

	

N 
. 	. 

-n 	rrzo'nt',  e'rà 
• 

o à 

	

	 01 •!,..ritrjr ":. ;c ti NI' 
„ c, 

cono en=3 na Ic 
` 

n 	
• 

t"., ^*",  • 

or,:o Co Ucorlrf=j7,0 

tor 
_•o ar...s 

calidadon o mccre,. 

priot4rion Can ',':;o=nct (c 

leenlino.er:-13 ^ 
	 mti" 

toict 	ir - 

, 

f".04 

73:7„r.-..7) n,„ 	rJr 

rY, h 

~ animiao 	n onpolosao o ivcztiioac caaao por oltmgfJos ao 

.1=2,C*idnd quanto moovo (lodeiros objetivos Co movimonto armado lovr:-..o 
ofoito cota a *c...tilirsoç;ao doo iludicios oorrz.tted poduoiroci  

doo Nr6pr 	oro polo 2TorfJores Co rer.oriclo northentop. od.  vaic,pown 

ectupe2ação noa ainda oirovlon livramento apodar Co podido 

dão aos raenzioe ãe, onorrvirtInlo polo ettearroando Co Inutierito Policia 

noportormto Co P.olicie. rodoral (ano= 	34) cazoodora ontrcvia 

irrr"osirm o prossoc,21.e 	ooao 	obra 	oozito 	e 

epO clup 6 1amentáve4*opto divamonta prodticinda pela Corrron-cir 
4,4:4M 

• 1 



•-• • 	 •-•.-•••••'•••••z:". •*- o '"'".'• 

".`• '" 	 , "', " 4. ,"- 	- • 	 e- • "- 

1.1  r.J•ie, 

• • 	 tr.,P 

fs5 	5 2, 1  e - cp,O 2,5Q, 

1.Aco.trcleillattnitoo 12thlõ .22Teatkr  doo 	0-1;r5odo crzso °litro cr.4 

:Corairailuto.$ Acropõewatirgo, inotalc.aap.m. ziorPrao do •Irecuraio., o  
'r...,17..ratr.-1 - do SSo 	 1.Tovr. rorto..AloGro .o onnoLz 

00 	Acomprz27.2claT2sco o :et."22.1. 	polo 3'Z; C'..77"1  O CO rr'rr.b2572.e."," • 
ele e 

• 

C Pr.orldon.oln3ooi, cic,o ororant'ooo rooru!Jczr.".r.to o nr.i."-.5..o—d5.-r.t, lovr, . 	• 	. 
r., of:oi•;;opolns 	 cuttt,i,z.t.ss o ao etnrr:Imento 

, 	r.norp.doz'os o or..p:rocmloo?, dan divooniccon crzifmatur,:te ofic*,=1.ri , • 
• e 	oota.traiexz nola Ito&rt,  "r'r" 22?"b'-rM-7f".' ar 5...o 	•••••to 	 k. 	*I 	 ' 

• 4co,nvir/i.arlemto5  re,).109 	do er”rn & drcr, an ••••• 	 • 	 • 	• 

olomnaton0VOO O rlio„, 	roz,...7:Zo o r.v..o.,(tosor.7o7.7r.-. 
j1.1.7.r!..;o ao n 	 'r,otrarnon.*Jo no cr;.1..o 

r r••.-”%rt 

oa, 	 p•S 	 , 	, 	 • 	4o 

"": ^h41.47-vtal 

ri 0.4 4 n, 	 V•4 

ano 	
, 

Ia" • rk 	 ". 4" 	•••••• 	"1 /4  
•••, 	 • 

1•4 	• 1'4 	 `.5 	kfr ...... •.• 	 .....'4414.4 

• 
•••"! ; 	 ••! 	-."'"•!• 	 f"•°. 

• 
" 	a 

,`"r " 	 .•••• 	• 	 4 
• 4. 

1. á-'? e r" 	. 	 „ 	1.1 
S. 	

, 

	

"'" 	 , 	 . 

" 	P4. .•'• 	 • -",-• 	 —" 	 y% 	 • 	 • 4 	•- 

O Co 	
o • 	.....•••.. 

ar.P.:5 r..) O oL  C 
; 

"''• 	• 

" 

„ . . 

• 

p".5 	eá! 4-"5 4. 

• :•••• 

• 

44" 1:or.7. 

441 	 • 41.1 44  4 

• 

'e",41,44.1 

e.* •.• 
, 

. 	, 



P5S.5551  J() iS 

rifil‘T1-71:T/F).\TCT AL 
Anexo "A" ao RelatOrio Especial de Informaçães 

O CONFLITO DO DIA VO DE MAU° 

1 , :Ict dia 10 Fev p.p. , face 'a negativa do Padre JENTEL em en-

Auedrar a construção do seu embulatgrio no lote previsto na 

Planta de Urbanização , o Gerente da CODEARA em SANTA TERE - 

ZIÃHA , utilizando-se de um trator , demoliu os alicerces e 

reabriu a Rua 46 (ver croqu() . 

2 . O Padre voltou a construir e no dia 29 , dada a nova ameaça 

de ação por parte da COJEARA , reuniu posseiros , autorizou 

a Cooperativa AgrIcola da qual e presidente a fornecer muni-

çao aos posseiros , orientou juntamente com FRANCISCO NEGRI-

NE ROMEIRO a construção de trincheiras no 'morro situado 'a re 

taguarda da construção do ambulatgrio e assim montou um dis-

positivo . 

3 . Esse dispositivo utilizava-se de ume casa e da escola EM cons 

truçao , pontos que cruzem fogos em relaçao a construçao do 

ambulatOrio . 

Em profu didade , virias linhas de trincheiras , morro acima. 

. No dia 03 de Março , elementos da PMMT tenJo a frente o Cap 

PM EDNO MORENO , de BARRA JO. GARÇAS , acomnanhados de fu.-cio 
, • 

narios da CODEARA dirigiram-se ao local para apurar dent5n - 

cias de existencia de armas na construçeo . 

5 . Ao descerem das viaturas , foram' recebidos a bala , resultan 

do ferimentos em 7 funcionerios da CODEARA , alguns com cer-

ta gravidade . 

Os tiros foram disparados por posseiros alojados na casa 

na construçao da escola que se utilizaram de seteiras previa 

mente preparadas . 

6 . A tropa PM recuou as pressas e solicitou reforços. 
7 . Na noite de 03 , o Padre JE.TEL deslocou-se para a Aldeia Ta 

pirape onde , aps deixar um efetivo de índios em condiçges.. 

de reforçar os posseiros , pernoitou e seguiu para SÃO FELIX. 

. Com a chegada a SANTA TEREZL.HA de um avião C-115 da Base Ae 

xea de CAMPO GRAME levando reforços , os posseiros abandona 

ram as posiçoes e se internaram nas matas . 	_ti PtsVrx.(40,7) 

9 . A tropa PM , diretamente orientada pelo Cel PM IVO DE ALBU - 
QUERQUE , passou entao a vas J.44.4- 

-- 
"O'CI  res dos posseiros en,uantpc, vil* 	aram a executar mm po 

liciamento ostensivo . dk 
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=LEGENDA= ' 

1. AmbulatOrio (construo) 
2. Escola (em construo) 
3. Casa velha 
4.1  Viaturas da CODEARA com 

narios e Dst 111.' 
Trincheiras preparadas, 
nadas em profundidade e 
mente ocupados.' 
Trajet(Sria das balas.' 
Numeraçgo da quadra. 

funci2 

escalo 
posterior 
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=LEGENDA= 

1. AmbuiRtOrio (construç5o) 
2. Escola (em construo) 

3. Casa velha 
/4-.' Viaturas da CODEARA com 

narios e Dst 

-ri- Trincheiras preparadas, 
nadas em profundidade e 
mente ocupados.' 
TrajetOria das balasol 

Numeraçg.o da quadra. 

funcio 

escalo 
posterior 



Característica: 

Gt Cvr) 	(C))\_ Pma40  

Conteúdo: Qzo 	au Qm> 

Localização: 

PRESICIÊNCIA DAREPOOLICA 

~RI% 

ARQUIVO NACIONAL 

Coordenação Regional do Arquivo Nacional no DF- COREG 

Remissiva de arquivamento de documentos especiais 

Notaçõo: 

ÉW, 	pqn2) ess.,ss-8/ p.3.)386 

Dados do documento especial 

Dados da unidade de arquivamento de onde foi retirado o documento 

Obs: 
W)aiera-) QA/oVo n6u) 

~ck,G. q9,x5-- 



i955 . 5-53,p,W1.2g0 

CORãEIO BRAZILIENSE. 

9/3/72 1-q caderno Página 5. 

Justiça investiga 
Lata por terras • 

O Ministro da Justiça disse ontem ao secretãrio-geraldo 
C 	B, D. Ivo Lorscheiter, que havia determinado a ida 
de autoridades federais a Santa Terezinha, no Mato 
Grosso, para fazer um levantamento sobre os incidentes que 
culminaram com o tiroteio da kima sexta-feira naquela 
localidaãe. 

Na resposta que havia prometido a D. Ivoea D, Pedro 
ÇassakiMiga. para dentro de 48 horast  o encontroaue man- 
tiveram na segunda-feira

' 
 o Professo r4  Alfredo Buzaid afir-

mou que a partir desse levantamento é que vai tomar as 
providencias na sua drea e encaminhá-las aos outros Mi-
nistérios envolvidos: Agricultura e Trabalho. 

RAIZES 

D. Pedro Cassaldáliga, bispo da Prelazia de Sao Fé-
lix, a que está subordinada a parbania de Santa Terezi-
nha, õ sugeriu que a averiguação do Ministério da Justiça 
não se concentrasse apenas no conflito em si, mas que 
fossa às raizes do problema. 	 I ' 

Afirma o bispo que Santa Terezinha não é um proble-
ma isolado: "Trata-se de um cio peramentne conflito acré-
rio, em que um povo de lavradores reclama seus direitos 
de ter uma terra e trabalha-la, protegidos apenas pela lei, 
que é desprezada. E assim é em grande parte da Amazó-
nia legal". 

NA POLICIA FEDERAL 

D. Ivo l,orscheiter, que conversou com o Ministro Al-
fredo Buzaid pelo telefone, esteve também no gabinete do 
diretor geral do Departamento de Polfcia Federal, expon-
do o problema e pedindo providências ao general Nilo Ca-
nepa. 

Por sua vez, a Polfcia Federal desmentiu ontem a notf-
cia veiculada nos jornais de que um grupo de seus agentes 
havia se deslocado para Santa Terezinha com a missão 'de 
prender o Padre Francisco Jentell, o pároco daquele po-
voado. 

Em Brasflia, desde sábado à noite, o Padre Jentel mante-
ve, inclusive, um encontro com o general Nilo Canepa, au-
toridades do SNI e uma alta fonte da Presidência da Repti-
blica, entregando um relatório sobre as causasdo inciden-
te de sexta-feira na sua paróquia. 

• 
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CORREIO BRilZILIENSE 

9/3/72 15- caderno Página 5. 

Pe. Jentel faz 
relato da tensão 

Esteve ontem na redação do "Correio Brazilivse" o pa-
dre Francisco Jentel, de nacionalidade francesa, fiaroco la. 
localidade de Santa Terezinha, em Mato Grosso, e cita-
do nos acontecimentos que culminaram com o choque 

I

rmado entre os posseiros e empregados da Companhia 
e Desenvolvimentodo Araguaia - GODEA RA. 
Informou o sacerdote que chegou a esta capital sábado 

ltimo, tendo comparecido na segunda-feira no Serviço Na-
cional de Informaç5es, e anteontem entrevistou-se com o 
General Nilo Caneppa, diretor do Departamento de Polícia 
Federal, ocasião em que apresentou aos dois brggos re-

lattirlos sobre o clima de tensão reinante em Santa Tere-
zinha. No documento o padre Francisco Jentel contesta as 
afirmaçães veiculados pela imprensa, segundo as quais se-
ria o organizador da emboscada dos posseiros contra o 
pessoal da CODEARA, de que resultou a morte de quator-
ze pessoas. Negou também que os posseiros estivessem 
armados de metralhaddoras 

Adiantou ainda à reportagem o padre Francisco Jentel 
que não tem fundamento a notícia de que estaria sendo 
procurado por agentes do Departamento de Polícia Fede- - 
ral. 

O padre Francisco Jentel 
quando prestava esclareci-
mentos ao CB 

• 
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RELATJRIO ESPECIAL jE IFCR;.;A;nS 

1 . PRELIMr2ARE5 

a . O presente Relatorio e conseodencia de determinaçao verbal 

do Exm2  Sr Cmt do II Exgrcito , que me incumbiu de proce - 

der a um estudo "in icica" das circunst'encias que cercaram 

o conflito havido na localidade de SATT- A TEREZIHA - uni- 

cfpio de LUCIÁRA - MT entre posseiros e empregados da CODE 

ARA - Comnanhia de Jesanvolvimento do Araguaia 

• A nisso foi definida como de cereter político e teve como 

principal finalidade - levantar 
f 

as possiveis"solu;oes para o 

problema que se afigurava , apgs auscultar as partes liti-

gantes • 

c • Apes o deslocamento ate :UIAEÁ , fui i-Ifornado.nelo Cmt do 

162  EC do seguinte : 

(1) Ao Governador do Estado fora atribuide a missao pelo 

Ministro da Justiça , de tentar resolver a questeo a-

pos ouvir as partes . 

V (2) O Governador tencionava convocar representantes dos po_s_i 

seiros e da CODEARA como forma de solucionar o impasse. 

d . este fato , aliado ao careter tangem polltico de ninhe ges 

to , serviu para definir a maneira como eu deveria a or - 

dar o pronleme , bem como a forma de obter as infornaçoes 

de que necessitava. 

e . Levantada a hipOtese , posteriormente abandonada , segundo 

a qual o novel principal da disputa se relacionava com a e 

xistengia de minerios raros na rggiao , solicitei do Cmt 

do 3ata1heo o concurso de um seu :ficial - Cap ALLIS BWICW 

MENDES , interessado e conhecedor do assunto para me acom-

panhar ate SA,TA TEREZIi:HA , no que fui atendido . 

f . Às 09:30 hs do dia seguinte a bordo de um CESSA - Skylane, 

decolamos de CUIABÁ e , na rota CUIABÁ - ARAGARçAS - SAVI'A 

TEREZINHA , chegamos ao destino às 14:50 hs , consuMindo / 

um total de 5 horas e 20 minutos de viagem . 

2 . A SITUAÇÃO 
~=0~0~~w  
a . As Ajropecuarias na Área da SUDAM 

• 
(1) Face ao problema do grande vazio demografico e o desa- 

fio aceito para a conquista da 	 , optou o Gover 

CONFIDENCIAL 
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no como forma de ocupaçao , a utilizaçeo de inc ntivos 

m  
fiscais em projetos agropecujrios na area da SUDAr. 

Ao determinar e estratjgia , sabia o Governo que seriai 

asse o.meio mais aconomico e vijvel.  que se apresentava 
, 	 f 

na época para um pais carente de capitais como o nossol 
f 

Dentro desse eseirito , foram autotizadas a se estabe- 

lecer ao Norte de ;-,ATO GROSSO e Sul do PARÁ 	princi - 

palmente 	vjrias empresas que se propunham a desenvol 

ver e ocupar a area , aceitando desta forma o Grande / 

Desafio do áeculo .Entre estas firmas estavam a BORDCN 

a SUIÁ-kISSá , a CCDESPAR , a FRENOVA e a CCDEARA -Com 

panhia de Desenvolvimento do Araguaia . 

b . A CODEARA 

(1) A CODEARA foi criada em 1966 e adcuiriu a faixa de ter 

(2)  

(3)  

ra situada a Oeste do Rio ARAGUAIA , em frente a Ilha 

de ANANAL (An 1) , numa extenso de aproximadamente /. 

190.000 Ha . Esta area e fruto de desmembramento 	das 

terras da antiga CIVA - Companhia Imobilijria do Vale 

do ARAGUAIA e seus títulos de nossa acham-se registra-

dos no Cartjrio de Registro de Comarca de BARRA DO SAR 

ÇAS - 	. 

(2) O Povoado de SANTA TEREZIHA , , linicínio de LUCIÁRA 

^• achava-se encravado na gleba e em conseqDencia incorpo 

rou-se aos domínios da CODEARA . Aljm disso , como ali 

as ocorre na maioria das .agropeouarias , havia inume - 

ros posseiros espalhados pela gleba inteira . 

(3) Do choque de interesses surgiram dois problemas na j - 

rea : 

- O primeiro , uráano , envolvendo os posseiros urbanos  

do njicleo populacional de SANTA TEREZINHA , e 

- O segundo , de carjter rural , envolvendo os possei- 

ros rurais ocupantes da gleba ; 

Ambos relacionados com a CODEARA . 

c . O Problema Urbano 

(1) Do plano de desenvolvimento da jrea 	constava a urba- 

nizaçao do atual povoado de SANTA TEREZINHA , segundo 

normas modernas e racionais 

(2) Para corrigir o arruamento antigo e adequj-lo a Planta 

de Urbanizaçeo (An 2) , a CCDEARA avaliou cada lote / 

juntamente com as benfeitorias existentes e propOs 	a 

cada posseiro a troca por um novo lote , proliorcional 

ao antigo , pegando ainda indenizaçao pelas benfeitorias. 

• 
•••• 
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Entre rarço e Novembro de 1969 , foi feito um cede  

mento dos posseiros urbanos que acusou um total de 104 

dos quais , 43 ja acordaram com a CGDEARA , receeram / 

suas indenizaçoes e ja ocuo.-,m novos lotes de acordo com 

Planta de Urbanizaçao . Os aue aceitam as condin.oes da 

CGJEARA. , sofrem tremenda coaçgo moral pOr parte do Pa- 

dre FRAÇGIS JAC0it-5 JEH:TEL , so re'quem falaremos mais 

adiante . 

(4) A Planta de Urbanização para ter validade ,-deve ter a 

seguinte tramitaçao : 

12  - 'Ser aprovada nela Prefeitura de LUCIÁRA ; 
, 

Ja o foi pelas Leis de n° 18 de 14 Nov 68 e 29 de 

6 Jun 69 . 

- - Ser aprovada pelo INCA; 

Encontra-se nessa repartiçao aguardando eprovaçao. í 

39 - Ser registrada no Cartc.‘rio da Comarca de l:ARRA DD 

SARÇAS - kT ; 

Somente podera se-lo , 29,-)s a aprovaçao pelo INCRA. 

Em vista disso o Pe. JETEL no aceita e validade da / 

Planta . 

(5) O Padre afirma que a ',isso do Tapirape e propriet i ara 

do morro (onde ocorreram as ecoes armadas) porem nen a-

presentou documentago hgbil . 

(6) Ha' certo tempo atrs , contratou o Padre a construçao / 

de uma escola e de um amCulatrio em terrenos de sua / 

propriedade , digo , de propriedade da -isso . A escoa 

esta quase tOda cderta e ocupa os lotes 2 e 3 da pua 

dra 26 ; o ambulatrio por,;.m ocupa o lote 1 da mesma / 

quadra e parte da rua Projetada 46 (An 2) . 

O proprio empreiteiro sugeriu que se fizesse um rebati- 

mento da planta para encaixar o amtulatgrio dentro 	do 

lote 1 todavia o Padre se negou terminantemente a acei-

tar a sugestgo . 

Em vista disso , a Comnanhia solicitou do Padre a susta 

çao da construçao e , na falta de atendimento empreen - 

deu uma aç 	 i ao no local , plias ntempestiva , desfazendo 

os alicerces da ocra (10 Fev 72). 

esse antagonismo provocaria nos primeiros dias de Março 

o conflito . 

(7) Em resumo podemos afirmar que : 
1 

(a) A nova Planta de Urbanização carece de aprovaçao pe 

lo INCRA , encontrando-se presentemente naquele Ins 

(ri 	 TI) 	rTr;-1;. nu 
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(h) Em vista disso o PaHre JETEL no aceita o  

mento. 

(c) Se a mesma viesse a ser aprovada e reçistreda 	em 
_ 

CartSrio , como exie a Lei , mesmo assim 2 ::.isso 
P 

recorreria , pois acha que " a =CARA se jurja do 
w , 

na de tudo em so sabe explorar o povo " . 
, 	... 

Há algum tempo atras foi apresentado a Camara MJnici - (e) 

pai de LUCIÁRA , um projeto de de',.apropriaço de 2.450 

Ha de área urdana de SATA TEREZI..,.HA e de 4.500 Ha de 

PCRTO,ALEGRE (povoado vizinho e com aro. lema semelhante). 

Aprovado pela Camara no foi no entanto sancionado pe- 

lo Prefeito de LUCIÁRA . 

Houve desacordo entre o Padre c o Prefeito quanto a me 

neira de recolhera dinheiro da desaproorieJeo e tem - 

bem sobre a nova oosse das terras : o Padre dese'ava / 

que as terras passassem para a Missào enquanto o Pre - 

feito queria que s esmas se incOrporassam 'às terras 

do ;:,uniclp o . 

(9) Desse con-"lito de idéias poderiam surgir tres soluç es: 

(a) Des'epropriaçao gm nome da iissao do Tapirape. 

- E a unice soluueo que satisfaz o Pedre 

- Representa uma volta ao "status quo" antes da CG 

DEARA se instalar 

- A cidade cresceria- sem disciplina e sem previsao 

(b) 	Desapropriaiao em nome • 	Prefeituta de LUCIÁRA. 

- Daria um caráter pUblico à vila de SATA TEREZI-

NHA , porm , aquela Prefeitura no teria no mo-

mento. , caoacitaço.  tácnica,e -Fisica para ar.om  

oanhar o desenvolvimento harmonico da area urbana 

de acordo com a Planta de Urbanizaçao . 
- -. 

(c) Permanencia da Planta de Urbanizaçao a cargo da CO 

/ 	
DEARA . 	 • 

- Da continuidade a um Plano de Urbenizeçao bem e- i 
, 	 - 

laborado ; / 
Atende aos interesses de cerca de 5095 dos possei , 

ros que ia o aceitaram e constroem suas casas de 

conformidade com o Plano ; 

- Permite que outros posseiros façam o mesmo (e 

o isso que a maioria deles dese'a) , desde 
	cue 

cessem as pressoes do Padre ; 

- Valorize o planejamento da CODEÀRA e com isto o 

o trabalho que vem desenvolvendo visando a humaR 
^ 	Tf], f :! 	•i"; 	•V nizaç;o da-  areíí) 
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d . O Problema Rural 

    

--7 , 
(1) Ao ser criada a CODEARA , verios posseiros util 

se de sues terras . 

Pensou inicielme'lte a CEARA em despejar os posseiros 

de suas terras , alojando-os em uma gleba ao fundo da 

propriedade ; a ma qualidade das terras (varjos alega 

diços) e a distancia do povoado , provocaram.desenten-

dimentos e culminarem em 1967 com iminencia de chocue 

armado (semelhante 'aquele que ocorreria nos primeiros 

dias deste mes . 

(2) Como.conseqüencia desse conflito , escolheu o Padre / 

JETEL em 1969 , ume gleba de 5.582 Ha Para ser desti-

nada aos posseiros . 

Essa gleba se constitui das melhoras terras de fazenda, 

grandes faixes de terra fertil , boas aguadas e mates' 

abundantes , aljm do acesso 'a vila de SATA TE?EZINHA 

numa distancie no superior a 6 1<m . Sua dimensao per-

mite a distrib,..:iç ã̂o á cada posseiro de um lote corres-

pondente ao que j possue , permanecendo Rinda ume boa 

faixa sem ocupaçeo . 

A CODEARA , visando solucionar de vez o problema , a 

peitou fazer a doab:-o dessa gleba aos nosseiroa . 

.43) Assim , em 5 de aio de 1970 no TA=ELIM 	- Rua 

24 de claio 207 - SÃO PAULO (Livro n2  1.207 - fls 95) 

foi firmada ume Escritura de Doeçao com Encargos , sen 

do outorgante a J,ODEARA e outorgada a Prefeitura ítini-

cipal de ÇUCIARA 

(4) Atreves esse instrumento , que coroou o acordo entre / 

as partes e buscou a soluço definitiva do problema 

a CODEARA fazia a doeçeo de 5.582 Ha a Prefeitura Puni 

pai de LUOIARA e 	em resumo dizia o seguinte : 

(a) Deveres da IDEARA : 

12  - Planificar o loteamento da gleba j demarcada 

dentro de 60 dias ; execuç'O'o material a• cargo 

da Prefeitura com colaboraçao da CO3EARA na / 

parte referente a : 

- Estrada de acesso 'a vila 

- Transporte para a mudança dos posseiros . 

22  - Indenizar os posseiros pelas benfeitorias e - 

xistentes segundo avaliaçã̂o feita pelo 1 1CRA. 

(b) Deveres da Prefeitura iunicipal de LUCIARA : 

12 - Transferir os posseiros para a' nova ,rea ,den 

tro de 180 dias anos a aprovaçao do loteemen- 

CONFIDENCIAL 
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to pelo pelo ICRA e sob a superviso deste • 
22  — ê(o dispor e no alienar c:;ualguer lote aos pOS 

seiros inclusive a perção remanescente da gle 

ba , sem autorizaçZo do I:JORA . 

(c) Deverás do UCRA : 
, 

Designaçao de funcionarias para prestar assisten 
- cia e fiscaliZaçao no loteamento e superviso na 

trensferencia e localizaçao dos posseiros na gle 

ba . 

(5) Desde 1970 ate a presente data o LIRA ainda no se pro 
à 

nunciou sObre esse loteamento . Apesar da esnectativa, 
, 

varies posseiros ja se mudaram para a nova gleba e suas ' 

roças ja começam a surgir . 	 • 

Os posseiros mais prsperos sao aqueles que melhor SE 

harmonizam com a =ARA e no aceitam e ingerencia do 

Padre Jentel em suas deciSes ; foram os primeiros 	a 

escolher seus ncvos lotes . 

Com a fixaçZo dos 'liites da gleba destinada aos oossei 

ros , passou a Cia a delimitar suas erea atreves de / 

cercamentos . 

Uma destas cercas interrompeu o caminho (picada) que 

conduzia os posseiros ate 5AATA TEREZIHA , passando 

pela sede da . COD:ARA . 

Para compensar esse fato , a Cia destinou aos passei 

ros uma estrada que alonja em cerpa de 1,3 km o trajeto 

anterior (An 3 1. 

. Instigados pelo Padre , alguns posseiros romperam por 

'duas vezes a cerca (An 3) visando restabelecer o cami- 
- 

hho antigo e assim foi criado mais um ponto de fricçao 

entre as partes . 

O Problema Rural no entanto apresenta—se mais prOximo 

da soluço do que o Urbano pois o acrescimo na extenso 

da estrada destinada aos posseiros no excede 'aquele./ 

estipulado em lei . 

A soluço final do problema depende das seguintes pro—

videncias urgentes do ICRA : 

(a) Aprovaçao do loteamento da gleba dos posseiros; 
, 

(h) Designeçao de funcionarios para prestar assisten 

cia e fiscalizaçZo no loteamento e superviso na 

transferencia e localizaçao dos posseiros ; 

(c) Avaliaç:o das indenizaçães a serem negas pela CODE 

ARA aos posseiros pelas benfeitorias existentes em 

suas antigas posses . 

CeNFIDENCIAL 

(6)  

(7)  

(e) 
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e . O Padre JENTE.Ç. e o .Conflito 

(1) O Padre FRAÇOIS JACQUES JETEL , ou FRANCISCO J 

GENTEL , frences ,• chegou ao povoado de 5/VITA TEREZI - 

NHA por volta de 1960. 

Consta que , durante à 2a. rande Luerra intecmou 	os 

maquis" da Resistencia . 

Possue grF.:nde mobilidade devido aos meios de transporte 

que utiliza (avio e lancha) e exerce influencia em vas 

ta aree , englobando o triangulo SANTA TEREZI»iHA - Ald 

deia TAFIRAPÉ - SC FELIX , alem de outras ereas mais 

ao Sul (An 1). 

(4) Fundou em SATI-A TEREZIHA uma Cooperativa Agricola cu 
, 	• 

jo contador ate 1970 (7) EDTVAL REIS , pgitador., su 

bstituido por FRANCISE0 EGRI'JE RWEIRO  (CHICO) que ia 
'^N~ 

chegou acompanhado de sua esposa MARIA RA ROMEIRO / 

PALMEIRA , professOre , e que e tido cano autor de re 
••••••••••••••••••••......•••• 

latorio sobre a re.2i"eo , encontrado em aparelho subver- 
......,0~  

nrodutos agrícolas dos 

posseiros e dos índios Tapiraoes a preços infimos e os 
r  

- - 
revende e estes mesmos homens e oreços de mercado. 

A titulo de "Contribuiç'eo dos índios Tapiranes_akJes - —,.....--- - 	r 
pesas " 	o Padre se apossa de 10% da produseo_urico 

9 

}.2 .......1aqL19
•1121111W.42,. 

(6) Promove entre os indios campanha desMoralizadore coo - °.•••••••••o..ffil••,••••••~....~Z~o~ 	 ~..~..~:e.i,4d, , 

,tra a FUAI . 

(7) Orientou todos os tra2a1hos de preparaçao do local das 

trincheiras e deu ordem 'a Cooperativa para o fornecimens 

•to de muniç-áo aos posseiros . 

(8) Orientou o chefe dos posseiros para atirar em quem nre 

tendesse penetrar na construçeo . 

(9) No dia 03 de Março , no estava no local da construçao 

no momento da emboscada e nessa noite fugiu ate a ar-

deia dos Tapirepes onde pernoitou . 

(10)!o dia 04 de i, arço os Tapires estavam prontos para se 

deslocarem para SANTA TEREZI:4HA em auxilio dos possei-

ros , ialtigdos que foram pelo Pe. JETEL . Em decla- 
- 

raç 	. i oes a mprensa assumiria posteriormente a responsa-

bilidade por tudo aquilo que ocorreu em SA\:TA TEREZI1HA. 

(11) No Inquerito Policial mandado instaurar pelo Secrete - 

I

rio de Segurança PUblica de MATO -2ROSSO , surge o nome 

do Pe. JENTEL como enquadrado em v riasartigos da Lei 

de Se'gurança lacional (Dec-Lei n° 898 , de 29 Set 69). 

1T1 rTtrlf 1T : ; 	n 

sivo da c.pital de SAC PAULO . 
•••••••••••••••••••••~~.~.~.,.~•••• 	jtomuy 1..40,kw".• ,..,2fNUJP4**,  

(5) A Cooperativa do Padre adc'uire 
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(12) Instiga os posseiros urbanos a construirem sua casas 

fora do alinhamento da Planta e exerce ccaça▪  o moral so 

era acueles gue no o atendem • 

(13) ,a visita rTiTaa 	na Miss"áo do TapiE 

rape ,• 	foi constatada a presença na Casa Paroquial de 

va.rios "vóluntarios" (professores de filosofia , jovens 

etc ) oriundos principalmente de CAMPINAS - SP e SÃO / 

PAULO - Capitel . Foram anotados os nomes de SALVADCR 

IENES e ALTAIR de Tal . 

3 CONCLUSÕES 

Pelos dados colhidos , entrevistas realizadas , sobrevOos efe-

tuados , consultes a documentos e visita aos mais diversoa lo-

cais , conclue-se que : 

a • As agropecuerias , incentivadas a estabelecer projetos na 

area da SUJA representa"lo rande meio para se chegar a o-

cupaçao e desenvolvimento da Amazonia . A falta de Securan 

ça poder a-:.resar os crononramas fixados e imnedir a im 

.olamtaçao de novos poios de desenvolvimento . 

. Ha , da parta da Prelazia de SA0 rnix , cujo titular e o 

•• 
Bispo Dom PEDRO CASALJÁLIGA , uma an;ao coordenada em toda 

'p area contra os Proje• tos.  Agropecuarios da 	. 

c 	Êste L±570 exerce influencia em vasta area do ordeste 

togrossense 	notadamente ao Norte do_pralelo 162(Amazg 

nia). 

. A Misso do Tapitape ,• 	dos padres claretianos , atue den 

tro das diretrizes do --r]ispo CASALDÁLIA e se encarrega de 

agravar os antagonismos entre os posseiros e as agropecue- 

rias situadas en sua respectiva zona de influencia . „ 

d . Ao contrario do que possa parecer a urimeira vista , qual-

quer concesseo.por parte •das agronecuarias ou mesmo do Go- 

verno na ira resolver o problema . Sempre haver e algo ma- 
, 	 

is a pedir e uma bandeira a mais para agitar . 

e 
	

A  Missap nao 	melhorar as condir:oes de viado_possei 
reriZer  

ro mas sim evitar que as Agropecuarias progridam e em con-

seqüencia acumulem exitos para o Governo da Revolciçao que 

aceitou corajosanente o Desafio da Amazonia . 

f . Existem providencias que devem ser tomadas 'urgentemente pe 
' 

10 INCRA para resolvei' os problemas da CODEARA , entretan--

to e bom assinalar , outros problemas surgira° no so com ( 

a CODEARA mas tamb.em com a BORDON (An 4) , ,SUIÁ-MISSÚ (ide ; 

alista empreendimento do Grupo OMETTO , de S'eo Paulo) ,FRE..- 

TM.P.TryrrTryTri-;r. 

1 
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NOVA , e quaisquer outras Empresas Agropecuarias , 

envolvendo posseiros instigadPs pelo 2isoo de SÃO FELI , 	, 
D. Pc.DRO CASALJALIGA e seu prinninal 29e - te - Padre FRAV:CIS 
	~Mr. ua.,,M1M.Adien,~JS& .."4‘" 	 " 

JACQUES JUJTRL . 

gg. Qualquer soluç'áo que se queira definitiva devera incluir o 
affilleeptifflea~K~Iidt, 

briget'oriamente o afastamento desses elemfttbs da area e a 
,aiue~W>4 	 - 

delimitaçao taxativa das atribuiçoes espirituais das 'isso 
„. 

es de Evangelizaçeo . 
RY 

h . Esta providencia nao exclue aquela ao fiscelizadora que 

o Governo deve exercer sobre as Companhias Agronecuarias / 

por intermgdio principalmente do R.inistgrip do Interior / 

(5UDAi.) ,s do da Agricultura (INCRA) , do da Saiide (SUCA(.,)e 

do :'inisterio da Tresalho e Preuidencia Socal , tudo vi 

saldo coibir possveis abusos. 

i . Os conflitos entre posseiros =, Cies Agronecugrias . de uma 

fprna geral .sao artificiais e f'acilmente solucionveis a-

migavelmcnte desde que o lispo :A2ALDÁLIGA e o Pe. JENTEL 

no instiguem os possePiros ; os or,3aos do Governo tem meios 
411Ndikt..1,0  

de substituir estas lideranças . 

G conflito que ocorreu açora g em todo semelhante aquele / 

verificado em 1957 e ngn diferir g no futuro de outros que 

fatalmente ocorrereo . 

1 . C Inougrito Policial instaurado por ordem do Secretgrio de 

Segurança de ATO GROSSO , em fase de concluso , encua - 

dra o Pe. JE.,iTEL em varios Artigos da LEI DE SEGURANÇA 1A 

CIOAL (Dec-Lei n2  898 de 29 Set 69). 

A Miss-go do Tapirape em SANTA TEREZIFIA e outras , oermi - 

temem rriuito boas condiçoes o homizio de terroristas e sub 

versivos de outras arcas do 2RASIL. 

n . A Missao do Tapirepe , mesmo sem a presença de seu titular 

Pe. FRANÇOIS JE.TE,L , demonstrou estar perfeitamente intet 

grada no esquema de difuso e renercussao nacional e inter 

nacional da CNBB . 

Um oficio eivado de inverdades e calunias , entregue ao 

Secretário de Segurança de RATO GROSSO , oresente naquele 

longinquo rincao , atingiu em menos de 24 horas os princi- 

pais meios de comunicagiío de massas d pais e as primei 

ras autoridades da Republica , no per itindo a aanrtuna / 

reposiçao da verdade dos fatos por parte dos orgaas do Go-

verno . 

"7.19"0,...474". • 

tt, 	 0,,,,Y"t'OROF.7 flI- 



	

"7" "'" 	•••• 	„ 	• 
, 	 11 

	

- 	 1 

4 . PARECER 

• Pelas conclusoes apresentdas , este sindicante e de parecer , 

salvo melhor juizo , que : 

• As Agropecugiries , juntamente com a abertura dos grandes ei 

xos transemazonicos constituem no momento presente a melhor 

forma para se realizar a penetraçeo e ocupaçao da Amazonia; 

cabe ao Governo proporcionar-lhes a conveniente Segurança. 

• Varios orgaos do Govjerno tem que ser acionados para terem 

uma atUaçeo meie intensa na É,rea , a fim de dig"cipliner e 

aço das Agropecuarlas , substituindo liderenças que nem 

sempre colimm os MESTOS oJjetivos do Governo da Revoluçao. 

. Convcm a abo-ao das medidas : 

(1) Afest2flent9 atravEs e !unciatura Apostglica , do Bispo 

da" Prelazia de SÃO r"7ELIX - 20V, PEDRO CASALDÁLIGA e do 
- 	4~00100. 

Pároco de 3ATA TEREZI'jHA - FAURE FRAÇOIS JACQUES JEN 
— 	, 

TEL . 

(2) Face as conclusoes do Inqujrito Policial em curso , ex 
(.1 

pulsar o Padre  

d . É conve-,iente ainda e realizaçeo de 

R  UZ1,9,....PE{S 

"Go-razoes Presença" / 

por parte do Exercito , acomnenhaias de A:ao Civica 	- 

tar , junto a esses núcleos populacionais com finalidades 

entre outra :s de verificar á'reas de homizio de su'Jversivos. 

e . .Deve ser feita bromoçeo junto 'a Imprensa , de cnmnanha vi- 

sando e reposiço de verdade dos fatos. 

f . Finalmente , deve haver ume aço mais energica da Eensura 

stSbre as divulgeçoes da CYBE . 

CAkPD GRADE , 14 de terço de 1972 

• 6.-C.,..-.,*1-•^(5- 	 t.) 	- 

LUIZ GONZAEA DE TOLE30 CAVtARGO 	Art 
,c4,1  4„L a!te4,f4 	UFA 

/". *ift 7,7 .77.17 .r1%, "7'7r..T 
L. 
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CONCLUSX0 

1. A luz do acima expesto,e com base nas observaçoes e constataçoes efetuadas ' 
por este Secretário "in locum" durante dez(10) dias de permanência na área,esta Secre 

taria proclama a necessidade imperiosa e urgente de adoço das seguintes medidas im - 
prescindíveis à reduçao e à gradual eliminaçao das tensoes reinantes na área de juris 
diç,o da prelazia de S.a.° Felix: 

a. Afastamento imediato de todos os atuais integrantes daquela prelazia - re- 

ligiosos, leigos e professores contratados - , 	devendo ser removidos, em cara 

ter prioritário , o Bispo D.Pedro Casáldaliga e o padre François Jacques Jentel, 
êste foragido e já indiciado no Inquérito Policial ali instaurado em decorrência 

do movimento armado ocorrido no dia 03 março, pela prática de diversos atos capi 

tulados como crime na Lei de Segurança Nacional. 
b. Expediçao, pelo INCRA, e instruçoes especiais à Comisso de Discriminaçao 

de Terras, no Estado de Mato Grosso, para, em caráter prioritário,e_imediato, so 
lucionar todos os problemas pendentes relativos à legalizaçao das situaçoes dos 

posseiros urbanos e rurais localizados na área, partindodos acordos já firmados' 

entre estes e os proprietários das terras( Companhias Agropecuárias). 

c. Concluso imediata pelo INCRA dos estudos relativos à aprovaçao da planta 

da cidade de Santa Terezinha e adoça° de medidas necessárias à legalizaçao refe 
rida no item b_acima, tais como indenizaçoes de benfeitorias, mudança dos pos - 
seiros, etc. 

d. Acompanhamento,pelo INCRA,das gestoes em curso entre as Companhias Agrope 
cuárias instaladas na regiao do Araguaia e posseiros rurais de Sao Felix, Serra 

Nova, Pôrto Alegre e Ponten6polis. 
e. Acompanhamento e fiscalizaçao, pelo Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, das operaçges de recrutamento &m."ao,de-obra levadas a efeito pelas Com- 
panhias Agropecuárias e do cumprimento, pelos empregadores e empregados, 	das 

disposiçoes contratuais e demais exigências estatuidas pela Legislaçao Traba - 
lhista. 

f. Acompanhamento, pelos orgaos de segurança da área, da movimentaçao de ele 
mentos estranhos, ou no, à regiao e que desenvolvam atividades junto aos ele-

mentos locais, notadamente no que diz respeito à instruçao, à direçaodeorganis 
mos de classe etc. 

g. Prestaçao de assistência médico-sanitária aos moradores das regioes no 

atendidos pelos serviços próprios das Companhias Agropecuárias. 

410 	
2. As providencias a cargo desta Secretaria, com vistas à garantia da manuten - 

çao da ordem após a retirada da fOrça policial militar em operaçoes incluem : 
a. Manutençao de um grupo policial na sede do povoado de Santa Terezinha du-

rante, pelo menos, tOdas as fases do Inquérito Policial instaurado para apurar 

responsabilidades pela eclosao do movimento armado ali verificado; 
b. Aumento do efetivo policial-militar na área da Delegacia Regional de Poll 

cia de Barra do GL.rças,a fim de melhor atender às necessidades de policiamento 
nas regioes carentes da presença continuada e de pronta aço policial, como se-
jam Lago Grande, Pcnten6polis, Serra.Nova,Sedrolândia e Porto Alegre. 

     

Cui bá, 16 de março de 1.972.,  

_c_ e e e • - 	 - 
IV O DE ALEIQUERQUE-- 

Resp. Secretaria de Segurança Pablica 

ala 	 arra, ar. •••••• 

. _  
11.1.04/1••••••••-••••• 
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Po Francisco Jentel 

4— jol:; Oar10,: - :Jhef dr4 .jnopiiva 

5— Jair - Balconista 
G— Jejue 
7— Divino 
8— ?ranciSco  Meuini Homero- nontador 

9— Acbstinho (Slho azedo) 	---POS5EIãOS 

-10- -Gerson Soares Cardoso 
11- Durval Pereira. ( Abdias) 
12- Emilianao  
13- Ant9 Grosso 
14- Jos(5 Field ( Filhos e parentes) 
15- 4nt9  Paslandi 
16.. Jose Papamel (Ant9 s/Jeuro) 
17- Jos?.; Llicio e Luiz da Mata 
13- Filhos de Joaquim da Mata 
19- Jos4 
20- Bento Nunes e 'ilaldemar Nunes 
21- e Levino 
• 22- Massa Bruta '(Jos(5) 

23- Joaquim Gonçalves 

24- Aí- ostinho Bones  
25- André Avelino 

26- Antonio Luiz 
nee*.r.•• 

27- Chicao 
73- Antoneo 
29- Porfirio 

Pedtn Barbosa 

31- Cícero de tal 
32- Siman 

tiomao 
34- Elpídio 
35- Altair ( Professor) 
36- Felipe (Filho de Ant9 pretinho) 

1 
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A-Cia, mangou o perceber oe ir op 	etc, dwto 
gente o medida qnn moo 4roes eram cor 
cores), quando o cupim plantado no dreo de_04do ia credo 
nrrancado@  quando oo'apimain de ponseiroo er ppt 
pente_colocadso no n rocio de arreo 0-aálhao WOaeo oaten 
ocorrUcian eram lovedss_no conhecimento do Cubo Comua 
dano an Destacamento do nauta Trirhv. O 	otrzo 
mentoocxcui to bera..ministradon que ortconseantmO pegam 
o mlp000_de,nm-posseirea (GreCdrio) quo raGneau 	dore. 

noo nos entender com seu Protetor 	Podr0.(ricP3 
CsnaUalica). 

_ Quando ‘Itt  ezembro d 
ciou oo alicerceo do uma do10 n um_ t-Nlln 

,rmv5r3 que nSo lhn pertences, inclizsive tomana e Rva 46 
do non!) de Urbanisagno do idade, . 21uno Nlte-ePPnvnaf) 

P-'1" Ittl2P3n14"903.,rn,n1,d 41.11/63@  maio p Ltt rM 29e 

1.e 045704/699 que aprovou igualmente o AcUtcurnnto folt00 
rqnn nar.% to INCPA nob o no 12544 peca np 

Quando toiJkameo con.noimento 
laridadep convidamoo_o Rop.reoentantn da 4i0D#50 Pox 4innu,  
tir,..o assunto* Poilderomo0 ta_ocasigo quo nr o Jacrtn necnao 
dadn Cn 	invaoSo Cento ordem@  poio a Planta ao Urbanize 
glSo provim uma dron do 13400 m2-para Ota Untaram. 
rastarto qun a-MlasSo oolic:Itoone através de via corte en- 
anroça6 A Mirntarla dn 	a,dosggo da &cai:Tudo teria, 
colocado em oeu devido lugar Sol:lentamos tembra que que 
ta maio recursoo pope o povoado, melhor porque o0.ia,; tem. 
br-fm manfuncionondo um Hospital cem_n_leiton (Iam:Vara-
do pelo Sr.; Ministro . Costa Cavalcante) n um ra4dico reel. 
dente diotent,7,  de Obra pretendido pelo Podre rwanüs 
1J00 ms,;, maio ou ramo% °tendendo Cda n 7eziZo4 

Diante do...Cabo@  Uomandantn do Deotac Ines. 
to de Senta, Thmr-zino.. que foi convidado...para essiotir an 
conynrongSno, o Representante da Idisago en negou inclusive 
a_receber uma certa@  na qual a. le. sollcitava_o que j4 
descreveram acima@  alegando QUO desconhecia a lotklcia 
da um Plannjamento oficial@  e.. que tudo _o que. 
feito arbátrariamente e a poder de dinheiro o 
da Nisso seria cumprida a todo o custo@  polop. e 
orelem do Bispo Culd4lio,. 
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rootadoo on recursos procurados pira soluço° 
amiotoca do problemal amparada polo quo determina o Oddi. 
gu Civil, abrimos a Rua 46, dectruindo parto doa alionr. 
coro n um_PoGo de égua plantado no mO da Buo citado. --
Imndlotamontn-a Obra foi reiniciado* Ameagas dn tnda ordem 
oram feita° pelo Padre Prangoia qun jd voltara de nen Re-
tiro oopiritual. O Dispo j4 havia volto para_ana Md", 
Recadoo dos mais audaciosos c comprometedores aroí envio-
doo para o Gerr,ncia da Ciay  n maio especificamente dirAc1.. 
doe e mim* Conoiderando o atimo recado recnbido,ntravr3 
do Admintetrador da Cia., bnm como, ao Contadow que rota. 
vam juntos na Vila, quondo_farom procarades_pelo.„Ralra - 
qun dizia: .Diga a sou Chefe Siltra que venha Uo mamo 
deemenChar de novo minha Obrn quo eu tenho um Presente pe. 
ra ne e para o Trator* _ 	 J.• 

Olonte doe intenuEea do radre, que Com neta 
guerra. fria, :orçava o GerNnela a_tomar_umn mrldida 03:k0 - 
ougreica para fazer valer seu direito de propriedadel)que 
o_colocaria como Mdrtir, part rara Borra do...C:tonere  Seto 
Geral do Comando_da Poltcía Militar afim de erp5r ol fatos 
ârvautoridadeo, n, aolicitor ref3rçoo para o Destacumento 
local (que no ocacitlo oe_compunho de um Gabo o un Goldatio). 
Nnotao alturas doo aconteCimentoo o Padre_Prançoio ád chn. 
mova m.,_rririti.ciairaposnoiron o abria trincheiras eru.  lugaree 
eatraVgicos conforme foi conotatado depois dos aconteoir 
mentos. 

Identificados com o clima_de tendlo en Ponta 
Therezinba,. o Capito Mcacyr Cauto (Delega(lo Reconel) v-

-cdnu_porn cota localidodo_trazendo oonolgo inclusive novos 
elementoo para compBr_o Deotacamento lecal. Aquft chozan. 
do no dia 3 de margo_osta Autoridade foi informadn'por Pua 
ciondriop da Cia._que o movimento do Podre 2rangolp.avio 
tomodo' corpo e que era grandoLo movimento do,Ormao e muni. 
ç'Opea na Vila, principalmente ein dual:, entoo de moradia Prá 
zimo construgão da Mine. Foi informado igualmente quo 
frdips_da Tribo Tapiraggs eotovem eendo umedos polo Podre 
Frangote para providenciar alialmtos para os bomena-renni-
doo. Depolo. ficou.00 eabendo que qw,r4p9 v,(11 forem arma-
doa pelo Padre Frangoie* 
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INFORMAÇÃO N.° 	/s-102-s3-CIE 

1. ASSUNTO: 

2. ORIGENI: 

3. DIFUSÃO: 

Bispo PEDRO CASALDÁLIGA e Padre FRANÇOIS JACQUES jENTEL. 

CIE 
Ex-CMA-CMP-SNI/AC-Cl/DPF-DSI/NRE-DSI/MJ-DSI/MI-DSI;. 

4. DIFUSÃO ANTERIOR: 

5. REFERENCIA: 

6. ANEXO: 

Em fins do ano passado, o Bispo PEDRO CASALDÁLIGA, a Prelazia 

de SÃO FELIX(MT) divulgou una  pastoral intitulada 91IA IGREJA DA 

AMAZÔNIA 'EM CONFLITO COM O LATIFÚNDIO E A MARGINALIZAÇÃO SOCIAL". 

A pastoral repercutiu intimamente no âmbito nacional e interna 

cional e agitou a área de SANTA TEREZINHA, Município de LUCIARA, 

que 6 abrangido pela referida Prelazia. 

Os fatos que se desenvolveram naquela região estão sendo moti 
vo de estudo e análise na esfera ministerial. 

Os órgãos de Segurança acompanharam o desenrolar do problema, 
cumprindo, nesta oportunidade, difundir uma  apreciação das figu-
ras focais da questão. 

1. Bispo PEDRO CASALDALIGA: 

a• O bispo PEDRO CASALDALIGA é espanhol. Há uns 4 anos é missio 
nário em MATO GROSSO. 	

• 

No segundo Semestre de 1971 foi nomeado bispo efetivo da 
Prelazia de SÃO LIX. Esta Prelazia estende-se 	por 
150.000 km2 a NE de MATO GROSSO, entre os rios ARAGUAIA e 
XINGU. 

b. Na ESPANHA deixou renome como diretor de grande revista e 
pessoa muito relacionada. 

Em fins do ano passado escreveu uma pastoral de 123 pági 
nas intitulada "UMA IGREJA DA AMAZÔNIA PAT  CONFLITO COM 	O 
LATIKIINDIO E A MARGINALIZAÇÃO SOCIAL". 

. De seu opúsculo os jornais publicaram só pequeno e parcelado 

regumo, insistindo na questão referente aos índios, 	Suas 
CONTINUA...  



terras e a ganancia de garimpeiros, seringueiros, etc. 

Como tais fatos são not6rios por todos quantos visitam 

aquelas regiões, o bispo,  recebeu adesões até de pessoas que 

jamais lhes teriam dado, se lessem toda a sua obra. 

Além do que acima foi aludido, o bispo insurge-se contra 

o latiflindio matogrossense, incentivos fiscais, as indústri 

as, escravidão de trabalhadores, etc, dando nomes e indigi 

tando pessoas e empresas com a maior nitidez.. 

d. Más o bispo CASALDAIIGA é também 11111 esquerdista católico.Se 

gue as muitas teorias dessa corrente. Não pode, entretanto, 
ser taxado de subversivo político, e sim religioso. Marxis-
ta não o é e seria ridículo acusa-lo disso. Caberia pergun-

tar: 
Esquerdista, mas contido ? 

e. O principal perigo está no fato de o bispo indicar outros a 

busos, que realmente existem, mas sugerindo soluções 	que 

são, por sua vez, outros abusos. Quem le, aceita à critica 

dos abusos e aceita, tamb6m, as soluç3es por ele apresenta-

das pois, via de regra, todos acham que devellaver soluçOes. 

f. A CNBB, como consequencia e como era de esperar-se agitou-se. 

b. Nasceu na FRANÇA, passando sua juventude em plena II Guerra 

Mundial, entrou para um Seminário onde ordenou-se. Foi desig-
nado para o BRASIL não lhe tendo sido fornecido nem os mej.013 
para a sua condução, o que fez com que o mesmo solicitasse fa 
vores e esmolas até chegar a LUCIARA. 

c. Cumpre assinalar que decorrido à apenas 12 anos (1968)o refe-
rido padre tem uma área de terra regular, onde fica situada 
a Igreja e mais dois conjuntos, uma barcaça, uma lancha com 
motor, dois grupos geradores e uma cooperativa que vende de 
tudo para os posseiros. 

Observa-se, ainda, que o Padre JENTRT, preocupa-se mais 

\4 
2. Padre FRANÇOIS (FRANCISCO) JACQUES JENTEL: 

a. FRANÇOIS JACQUES JEDITEIJ, mais conhecido como Padre FRANCIS-
CO JENTEL, é sacerdote, domiciliado e residente em SANTATE 
REZINHA, município de LUCIARA. 

1)5s-5531 e QC./.2% 

(Cont d. _a 	 Informação 	 72  /s.  102 S3  -CIE, de — 2 
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com o comércio do que com seus deveres religiosos. 

d. Em 1966, quando a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ARAGUAIA 
(CODEARA) instalou-se em terras situadas entre SANTA TERE-

ZINHA e RIBEIRÃO CRISÓSTOMO, teve inicio o litígio entre 
essa Companhia e o Padre JENTEL, que se arvorou em líder dos 
posseiros existentes na região, e sobre os quais possui gran 
de ascendência. De igual forma e/respeitado pelos índios TA-
PIRAPn, que pensam pela cabeça do padre. 

e. Com cerca de 40 anos de idade, o Padre JENTEL é considerado 
um homem violento e impulsivo, inconstante em suas Opiniiies, 
fazendo afirmativas com segurança para negá-las momentos de 
pois. 
0,Arcebispo de BELUI, Dom ALBERTO RAMOS, declarou que 

mesmo "6 realmente irrequieto e impulsivo". 

Em 1968 também esteve naquela região, o Vigário G'eral da 
Arquidiocese e Secretário do Regional Extremo-Oestb da CNBB, 
Monsenhor BUENO MARIANO, que observau as ocorrências que ali 
se pasèavam e expressou-se: "é minha impressão tratar-se de 
um indivíduo nervoso e algumas vezes violento. Pela luta in-
sana que sustenta parece um elemento esgotado". 

f. No dia 29 um destacamento da PM encontrava-se na área de 
SANTA TEREZINHA, processando um PB da 9g RM, quando soube que 
o Padre FRANCISCO JENTEL organizara um grupo de 110 homens 
armados (sendo 40 índios) para marchar contra o CODEARA, 	a 
qual sabedora do motivo da mesma, suspendeu as medidas que 
tomaria contra es posseiros, conseguindo, desta forma, esva-
ziar a manifestação. 

g. No dia 3 Mar, o Delegado de Policia de BARRA DO PAÇO,à fren— 
te de um grupo, de elementos da PM e da CODEARA, foi averiguar 
denúncia da existência de armas nas obras de construção 	do 
Ambulatório de SANTA TEREZINHA, executada pelo Padre JENTEL. 
Ao desembarcar da viatura foi recebida a tiros, o que resul-
tou ferimento em 9 funcionários da CODEARA. Após a emboscada, 
utilizando-se de um avião, vários elementos fugiram da área, 
entre os quais o Padre JENTEL, e o Bispo PEDRO CASALDÁLIGA. 

/1,0 • 

h. Pelo que se pode depreender, em que pesem os erros da CODEARA 

CONTINUA  ... 
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que, salvo melhor juízo, devem ser apurados em sua totalida 

de e punidos os seus responsáveis, o Padre 'TENTEI é ponto 

\

focal lio problema. 2 um 'elemento agitador, nocivo à região 

de SANTA TEREZINHA e a todo o Paisleque procura explorar a 

miséria alheia contra as autoridades. 

— 000 — — 
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Padre em M. Grosso 1i§t:;,_,...14 
atqque de peões e riamos 
a ,lin'èregados 	Codeara 

Cuiabá (Cdires pondente) --- Dezessete pessoas,' 
entre peões e funcionários da Companhia de De-
senvolvimento do Araguaia. — Cod:ara — foram 
feridas na tarde de anteontem, em conflito assisti-
do por um capitão, um Cabo e -Cinco soldados da 
'Policia Militar do Mato Grosso, dentro de Santa '-
'rerezinha. Os agressores — mais de 50 posseiros e .4 
alguns' índios da tribo tapirapès — eram liderados  
pelo padre Francois Jentel.  que há sete anos é pá-
roco no pequeno povoado às margens do rio Ara-
guaia. 

Três feridos permanecem internados no Hos-
pital de São Félix. Outros, com menor gravidade,1 
foram medicados na enfermaria da Codeara.e qua-
tro funcionários estão em Goiania, sendo três no lí  
Hospital São Francisco de Assis. Desde a instala-
cão da Codeara vêm ocorrendo atritos com a 'par- t 
ticipacão ativa do _p 	Francois Jentel e recen- 
temente' e e construiu uma casa invadindo uma 
rvw, dc 'Santa .  Terezinhà, sendo a causa principal 'í 
'da fuzilaria de sexta-feira. 
ANIMOSIDADE 	 dcara que mostrasse o local 

Com a instalação da sede onde os.  posseiros e índios 4  
da Codeara junto ao povoa- estavam çoncentrados sob a 1 

liderança cio padre François: do de Santa Teresinlia, nas- . 
aceu a animosidade entre 'o . Durante a viagem, o cal  
sacerdote e o pessoal do pitáo Moacir pediu para 
projeto. O padre não vendo que todos os funcionários 

da Codeara' deixasse cumpridas cumpridas algumas de suas 
'exigências,  e lambem rece- armas  em casa, "pois a  P4-311-  cia está armada e ela resol- bando denúncias, por parte 
-cle posseiros, que eram víti- 	ve tudo." 
mas de violências, passou a 	Quando chegaram perto 4  

- liderar .  um  movimento na da construção foram todo 
' região. Tudo o que aconte- recebidos por unia chuva de , 

eia de anormal na fazenda balas, disparadas por armas; 
era denunciado' pelo religio- 	de vários calibres, inclusive i 
so, em Brasília, para onde metralhadoras. Os soldados, , 
s . 	deslocava frequente-rasa- que portavam cada um uma 
t. 	 ., 	. 	metralhadora, não dispara- : 

A situação dentro de San- rani nenhum tiro e depois 4  
t4 Teresinha já ostêve ten- de quase meia hora de tir• 
sa, quando a administração talo, o capitão Moacir Co' 

; da Codeara foi amplamente to gritou para que os agr, 
fiscalizada pela Policia Fe- sores deixassem os ferh'i 
dera', ante as denúncias de sairem do local, caso co 
escravização branca. O Mi- trário daria ordens de fo 
nistério do Trabalho, no e mataria 16 posseiros ci 
ano passado, enviou uma estavam por perto e em t 
equipe para o projeto e te- caia. O padre ordenou o , 
dos os funcionários e peões cessar-fogo, atendendo o ' 
receberam suas carteiras de pedido do militar. 
trabalho e foram submeti- ' 
dos a exame médico. Com  FERIDOS 
isso acabou a maioria dos 	Foram feridos, com cer' 
Problemas, restando somem- -gravidade José Silveira, g-
te -a briga entre o padre rente da Coleara, que ei 
e a gerência da Codeara, com uma tala incrustraa 

, até o ponto em que chegou no braço direito; José 
anteontem. 	 Ferreira da Silva, que reco- a 

Com a construção de urna beu urna descarga de cartu- 
casa invadindo urna rua de cheira, estando internado 
Santa Teresinha, a gerência cm Goiania com nove . 
da Codeara, embargou o chumbos espalhados no cor- # 
trabalho do padre. A em- 	po; Perciliano de Oliveira, ii 
prêsa pediu ajuda à policia com quatro 'projéteis no - 
de Mato Grosso, tendo o peito, costas e braços; ; 
desta ciimonto de Barra do Carlos Ribeiro, ferimento 
Garea, com sete' homens, se de bala calibre 45 do rosto; i 
deslocado para Santa. Terei- Ararttino Cardoso de Soma, •;1 
,iinha, de avião, na rniiiihã. atingido por uma bala cali- : 
le anteontem. 	 bre 38 no olho direito; Adi, ' 

Os policiais, liberados pelo ferido no braço; e Nonato, 
apitá.° Moacir Couto, sol!- .com um tiro de arma eali- • 
'tar441,ÃçIerêntaka.ida £0"a,ábradageit~inizetti0",10.42u.,,,41x,.~-4 p 
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Foto do correspondente em Campo Grande 

Diante de cada acusação da Promotoria, Jentel e o advogado Heleno Fragoso faziam comentários 

Jentel condenado a 10 anos 
Do correspondente em 

CAMPO GRANDE 

O padre Francisco Jac-
ques Jentel foi condenado a 
10 anos de reclusão, sob 
acusação de ter levado os 
posseiros de Santa Terezi-
nha a resistirem armados à 
ação da Companhia de De-
senvolvimento do Alto Ara-
guir Codeara — no con- 
flit 	que sete pessoas fi- 
caram feridas, em março de 

1 

1972.     
O julgamento foi realiza. 

do ontem na auditoria da 
9.a Circunscrição Judiciaria 
Militar, em Campo Grande. 
A decisão do Conselho Per-
manente de Justiça foi por 
quatro votos contra um. 

Logo depois do julgamen-
to, o padre Jentel foi condu-
zido ao quartel do 2.o Ba-
talhão de Policia, onde cum-
prirá pena, gozando do be-
neficio da prisão especial, 
requerida por seu advogado, 
Nelson Trad. O outro en-
volvido, José Norberto da 
Silveira, gerente da Codea-
ra, teve seu caso transferi-
do para a Justiça civil de 
Barra de Garças, onde de-
verá responder a novo pro-
cesso. 

TESTEMUNHAS 
O promotor Flavio Benja-

min Correa de Andrade ba-
seou a acusação no depoi-
mento das testemunhas, 
acentuando: "É triste que 
um sacerdote dê armas pa-
ra que os semelhantes se 
matem. Um homem que de-
via pregar o amor a Deus 
pregava a violencia e a mor-
te dos homens". 

Em seu depoimento, a 
testemunha Luzia Dias de  

Oliveira afirmou que ouviu 
o padre mandar atirar e que 
depois um posseiro lhe trou-
xe recado: "Quem não cor-
reu está no chão". Também 
Zacaria Gomes, outra teste-
munha, confirmou que o 
bispo de São Félix, Dom Pe-
dro Casaldáliga, conhecia e 
autorizava o movimento. 

DEFESA 
Depois da acusação, que 

durou meia hora, os advo-
gados Nelson Trad e Heleno 
Fragoso tiveram 30 minutos 
para defender o padre Jen-
tel. Apenas Heleno falou, 

Do Serviço Especial 

A Companhia de Desenvolvi-
mento do Alto Araguaia — Co-
deara — registrou a planta da 
futura cidade de Santa Terezi-
nha, no cartorio de Barra do 
Garça, em 1968. O plano foi 
aprovado pela Camara de Lu-
clara — municipio onde es-
tão as terras — e a empresa 
foi autorizada a executar o 
projeto. A maioria das constru-
ções existentes estava em de-
sacordo com as plantas da Co-
deara e, desde então, começa-
ram a surgir desentendimentos 
com os moradores — possei-
ros — motivados pela proibi-
ção de reformas e pressões pa-
ra que derrubassem as velhas 
habitações. 

Liderados pelo padre Jentel, 
os posseiros conseguiram que a 
Camara de Luciara autorizas-
se a Prefeitura a desapropriar 
a area urbana de Santa Terezi-
nha. Essa lei, porém, nunca foi 
cumprida.  

ocupando todo o tempo na 
sustentação da tese da fal-
ta de provas. O próprio ad-
vogado reconheceu que era 
uma defesa académica, pois 
não tinha vivencia jurídica. 

PREOCUPAÇÃO 
Durante todo o julgamen-

to, o padre Jantei se mante-
ve sorridente. Apesar de de- 
monstrar preocupação, 	ao 
ser lida a sentença, não es-
boçou qualquer reação nem 
protesto. Após a leitura de 
sua condenação, Jentel fi-
cou só no recinto do julga-
mento, até ser conduzido pe- 

Diversos atritos envolveram, 
depois, a empresa, a policia e 
os posseiros. De um lado, o pa-
dre Jentel e o bispo Casaldall-
ga denunciavam violencia da 
Codeara e da Policia Militar 
às autoridades federais. De 
outro, a companhia acusava o 
padre Jentel de agitar os mora-
dores. 
A denuncia do procurador Fla-

vio Benjamim Correa de Andra-
de diz que "a agitação aumen-
tava dia a dia" e que para is-
so "muito contribuia a ação dos 
dirigentes da Codeara". aos 
quais atribui a destruição de 
casebre e pequenas roças. 

Em dezembro de 1971 o pa-
dre Jentel resolveu construir, 
no terreno da missão, uma es-
cola e um ambulatorio. Segun-
do as plantas da Codeara, o am-
bulatorio ocuparia pedaço de 
uma rua projetada. O gerente 
da empresa, José Norberto Sil-
veira, diz que ofereceu ao pa-
dre a doação de outro terreno, 
mas que Jantei não oficializou 
o pedido à companhia. 

Quando as paredes da cons- 

lo oficial de Justiça ao de-
legado. 

A SESSÃO 
O julgamento começou às 

8 horas, trabalhando na au-
ditoria o advogado Plinio 
Barbosa Martins: na presi-
dencia do conselho, o major 
José Maciel de Moura; co-
mo juizes, os segundos-te-
nentes Luiz Gonzaga Qui-
lião, José Luiz da Silva e 
Eduardo Tavares Maciel. O 
trabalho da defesa foi en-
cerrado às 14 e 40 e a sen-
tença foi lida meia hora de-
pois. 

trução já estavam com meio 
metro de altura, no dia 10 de 
fevereiro, Silveira juntou seu 
pessoal e, com ajuda de um 
trator, destruiu as obras. No 
dia 28, o padre Jentel ordenou 
que a construção recomeçasse. 

Os religiosos de São Felix 
dizem que os posseiros se ofe-
receram para defender o arn-
bulatorio de nova destruição. 
O inquerito assinado pelo capi-
tão da PM João Evangelista do 
Nascimento, citando depoimen-
to de testemunhas, afirma es-
tar plenamente comprovado que 
o padre Jentel distribuiu armas 
e munições. 

No dia 3 de março do ano 
passado, os posseiros estavam 
em trincheiras protegidas por 
barricadas, esperando os funcio-
narios da Codeara, que chega-
ram juntos com policiais. O ti-
roteio durou 45 minutos e sete 
homens ficaram feridos. O pa-
dre Jentel desapareceu depois 
do incidente e a sua expulsão 
do Pais esteve iminente, em 
razão das denuncias apresenta-
das 

Agitador, diz a acusação 
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• 1 — SITUAÇãO DOS POVOS INDIOENAS DO BRASIL 

Os Bispos da região Extremo Oeste declararam" a 
12-11-1071: "Assistimos em todo o país à invasão e gradativo 
esbulho das torras dos índios. Praticamente 'não são reco-
nhecidos os seus direitos humanos, o que cs leva paulatina- 
mente à morte cultural e também biológica, como já SUCO^ 
deu a muitas tribos brasileiras" (1). 

O documento firmado por CO homens de ciOncia em Curi-
tiba dizia: "Os que assinam o presente, ligados ao pro:Jicrion 
do índio por razões de atividade profissional ou por vincula-
ção de sentido puramente humanfstico, scritem-se no dever 
do dirigir-co, dp 	tb1ico, às autoridades do país e â própria 
consciÉncia nacional, com o propósito de despertar o intuo-
resse e a atenção para as ameaças que se renovam contra os 
direitos mais elementares das populações indígenas brasi- 
leiras" (2) . 	 . 

Para avaliar o alcance da afifmação dos Elsnos e dos 
cientistas acima citados e para verificar que não há apenas 
ameaças mas reais violações dos: direito das populações 
indígenas, apresentamos algumas noticias publicadas em 
jornais e revistas somente nos Últimos dois anos, a partir 
do início da construção 'das estradas na Amazônia. 

"Respondendo às críticas dos irmãos Villas Boas à cons-
trução da DIZ-CO, disso o presidente da FUNAI, General Ban- 
deira de :Nicho que a estrada não vai criar problema para os 
índios" (3) . 

Não criar problemas para os Indica 'significa não violar 
o seu direito à terra, não levar a eles a morto palas exilar- 
midades e pelos conflitos violentos, não os dispersar, não 
destruir enfim sua cultura. 

Entretanto -um antropólogo, assessor cio prprio pre- 
sidente da FUNAI, afirmou: "Todos sabem que uma estrada, 
cortando reservas indígenas, áuni veículo que traz. enormes 
problcmas para os índios e conseqüentemente para a FUNAI 
(4) , Referindo-se à BR-80 assim falou o sertanista Orlando 
Villas Boas: "Não tem levado para a região senão cachaça, 
prostituição, aventureiros e depreciadores da naltirc .ia" (5). 

. No principio deste ano, os jornais noticiavam: "Os 
funcionario.s da FUNAI do subposto de Alalau (I-Zerairna) fo-
ram assassinados por vingança pelos índios Waimiris-Atroa- 
ris que; em junho de 1972, haviam sido desrespeitados por 
mateiros contratados para apoiar es - trabalhadores da es- 
trai 	(G), 

 

A mesma coisa poderá acontecer cin outra.; áronS,- corno • 
afirmou o Professor Eduardo Gabão do iViwou . (looldi "de 
Belém, ao prever "choques entro as populações indigeiliV e 
o elemento colonizador na rodovia perimetrai 'furte": (7). 

Ifessf-,.., perirnetral, além dasdes vicocatolai .lia t000a, 
como em todos os casos de contato dos índios com as frentes 
de penetração, a morte causada polas.enicrroldadeo: •"14. ín-
dios Wainual-Atmari, vitimas da gripe .tor;." (T'. .. 

-A ropuilf5.(iï,a.u.a(.:;:•:.0 dos írldiY):; 1..iC-it.CALi);tift., dr110 Uma 
Jornal de P,Tà.P.atili: "O índio foi o Continua sondo sempre a 
vítima indefese..• ra;.a.r.; torras El.o Invadidas, r-uv..s reservas 
roubarias, suas mulheres ultrajadas, • A polícia. do . 1.3,r3a Vista 
sabaadissó... a FUNAI também • c sabe. •; sô nôo não sabe- 
moa: loo--...oa r...-  ,̀.:•;:. 	s.. -...: c:cntinllar a :".,...:1 ei.L.i.J.u..t.n...::.0 :y:j.i.) O 
olhar • tutelar da Ir'IMAI.. , " (Ç)) . 	• • 

A 131.-2„4a) que dividiu a tribo Tukari- aun!'j.e. provocou .toda 
unia reação em 'cadeia. •"Ccuno eonsOCIüêWiR daquela rea-
ção em cacTC71a, outros problemaz virão c, quando forfao cens- 
ht-Tailr,-, oo!7 -,--- .frola,-; .!( terãa .r.o.  - .;:''o" 	.(s). kto, infeliz- 
mente, já r.3.sL,,É. acontecendo: . (.`,1 inertes, • 20 doentes em 
rigo de vida o U internados s5.o o resultado cio . s'.17:;:n Clo, :a 
rsini-•3 s que atingiu os índios '1.'ultta•winãe, numa .das mais 
graves crises ele doenças dá Parque Ifaciánal do Xinuti, agora 
cortado pela ER-CO" (11). 

Essa calanddade, pcir- ém, e° justifideittro dá visão do 
.Liste;.na• "pois o Parque NaCiLlilf31 do r úrt-;11. tv:lo•por...e impe-
dir o progresso do pais", como afirmou o pra:sido:Ar. da Im:11:.IAI, 
Genç,.ral Pm)rie!..-:. r72 ?,';:•:I10 (13.!'..-.. , A riaa ata a I.:áa Krk .foi 
-dada antecipadamante pelo poeta: "... cliame.-li3e prof;re.2so 
quem do cUernilfilo secular se ufana; eu, modesto cantor b 
povo ealiinto, C:ICJITirei 7.10,5 vastíssimos sepulcros que %-,'.-,;o: ao 
mar aos Andes e do Prata ao largo e doce mar das Ama:',o-: 
nas" (13) 

- 	Tal vioinç'ao (.;.i..; direitos dos .(ndius não Constitui pi.oLlc:- [ 
ma para a, L'f.31,7A-1. clue, na opinião de L;epuf,acio jereniirio 
Santana, "perdeu o .sentldo da mensagem do Met:c.el-1d r•lon.: 
don -. IT!,f.aler ::.0 .preciso for, matar nunca ---; c Loje em diá, 
para eicl.enCe.T seus Interesses, o que o árg.o leva monos e- m. 
conta é e• -tf(çi::..  ':'.•::•-) . (. 1 ...

) 
 • 

• A linguagem do Ciener,j J.,.an,leire, de T.,Zello.  pc:.ree :::- • 
nos a do •presidentc cio áz gaos criado r,au,i,,,• f:::, e;,-cui cx, r w•  ci;... 
relias dos índios, que o eco das poievras dos Iatiiuritliárioa 
tia Amazônia: "Referindo-se às dirotriaos eia 1..-ji-'i.hi Fara 
1972, v,.r iltaii ir rf:s;:i111;:r qi.-..s: o inciLc não pode deter o clesen-
kolvImento" (IS). 
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A simple:i con:;Inn»io de tinia cifrada cm área Indígena 
constittil 	violaeao do direito C11,!C 	 sobre 
suai terras. No (tini. do quem é autoridade no assunto, Gon-
zalo Wthi();.  Diretor (li o inatitutc, ludigenistit Internmericano: 
"A nçáo doa aventitreinio 	oxplora‘lores de ontem, contra OS 

ee somam hoje Os C1:111(11ton novo:;, ;u et radas e :1:.;  rata:ae, 7oywoo:s1). 	• os qoais, inoemo som lotem:ao de 
produ7ir danos, atrapalham inegavelmente a vida doa grupos 
que ainda restam" (18). Tal ii.sortiva encontra eloquente 
comprovação no que disse o engenheiro Claudio Pontes, da 
Empresa industrio! e Técnicaaanna das que vão construir a 
Pcrimetral Norte: "Em momento algoom o trabalho será in-
terrompido, Mesmo qUe surjr.m problemas com índios" (17). 

Os conflitos somem inevitavelmonte: "Trabalhadores e 
engenheiros da COTERRA — companhia de terraplenagem 
que constroe a DR-80 --- foram recebido à bala, quando ten- 
taram se aproximar da aldeia dos indios Tuicarrarnão..." 
(18) . 

"Urn ultimato, uni furto e um tiroteio, com a agravante 
da tensão na área, provaram, há duas semanas, que os índios 
do. Xingu não aceitam ainda a estrada" (19) . 

Resumindo: "A Transarnazónica e outras estradas em 
construção no Norte do país estão formando o cerco em 
volta cie 83 mil índios brasileiros, condenando-os à extin- 
ção" (23). 

Aliás a Amazônia é.tida como terra •de ninguém c o triste 
exemplo de desrespeito aos direitos de seus legítimos ocupan-
tes lamentavelmente vem de cima: "Quando se quer fazer 
atgurna coisa na Amazônia, não se deve pedir licença: faz-se", 
afirma o Coronel Carlos Aloísio Weber (21). 

Que outros órgãos do governo, roaiponsávoiS poios bens 
ruateliais.da Amazónia, sejam omissos, já é intolerável pois 
conatitul, na expressão do General Olímpio Mourão Filho: 
"Um abeordo o que se faz atualmente na Amazónia. Acaba-
remos transformando a selva num deserto" (22) Ultrapassa, 
portanto, o absurdo que o órgão nato para a defesa dos di-
reitos dos índios soja "o grande ausente nes sertões P.MRZÓ-
11iCO:;", COMO teve oportunidade de confirmar, em Sua se-
gunda viagem ao Norte, o General Frederico Roncion (23). 

A imagem que ternos da Amazônia, essa vastidão plena 
de raisté.rioa c de desafios, que oferece tanto espaço para o 
mito da "conquista" pode facilmente atenuar ou encobrir a 
;c:iponnbitirIarte c1 FuNAT. Se, porém, passarmos para o ex- • 
tremo sul do país, encontramos melancólicos depoimentos 
como este de Carlos de Araujo Moreira Neto: "Em relação ao 

• 

.problerna que vem sendo espef:Iflearnento. discutido, 1s1/2  é, a 

situação atual dos índios KP.irlgang do Rio Grande do Sul, 
principalmente no que se refere às sucessivas inva -,iks de 

,. Nonoà1 por intrusos, a posição da FUNAI e do outros oc.tores : 
oficiais intoressados, é earacteristarnente cautelosa e dila-
torn o quo leva ao fortaleehrento do , "status-quo". Noato 
sentido não ha diçoronr,:a entre a ação cla FUVAI e a 'Ao SPI, 
ambos incapazes do uma modificação sigmificativto no eis - 

tema geral de expoliaç5b e aviltamento a que ootove (e está) 

submetido" (24) . 	 . 
Ainda a propósito dos indlw do Sul, rodemos citar a opi- 

nião de notro antro):•éioo.r.e n Peofcaocr ''',Ilvio Coelho dos F.a.r.- 

tos, diretor do Museu do Antropologia da 	
C' CIO I'e-

cloral de Santa Catarina: "... conheço a situação dos indloa 
nos Estaclor, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, pois desenvolvi eatenso projeto cio pesquisa :nossa área. 
A sitoaçrio não é boa em nenhum dos postos oue conhece-
mos, mas é .!')cmpra pior quando Os indgenaa estão em con- 
tato com os brancos" (25). 	. • 

"Dêbados, maltrapilhos e famintos,: escondidos no mato 
ou vagando pelas estradas a esmolar, os poucos milhares de 
índios cias reservas do Rio Grande do Sul, passam quase 
ignorodoa durante os -,"i'itintos =soa; de farto noticiário acerca 
de seus irmãos de raça". (23) 

 
"O engenheiro Moisés Westphalcn, 'professor universitârio 

e grande estudioso do probleana indígena, anrrno.1: "O -_,,overno 

gaúcho sempre participou da expoltação da terra elos_ illcUos 
e a FUNAI é urna moeta-viva. O que cotão :azando COM 03 
índios no Rio Grande do Sul 6 um gen0C210, r,'OrTie eles não 
podem viver cera terra" (27) . 

Seguindo o roteiro da miséria e da fome do índio bra-
sileiro, encontramo-los também em S. Paulo onde "passam 

o dia mendigando, dormindo sob as .pontes e bebendo a ca-
chaça que podem comprar ou que os oiorodoron de (Patroa 
barracos lhos oferecem. Vestem-se cle :araaoos e porambulam 
poios bairros próximos de SIITit'J Amaro (H) . 

No Mato Grosso es :Y,avanaes estão "em pá do guerra e 
\dispostos a reagir a qualuor invasão de suas reservas" (29) . 

Os TaPirapés foram rec.:entoo-lente "ameaçados de ser retira-
dos dc suas torras pela FUNAI" que dczejava "transferi-los 
para a Vira clo T3anana1, cedendo ils pressões da Companhia 
Colonizadora. Tapiraguaia (30) . . 	. 	• 

"Os índios Galera. e Sarará do grupo Nharribiquara, Ve 
a FUNAI está transferindo para urna rcaerva Indígena, encon-

tram-se cm estado do saúde tão precário que, 1- ú pouess meses, 
7 



um surto de gripe, decorrente do contato com on brancos, di-
zimou toda a população tribal na faixa dos 15 anos" (31) . A 
transferência dos índios Nambikuara se prende necessidade 
de ceder suas terras a poderosos grupos económicos. 

Noticias provenientes de Cuiabá dão conta de que os Kaia-
bi foram solicitar armas à FUNAI "para enfrentar.  alguns fa-
zendeiros cia localidades de Porto dos Gaúchos que continuam 
invadindo suas terras (32) . 

EM Goiás informa-se que "250 índics Xerentes tentam as-
sumir o controle de município de Tocatinives, tendo já saque-
do algumas fazendas. OS índios, reclamam a propriedade das • 
terras em que vivem" (33) . 

A respeito dos índios Karajá. da Ilha do Bananal, Estado 
de Goiás, lemos depoimentos como este: "Vejam: os civilizados 
construiram aqui os seus hotéis para assistir a decadência de 
outra civilização. É uma barbárie". A barbárie a que se refere 
o oficial da FAB é o espetáculo visto da varanda do hotel 
Kennedy naquela ilha: "Os índios carajás voltando bêbados 
ra, cidade mategrossénse de S. :Cálix. Os índios atravessam 
o rio :;oltande longos "uivos" dentro da noite" (34) . Ainda 
sobre os Karajás: chegou-nos ao conhecimento uma carta de 
Lue.iara, no dia do índio; (19-4-73), assinada por 125 mora-
dores daquele lugarejo e endereçada ao Diretor do Parque 
Indígena do Araguaia, Ilha do Bananal. Entre outras coisas, 
dizia: "Pedimos em favor deles (índios Karajás em Luciara) 
uma urgente intervenção da FUNAI. Alguns gravemente do-
entes (tuberculose) e todos absolutamente abandonados, pre-
cisam dc uma assistência excepcional c permanente". 

ám'a D-Ta I3ahia. não obstante o reduzido número de índios lá 
-existentes, encontramos a mesma violação. dos seus direitós, 
com todas as conseqüências que dai derivam: "Homens en-
tregnes à bebida, mulheres transformadas em empregadas 
domésticas, crianças que morrem antes de completar 1 ano 
de idade, assim vivem os índios Quirlris, tribo em decadên-
cia atualmente, localizada na Vila de Mirandelo a 293 Ks. 
de Salvador" (35) 

Os índios Pataxós, como aliás todos *os outros, nos pla-
nos oficiais, valem até menos que a flora e a fauna: "A pro-
tec5o deles deveria unir-se ou mesmo sobrepor-se- à defesa 
da' flora c da fauna do lugar" (36) . E se sua transferência 
for concretizada, "decretará" o fim do último direito que a 
tribo ainda tem de viver ha terra onde nasceu" (37) . O Pra- - 
testo des índios rataxós é patético: "Nós, índios, somos como 
à plantaç:lo que, quando mudada de lugar, se não morre 
pelo menos se ressente muito. Não .aceitamos sair daqui por- 
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que muitos anos antes de existir o parque, a gente já estava 
nesta terra que, boa ou ruim, é rfrs•.; c 6 onde nasceram, . 
0, criaram, morreram e estão enterrados nossos . pais c 

avés" (30) . 
• I\To Pará, "os índios (Gavii5es) acabaram sendo -removi-

dos para outra área pela FUNAI. 1 ,̀..7.e.s estavam t ,:lo transtor-
nados que as mulheres chegaram no ponto de oratiear aber-
tos para que não nascessem crianças, pois os bebês, eegundo 
elas, dificultavam* á locomoção da tribo. E a tribo estava 
sempre mudando -de lugar,. furrIndo dos brancos" (30) . Um 
grupo deles "maltrapilho e faminto, chegou a Fortaleza para 
pedir ajuda" e na suo. linguagem simples fizeram o. deráncla 
contra a FUNAI porque ela é dirigida por um homem C1\111.-
2[1(10 e homem civilizado engana o índio" (40) . 

O inet:mo drama do índio pode ser presenciado no Nor-
deste onde "Xucurus", Fulniôs, Pankararus e • Itamués 
sobrevivem apesar de confinados em parcelas de seus antigos 
territórios d "perambulam" dc um lado para outro, sempre es.7  
corraça.dos" (41) • 	. 	.• 	. 

"Em Rondônia, a ocupação afeta índio e ecologia" (42) . 
Surgem mortes de parte a parte e os responsáveis são "os 
grileiros, garimpeiros e seringueiros, que invadem as terras 
dos índios" é o que se vê obrigado a reconhecer o próprio 
presidente da FUNAI (43) .'Mas a verdadeiro. responsabili-
dade recai sobre a FUNAI porque "tem dado permissão a 
empresas de mineração para . explorarem minério .na área 
indígena", como foi afirmado na Cemara dos D cput-ados em 
Brasília. (41) . . 

Nesta rápida amostragem da situação, dos índios, ficou 
• bem claro que "o indio brasileiro 2.5tá sendo exterminado. 
Com  o avanço da civilizarão branca. tem havido choques e 
sempre o índio brasileiro 'leva a pior, Esse c,:torminio não 
se faz apona-z através de armas mais poderosas, mas tam-
bém per causas biológicas Introduzidas pelo branco", como 
afirmou o Professor Newton Frolro Llala, Diretor do Depar-
tomento dc GeMtlea da. Universidade do Paraná (45) . 

obstante á crInção do novo j:rgão, para rAendr.:r às 

Populações indig=z,a -;;Ittlaçã9 cieaa continua a mesma 

fiCrIãO pior que a.deecrita pele Grano de Trabalho constituí-
do por decreto presidencial, maio de 1968: "Em crie pese à' 
forte h:GIL-Lr:rã° que, desde o período colonial procura ampa-
rar o nosso 'índio, continua o desrespeito nele. silvícola. As 
dificuldades para o cumprimento d:ssas leis e a morosidndo 

	

do rito procesoual nos casos do 	vaslo ou posse, ráa moca- 
Uvas para a continuação da expollação de suas 



pre de maneira ilegítima, por IrriUde ou violénela, fOrnan as 
terra.3 tiradas a scu dono. E, não raro, para "legitimar" o 
esbulho, há a acobertá-lo um decreto, uma lei ou um atei 
talministrativ6 qualquer (46). "FUNAI, SPI mesma coisal 
exclamava com amargura um chefe Karajá... .. 

"Os Villa..s Boas protestam" faz a manehetc da notícia 
da verdadeira trama contra o Parque Indígena do Xingu,: 
patrocinada pela FUNAI e defendida pelo General Ismart h cie 

1 Araújo, superintendente do órgão, sob pretento de integração: 
- "índio integrado, segundo ns boletins do órgãos, é aquele que 
se converte em mão de obra". Para Os sertanistas, é um 
mal. Essa política earacterizeu-se pela opressão" (47) . 
O prcblema de fundo ecntinua o mesmo, em que pese à 
explicação posterior do Superintendente que persiste em de-
fender a "Integração", mesmo que á qualifique de "lenta e 
harmoniosa" (4a) • 

Pára encerrar esse levantamento de dados, passemos a 
palavra a um dos nossos mais sensíveis poetas atuais: "Ho-
mens esquecidos do arco-e-fiexa — deixam-se consumir em 
nome — da integração que desintegra — a raiz do ser e do 
viver. — "Vocês tèm obrigação de usar calça — camisa 'm-
iei() sapato e lenço — enquanto no Lebion nos despedimos 
— de toda a convenção e viva a natureza..." — Noel, tu o 
disseste: — a civilização que sacrifica povos e culturas anti-
quíssimas — é urna farsa amoral" (49) . 

2. — AS CAUSAS DA EXTINÇAO DOS INDIOS 

[I 	
Esta sucinto e incompleto levantamento da situaçO.o das 

nossas populações indígenas já teria sentido para nós, se, com 
ele, conseguíssemos alertar a con.Sciência de todos os brasilei-
ros, correspondendo ao apelo cio General Antonio Coutinho, 
1Delegado da FUNAI: "Se a Igreja não botar a boca no mun-

do, os índios, .. vão ser sempre massacrados" (50). 
Sinais de um despertar.  da eonsciènela se vislumbram 

nos índios mas,.Cliante da sombria realidade, não conseguem 
vencer 'uma "enorme sensação de remorso", porque "no fun-
do, no fundo, o que a gente faz é, um crime", como melan-
colicamente confessava o sertanista Antonio Cotrim Neto 
(51) 

Cumpre reconhecer que terri sido farto o noticiário dos 
jornais sobre os índios, mas esbarra na indiferença do nosso 
povo que tem Urna visão errónea, superficial e tendenciosa 
a respeito das populações Indígenas. Para a maioria, o índio 
não passa de um "selvagem" ou de urna figura de museu. 

• •Para alertar e melhor interpretar CsSa prOblenditlea. que, 
queiramos ou não, também nossa, apreof.mtanios algumas 
-pistas para a análise das causas que produzem essa morte 
lenta das populações indígenas. 

— A rouricA INDIGENISTA .1)0 Ci05(lerti\i0 

As populaçOes indígenas :ião vítimas de todas : as injus-
tiças, A própria política indigenista, por ser -  mais politica 
do que indigenisto., está merecendo as mais severas criticas, 
a ponto de ser considerada "carente de qualquer mérito e 
um amontoado çle contradições" (52) . . 

"A reformulação urgente dos métodos adotado:; peia 
FUNC./ é a única-  maneira de evitar que os índios bra:iiteiro.-
sejam destruidos pela civilização", afirmou o sertanisi;. 
Cotrim (52). 

Antes ,(1,os próprios métodos,, há algo bem mais profun- 
do a ser reformulado: "A única solução para o problema dos 
índios brasieiros eiá a total reformula,-ão da atual politica 
adotada pela rUNAI, disse o General Frederico Rondou" (54). 

"Aparentemente a FUNAI é uma instituição Muito di-
nâmica, à qual o país deveria inestimáveis serviços. Rara é 
a semana ein que a imprensa não registra declaração de 
seu presidente 'sobre oá projetos da entidade c as conl.plo:•:a.c3 
tarefas realizadas por SUIS-  11,111C1011áriOS. illfCUZMCIite 

imagem idilica da Fundação Nacional do índio não passa de 
um mito" (55) . 	 • 

Dos altos escalões às ,simples equipes de atração, res- 
salvando uns poucos e licroices sertanistas, o que caracte-
riza a FUNAI é o despreparo para a rals:...o que foi chamada 
a desempenhar. Ela se transformou numa enorme máqui-
na burocrática centralizada em Brasília e "cujas opções são 
alheias RO bem-estar da comunidade indígena" segundo res- 
saltou o Dr. Atuaury ,S.,adc.cl: (5G) . 

O Dr. Sadoel: era o 'junco dos altoslunclonéxios da FUNAI • 
que entendia .de índio, mas teve que se demitir, dadas as irre-
gularidadLs existentes no órgão que, na opinião do Gal. 
Badeira de 'Mello "atingem a quase todos os setores da 
FUNAI, envok endo incl‘rivc a nossa prestação de contas" 
(57). 

f•: iMpossivel reformular uma autC:ntica politica indi- 
genita 'sem a redefinição de princípios e conceitos o sem 
situa-la no conjunto da politica nacional. Nem rfiCsrflo. o con-
teúdo antropológico de certas palavras como "aculturação" - 
C . "integração" tem sido anpeitr.do io ,0g0 cie prutldluita- 
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• ção dc C.11 Los conferencistas que a FUNAI leni enviado ao 
estrangeiro, na sua preocupação com-  a 4 boa imagem". A 
própria Convenção N.° 107 da Organização Internacional do 
Trabalho. é utilizada denta o de outro esquema mental, dentro . 
de uma reatidade diferente e com outro:, objetivos. 

"Declarações atribuidas a altos dirigentes da Fundação 
Nacional do Indio... vieram aumentar a distancia que se- • 
para os que tém interesse no índio sob o ponto da Vista teó-
rico mas que não podem nein devem deixar de olhá-lo tam-
bem como ser humano" (58). A -  reformulação da política • 
indigenista urge mais até porque se tornou "uma política con-
trária aos principios que 'ela defendia quando fol cria-
da" (59) . 

A doença que se manifesta em um órgão só poderá ser 
convenientemente diagnosticada se o exame se estender ao 
corpo inteiro. Será que não teremos mais elementos e mais 
esclarecedores sa estendermos nosso exame à política global? 

2. 2. — A POLITICA DO "MODELO BRASILEIRO" 

	

O -  di-o, a,  tas o'd.• 	irn • ;irÃmí-4Umàçiii ájezà.v.Q1- 

	

0", 1,-;1,111 os 	reses econs de gra- 
tegíiii e da uma minoila de brasileiros a eles integrada. 
Sã raiem fazer e de fato só fazem uma politica economicisto., 
sobrepondo o produto aos produtores, a renda nacional à ca-
pacidade aquisitiva da população, o lucro ao trabalho, a afir-
mação da grandeza nacional à vida dos brasileiros, a preten-
são de hegemonia sobre a América Latina ao crescimento 
harmônico do Continente. Já está mais do que provado - e 
disto nossas autoridades não fazem segredo, que foi aceito 
o caminho do "itsiiio 	 para o 
nosso "pt.ogres,s Q...i2aLwilamiestii nue q "medrio  

jjá,jj.i.ijii.o.„. Este enrique-
cimento oa minoria acea fruto da concentração planejada 
da riqueza nacional que, em termos mais simples, é o roubo do 
resultado do trabalho e do sofrimento da quase totalidade 
da população que progressivamente. se  Irá empobrecendo (GO). 

Essa coaão equivocamente de.senvolvimentista tem como 
conseqiiéncia a crescente margiralização do povo brasileiro, 
seja operário, sub-operário, seja.  pequeno proprietário da ci-
dade Ou do campo, seja arrendatário, posseiro, meleiro, peão, 
subasinpregado ou desempregado. Mais grave ainda é que 
se aprofunda a dependénela do pais em relação a outros paí-
:a‘s mais ricos e fortes, impedindo uma experiência de desen- 
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• volvimento nacional, definido e assumido elos próprio'; bra-
sileiros. - 

Em função dessa opção ."desenvolvimentista," azeim co-
racterizada e que se constituem os orgainancs; 

CGI110 	 Muito a propii.:112 vènt ir;:reç.sentc.:, ii:J.l - 
vras do etnúlogo Cudo:: 1,,Ioren;1 Neto; do-  Comelho Naarranal 
de Pesquisas: "O Brasil paSsa, por uflia. fabre desenvolairnçn- 
ista cor pede estar influenciando maleficamente a - 1.,"Tarl:,a'd' 

(61) . 
• 'Todos os setores da administração devem colaborar para 

' alcançar os mesmos objetivos. Portanto, todas estão depen-
dendo das diretivas económicas e a elas devem servir.- Tendo 

- estas urna linha antinacional e antipcpular, o neceseeário que 
e:aes órgães adininistrativos amorteçam e controlem as ten-
sões sociais que apareçam. No nosso caso, "quando o territó-
rio onde vivem apenas índios começa a receber colonos, ma.,  
dereiros e.grupos •exploradores de minérios, as .autoridade.-; 
resolvem o inevitável conflito entre índios e brancos 	quan- 
do aillüa restam índios — transferindo o'grupo indigcna para 
outro local riais afastado da CiViliZaÇO e às vezes já povoa-
dos por tribos inimigas das que chegam" (62) . Nisto se re-
flete o fenómeno gerala o que importa não será promover 
algo mas "integrar' a populaçíSo que puder ser integrada ao 
sistema adotado, servindo ao "modelo brasileiro". 

Todos percebem que, com urna mentalidade e progrOma 
assim deseirçolvimentistas que tem presente "somente o ren-
dimento econômico, caminharemos fatalmente para a 
ção total das populações indígenas, por mais balas sejam aor 
nossas intenções;  estatutos e leis" (63). O ex-diretor do SPI 
e experiente indigenista, Gania Maleher afirmou que "a po-
lítica definida como de "proteção ac índio", na realidade troas-
forma o silvícola em justificativa para a exis4ôncia de um 
aparato burocrático que relega •os interesses dos índio-mas 
a Mil :Ct;1111(10 plano afira cie atender prioritariame:;te a. 

pleSSõel; e interesses de latifundiários" (0,1) . Com energia, 
o deputado Jc,rônimo Santana.  denuncia: "A FUNAI... se 
transformou num órgão de que os grupos se valem para ex-
plorar os recursos natur.,-iki das reLerVits onde o.,s vi- 

	

cm. Hoje o inWo é o (ue 102115: importa. O lnclio 	tnna 
coisa e a politi,Lsa 	 tr'.iticr., 'pela FUNAI o 
(65) "Às palavras ."progreso" O "Ge.',:envo:vinicnto" servem 
cle escudo para destruição do ambiente natural brasileiro 
e para o extermínio dos indígenas" é a conclusão a que chega 
a equipe do "O Estado de São Paulo" que fez urna alentada 
pesquisa sobre "o indígena. rio 	(GO. 
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Para O p-8,vo pobre do Brasil o 'futuro que o sistema ore-
rece é unia margina.lização cada dia maior. Para .or índios, 
o futuro oferecido é a Morte. O insuspeito "Osservatore delia 

. Demenica" do Vaticano comenta: "esse progresso (do Brasil) 
no entanto tem um preço ecológico: a extinção dos índios" 
(67) . 

Da política global de desenvolvimento económico do 
governo faz parte a "ocupação da Amazónia" (c do territó-
rio nacional) mesmo que seja feita por companhias estran-
geiras ou multinacionais 'que'ali encontram grandes oportu-
nidades de investimentos altamente lucrativos, na explo-
ração de minérios e de madeiras ou na organização de "em-
presas agro-pecuárias". 

Se para isso é necessário continuar os métodos impor-
tados e tradicionais de depredação da natureza, não im-
porta. "Diz-se que é preciso abrir estradas para povoar, fi-
xar o homem na Amazónia. Agora que as .estradas estão 
abertas verifica-se que o deserto de homens permanece. Der-
rubam-se as matas não só 'para abrir estradas mas também 
para introduzir o boi. Garante-se que só com a pata 'do boi 
a Amazónia será conquistada... Em nome disso, expulsam-se 
os índios de suas reservas, mutila-se fortemente nosso equi-
líbrio ecológico", diz severamente Claudio Villas Boas (68) . 

Se para isso é necessário abrir grandes rodovias, sejam 
abertas mesmo que os "males sejam grandes", segundo Or-
lando Villas Boas que a propósito da BR-60. frisa: "Estrada_ 
politica e não de interiorização" (69) . Se é necessário ex-
pulsar os posseiros ali radicados há anos que, depois dos 
índios, foram os únicos defensores daquelas riquezas, sejam 
expulsos a qualquer custo, conforme a vigorosa denúncia 
até hoje irrespondida do Prelado de São Felix do Araguaia 
*(70) . Se necessário maar, mata-se. 

I : se ali se encontrarem os índios? Eles não podem im-
pedir a marcha do "desenvolvimento" e devem ser "integra-
dos",' "aculturados" para colaborar no crescimento nacional. 
"O desenvolvimento da Amazónia não pára por causa dos 
índios" é o título de declarações do Ministro Costa Caval-
canti que exclama pateticamente: "E por que eles hão de 
ficar sempre índios?" (71) . 

Se os índios ali est.la mas não 'produzem segundo os 
nritérios do capitalismo integrado e dependente, se não pot-
suein propriedade legal da terra, se não_ são proprietários 

empresa:; agrícolas, então (lavem dar lugar aos novos 
"bandeirantes", devem retirar se destas terras que nunca 

• '.' lhes pertenceram e que ;;Ç'l agi ira a "eivilização" cla ou vende 
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aqueies que vao desenvolver o país! Podem estes ultimes ex-
plorar (ou roubar) nossas riquezas naturais que vao au-
mentar as riquezas dos países ricos. . , deles é o direito á apro-
priação daquelas terras. Se os índios assim provocados; é ex-
poliados do seu direito • reconhecido teoricamente c do 
modo natural de viver, morrerem, pois que m)1ram! Se. reas : 
girem, sejam enfrentados como se fossem eles os invasores 
dessas terras! O 'Marechal Rondorn em trágica profecia, já. 
cru V.)16 dizia: "Mais tarde ou mais cedo, cOnka-oo. liaoo  
soprar o vento dos interesses pessoais, esses proprietários 
coram Deum soboles (ante a face de Deus) --a expelirão dali 
os índios que, por uma inversão monstruosa dos fatos, da 

a Z5.0 e da moral, serão considerados e tratados como se 
fossem eles os intrusos, salteadores e ladrões"., (72) . 

Fazendo eco à profecia do Marechal Rondar-1; diz o Xa-
vante Junina: ". • . a terra é a única riqueza que-o índio tem 
na vida. Sem ela, ele vira um bicho, um cachorro que está 
seniPre'triste... Eles (os Kranhacacores) precisam saber 
que o branco quer sempre enganar para ficar com as ter-
ras" (73) Não falta razão 'aos irmãos Villa:, Boas quando 
clamam: "Nossos índios estão morrendo, desap.arecendo nu-
ma paisagem em que o boi e o capim vão expulsancio defi-
nitivamente o homem: Agora, diante do processo de ocupa-
ção da. Amazônia, vemos o índio ao largo do dc.'.:;en,,:olvimento 
como mera paisagem" (74) . 

Se apresentamos aqui a atual política indir,enista como 
a causa mais próxima da situação em que vivem (ou mor-
iem) nossos índios, temos clara consciência de que a CAUSA 
real e verdadeira está na própria formulação global da poii-
tica do "modelo brasileiro". E se dizemos que é necessário 
modificar profundamente a política da FUNAI, afirmamos 
que 'isto somente será possível cora uma modificação radical 
de toda a política brasileira. Sem esta modificação global. 
não poderá a FUNAI ou outro organismo passar clos limites 
de um assistencialismo barato e farisaico aos condenados 
morte, para camuflar o inconfessado apoio aos grandes pro-
prietários e exploradores das riquezas nacionais. Neste con-
texto, o decantado Estatuto do índio não passará de unia pu-
blicidado. oportunista ou uma homenagem póetuma. 

De nada adiantaria reformular a FUNAI se a psicose 
desenvolvimentista, motivada per exclusivos critérios cconc). 
micos, e por uni falso prestigio nacional, contimix;m. a da-
ninar a política global do. pais. Seria o mesmo que reformar 
m dos vagões, não modificando o trilho-sistema que esta 
stragado: 'o desastre é inevitável! 
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3— O FUTURO DO ÍNDIO 

Depois desta sumária análise das causas da situação das 
populações indígenas: a política incligenista oficial, fruto da 

. política global cio sistema brasileiro, a conclusão imealiatista • 
seria que não existe nenhuma solução para o problema. Ser-
tanistas, funcionários e missionários, que atraem novos gru-
pos de índios, sentern-s'e angustiados pela consciência de que 
o resultado de seu trabalho foi apenas atrasar (ou acelerar?) 
de alguns anos a extinção de tais grupos. 

"1:1 com tristeza, diz Apoena de Meireles, que tentamos 
ai reides, sabendo-se que um futuro sem perspectivas os aguar-
da" (75). 

Esta mesma ncstalgia se encontra em declarações de ou-
tros conhecidos sertanistas. Orlando Villas Boas, em setem-
bro deste ano, voltando de uma frente de atração "parecia 
1-n-encerado com o destino dos índios, que chama.  de tragé-
dia" (76). Mas já em fevereiro,- assim desabafava: "E quan-
tos de nós, por força de miseráveis e desgraçadas circuns-
táncios os estamos traindo naquele exato momento do aper-
to do mão, do abraço, do sorrir, de gesto enfim de afeição. 
Desgraçados que somos, é a verdade. (77) Seu irmão Cláudio 
comentei com melancolia: "Levamo-lhes (aos índios) nossas 
doenças, intoleráncia e muitas vezes o extermínio criminoso, 
assumido, proclamado" (78) . 

NO mesmo tom, falava Antonio Cotrim Neto: "Não pre-
tendo contribuir para o enriquecimento de grupos económi-
cos à custa da extinção das culturas primitivas. (...) A po-
lítica indigenista desenvolvida aceita a tese de que as cultu-
ras primitivas são quistos ao desenvolvimento nacional. Já 
estou cansado de ser coveiro de índio: transformei-me em 
administrador de cemitérios indígenas" (79). 

M- itos Missionários fariam suas as enérgicas palavras do 
missionário jesuita, P. Tomás de Aquino Lisboa no Simpósio 
sobre o futuro dos :índios Cinta-Larga em março deste 'ano: 

"O Parque hripuanã será cortado como o foi .o Parque do 
Xingu. O trabalho já está iniciado. Eu, como responsável 
pela atração desse grupo Cinta-Larga, não 'estou mais anima-
do a fazê-la, a não •ser que as regras do jogo sejam obedeci-
das: respeitar os índios, interromper os trabalhos da estrada 
até que se consigafalar com os índios para orientá-los nos seus 
futuros contatos corri os brancos. Pois ê melhor que o índio 
morra lutando pelo que é seu do que viver marginalizado e 
ínendigando o que sempre foi dele" (80). 
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Será que es índios coristituirkm "um povo com os dias 
contados"? (81), como afirma Cl:Mio Villas nele "os índios 
rlãO terão propriamente um deetmo"? (a2) 	aintla. na  
melhor das hipóteses, segundo o . letleeido. Fratiee.eo 1\hdrelee,• - 
"o índio só tem um destino: amoi- einelizaçao"? .(ee) 

Não obstante esta trági('a pererdtoa nu toalt 

por isso, é preciso salvar os povos indit,,entia, ~coçado:: de 
desaparecer. Eles mais do que potrimónio-arquivo oa hu-
manidade, são hUmanidade viva. 

Eis por que se justifica que somente pessoas ou entida-
des conscientes, competentes e desinteresadas sedem mcbi-
li -tadas para equacionar este problema. 

Não é poesivel que se continue a dizer, em alto e bom 
tom: "Os iinlios estão cansados de serem índios. Eles que-
rem beneficiar-se com os programas do Governo"-  (24) . Se 
já é estranho que assim fale o Ministro Mario Andre,azza, 

mais estranho-é qUe o General Frederico Rondem afirme que 
se deve "promover a integração total (V) mediante a absor-
ção da mão de obra indígena" e5) c o General L'andeire. 
de Mello, diretor da FUNAI, proclame que "a assistência 
ao índio deve ser a mais completa possível mas não rede 
obstruir o desenvolvimento da Arreeztenia" (eG) . Nesse con-
texto, não é de estranhar a fanfarronice do DeputodO Ges-
tão Müller: "Se os fazendeiros 'quisessem, poderiam ter par; 
tido para uma luta armada e seria muito fácil vencer os 
índios" (87). 

Afirmações como estas, orquestradas por tentos fatos 
lamentáveis, confirmam as denúncias de genocídio. 

Emque pese às reiteradas afirmações do 1.1inistro 
Interior de que "o problema' dos índios é um problema do 
Brasil" (38) e "os outros poises não tem 0 menor conheci- 
mento do problema do índio 	 (a9), trata-se de um 
problema da humanidade, talvez melhor conhecido, em sues 
causas e motivações, - nos países onde existe liberdadc de in-
formaeõea e de debele. Afinal são milloies de seres hino -anos 

•• na:; Anteeirae e aloire; milhares no Erasii, que há quatro 
soft'endo ;e; maiores injoetiças por parte de uma 

"raça" que se pretende superior. 
Sc o grau de consciência da humanidade correspondesse 

ao volume das informaçdes, já não se toleraria. mais tal si- 
toeção iníqua. 	com os olhos fitos no veredito.  da ItietÓria, 
tradução do julgamento de Deus, que o 13ra-,i1 deve solucio-
nar o problema do indígena, não como questão de seguran- • 	17 
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ça• nacional e economia, mas como Imperativo da dignidade 
: humana e da honra do povo brasileiro. 

Somente zo;:,lin seria legitimo que uma política indige- • 
ria:ta buasiteica 	apoiasse nuin documento internacional - (90). 

. Evidentemente o problema indígena brasileiro não se 
equaciona e rf: C rl ,"i3 ainda se resolve se não for. situado em 
sua dimensão internacional. Más também é evidente que não 
encontrará solução adequada, separado de seu contexto na-
cional, levando em conta que os índios constituem apenas ai- • 
guns milhares dentro da 'esmagadora maioria de milhões de 
brasileiros marginalizados. . Todos hão de concordar que "em 
nome de uma política da integração, que não ilitecrou nem 
mesmo os civilizados, não se pode- violentar tu-na cultura que, 
embora primitiva, tem garantido a subsistência secular desses 
povos. A sociedade civilizada só terá o direito de falar em in-
tegração do índio no dia em que, em seu meio, não houver 
ningta'.ia morta ndo de fome" (91) . 

seculas — afirmam os.  irmãos Villas Boas sobre os.  
índios — sobrevivem graças à caça, à pesca e a uma rudimen-
tar agricultura. São felizes com suas crenças c seus rituais 
belíssimos. Por que então destruir essa cultura secular? Ape-
nas para impor nosso sistema de vida aos índios? Civilizar 
para que? Destruir a organização tribal existente e depois dei-
xar os índios marginalizados na nossa sociedade?" (92) 

Sempre na perspectiva de unia mudança profunda da po-
litica global do atual Modelo brasileiro, impor-se-ia ainda a 
organização de um grupo diversificado do qual participassem 
índios, antropólogos e outros cientistas, sertanistas e missio-
nários, para promover o autêntico diálogo intercultural c a 
harmônica convivência e, colaboração dos nossos diferentes 
povos. 

Devemos reconhecer que frequentemente faltou esta visão 
• 

e consciência sócio-política às entidades cristãs, preocupa-
das mais em "prestar assistência" aos índios. Em conseqüên-
cia, sob equivocos pretextos de urna caridade alienada, não 
raro trairam sua missão evangélica de defendê-los tenaz-
mente da morte física c cultural ou de respeitar sua liber-
dade e dignai:Ido de pessoa humana. • 

"Os próprios. padres católicos — é afirmado em recente 
aufira) da imprensa 	após mais de 400 anos de catequese, 
viram-Se obrigados a mudar de tática, pois se continuassem 
no mesmo puoposito de Anchieta c Nóbrega (sic) o que iriam 
conseguir não seria mais do que a desagregação, margina-
18 
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lização, ciestruiç' ão e morte .do que rnta dos' Crupoa Ir lgo 

nas brasileiros. E essa mudança de tática foi justamente ri') 
sentido de respeitar o indigena com suas crenças e Seu rnoJo 

de vida, valorizar a sua cultura ao invi:s dc procurar 
a eUltarra dos civilizados" (23) 

A visão de uma nova politica indigenista deveria ser p'a 

	

sibilitada e favorecida pela transformação-, 	
miss5:;.; r 

Exigindo que só pessoas devidamente qualificadas e co:r-, 

uma prática conseqüente, interfroon na solução do prol:Ao:11a 
indígena, .pensamos na formaa nelecitiadJ. que devem 
os missionários, pois seu trabalho de evangelizadores sempre 
vai atingir c coração, o tráciec central cias culturas indignas 
Tocar no coração sem a ciência e a. perícia de uma ccuipe, 

dt 

cardiologistas seria causar fatalmente a morte àquele a quem 
desejamo,s fazer o bem. 	• 

Gravíssima responsabilidade é a do charlatão em rriedi-
.cina c major ainda no campo da aCuliuração. 'onde se por:kf 
causar a Inerte não apenas a um que outro •individuo, 

rrm 

a um povo todo e à sua cultura. 
Além disto, para que este trabalho seja eficiente, torna-se 

necessária urna ecp/.1,cie de assepcia, não no sentido do,  total 

isolamento, mas no sentido de preparar as populações envol-

ventes. Com 
 efeito, para os indlos, todos os "brancos" ou "ci-

vilizados" representam de certo modo o "crisnanismb" de c
i.u, • 

os missionários se reclamam e portanto tainb,f.nn a mensagem 

que estes querem transmitir. Faz-se pois necessãrio que# me-
dirias análogas sejam tornadas em relação aos cvangelizad

,J- . 
res dessas populações envolventes. 

Ensina o missionário-antropólogo Adalberto Holanda Fe-
leira: O índio "e apenas diferente de nós e com c direito de 

continuar, a sua vida ao lado da nossa. (...) "Dentro da maior 
simetria entre os sistemas de interação, transmitamos 

ad 

índio os traços culturais que ele deseja receber e recebvmos 
dele os que nos possa transmitir" (24) , 

4 — CAMINHOS DE ESPERANÇA 

Mesmo percebendo sinais positivos, como sejam uma no', a 
mentalidade missionárill., a criação do C1MI, encontros couniê-
nicos, não estamos satisfeitos com O no:-

,so trabalho c n;:o 
demos esquecer a drainalicidade da situaçao, dc:Jcrit a na h;n- 

	

cinante "Carta dos Caciques de Vutouro" 	
1, da oual 

vamos reproduzir um pequeno trecho, acanudo cópia do cri- 

Mr: 	. 



"Queria ver os o Senhores de outra origem, não sendo 9 
índio. Queria ver o portugués passar a nossa passada sem 
ninguém por ele e outro lado de origem italiana sem ter aqui-
lo que traz o eneino: suas mãos presa Se.us olhos cego para o' 
ensino seus .ouvido surdo para ouvir as enducação, sem di-
reito" sociedade nenhuma, sem direito um palmo de terra,. 
sem direito educar os filhos... O nosso plano de todos nossos' . 
irmãos de terra mundial nós acreditamos que somos iguais 
que nossos irmãos, corre sangue dos pés à cabeça, carne hu-
mana, iguais Coma qualquer um de nós" (95) . 

Ai está uma interpelação que suscita uma indispensável • 
pergunta, em sentido contrário: O que seria o Brasil, se con-
tasse positivamente com o índio? É bem possível que muitas 
autoridades e trasileiros de mentalidade capitalista e impe-
rialista treinam diante desta pergunta, o que mostra que;  
consciente ou inconscientemente, • apoiam a extinção dessas 
populações que constituem, por seus valores positivos, uma 
cantestação viva do sistema capitalista assim como dos tais 
"valores" de pretensa "civilização cristã". 

Diante de outra pergunta: o que seria a nossa Igreja, se 
contasse positivamente com o índio?, talvez a atitude de mui-
tos irmãos de fé seria igualmente de embaraço. Se olhássemos 
positivamente para os valores vividos pelos índios criticarem 
1143Sus valores, ficaria evidente um incômodo julgamento. 

Tanto para a seciedade brasileira quanto para a Igreja, o 
mesmo aconteceria se perguntássemos o que seria o Brasil ou 
nossa Igreja, se.  contássemos positivamente com os valores do 
povo marginalizado das cidades ou dos campos... 

'Por isso, convidando a todos para assumirem conosco este 
compromisso, nos nos propomos, em primeiro lugar, a conti-
nuar uma esperançosa luta pelo; direitos dos povos indíge-
nas. Mesmo que todos os fatos nos incitem ao desânimo ou ao 
desespero, faiLmos nossa a vontade dos nossos irmãos índios 
de viver e de lutar pela preservação de sua cultura. Não tra-
balhamos por urna causa perdida, porque se trata de uma 
causa profundamente humana, pela qual vale a pena até 
morrer, se preciso for. Seria trair a nossa missão, se nos re-
signássemos a ser ministros de um Batáno "in articulo mor- 
tis". 

'Em segundo lugar, não aceitaremos ser instrumentos do 
sistema capitalista brasileiro. Nada faremos em colaboração 
com aqueles que visam "atrair", "pacificar" e "acalmar" os 
índio!: para favorecerem *o avanço dos latifundiários e dos ex-
ploradores de minérios ou outras ricitiezas. Ao contrário, tal 
procedimento será objeto de nossa .denúncia corajosa ao lado 
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dos próprios índios. Com  eles, não aceitaremos um tipo do 
"integração" que venha apenas transformá-los em mão do 
obra barata, avolumando 'ainda mais as ciaseos marg;nali7a-
das que, no funcionamento dr.) sistema de prveUção, 
cem somente ac,z qua já são ricos. "aluno5 ronda, aor oor mo".  
humilhante e criluinoso, colaboraremos com um trabalho cíao 
vise -  transformar o índio em um 'ser humano necessitado de 
tutela, pois ele não é um menor nein um inválido, e :A.ia 
maioridade de individuo ou de povo, garantida pela prápria 
lei na Naturais. e por Deus,. Senhor das coriciéncias e fia-. 
doe dos direitos humanos, não pode ficar condicionada a cri-
térios de uma suposta "integração". 

Em teiceiro lugar, o objetivo do nosso tiabalho não será 
"civilizar" os índios, Estamos C011VCIICICIOS, como O - Rrande 

precursor Barteloineu cie Las Casas que "muitas lieOes ele., 
nos pcx.lem dar não só para a vida monástica mas tainb.:in 
para a vida eccnomica ou politiOa e poderiam ale ansinar-n,... -; 

os bons costumes" (9G) . Eern trair o livanj‘..:1,-.1, reduz-lu a 
instrumorito de. uma sockdade que "se desumaniza -- corno 
diz da cidade Cláudio \filias -Ls:::")— tomando u relacionamLn-
to entre as pessoas cada vez mais difícil, cada vez mais dls. 

• tanta. Tenho pressa em voltar ao Xingu, unia pressa rigO-
rica, existencial. Lá, creio qoe poderei cotendé-los melhaa 
Em síntese: não estando no processo de. afi4i,ainento, com-
preenderei melhor o que' se está afogando" (TO 

Por outro lado, comprometidos com 'os povos indígenas, 
afirmamos: 

Irá entre eles valores vitais que c-s constituem corno potw 
e, consequentemente, os fazem sujeitos de direitos que nr:o 
rodem ser espezinhados. "Como ser humano — proclama 
Apoena — não pode (o índio) ficar sempre sendo a vitima,. 

deki5ei; muitas VC205 arbitrárias do.,. que pretendem. 
dirigir-lhes o destino" (t) A única atitude valida :era 
peitá-las como povoa e, num dialogo real e positivo, pio-
gredirmos juntos como humanidade. Qualquer tipo do in-
tervenção que. vise ensinar-lhes costumes e pacirCes de nossa 
cultura süra ou doininação direta ou caridade fatisaica. 
um  diálogo a::;;entado nu reconhecimento do SCU2 valeres e 
direitos será auténtieo e pce.itivo para os dois lados. 

• Sem assumir a visão idihca de E.0=5,23.11, 52111,1120S 5. 
urgente ,neceSsidade de reconhecer e publicar certo.; valores 
que são mais humanos, e assim, mais evangélicos do que os 
nossos "civilizados" e constituem urna verdadeira contesta-
ção à nossa sociedade: 

• j, 



1.0  Os povos indígenas, em geral, têm um sistema de 
uso da terra, baseado no social, não no particular, em pro-
funda consonáncia com todo o ensinamento bíblico, não só 
no Anile° luas no Novo Testamento, sobre a posse e o uso 
da terra (99) . Corta-se „assim pela raiz a possibilidade de 
dorinnação de uns sobre os outros à base da exploração par-
ticular de meios dc. produção. Nota Antônio Cotrim •Neto 
que "cota a cheeeula do ,branco, estabelece-se o conceito de 
propriedade particular, surgindo es conflitos na aldeia" (100). 

2.° Toda a produção, fruto do trabalho ou do aproveita-
mento das riquezas da naturtza e portanto toda a economia 
é baseada nas necessidades do povo, não no lucro. Produz-se 
para viver e não se explora o trabalho para lucrar. "O índio• 
não se preocupa com acumular bens de qualquer natureza — 
ensina o jesuita Adalberto Pereira — nem possui o estímulo 
econômico no sentido de adquirir prestigio ou elevação do 
"status" social. Não conhece competição económica e nem 
atitudes de ambição. Vive o sistema comunitário de pro-
dução e consumo, com divisão. de trabalho seguido o sexo". 
(101) . 

3.° A organização social tem como única finalidade 
garantir a sobrevivència e os direitos cie todos,-  não os pri-
vilégios cle alguns. O comunitário prevalece sobre o indivi-
dual. Toda expressão cultural visa celebrar e aprofundar este 
senso de comunidade. Eis a fonteda paz e da harmonia de que 
tem saudades os sertanistas: "nossos irmãos da selva — diz 
•Cfáudio Villas Doas — Sem possuirem toda esta 'sofistificação 
tecnológica, são plenos e felizes, vivendo uma vida equilibrada 
e harmoniosa .(102) . Francisco Meireles sanha: "Intima-
mente gostaria que eles pudessem ser mantidos em suas al-
deias e que nós, civilizados, ao invés de incutir-lhes nossos 
padrões culurais, aprendéssemos com os índios que sempre 
vivem cio harmonia não só no grupo tribal mas com a pró-
pria natureza (103) . 

4.0  O processo de educação caracteriza-se pelo exercício 
da liberdade. "Aprendem a ser livres desde a infáncia — diz 
Luiz Saloado Ribeiro — pois um pai nunca obriga o filho a 
fazer o que ele não quer. Um pai nunca bate no filho, per 
maior que tenha sido a sua travessura." (...) "O índio é 
acima de tudo um homem livre: Não depende de ninguém 
para o sustento de sua família — ele mesmo caça e pesca 
enquanto sua mulher cuida da pequena lavoura de subsis-
tência — e isso lhe dá condições de não dever, favor ou obri-
gação a ninguém. Nem a seu pai, nem ao chefe da tribo" — 

.‘ 	(1.0-1) 
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a, 	ia oi.e.oui.e.eno uo pouer mio 	cteepotica roas com- 
partilhada. "Assim o chefe não é aquele que manda, mas 
sim o sábio que aconselha o que deve ser feito 	Se ce 
índios seguem ou não seus conselhos, o problema não é do 
chefe. Ele apenas é um líder que aconselha; não um pa-
trão que determina o que tem de ,ser feito'. Mesmo no caso 
de uma guerra, o chefe nunca poderá determinar que tedee 
OS homens participem da luta" (105) . (105) . Isto significa 
que, entre eles, a autoridade é realmente um serviço à co-
munidade, não dominação. Claro 'que nestas condicõn nau 
há lugar para instituições cie policiamento e coerção.' 

0.0  As, populações indígenas vivem em harmenia com 
a nõ.tureza e seus fenômenos, em contraposição à nossa "in-
tegração com as diferentes poluições, deetroços de uma na-
tureza arrasada e suleitiiuída pelo habitat em que vive=: 
"Os índios, ao contrário dos brancos, sempre conviveram em 
perfeita ,b,arrnonia com' a natureza, não havendo casos de 
tribos que tenham destruido a fauna ou a fiara de qualquer 
regio por elas habitada. Esta é a posição de antropelogos 
e especialistas em indigenismo" (10G) . 

7.0  A descoberta. evelução e vivenda do sexo entram 
no ritmo normal da vicia do índio, num clima de respeito, sem 
as características de tabu - ou de ídolo que se manifestam em 
nossa sociedade e tanto a condicionam. 

Essa enumeração de valores não pretenda ser exaustiva 
nem eles se realizam uniformemente, mesmo porque ceda gru-
po indígena constitui um povo, cem suas características tDC-
culiarcs, cuja expressão maior é a lingua. Não ignoramos 
que também no homem indígena há sinais da sombra do' pe-
cado que, sob formas diferentes do egoismo comum, embara-
çam a plena realização e autêntica integração desses valores 
humanos. 

Mas esses valores existem c devem ser: respeitados, e pra-
movidos. O trabalho a ser feito será decidido com os índios e 
nunca para os índios. Eles mesmos desenvolverão seus va-
lores e suas técnicas e decidirão o que aceitam de nossa cul-
tura e com isso realizarão seu caminho original, colaboran-
do com o verdadeiro desenvolvimento integral do Brasil e 
da Ifumanidade. 

Neste ano em que celebramos o 25.0  aniversário da Decla-
ração doa Diee:tee Minamos, - se velejássemos esses direites 
com a nosea realidade civilizada e e'orri a realidade indigena, 
talvez tivesaemos a surpresa de descobrir que os índios mais 
os vivem e respeitam do que ,as naçoes que afiançaram sua 
formulação, 

2.? 
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radicaliza na história c .pioneiro da transformação da huma-
nidade. 

- 	A Ressurreição do Senhor quebra os limites do trrnir.) e 
do espaço, abrindo cs horizontes de urna Novo. Humanidade, 
enquanto autentica os valores peles quais o.Cristo morvr.1.1,. 
os valores da Verdade, dá Justiça, da Liberdad,-..,  e do Amor, 
essenciais para se construir urna sociedadehumana fraterna, 
sacramento, anúncio e revelação .de que Deus é o Pai Nosso. 

A Ressurreição do Senhor não permite que sua mensagem 
fique sepultada nos quadros de urna cultura, Mesmo qUe 
essa cultura se intitule -  "cristã". 	• 

À Ressurreição do Senhor não permite que seus arau-
tos fiquem'redwidos a pioneiros de um sistema desurnan, 
apaziguadores de conflitos a serviço dos poderosos, a anes-
tesistas de povos chamados primitivos ou selvagens para mor-
tíferos,  transplantes culturais. 

A Ressurreição do Senher, prova de seu poder soberano, 
não é compatível com qualquer atitude de desá.nimo ou de-
salento, porque é a demonstração da lógica divina que, na 
execução do Reino, se arma da força dos fracos e da sabe-
doria dos incultos. 

A esta altura, hão de acusar-nos cie ter levantado pro-
blemas c não trazer soluções. As soluções só serão encon-
tradas na realidade onde nos precede a.ação do Espírito. Não 
haverá solução, enquanto não mudarmes nossos critrios e 
continuarmos desenvolvendo uma ação inconsciente. e irres-
ponsável, por falta de uma visão lúcida. A. luz da fé não 
anula nem atenua nem substitui, mas antes acentua, acla-
ra e exige uma análise objetiva e portanto global da nossa 
realidade. 

Neste esforço de assumir nossa existéncia cm todas as 
suas cliinensées, sentimo-nos solidários com tudo o que exietc 
no mundo. especialmente na América Latina, rui favor da 
bertação do homem e dos povos, em particular dos povos in-
dígenas. 

Enfim, sentimo-nos ligados a toda luta pela confiuraaão 
de ueaa Folidárin eapesi.",neia. nacional, o que não significa tua 
naciona;iamo es!atailsta nem tolera qualquer Internai:lona-
hauro imlaerialiete.. 
• -Vivemos sob o signo da morte-ressurreição do Senhor. 

Nossas populações indígenas, ao longo do tempo, já pagaram 
à morte o seu doloroso tributo. 

Chegou o momento de anuneiar, na esPerança, que ave-
le que deveria morrer, é aquele que deve viver. 

. 	r!=sn 	 , • 	 - 
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Se tivé:;:;emos a'corajosa humildade de aprender com os 
índios, 	fUz:emos levados a transformar nossa mental!. 
dado individualista e as correspondentes estruturas CCO21Ó- 

politicas, suciais e relivioz;as para que, em lugar da' 
dominação de uns sobre os outros, pudéssemos construir o 
mundo solidário da colaboração. 

Se corno Igreja.  ou como pessoas que se pretendem cris-
tas continuarmos nos apresentando aos indios com belas 
palavras .contraditadas por nossas iniciativas capitalistas, 
permanente e mais profundo será o escândalo para esses 
povos. Eem o mostra a pergunta de uni índio Tupirapé ao 
missionário: "Quanto é que as Companhias (agro-pecuárias) • 
pagaram ao Pai do Céu de vocés para ele dar as terras dos 
índios"? 

O cristão só será sinal universal da salvação e revelador 
do amor do Pai do Céu, era toda parte e, em particular, para 
os povos ineiteenas, se for uma presença respeitosa e paciente 
e esperençaosa oue possa perceber, assumir, viver e'revelar os 
legítimos valores desses povos em que se exprime a milenar* 
ação de Deus em sua vida. Eis o mie seria uma prática correta 
da continuidade cia Encarnação de Cristo. 

Ele mesmo o fez, antes de iniciar sua atividade pública 
de profecia, "despojando-se de sua divindade" (Fil. 2,7), para 
situar-se nos limites de um chão humano onde, homem, 
aprendeu com os hemens, a linguagem do diálogo e o gesto 
da comunhão, faz abrir os caminhos de unia real libertação. 

precizo o despojamento da cultura para entender o in-
cho, nosso irmão. Se a comunhão com o próximo, o amor, 
é o núcleo da mensagem evangélica, antes de qualquer pro-
clamação verbal, deve ser atitude de vida. Só através de.um  
processo de encarnação no seio dos povos indígenas, assumin-
do sua cultura, seu estilo de viver e de pensar, poderá ser 
demonstrada, de modo convincente, a transeendéncia do 
Evangelho tão afirmada teoricamente e tão negada na prá-
tica, pelas imposições de um rígido legalismo. 

Transmitir o Evangelho é instaurar um processo de re-
velação libertadora c, antes de tudo, vivê-lo no seu dinamis-
mo. Milites apelos da presença e da ação" do Senhor, se-
mentes do Evangelho, há de receber o evangelizador que real 
e lealmente se encarne no mundwdos índios. Sentir e decifrar 
tais apeles será 'condição preliminar da missão. Juntamen-
te com os índios, é preciso identificar, na vida deles, os ras-
tros de um Deus solicito que percorre e orienta os caminhos 
de todos es homens, ontem corno hoje, para a plenitude dos 
tempos que é Jesus Cristo, o Homem Novo, cuja ressureição 
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ADENDO 

[ 	

. 
No dia 21 de dezembro p.p., podiam-se ler nos jornais 

manchetes como esta do Estado de S. Paulo: "Médial. Veta 
participaçáo religiosa junto aos índios" ou, no Jornal do Bra-
sil, "Estatuto dos índios é sancionado com vetos", esclarecen-
do logo na segunda alínea: "Os vetos se referem à partici-
pação de missões religiosas ou cientificas na assistência às 
comunidades indígenas e à realização de contatos com ín- 
dios". 	 . 

Foi vetado o Parágrafo-  Único do Art. 2.° assim formu-
lado: "É reconhecido às missões religiosas e científicas o di-
reito de prestar ao índio e às comunidades indígenas serviços 
de natureza assistencial, respeitadas a legislação em vigor e a 
orientação do Órgão federal competente". 

Na justificação do veto,'é alegado que "pela própria na-
tureza da assistência ou tutela a ser prestada ao indígena, 
cumpre se preserve a unidade cie ação e controle sobre as 
áreas ocupadas pelos silvícolas. A outorga a entidades pri-
vadas do direito de participar dessa tarefa criará, não obs-
tante os seus altos propósitos, grave embaraço ao exercício 
da competência assistencial que é incumbida à Nação". 

Logicamentc foi também votado o Artigo 64 e seu pará-
grafo, nos quais se autoriza e disciplina a prestação de ser-
viços aos índios, sem fins lucrativos, por entidades religio-
sas,, científicas ou filantrópicas. 

Foi igualmente vetado o Parágrafo Segundo do Art. 18: 
"É vedado a terceiros contratar com índios a prática por 
estes de qualquer das atividades previstas no parágrafo an-
terior" isto é, "a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, 
assim como de atividades agropecuária ou.  extrativa". . 

Da justÁicação, destacamos a seguinte fra:_;e: ,.."crL 
esse preceito obstáculos ainda ao cumprimento dos objeti-
vos cardeais do Estatuto, que consistem precisamente na rá-
pida e salutar integração do índio na civilização" (Jornal 
do Brasil, 21/12/73). 

Quanclo da aprovação da emenda do Senado sobre as 
missões religiosas e científicas, eis o que dizia o P. Vicente 
Cesar, presidente do Conselho Indigenista Missionário, no dia 
23 de novembro p.p.: "Os missionários defendem os índios 
há séculos e um direito secularmente- respeitado não pode 
ser transformado subitamente num simples consentimento 
de ação, sem desprimor para nossa-  História (O Estado de 
S. Paulo). 

Seria supérfluo qualquer comentário; -a' ètrt. r:ltura, so-
bre esses vetos que apenas vain ilustrar tudo o qua jaol --
exposto: a redução dos índios à condição de pobres tutei 
dos, o comportamento do governo que trata não ;orneW 

. as suas terras, mas suas próprias pessoas como ol,j!Ao cio 
apropriação e toda, a iniqüidade. da tal integração de qiu,: 
tanto se fala. 

Se os missionários, podem invocar urn direito r.IUn ihí•:> 

é conferido . pelo Evangelho, portanto pelo próprio Deu:, era 
termos de um imprescritível mandato, podem os cientistas 
invocar a outorga cle seu direito da própria humanidade -  a 
cujo serviço se colocam. 

Este adendo, imposto pelo caráter recente cic.,s fato, pre-
tende simplesmente ser- ir como confirmação de todo este 
documento. 

YUCA PIRANIA 

ADENDO loac Ii 

Motivos alheios à vontade das autores fizeram com que 
este documento só venha à luz da publicidade três meses 
após a data para o qual foi preparado. Nas atuais circuns-
tâncias em que vivemos, não será difícil ao leitor identificar 
o tipo dc obstáculos que sua publicação', encontrou. Ponaa-
mo-lhe, por isso, o relato de toda essa peno oa história que já 
vale por um tributo pago à defesa dos rICESOS índios. 

As noticias divulgadas pelos mais sérios jornais do pai, 
após a data em que deveria ter vindo a 'público este docu-
mento, confirmam a análise da situação em que se encon-
tram os índios e as críticas à FUNAI. "Ainda há. pouco, os 
jornais estampavam o triste documento fotográfico de. índios 
1areen-Akarores mendigando na rota Cuiabá-Santarém. 03 
atritos entre tribos e colonos que lhes cobiçam as terras saa 
fatos comuns. Igualmente rotineiras são as notícias de al-
coolismo, prostituição, tuberculose e outras doenças contraí-
das por tribos que o homem civilizado pretende rergatar 
vida primitiva" (JORNAL DO BRASIL, 12/3/74). 

Os Kre.en-Marelee, menos de um ano depois de atrai-
dos, foram iniciados em aberrações, por um funcionário da 
FUNAI: "O presidente da FUNAI, general Bandeira de Moio, 
mandou instaurar Inquérito para apurar as responsaUilidades 
cio sertanista (...) acusado de prática homossexualista, en-
volvendo índios Kreen-Akarores" (O POPULAR. de °cabila, 
9/1/74). 
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A propósito desse lamentável fato, O missIOnário jesUl-
ta António Iasi Junior, comentava: "os índios estão sempre 
levando a pior, nossa luta em defesa de seus Interesses che-
ga a, assumir características, de quando em quando, de ta-
refa insuportável. Sinceramente, não sei por que é que existe 
tanta insensibilidade, tanto egoismo e tanta podridão entre 
os que se dizem, alto e bom som,-  como defensores dos ín-
dios" (VOZ DO PARANÁ, 14-20/1/74). 

Novos pronunciamentos - foram 'ouvidos nas Câmaras,• 
corno o do deputado Juarez Bernardes, criticando as ativi- • 
dadr:s da FUNAI e classificando-as como "um desastre so-
cial" (JORNAL DO BRASIL, 13/3/74). 

As declarações de Rangel Reis, atual ministro do Inte-
rior, antes da posse, não deixarain de chocar a todos que se 
interessam pelo problema dos índios. "Novo Ministro quer 
um das reservas indígenas" deu manchete de Jornal (JOR- • 
NAL DO BRASIL, 9/3/74) e mereceram destaque na La pá-
gina suas opiniões sobre a "absorção dos índios brasileiros. 
na  sociedade civil e o. abandono .- tão rápido quanto pos-
sível - da idéia de reservas indígenas", pois "o problema 
do índio será tratado dentro da nova ótica, sem romantis-
mos"... (JB, id) . Iguálmente, deve-se partir "para uma 
política realista 	honesta" (O GLOBO, 9/3/74). O novo 
presidente da FUNAI tentou um "arranjo" para encobrir a 
nota dissonante de tal declaração, dizendo que "as declara-
ções recentes do Ministro do Interior do novo governo, Sr. 
Rangel Reis, foram mal interpretadas" (JORNAL DO BRA- • 
SIL, 12/3/74). 	. 

Mas a confusão continua pois enquanto o Ministro diz 
que se deve partir "para urna política realista e honesta", • o 
presidente da FUNAI, general Ismartli de Araújo, diz: "Ha-
verá continuidade na política indigenista oficial..." (JOR-
NAL DO BRASIL, 12/3/74). 

O mais acertado seria dizer com o Presidente do CIMI: 
"A politica da FUNAI é vacilante" (O ESTADO DE S. PAU-
LO, 13 3 '74). Ela deve ir ao sabor da politica desenvolvi-
mentista do pais, para a qual o índio é visto como um es-
torvo ao prores::,o nacional. .Entretanto "a questão 'do ín-
dio - como afirma o antropólogo Roberto da Mata, Diretor 
do Antropolottia do Museu Nacional - deve ser colocada de 
outra maneira, ou seja: como o desenvolvimento brasileiro 
podera benoliciar os grupos tribais que vivem em território 
nacional?" (o (II,Ol10, 17/3/74). 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

• 

• 

Dcjient 
Expulsão e 
Jentel pode 
sair hoje -20/v, 

Brasília (Sucursal) — O 
Ministro Alfredo Buzaid, da 
Justiça, admitiu ontem que 
o decreto de expulsão do 
padre Francisco Jentel do 
território nacional poderá 
ser divulgado ainda hoje. 
Ao ser interrogado ontem 
sobre o assunto, após seu 
despacho com o Presidente 
da República, o Ministro 
disse q u e provavelmente 
hoje sairia o decreto. 

A expulsão do padre Jen-
tel era iminente desde há 
alguns dias, sendo aguarda-
da já no último despacho 
do Ministro da Justiça com 
o Presidente, na quinta-fei-
ra passada. O processo de 
expulsão daquele sacerdote 
foi aberto pela Delegacia 
Regional de Policia Federal 
de Cuiabá, sob a acusação 
de que o padre teria lidera-
do posseiros naquele Estado 
contra elementos de uma 
companhia colonizadora de 
terras. 
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EXPULSÃO DE 
JENTEL SAI 
Depois de despachar, on- 

tem, com o Presiderite Mediei. 
o Ministro da Justiça, professor 
Alfredo Buzaid, informou que 
o decreto de expulsão do padre 
francês Francisco tentei po- 
derá sair hoje. 

O padre Jentel, titular da 
paróquia de Santa Terezinha, 
em Mato Grosso, é acusado de 
liderar posseiros naquele Muni-
cípio, contra elementos de co-
lonização de terras. 
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ENCIALI 

MIMSTÉRi0 U0 1NTEROR 

FUNDAÇÁD NAC1eN.A1. DO HUM ,  

ASSESSORtA DE SEGURANÇA E INFORMAÇõES - 

INFORMAÇXO N2 240/72 

DATA 

ASSUWO 

REFIONCIA 

DIFUSÃO  

03/08/72 

TRÁFICO DE ESCRAVOS EM 

DE SACERDOTES NO XINGU 

POR ESTRANGEIROS. 

DGEP/FUNAI. 

BARRA DO GARÇAS - ATIVIDADES 

- COMPRA DE TERRAS NO XINGU 

• 
1. A revista "O CRUZEIRO", em seu niimero 30, de 26.07.72, publica 

. um artigo do Sr. DAVID NASSER, intitulado "BARRIL DE PÓLVORA NO 

XINGU". 

2. O referido jornalista faz uma serie de denlIncias graves sobre o 

tráfico de escravos em BARRA DO GARÇAS, apontando como response 

• veis: FRANCISCO MUNHOZ, JOÃO HIDALGO e ANTONIO DIAS, que são 

protegidos pelo bispo de SÃO FELIX, PEDRO CASALDÁLIGA e pelo Pe. 

FRANÇOIS JENTEL (expulso do pais, mas continua na rea). 

3. Indica tambem o bispo de SÃO FELIX como respons(Ivel pela subver 
são na area, não so atacando os empreserios da AMAZÔNIA, como o 

próprio governo brasileiro. 

Chama atenção das autoridades sobre a compra de terras por es 

trangeiros, em uma região ideal para implantação de uma base pa 

ra guerrilhas rurais 

5. O assunto em tela foi objeto de uma serie de tres reportagens 

publicadas na revista "O CRUZEIRO" de números 28, 29 e 30, 	de 

autoria. do Sr.DAVID NASSER. Os NOTICIÁRIOS DE LJP1iNSA n2 129, 

de 01/06/72 e n2 1441  de 19/06/72, fazem referencias aos cita - 

dos sacerdotes, em anexo. 

----... 

I
O DESTINATÁRIO n RESPONSÁVEL 

PELA MANUTENÇÃO DO SIGILIO Dr.= . 
DOCUMENTO (ART. 02- DE(J. N.' 6a41: 
-EGULAMENTO PARA SALVAGUAWJA ! 

i - -: ASSUNTOS SIGILOSOS. 	 , 

CONFIDENCIAL] 
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Prosiciante. 

c. 	Vcsca 
t::ce.aSarmdo  
Jtchca'r. , .á p,ekes obrt-
da de Xinçu, saberá 
que um bando de Cou-
ces cria as bases da 
maior invernada 	'beis 
cie todo o neu:.do. Antas 
de ano 2223, reais de 
c.e.ae  	de caba- 

estarão p,asi:ando 
naquela areia acame pia-
na e da melhor terra de 
cc.i -enião, em nada ti-
cardo a dever as gle-
bas do Novissimo ?a-
rena. Cind,Coma por 
cento do mato de cada 
propriedade á derruba-
do e o restante tios ca-
ra o melhor pasto. Ban-
deirantes do fibra, ho-
mens de tãrnpera de 
aço, chegaram àquelas 
planícies há alguns 
anos c ali deixaram os 
mc:ieores anos de sua 
vida .aiej co Zezineo, 

.-Jatuba.  

et:iseEmo, riquerrine3 — 
e.i.o...;.ot.i-se• no Xingu 

a vonta•ce c.a ta-
reiihre, 3 de para-quedas 
Iniciou a abertura de 
uma: fazenda. Levava 
os; burros anestesiados 
no aviãozinino. Os por-
cos, os bezerros, as no-
vilhas viajavam pelos 
ares, pois não havia es-
trada. Hoje, a ER-80, 
que parou inexplicavel-
mente a poucas ' cante-
nas de km de Erasilia, 
passa aro sua porta. O 
Zezinho apanhou me-
ieita, comeu peixe de 
rio durante meses, mas 
deixou a sua marca. 
Assim 'sucedeu ao 
Ariosto da Riva, ao Abe-
lerdo Vilela, ao Orlan-
do Ornato e seus ir-
mãos, ao, Marcelo, do 
Nacional, 'ao • pessoal 
do Eordon, ao Renato 
de Almeida Prado —  

recursos 	bar:-. 
da cidade, espec.:ai, 
gozar no asfailo, nas 
eram paulistas era 

tinham espirita 3.2 
bandeirantes, ar...rec.:a-
ram na Revolução — á 
foraM plantar a sua as-
tância na terra via ara 
do Xingu. Assim c—ce-
deu a mim, que pr. :Jr; 
o Suiá-Mi_çU a St.-lVcri•.z. 
E saro o auxilio cc 

Surjam, criando boi_ ám 
vez de mulheres. P'ec:• 
deiM, não deixe qt.e 
esperança se retire, ec 
Xingu, tangida pela 
versão. 

regrao era 
de pcsseircs cco:-
de-obra 
e qualquer traectir.....tor 
que chegasse porto om 
bem recebido, tinha 
pedaço de chett) me 
plantar e comer- 	:---- 
balna não talta 

o ci,,UZElRO, 	; 

„ 

' 

DAV:D 

\ 	! 

NASSER 



pss. sS9 1 p.jiciAgc. 

do Lo-oco, coroa 

!OU,  pau., a: 

cif e rf_d 	de 
I_CM2 S M COSO.  O ti,CV 3(- 

no d.::: 

da 

/az c, 

UMM :DOOTtO.:_,` fO d 

tóncio poro ao/oco mm  
03 ex;,::;;;;;. 

• T.--?A.,:CANTE DE 1-10-

Franrieco Munhoz, a 

• Brw,ca, vc:io 

(Sj2o Jo.,:o da 
Soa• 	Vis:a)  e em ?jato Grooso 

d,:dica a oomprzr 

• c:,:s  diversas fazandaS 
os 32n33 O curas — 01 30  

• ;nvestigJr me!hor 
. 	 pre.ccd iensa. 	 do 

sispo de São—, F.alix e do 

francês (apesar de ex- 
. ;11-30, continua 	Franço!s 

, vindo da Argélia  
— aos sacerdotos que 
• (.::presantam a verdadei ra 

ere.ja da Cristo  nessa 2arofa 
do semear a mtranquindade, 
a  c'Jscrdem, a guerrilha. 

G. 

• ADMMSTRADOR-CCE.,1-
.:.;CE. Para a Compra de 
• c; necessária a anuên-
cia dc encarregado da tazon-

loto, Joaninha  (Jo,-âo 
gue era 0e0ponsá- 

• 2,5,9. Manhã a vandla O TRA,=10,-,'"!7= O 
NISTF.4 
GATO no 

• in:'síro::,-..d,s2*. 
depoia 	J.:". ap,":„:, ".'a.'",:i7: 

a sou comparsa 
coco ?4,mhoz,  o Cabeça 
ca, um paulista calado o 
mta, que se  dedica ao 
a do braços humanos, 

• Paa que  lhe foi cedido 
L,isPo de S. Fólix, lote-
.' em criar um clima do 

nz.,quela regido fp- 
:cr a maior invornadn 

da todo o rh,:ndo. 

- 

o CA1-0. Soo come, AMO- 

r.io Dias. "..Sra minha funçJa 
— ce,fessou — desviar os 
homens que ou MO;;MO coo-
tra!Jra na  vila, levando-GJ 
• o Cal-Aça Branca, que 

os venderia a .outras fazen-
;22. DJPOÍS, O lucro ora ra-

coro o admirialre•dor 
proLidicada, 

• 2ranca a ai." Só do 
-:.3,-;:iadade, Curso 30-) 

• cc.; totem to-tirados e 
...:.nJuzidos a outras, a 10::,  
cruz ".2i1C.0 por 	 Osi 

peões vandidos ficavam livres 
doa dividas, dos adiJ:r,2m  03. 

• aSja ara o sou lucro. 
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3'SS .55-31  e 

• ias regiões pe 	CiaS. A 
decepção, a • insegb-
rarica grassam nas ter-
ras onde o práprio Ga- 

• verto manda parado- 
xalmente concentrar 'os 
incentivos fiscais — 
Sujam. Te'ra onde o 
Condepe faz milagres. 
..Ontem . era um área. 

bispo na Sudene. Hoje 
e um bispo na Ama- 

zônia Legal. Tudo 

• • 

	

,• 	• 

, 
távamos 

entusiasmo próprio 
e quem deseja 

.:51; algo, merecedores 	, 
esc fomos da confiança 
:; és- o Governo deposi- 
tsu em todos os empre-
sários da Amazônia, 
quando recebemos em 
nesses escritórios a vi- 
Ode do padre Pedro Ca. 
eaidáliga, hoje bispo de 

. São Felix, no Estado Ge 
Mato Grosso. 

Ele pedia que doãsse. 
MOS uma área de 4,5 
quilômetros de compri-
mento por 2,5 de lar-
:ura, para que os mora-
eerss de Serra Nova pu-
j:eseen ter um local 
Permanente de Cultura. 

CO padre Pedro 
eue as suas pretensões 

„, poderiam ser aten-
,:as, pois o  total da 

„s.ba estava incorpora-
a um projeto de 

rc.occuária, pro; eto 
C310 que estava sendo 
;-:,»adc para a Sudan-: 
;„ er:anto, a totalidade 

perten.- 
c ele. 

satisfeito, bastan. 

na cara do Governo, 
,num desafio à Re.volu-
çãe. Vejam só o depoi-
mento de José Ribeiro 
Leme, da E3orclon, que 
tentava impedir, por 
parte do bispo de São 
C:elix, a invasão da suas 
tz.,,rras, onde instala um 
iricer;fico: 

maior verconha ceo 
poderia impingir 

_„,„,,.-•• 
oovo. A;er,-1 c-au„e. 
mentário perigoso e não 
próprio de um sacerdo-

Le, outros foram felto.s., 

roce por encerrada sua..„ tos 
visita e qualquer elléJo- 	• Acreditam-30 

212° Cato 
go. Pedi a ele que se re- 
tirasse, ocasião em 	r ele, padre, nos arned_ereto para que: os se. 

• „nhores da AseeciaçLlo 
dos 'r:rapresárics ela 

• Amazônia aia5crsa  
um trabalho, e colerern, 
Oro L'efinitivc, doe auto- 
ridadaa cornos:tentes . 	, 
u'rna ação re:-,:árgica, 
fim de dar paradeiro 2, 

ELL,  

momento em que de: da srumder " eiama 

est,  rn 	 e., 	 -• 
yerr,c,.. e.s:zya 

1,w,, ,'arrn 
31055 para çcvoar 

csscs moradoras a-ma 
eram ciai-mentes já as. 	pois, 
corragados .  
Cll a fora aquo da  
neira alguma 
abandonar o loca 
tinham corno 

Depois da mais au.gu 
comentários dssegreol 
vais de sua parta, sLgs-

••• rimos ao padre Pauro 
Cetsaidaliga que 

curasse o :nora, para 
que acua fieis - c•c:•-
sem ancaminfeadse 
Transamazónica., 
o Governo estava dar. 
do todas as facilidade:e 
possíveis para icaplc.e. 
tar núc,cos aro torno da 
rn eOrna • Era uma

tunidade idaat, o fr. a .2 
ales poderiam sor pro-
prietários e não irJ'[..-_S.,-
res de propriJeclacia 
ticular." 

' 

;.; 
Piaso aa 

fá dias zes".,e z 

syldsn- 
. cs 	 sL'e- 

ve:-elvos de b:s,--;-) 
São Follb:, e ito eó 
ataca os 	'resárics 

Amaaônia, como o,-
:sr;o Savorao 

: COU eclético e disse cue 

cortar J., 
a. que tonn'oe,-a. 	:mar:- 
dado um  
pcliclal com o obje:lvut) 

eo.de 

que foram. pura o Arnaz3nia 	; 
a:-e,rps,Jndo a uma cor:voe:aça° do ,;,...-:cvarno reVolu- 

; 

=nardo, oso os mesmos que Urn dia irj,5 desbravar 
SS .572.,51e02 da Tranearnazónica. Os Da Piva,

as  
	DS • 

S-ordon, oo filarcelo, cs ;Imelda Prado, 
GE 2::95if;770, os Afj,92, tantos outros bandeirantas, 

a-vorcaçã:odo mato, o instinto do CO,!CriiZad0i, 
aV2i- j,,' do pioneiro. (0veIhujyaIo Grosso ISrn-

s ,:', S.0010niZadOrGS da marca do Sachara 
Safamane, 	.4quidadana.)Ouslquer deles tem dl-
nheiro ;cara leVar o ra2:`3 da vfda de papo oro ar 
O/ fazonao a ,o.cre aerea Edo ou 5. Paulo—PaYiJ, 

--iaforrr,ar-se em milionários parasitas. Er n vez 
, acreditando na promessa da '7:evo/Lição, 121-

gt.,:9 os tempos do Francisco o'Lifião, do pe-
//uno e do .9.,'•!ros enganadores e domd:sogos 

aeyiaro passado — ernbrenharam-so na seiva, 
abriram fazendas, eems-eaem tec,tcim de  avião, piar:. 
fOram bois como quom planta civilização. No seu 

rastro 'liDfain os semeadores da desordem, da ba- 

LT,O 	
cefa'o se reti- 

°o plopeiros. O Ornato 	vorideu e Sjij- 
,.7ÇU a 8:,,.4,2.ngefro, a maior fazenda do criação 

do, mundo, que ele abriu na floresta vir,çem. DAI. 

me/da Prado lá se foi. Pião tardam a perda os 62-

leaenca missionários da oca igreja. Tudo isso 
ce.-,eo se es •J7,=r:QO acom ,̂ '—^m antes do 'IL,J=. 

eidaam /É. fIxia trafamanto humano de pm 
má0  compre-Isco das 

.2 lel seja. cumprida. Mas — 
antes que :me chamem de Cassandra e que um
Carril 

	; 
Ca ,odivora se encrave definitivamento. a al-

guns km da Orosilia — /ave a Revciu,-;ão até 
j. . 

ri'D Seu Ktricio e companheiro de ideal, 

David Nasser. 



VORADA . 

. 	oJh dd‘ Prelazia de Sã. ri 

Own-w. 

PENTEC=S-  gINDA DO r5PiRTTO. UNa'.0 • 

Cf4.1~04---elu.r.gia da P6,scoa 	 % 
.*.tp"pensado na presença do Cristo ressuscitado,. vivo e glorioso no 

w3io de rAs, 	 , 1.:: - 
6, tomo%) ecompanbado a. vida 'dos primeiros cristZes, os primeiros pw.54502 

de i'greja, o povó de DOUS reunido pelo Crittol 	. • 
* temos visto co.mo esses primeiros seguidores do JerAÀS levevemAtmal 

da def.6 e.de-bnidade; como precisavam enfrentar -perseguições o- 
-frimentoude todo o jeito; 	 . 	, 

... 	
• 

temos contempledo.a coregem dos apóstolos diante das autoridades que. 
queriam impod.T.-los de falarem o nome de jeSuS0 . 
• Nestes pr6x5mos dias celebraremos a reste 512,,,Rnk27 

4.7 	ortens, ijc,-* cre viií-c1W-JO -Ji=0-ant-U so-;'c;:..e e 
,g--, 	Va comunidade cristã.rounida em Jerusel4mi  - • 

'-,--, . 4 E celebrando Pentecostes, entenderemos que e Uni 
de, a alegria, a coregem dos primeiros cristãos, tp Olifli::. 

' - • 	 gelho anunciado a todos os povos, tudo isso 6 obra

. 	

'etr) 

 O ç-? 	,tit fro• de Jesus cristo, =sente 	o . nq se 

p 	
( 	Da 	a cada crista() no 	cre ntos, ..PpoipalmOnt0 

ftgr ,_ 
0.,.. i.ti.... ......., ....... ,.=,.... 

- 

	

( 	nd batiUmó e cenfirmação, o.Espírít-ã santo, que-6 
Q 

 
• t-do 	. o sae  

_t\... ti) de liberdade, nos ajuda a nos libertar do tOd0 át040 as 
toda escravidão, de todo pecado. 	. 	-- 	• 

	

' Soffiente pox-ele 4 possível viver na fiddlideão, na 	
. 

pnzi ria, caridade. 	 . 	 . . 	. 
t •TandO o Espírito de Cristo em nós, devamos vitori dtá 

acordo com osso Espírito, hoje, aqui, nas nossas )uia. t 
corí9a ontt-30, nós dtas de Pentecosten, vivia .nrJnela Inn 
re comunidade de igreja;. É o.  besmn Espírito de Jesus 
ressuscitado que vive em nós e nouconduz. - 

N 

  

O DE * 

 

     

      

• /ipês' inte_ent's '4.2 generoso sevziçck_aoS 1441,0_5..0 -sertnidon,_ 

LIPelegg.D. &0- Superior Tribo.1 Militar, o Padre Francisco foi 
anç.', de processo, um ano de prisgo-e quari'díj Uno tIV-

ffs.nalpente 'absolvido da condenação injusta U dez anos dE).-pri 
tg4: 	 • 

Por4m e nosso Francisco, absolvido pelo Superia Tribu*._ 
IttalMiliter, foi óbrigado a sair imediatamente de Campo tan 
de para a Frariça,.som poder nos visitar, sem poder pisar se: . _ 

7 quer emrSanta Terezinha._ 	 ' 
Qualquer um compreenderá que mais ume vez não sa fez 

jusíiça. TOdos nós sabem:s o acdmulo de pressóoS e de ints... 
resses.que se vem movimentado sordidamente em torno desse 	• 
Uhge processo. 

Logo main nosso Bispo Pedro escrevera dando 9siores es-. 
plarecimentts. De qualquer forma, nós que ficamos,._continue:. 
tomos a luta do Padre Francisco-, porque ela no foi termina:1E3-i 

• ainda ao se fez justiça para os posseiros do nosso sartNo. 
Queremos ser fidis.  apesar do risco, ao mesmo evangelho que. _ 

.levoU o Padre Francisco N priSZO e ao sfastpmente de nós. 	4 
• 

_ 
Para nós, o l'adre Francisco no foi embora: ele está na 

. nossa oreoge, ele anima o nosso compromieSo. 
• 



nirnm -se em Santa Terezinha nosso 
DO 
	 e nlguns membros da-eqüipa 

pnstor -.J. mais ligados ao trabalho 
os índios, 	• . 

Era preciso tratar dos problona 
que vivem' es aldeias de nossa Prola 
-e planejar a parte que nos cabo no 
viço aos nossos irmaos índios. 

Dom Tomjs .Balduino, membro do C!.- • 
selha Indigenista Missionório 
também participou.  desse encontro, 
ocasio regressava, juntamente com c,  
chefe dos Tapirapó Tx71k.olit:mpene, 	o 
Luiz, professor da aldois2  da primei-
ra Assemblóia de chefes indígenas ce-
lebrada em Diamantino. 

) 	! 
!I' 

• "" 

• 1:14 bem pouco tempo PontirstSpolis 
foi o local escolhido para um grande 
espetáculo de promessas: 	. 
seria terra legalizada, serie uff,-
perativn agrícola, sQria todo um aqui.--
pamento para educaçgo... 

.Infelizmente-tudo ngo passou 
uma comódin: a'cooperativp morreu en-
tes de nascer; e escola está em sit. 
çao sumamente precária e nem a metade- - 

das. crianças está estudando. 
E as terras? 

'Altos funcionários da Suitmissú (.07' 
titulam apertando os posseiros. O pouc 
de terra que ainda restaria ao povo cr,:,  
tá sendo alvo de divisões fraudulenta5:: 

o povo continua sendo violado 
seu direito fundamental de viver. 

- 	.2‘• 
Tw-b".  

PONTINÓPOLIS •- DR NOVO O ASSUNm0 TE 

„ 

. 	7) K...7':i  
• i 4.',.-..:...... ; .. 

i  
- 

• , 	. 	 ii..,,,k..),..1 e - • ; r , 	 . 
,-,1, r`,111  0, 	”.” 7 , ... 	 . 

...- 

	

,.., ( .....- 	 Non dias 20, 21.0 .22 de•abrl.,/-,:r.i O inverno J6 
• t~4-durento esse tempo 	d.i.versas ra- 

r 

• toes: as chuvas forem !Al pouco exagera 
r . 	 das noste ano e houve nchentus; casas a 

rincades, touits laVour, perdida, muita fe: 
Ire c sobretudo mit] isolamento pur fel- 
• ta de entradas que n.a,eçam ete nome, 
Tres Eleges sem sombve de.C;ntbusi 

O povo de Serra Nova, sem. ronduçao • 
110~ durante todo o ...nverno, comPleta-
,,t2GrIto descx,ent‘ das peas-)es encammgadas 
- 40 bem palio°, exprimiu ass:'..m o seu dó- 
tabefol 

Faizmente ai vem o Sr, „.- ulho, e cem 
: 0 MOU sol seca aN-:: estradas, Depois dolo' 

- 1M/n . 0 Sr. trostá e tamb6m o Sr. Setembro. 
São Os dnícos Senhores que ligam para o 
POIO. Ilue quando eles forem embora de no 
vor  oomeça tudo outra vez: o isolamento; 
e fOru, a febrJ, a imposibilida:le d3 se. 
chegar .ató aos hospitais'. 

E e estória vai se repetindo mais um 
anot durante o verõo as w-Squina no cho 

8 se chegam, é para SG7CVÇOS de - 
. 	particulares, como no ano passejo ou pa- 

ro carriços mal feitos, que no .ancasca-- 
direito, que no fil=1 
ó aterrem os lugares ,,lagailiços. 

Qu 	chegar'o inverno novamente na. 
da ao poder ,  
:Conste isto como relgrir.e.go sdria-h-

-GrOntle pnre es eutorids rsronr!iveis.. 

E.A.A. DUAS IRMIS NAIWIPE PASTORAL 

'A COOperativá de saddo de Santa Te- - 
retibha- esté funcionando bem mesmo: "P-as- 
ta de cem o ndmere de sói.os, 

Por pausa disso, e Iria Edna est4 
' contando agora com uma nova colaboradora:. 
• lYnne Bertilao 

Tambdm o pesoal,de Ribeirgo recebe-
em sua equiPe- n Irmg Efiçía; ambas - 

visram 40 Paraná a serviço dc,po-;:e desta 
Prelazia. 

0/4.112-DA PAMP;IA 
••• 	.. 	-4 ,- 	

". 	11 

EM todo o mundo se celehte'durante 1974 o"Ano da Populaçao". • Por causa disto . 
e Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil decidiu celebrar no paíso .Arlo dn Pamf.--
lia. Para nós 4 muito import.Irrál pensar nesse tema, porque no nosso serrOh.á 
tn3 famílias aue vivem na Ins 	-r 	. euança- sem torra, sem escola, sem assist.e.ncia m-- -_.,.. --Ir-- - 
. dica, sem gRrentias no irabalho; ta

.
ntas que,  vivem na desuniao: marido lergado

lber largada, filhes sem pals„. tantas que ainde. n7;6 sentiram a dignidade o , 
alegria de uma família verdadliramlet2 crista.  

• " '• 	........ 	. ..... .... 	. 	................................... 	•": . 	.... 	- 	... ....... 
.... 

... 

.,:;:..'PENTECOSTES 6 a festa O: manifestço ea ijreja. 
--1.2-Diaa bons estes de PLNIECOSTES para meditar, para sentir, para 
/ 	'"-...trist.pr o toma dc nor::-- e Assembléia: SOMOS A IGREJA, SOMOS O POVO DE 

•-•••••-•- 	...... 
••• 

Jkt 



JORNAL DE BRASÍLIA — 28/05/74 

Padre Jentel, 

libertado, já 

está na França 
Viajou domingo de regresso à 

França o padre Francisco Jentel, liberta-
do quinta-feira à noite da prisão de 
Campo Grande, onde vinha cumprindo 
pena de dez anos em virtude de con-
denação pela Justiça Militar de Mato 
Grosso. 

A libertdção do sacerdote francês 
foi ordenadd pelo Superior Tribunal 
Militar, que na terça-feira passada o 
absolveu por unanimidade de votos da 
acusação de incitamento à subversão, 
julgando-se incompetente para decidir 
sobre seu caso, que assim, passou à 
Justiça comum. 



- 
iy\N\  

-,À 

• 

*". • 

."Agósto ds 2.74 . 	, 
• . 	: 

 

(301.A, 

, ""••• • . 

  

u-s1 	 ),,sy  , I ,• ./ 	• 	"\ 

	

11 	 l) 	/-1- \̀--\\ 	) • : 	 )? 	‘'s L. — 

Folha da Prelazia de São Félix — 

• • ••'. 	 . 	• 	• 	. 

	

MUITOS, TSTULOS E UMA' Ork5dIA 	MAE DE JESUS,  ME DA IGREJ.A 

;••••••-- 

- 
- ..que•sè firmava. na  *fé 49. .Cristo N..-J-stl.S. citei'do;:ma.  riai-se-  n-Chlava no meio dos .,A,p6sto - 

los. •:Rezando oám.;de's-,-7.-tortalecC'endoga,•-:..-eldAnentand-b•-sua-.:e.  sF;orançp'. 	' 
-qi3ando, i eia n-lor 4p 	..-, j_s o, . Elt. foi glorificada, os eristgos continua-

ram n.'COntar com a sua proteçao, a ver nela a' Me que se faz • presente em todas vi 
mil doe filhos, que procuram ,viVer n. Vida do . seu -Filho, Jesus. 
IE. 

• -.. • 	 :.• •,: -- -E Wa exuberncin de sua f6 os 
• • 	 0 

e 	 r a ni .e....cla-o a Maria muitos títulos -qUe' expressam 
..: 	.........--- 	.. ----• . --crif:e-rentes raist6rioa  da vida de Nossa Senho 	. -- ra, 

..- 

---"---- 	.1.4/ 	COMO "Imaculada Conceiç-ao", "Santíssima Virgem", 
--- . 	1 	• . 	. 	_. 	- 	„... 	• 	 - 

/,\.. I 	;;,...,•_:•_-.:;--;---:---1'.Assunçaouou.imploram sua proteçao para um  lu- 
i (2' 	i 	 . • ••• 	para tiMa cOmunidride, para sima situriao par- ,,) ; f_ \/ . I : .- •,-: " tieular,  coo,  'Nossa Senhora de LOu.rdes". "Nossa 

• I. //d• li•• 	I 

	

. . • • ./ •''.> --• 
	Simh br rt Aparetida",,  "Nossa Senhora da Guia", "Lr • .... _;.....,--- 	. 	.:.''  

- 	 liprtadore c1.6-s ' cativos% •-"EStrela do Mar", "Nossa 
•• 	.....- 	, 	.- • .--- -`, -• '. Sennora 'dos-  posseiros"....' ': 	. 	•,, .- 	- 
" 	• 	• :- !t..., 	 . 

:.,.-..... . 	ogu, país, Cada povo, cada epooa, conPorme 
L -- 	 :às diunst;incias, foi aumentando esta ladainha 

•,•• 
• -Discípulos e -de 'todos "ps. hemerú-',. 	-••• 	• •• 	• 	. 	' 

No -  dia de .Peraecostçs,  - solene -manfes-ÉheSó..,ão Espfri.tp. Santo sobre a Igroja, 

;Maria, :moça de " Nazar6, foi escolhida Por Deus para ser , a Mae s..de Jesus., fxr nes- 
sieá esperado, o :3elvaeior db'iriuna.R.,,.E - sondo 	do' (rito,  Tronco do.  • Novo Ptwo 
de Dois, Maria naturalmente pa'Sà.ava- 	taMb6m 5173e e Prot'etoraHde'SS'e Pov'o; á I- . 	. 

„.• 	, 	•• 	 • 	 ' 
igwreja  de Jesus ,ertst'é• foi,sempre, ,Marca„da pela.  presença, do Nossa....Benho:•?ao  

Na-truz, vates de :morrer Cristo .correirmoti.  esta mirisgo' 'do Maria comolilee doa 

'N• 

- • 

• .. 	'de títulos. 	• 

h 

PÉLIX,*. in-COie 	rde'• -0,gostoy,...00leb`ra ne;froutiçno" 	NossaSenhor a.  ; . 	• 	. 

_.-,einda cara'nhainds •aqui. 'ria' terra, *Çl.a. not-njuda a Aerr,  fiels ao Evangelho , de JesUs-'-'; 
. • • • 	•• 	- 

' LÚCiÁRA,_no dia 28-4O agosto,' inVáda Noeson'hiona-daS .Gra2.22, • 
Ideria, dando-nos .3d0Us Cr4.stor ilos.:tprz  ;:vádti'd-tj Deus,-  a Graça de Deus. Por . 	 - 

isso a chamadea-Nae,da' 	 Senhor-ã der Graças. 

,..seir'õà.";.£ para eln cantai _"er minha .1112.5.sa2.Senhora, /...radroeira de todo rinc5o1../ . 
direitos do tes-Ef•-'6-so'brevivencin, deu a Maria o t:auI61'de.  "Nossa Senhora dos Pos 

acompanhai.' nesta-hor /:-4,•;:sdÁk--l-u-ta."-Polo- 	/ ]ai-nos Deus, Noasa •Senhbr a / 

• '• • O.  .p.oxoado. 	S'err if7n, ar_nr t ad.6 de Cercas sparreromar=m-  violado cm seus 
PtRRA. NOVA--Ino *dia' 8 de--.s..atem-Vro;',:f.e'Corr:C • 	ãonl-io:ra dos Posseiros. 

o af;aselhal .nosso 	• 	
• 

• LAGO GRNDE, j 6 no extremo da Prèlazia.,...quase"'no Partl, celebra 'seus feste- 
jos 	do ...Nossa 	Senhora do 	Nr.z.rxdj;  no in 8 dS seo.,..,• 

Maria ., -.mulher do povo,...- simprea-  e • tratialha'éteira, carTe de família, 6 modelo e" 
força do .t.pah vida bumildkj'-'e sincora. 	 . , 

• 

. 	• 	• 	 • 

Alegre, como outros. patrimOnioá •irM7•;os.;•ftn.ii.  sofrido e ambiçgo e as 
erbitrnriodFiden '40;j que se. julé,ntri, donos.-dn t'er-ra e senhores dos seus semolhant os. 
E por isso temntidalnibdm, 'como. todos eles, n fofne 11.•••-,Tstiça  e de Libertas:no. 

• -.• 	. :-•• 	 . 
- 	 • 

Eal nosee Prelazia,. v6rlas 'CoMunidades celebrem' àeus festejos, nestes meses 

• -.,-..•;;Marise; ji5.:à1.6rif.icade nos Ç6t..s, • 6 ui sinel •ddri,e/in.22 para todos os que* • 

',POWPO ,ALEGRE clorificn 	 no dia 24 de setembro, 
que 6 uma. data .em-'que, desde' antigUid.ide se venera 'a Nossa-Senhora como "Liberta-
dora dos "ohtivosró  • , 

••• • 

• 

a 

de agosto e seteMbrloriflehndO:,a .1)eilva l• na Me de Jesus „, coM •ti cianníA f6., de 
:•• 	-• ferentes-tos  

• • • 

••: 

--xsE-14 	8 8 8 
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HOSPITAL DO INDIcil  

rni  
.‘ 

7, 
C-3 

- 
Nossod lrmgos ./lcdo.-róliwairâvmãzfiloud,nnitsutfaipresença amiga: urna Irma (In 

feri:mira no Hospltal u;ià 	i' 1111a do Bananat. 	 . 
upditiál...24...1444.4.......à'jjI . o ,-4.1 	zulujj1  que,  . .9. „,„41, nm,,Zgaajmaw:1 	 - 

	

- 	_. 
c1adaNA. 	vaa.  f'11-'' - nr. ' rrr 	

;.-3 	 Ue 
r .• 

,_ 1  

.. . 	. 	'W.I2g....e' i'l:":fl-c) 	:" IT:2.1 	1.  02;/-1  (11141à~írrnZjegliW ii1/1111~01 	 t jhT  

1W.U11U. 	 . 

	

. 	Neje esnorwee v*,  :;arr 1i mas os índios contmHeom um. maior respeito o 
maior amizade por.part (:, tr.,c. auter::dados à 'novo 

wea~adwaerawar~-~k~~~m~u~paneetlimmee ....5*" 

POSTO DE  SAUDE DESXC:P1:1,IX ... 	____________•••• _ 
• Atendimento -Nd g.ls!.ane 

. 	 . . . . 	Drc  11.)wero está 'p 	rindoo atendl_mento sãs mu.- 
'heras cer:tautes no Posto .'•P ,3j,Li c  Pi”-Li. 1() ser determinado um dia na semana, 
que_oportt=me-nte ..erá Ltova ir'zcadõ, . 	 A 

. 	Tod!:,  gestns poder ce apesentar, no Posto, a_partlr_do terceiro mós..., e 
terá direito n urfir coneult,,  r•en.i i-r-tui'.1- ';.- 	,./.-',' -, r -fer no m6dico dará .. 	....__. 	.. 	.. 	. 1 . 	,.._±..,_.,., 	...j• , \ 	. . ,..., .1- • 	• 	.:. ,• 	..- 	... I • 

h mao witoz- secu-1';:na (',11:ef,ale -1 góataça:, e p‘id.,.:, 	p:s-v3ni-la de perigos et6 graves. 

Ille fort.l2:2-.W%0P=n (:1;:::J.:,:j.,.%=:At:;n2=2:i%anica. . 
.. 	 lnclusi ..... 

a segunde done, no sótimo wt-e, e a tercelra nu oit -o;  Essa vacin:: 4 para erlminar 
, 

O perigr, à,: 1,5G2no umlitc), fl;i1 conhádo ::omo nal àé sStimo 
: 	. 

Palba ao E3-Aa(o ...._..•._____ __..... ••_•• . 
..: 	 1.,171enten.'„:2 u Edu aund cont=tou algum como auxi- 

. 	• . liar para o resto . de Sadac :'(-: S*:'.o Kils, As:: 4 atnentes que por 1e pisaremnun- 
ca foram contz-ni-Eda:-; -:, rtrso .,..,i.ndo elento, tIvei:ar que abandonar o cargo° 

	

.-- 	Icilmontow)x. f-' i;' c.c condi.c.Jos,ee fur.:-.ionPmento, o ..RJY:ORAL cortou O A 
convenio que mant-tah ecrn e:-;.,v ..;.?u 	t'.,..ansfe•rin:Jc:-o para o IfespitaluSao Thom6"0  

ATENDIMENTO CRI.T114'0 	il,'..S TE TH/R,ADORES.  
111,6/••• +•••—*. w..., 

Por cwea desu conve';niu c..i.e,  FUYRJRAL, c "Hospital Srto Thom6", de Sg,o -P6- 
.. 

lix, passa a atender grrial-i•=nte co l!-Iv-:-;Iducl's fracos de recursos, os posseiros 
O suas-famlifas tcdos os !-Jr:men to Ç.:ampo quo so pobres e não 'crabalham em Geena ' — 
nhias ou 1'a2.t3adne 	• 	 - 

rEaUti .!.!;,..nd,:tme,ito :xeede•ect:sultás, tratamentos comuns de maleita,ver .... 

lie
inose, pxut!fánt::; des.id:at;.!ç;ie,01..-0  e oirurgas de urancia.. Naturalmente os in-
°rosados dovn:n .t.c ,,,p,reent .i 	:-.1 documentaçJi.ot, 

~ 

 

• FESTA DO"PITWRi, ENCONTRO  DOS IRMIÇOS 

   

lar..as..comunida4i-; tj SAOP-.ELL:;„ 1,11ARk, SA0 ii&k,  DO jAVA11, SERRA NOVAJJAGO GRAN 
.DE e PORTÕ !..LEURF 	 fo.ytejuo, 	 - 

Duaute este,-; me-.:es,dè :-,,susto e Setembro. sPoca bua de seca para se via ... 

u~lo 	febtri: GC i'V.71ànzr_z só retinem para, juntos, dar graças a 
Deus g pedir a':-;.votoçâo áo 	 ano; para se celebrar a Eucaristia, que 6 a 
erand0 Fef-A'jl Cos c:rjetqc pc:i.que 6 a .Pãs,:oa de Jesus 	se encontra: e animar 
ate EIOÊ OW:'roV:nn lUtr4  C nn Fspec;lnça Ca vida:  

,ao 	 Nova e Porto Alefire celebram sua novena, goto a 
no, em Zt-gPeja 	 ;',cera Ne:yr, e Porto Alegre com a satisfaça° de ter si— 

do o pr5wio 	quen const.pol.:t ít-Ju "local de craçgo e de encontro.' 
Em 	OJoo ao jOvri 	 elebraç'je o Pc. Leo,: Sabemos que o rtSt 

VO do lugar: i.,ste- (.5.iórendo onfr,entr de uma - vez a constraçgo de sua igreja, para 
a qual jrlY 	uma be-, ql.tnrti.:=.-looadad;:. nos anos anuiriores, . 
• COM') 	egettl 	c,^niri;) dos•restejos, nasces lugaree "'lavertt BATIZADOSI .. • 
00m fl icvii prepanc, 

MAIS TEaRk 1MS GAIX); 	O=IRO Se PARA 'OS G=ES 
ISSO NÃO É PPOGRUS(. 	 •••••,.. 

IHAA REG1X, 	;.(5 PtiO=RAS,I. 
QUANDO O 1)ESe;v+VOiwt.dT0 É r,W MOS E PARA TODOS.' , 

-4.SET74 	8 788 
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"AVISO URGENTE AOS POSSEIROS DA REGI-ÃO" _ 

Com esse título, numa folha de "ALVORADA", 
de 6 do agosto, esta se'dondo ama orientaçito aos posseiros da nossa rogio, nota 
hora decisiva para eles. 

Infelizmente, Os donos da política, do podcr e do dinheiro, se interessam 
bom pouco poios posseiros e pelos outros pobres. 

Se osso folha do "AVISO URGENTE..on explica para os posseiros os passos da 
discriminaçao que o INCRA esta fazendo, no 6 porque concordomos com osso polni-
ca de fnvor-ao Latifdndio que acabar deixando milhares de famílias desta Amnz. - 
nis-Iogal.som terras e sem rumo; 6 s6 para acompanhar o povo dos possoiros trimb6m 
neste beco sem soída cá que os coloca uma Lei injusta. 

Nosso bispo Pedro dizia, estos dias, para um funcion6rio do INCRA, de boa 
vontade; "Voce's cstgo expedindo o atestado de óbito do povo dos-  possoiron". 

E é por causa disso que a folha conclui dizendo,- em letras maidsculas 
n verdadeira Lei e o justo Direito; 
"DE TODO JEITO É BOM NO ESQUECER QUE DEUS PEZ A TERRA PARA TODOS, 
E NUNCA SERf JUSTO QUE MUITOS. FIQUEM SEM TERRA NENHUMA 
ENQUANTO ALGUNS POUCOS TM  TERRA DEMAIS". 

4.2ual. 6 

OUTRA VEZ, A- AZULONA  

Os possoiros da Azulona que já os-
to abusados de arbitrariedades, foram 
ngorn surpreendidos por outra fortol pro 
meditada, pressno. O dono da AGROPASA 
pediu o conseguiu do Chefe do Regional 
do INCRA uma equipe.  técnica para apres-
sar a salda dos posseiros da drea. 

*Os moradores sentiram-se desnorte-
ados. Por um lado, tinham recebido 0-
rientaglo do INCRA de Sgo Fdlix o sabi-
am que a "Primeira Discriminaçgonao a- 

liktinge sua éreo.. 
Por outro lede, viam o INCRA acom-

panhado de opressores conhecidos demais 
• esbutavam umas propostas que ofendiam 
tanto os direitos de sobroviv'encia como 
e moral4 	A 

Por três vezos, OS "donos" e o IN-
CRA tentaram reunir o PoVoi PodCdá doiVi 
dores participaram dessas reunigeãi pcs*: 
r6m, mais alguns, cansados de tanta lu-
ta e som nenhum amparo legal, aceitaram 
e mísera indenizaçao que os condonar'l n 
rodor,:com tantos outros, sem cho e són 
futuro, 

SANTO ANTÔNIO 

No dia 3 do julho pp,, 11 possel 
ros de Santo Antonio e proximidades, 
entregaram ao INCRA de Sgo.  Félix um 
relatório assinado, que elos'intitula 
ram "Notícia do perseguiçgo". 

Prata-se de violenta pronàgo foi 
ta a um deles polo Gerente da Fazend-a.  
dos Abdalla, Sr. D5eio Folipo, o Vice 
Prefeito do Município, Sr. Limoeiro, 
o o Delegado de Polícia de glo P6lix, 
Sr. Waldir Teixeira Silva. 

No final do relattx50-Cie le; 
"Ws todos Sentimos a dor uns 

dos outros ento esperamos que o IN. 
CRIS. tome providencia para proteger Oa 
direit'os dos pobres posseiros humilha 
dos e desamparados. 	• 

O que aconteceu com n X. noonto-
do com muitos outros que tnmbdm nós 
sabemos i Nós no podemos ficar quie-
tos oom essa injustiçaio foi por isso  
que nós todos ficamos parado b no ser-
viço nestes dias e viemos procurar a 
Lei que nos defenda. A Lei que venha 
libertar a nossa terra própria". • 

REUNIXO DA EOUIPE PASTORAL DA PRELAZIA  

Nos dltimos dias de julho n equipe pastoral da Prelazia reuniu-se em San- . 
ta Terezinhn, para nvnlir c trabalho, planejar e partilhar lutas e esperanças, 
no estudo o na oraço comunittlrins. 

Participou da reuni:io um rapaz, próximo a orclenar-se sacerdoto, Jos6 
quo.aciabn de ehewar da Espanha, para integrar a nossa equipe. Nestes meses 

próximos estnrti estldando portugu'es, e no ano que vem estnrS no meio de nós. 
Entre os nssuntos Importantes da reuniao, tratou-se novamente da PRIMEI-

RA ASSEMBLÉIA DA PRELAZIA crie ser6 realizada nos dias 271  28 o 29 de tetombro em 

. Stmta Terezinha. C tema 6 o.nosso temo do ano; "IGREJA, POVO DE DEUS". 

-4.5E174 	8788 
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O mos do novembro ao abro com a memória dos :-.:ortos o com 

rosts do t'ddos os santos, Uma só coisa para 02 que te:nbá'éserança. 
Infolizmonto, por suporstiçao,.por tradiçao popular o por 

ríatc do uma Pá ma.,is escIarecida,,temos nos apoCad,o (10MaiS ao aspecto flínebre j-a 

r.orte: Os cote palmos, as velas, os enpritos, o medo..?  .E temos osqueoido a roa:-
lidado em que jó vivem nossos defuntos, mareados Dolo Batismo,' filhos do.  Deus V::.:- 

vo o :rennunoitnclos com Cr:ito fler:,suncitado. 	• 	 •• 
A Igre:ja, por boca do Sao Joao, no livro•do Apocalipse,,nos 

-::•aa dos ,r,ovos Cós e da No..-a Toro,- da Jorusolóm celeste, onde vivem gloricsoS,
— . 

- c:on o Cordeiro, 'coço° aqueles quo-"foram.  Marcados com o carimbo de BCUD om suas 
tentas". Elos seGU'iram aqui na terra o caminho ãsp:ro das Binaventurancas, "pas-
sara corajosamento liola. grando tribulaç-doWo agora reinam com 'o Senhor. ,Para 

pra.  Elo "ser ã c? pastor deles o'os.guiará para as fontes das •áGaes da yidp'. E 
enxugará dos olhos deles toda lk;rima". 	 . . 

ir 
/ 

• , 

.ASS22.251,5.IA NACION)I. DM.  BISPOS .D0 BRASII, 

.: 	.140 final de'sotembro, em Santa Terezinha:,•nón zivemo!., 
J primeira asaembdia•da Prelazia. Ropresentant.os ddquase tcd.f.. - 

1 

1... comunidades, em nj.moro do 60, estivemos reundos nam clima de 2...-....- 
• "do aminác o .1.e PÓ, meditando a paróbola do .1.1.1re,nco 1) do:', ualhwi..?.  

sontindo-noa Igreja e nos compromotendo, ou name.dos nosso ir;:-.2-.), • - 	• 
-.• 	.eom os prob3.emas e as aspiraçoas da vida do poro da rogiao., 	„ 

l 	
nra p pae.na assembldin dp'lgreja-partillar de:Sao Pc•- ir.c.. 

.. 	p 	
• 	•. . 	

*PcdrO.. 	;''=:• 	..-:.: ,/,.• .r.:.". ,  -.; • -------• 	presidida pe'l.o nosso bispO: 	 :. . 	 . :. 	. 	.•... .,•• 	.:- 	•••,_. .. 	: 	. 	. 	 " 	 • ' 	• 	• 
. 	 . 	' 

..-•--Nesto ..-eDs - 	 3.9  ao J.o noycririrg., co (1:).n,  : 	ei*t a.  ?."(..: O1 2:_tnic.;::.:..,, .5.7- . . • 	 ., 	. 	.  
to tarao reunidos on .Assombl  	. 	 , 
Coral, ropr,sontando..todas as igrejas-particulares do Bras:-...1 -. -..o-

das•-as díoeoen o *.t-xelazias--. Encarregados por Doas para diri,7ir o 
SOU Povo., ou, biopos,'os postoros, no rounem pa:,:a tratar dos problc- 

.•• 	IUD2 0 das ns¡JirsçSes da :1:,5-1•0ja era anfoit o nact:tonal. O quo precisE., 
• •• „ o quo pretendo, 0 que .dovo fazer nesta hora a Igroja do Cristo'qe, .. 	. 	

está no '13:.-a.f.;:fl.,, 	. 	, . 	. 	. - 	' 	. 	• 	. 	. 	... 
• • 	 . • 	

..... 	le 

s  .Nensa osembióia coral cor4 ololi;a a nova prosic.onc-.2.a da Con-
forrincia iwicionnI (102 Isipos do )il. •' 

• . 
• ^ 
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W.ha'a flor no campo irmno • 
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•-• 
•••;..11-,n n 'broca no pau v-.i..inhorólha da firelazIa.  de São.  Félix. 

. 	' 
... 	• 

, 	 • 	 .....:: 

1.0.fincil do Outubro, os peo;-;Oiltos—da.rod'ondoza do Santa Torozinhal .do 
Lago Grand°, da Ponta dn ilha, do Antonio Rosa,. 'Cris6stomo, Lago do • . 
Arroz, Lagoa Grande, Lagoa da Jovitn, CapiJo.do rítariano, Boloza,Juruna, 
Ohnpnda do Areia, Capiío do Pedra, VarodSoUforam visitados polo ?adro 
25,1a11.1:.5;. :louvo colebres'do Eucaristia b natizados om todos 05:508 
lugaros, o bato-papo amigo. E o povo oxprossou mais uma voz suas .,. 
gons o suas osporanças. 	. • 	• 	• 	• • 	. 	 . . 	• 	i. 
• A um grupo de possoiros, no meio dos quais algum osmorocido aban-.-

donowalute da torra:o vondou a posso, oj.,,....,:wz,oncrovou osta oar. 
tn, quo transcrovomos,..para _liça° o estímulo do todos os possoiros. 	• _ 

• .. 	 • 	• 

..............1) 	 •,; .• . 	 • 	• 	 _ 	 . 
..., 	 • 

cG 	o, ii•;:re 4 c-,,,  . .s2 	ca-  tf.) 	40dt)s o ;:s, • n.o .5s •:;) 1 r)o ;:s ..._ 	i . P é, -,,!. 	• .1 	• 	) 	}- • 
• ••. • ..,-.•• - 

:.-: 	 . 	 ... • , • • 	 . 	• 	i , 	 . 	 ,.• • 
 • , .. 	• - . . 	'iDosoinva ir visító-los logo,:. maa-nNo posSo agora, porisso lhos . 

i • ODCWOVO acta cartno••• 	. 	 ,. 
• • 

• . 	
. Quando optivo_por aí., peia p-imoira •vo'r, em_1_972, fieuoi ontusias,,  

• . 

'nado cow:as possoas quo oncontri, com a disposioZo do trabalho, com os sor', 
. 	. 

. 	 -, 

	

. 	• 	 .. 

	

.- 	...v...Loosfo 	 do itos, com a Vonta 	do ir praa frento. 	. 
•! 	•• • • 	 . 	. 

. "E falei :Muitos vazas cm VOOOS, olojiando sowtrabnlho. • 

. 	.. 	 . 
••._... 	. 	De lã para cá tonho visitado a• todos algumas vozos,"consorvando • •• 

.,., 
• sompro a mesmo namiraono. • 	- 	 - 

: Mas tive  uma_grando deconço quando dois companheiros sous acaba- 
-. atn vonoonco o ga-i----,-.-,  CO ----, --,!.1-rii-,9 ou -noniio- jormrdo fo-a do • -,-.._.----....,• .,.._— 	•••• • -.1:_z•••••- 	•••-•-•-----._:•,.4..:J-.•..„:,„-,....—.,•:...:-,.......... __(........!........_:_-___:.____- 	• 

--.;•grao.ar  (muno ruo tnntos anos de sofrímonto do lutn c sncr%••ioic,J cur,..osx. 

• •B. ngora estou ouvindo dizor ruo hu vorios outros fazendo o moscoo  / I ..................... .ç 

N 	
4 

4 Xsto &-donais..) arrancar•o 	nao dn boca 	dos 	filhos pa,,-,:f2,2jo-ar nos on•. (> 
....~• 	

.............. 	 . 	....*-. 	 ........, •-•• 

ohorros. 5.: Uma grando falta do sontimento e de pensamento. .ezneo_q_sz2....p;  
...custou nada cstn terra.

.- 	
Nirgudm  mais se loMbra disto :.do quanto  

•-".pus.naç.  aaril na-n o 	a pto- 	coieat d ,3. .e um c:I.roi-.,o cue o W.A_E• 	 -,,aNa 	-I,o--- . 
.coj-Vbces co esquecem aos irmos (Ie Vecos cuo _coram prosos, a Var.JJ o.s,,an- . . . 	. 	 - 	 .. 
onoos, para consoáuir que cada um tívósSo um.podaço do chao ondo ao agase. 
.1har com sua fnmílin o assim garantir o dia do amanh71. . ' 	* . 	 __:_, .. 	 t 	. 	. 
; • 	. 	..Nno so.l(mbrnm do ano para consoguir *esta -torra -d :Po. rrancisoo-. 	.1. 

lri,but ou. •(.1.1.,:r1-  ri .t:  z). 	• .. n:..,...,... .....,,ic 	a, ....Lm.  , N.N.:R,  .......,.7::........1;:•..../M, 	,,....., • •../ . ........•••••-••41,.. ,1 ... .• 0,,..,,),,,..:s:V- .4:.•,=..rn.5.:.,...7 6.. 	1,  

10G) 	juOr.L.Gt, L..1 fli40 CO vnt,O.In O no-1 ,-)000 ...t.)L.0.1*::.:. 	JC.... 	: 
--*--r............--...^,,..w.,,,,„.,.„„„„—,.,„,   

'. vor.o novo do S;!nto Toroz::_nho 	tc.nca) ruo vjr-;n", ,),-,ro.r,:kln•tw,--c,  .. 	. •.• ..........1 	 •••••,Pe, ...4., - ...; 	,..-.• • 	, 	
M.... . •-• -, • N._ 	t- . 	a- .....— O ^. 

.e". 	 . 	 ., 	 • - 	.e: . 

.. 	• 

	

. 	Parcoo_quo  o ei".0.._éi  ontl-odc. rip,j.413-j,a.Go .vocesjx*ezondo'pensar. _, . 
sue-alguns mil cruzeiros WO nO!-_, d'ar..a• faiioidado. O dinhoiro na moo a- -- 

,• Cuba logo. .it terra duro:o pormanceol .O-6 foi-:tWde.trabalho para 
t/' 	

vocas,sou:S• 
t.7-',•filhos o soa netos.Daln vocas tiram o'do comor .o•vostuárib,o ro.r4dio,tudo,:, 

(". • 	• - •0 resultado disto 	vocos ao tornarempoocs des•fazondas,quepouan- • i 
. do ao•procisarom mais do soUs s•orviços, os dispensarElo. 
•%,..,...• 	E como vEo vivw.r? Sor!: sou futuro comer capim? Outra torra nao vai. . 
• L:or".ftoil oncontraw...A próxián torra quo vocas vZo oncontrar será só.setó - 

• ••- 	.:, palmos..-. 	 . • -. 	. 	••• ••• • . 	. 

	

.. 	Conto ouo só honra o ao proza ao fnz o ruo ale-uns*C.2,..,yoop fo- ___•• 	—........  • 	 , 	-,, 	 _ 	. 

	

. 	• 	xnm, ninto verc;onhn por conto aifa. '.ã tiilfi-g.r.:,nd-0 --A,t,çarl'oi-'..5s-in 
. ,--,..- ..... 	........................•••R 	

w. 

• O co::..pzintos ciuo 1:Into.:iutarc2...Sinto pena do seus filhos, pois vao ter 
. ouo•onfrentar uu,a vida do sujoioio.  muito mais dura do que vocas enfrenta-
ram, E sabondo quo soas país jogaram fora aquilo'quo lhes podorin dar um 
'conforto. 	. • 	. . 

. 	 . 	 - 

	

•• 	&o antes ou elogiava voces,ngora no - posso mais. •.A dározá que voo • . 
encontrar pela fronte os fará lembrar dO que nuorat.l. 	.. 	 • 

. 	.•. Um abraço forte nos quo ainda povianneewl fa:J.nzes,hrluo1oa que sob am  

.onror o que foi conquistado com dor o sacrifício. Que Da•derro sti 
abandontes graças sobro oston.o lhes da 	

us 	=
uma grande colheita. E:lhop gb*-1a : 

os olhos para ntio ontrurompor-osto caminho-do dostruiçíío." 	zi • j/ , 
• 

•  • • 	 • 	
• • 
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1. -As edições, de Set e Out 75,  do panfleto "AL 

P r• 1 Ino 	o 17,-v,r7N 1 	 r. 	n c-1 r;,(7.1' -r 	Arri 

	

átà./ 11J. 	 scguin 

te'S t5picos, -considerados de maior relevo: 

a. Setembro 75 (ANEXO A) 

- "Por informações seguras, tanto da Igre 

ja como do Governo, sabemos que está em andamento o processo de 

expulsão do BRASIL, do nosso bispo, Dom PEDRO CASALD'ALIGA"; 

- o Governo está considerando Dom PEDRO 

apenas como cidadão estrangeiro, não levando em conta o "seu 

caráter de bispo da Igreja"; 

- faz anos que Dom PEDRO vem sendo perse-

guido, "sempre por parte de autoridades locais, estaduais e fe 

derais; por parte de fazendeiros, militares, polícia, pollti-

eos e outros poderosos"; 

- entre as perseguições deenvolvidas cor 

tra o bispo espanhol são citadas: 

ciladas; calunias; riscos de morte; inva 

sC;es da casa e do arquivo do Lispo; 	pri são, ma], tratos e tor 



• 

• 

Vss.553,FM) 23 
turas sofridos por pessoas do povo, padres e colaboradores do 

bispo; prisão domiciliar e interrogatório pela Policia Fede-

ral; pressões de autoridades do Exercito, da Segurança, do En 

sino, da Saúde; fechamento de ambulatórios; impedimento de le 
A 

cionar; proibição de atendimento aos índios; ameaças aos parti 

cipantes de eventos programados pela Prelazia; 

- anteriormente o Governo quis expulsar 

o bispo e o Padre JENTEL foi condenado, passou um ano na ca-

deia e por "treita" foi afastado do BRASIL; 

- a campanha de difamação 

agravou-se ultimamente; 

- em 1973, "as forças da repressão" espa-

lharam covardemente em S7,0 FELIX em folheto calunioso; 

- recentemente, em Jul e Ago 75, o Delega 

do de Policia de S-Ab FELIX/MT e outros oficiais procuraram com 

insistência fotografar Dom PEDRO; 

- elementos oficiais alertaram o bispo de 

que a "sua vida corria perigo" e que poderia ser preso a qual-

quer momento; 

- o Presidente da FUNAI proibiu que 	Dom 

PEDRO e mais dois missionários entrem em áreas indígenas; 

- em defesa de Dom PEDRO, cuja expulsão 

seria "um fato muito grave, não somente para nossa Prelazia, 

mas tambem para toda a Igreja do BRASIL", a, Igreja de todo 	o 

BRASIL está reagindo. A presença de D. ALOISIO LORSCHEIDER, 

Presidente da CNBB, na sagração da Catedral, em 17 Ago, 	em 

SÃO FÉLIX, demonstra a "comunhão" da CNBB com o bispo CASAL-

DÁLIGA; 

- a Presidência da CNBB tomou uma atitu-

de oficial e publica contra o intento de expuls:ar Dom PEDRO; 

- varios bispos, por intermedio do Carde-

al ARNS, levaram ao Papa um documento de protesto, contra a ex 

pulsão. Nesse documento apontam as "grandes proporções 	das 

contra o bispo 

-tt f t- i 	• 
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conseqtencias negativas, no BRASIL e no exterior"; 	observam 

que "se a repressão oficial consegue atingir bispos" e "sinal 

mais do que claro, que ela vem impunemente esmagando", 	intime 

ros cidadãos aos quais "não assistem as mesmas possibilidades  

de sensibilizar e mobilizar a opinião pública" (grifo nosso); 

- muitos amigos de Dom PEDRO e da causa 

que defende estão se manifestando e como a "censura" corta 

a voz da Justiça e da Verdade, "a imprensa internacional já es 

tá tomando partido em favor desta justa causa"; 

- o motivo da perseguição e a defesa que 

faz dos oprimidos e a pregação que faz do Evangelho de Cristo, 

o Evangelho da Justiça e da Libertação; 

- o povo da Prelazia está devidamente in 

formado, não deve dar "ouvidos a boatos e fofocas" e deve man 

ter-se unido; e 

- mesmo que o bispo fosse expulso, Dom PE 

DRO continuarid sendo o -timico bispo iegitimo" da Prelazia, 

pois nenhum "poder deste mundo" pode tirar-lhe o caráter de bis 

Po• 

b. Outubro 75 (ANEXO :R) 

- Sabemos de fonte certa, que o processo 

existe. Entretanto, "autoridades do Governo Federal" desmenti 

ram perante a Presidencia da CNBB a existencia de qualquer amea 

ça de expulsão contra o bispo PEDRO. Será queo processo foi 

barrado? Será apenas uma espera?"; 

- sabemos agora, -Lambem, com maior clare-

za, que essa perseguição provm das grandes Companhias Agrope- 

cuárias, nacionais e multinacionais "acobertadas por 	certas  

autoridades civis e militares que lhes facilitam o jogo". Esse 

"jogo sujo" nao assombra a equipe da Prelazia de SÃO FkiI.X; 

o "ALVORADA" de Setembro espalhou-se por 

toda a região; 

+- dentro e fora do Pais muitos irmãos ma 

nifesta= a can solidariedadc ao bispo; 

I 	r], f ,,,?:::er- vt ,: ! 'iAt 	I 



= a imprensa nacional deu uma "boa cober- 

tura" e a imprensa nacional comunicou a noticia "dentro 	das 

limitaçOes da imprensa"; 

4- estão espalhando fofocas e ameaças para 

intimidar o povo: que os BUfalos carregarão todos os amigos do 

padre; desta vez a repressão será pior que em 73; que vão fe-

char a Igreja e prender os que estiverem dentro, porque os ami 

gos do padre são comunistas; no fim quem vai apanhar são os 

bobos amigos do padre; 

- a Igreja não depende dos poderes deste 

mundo. Ela se afirma com os poderes de Deus; 

mesmo expulso, Dom PEDRO, dentro ou fo 

ra do Pais continuaria sendo o "Unico bispo legitimo" da Prela 

010 	
zia de S7,0 FLIX; 	

4- a visita realizada em 29 Set à aldeia 

wrAPIRAP" por uma equipe da FUNAI, acompanhada por um diretor 

da uompanhia Tapiraguaia e ao Crie±e do Fosto indígena para tra 

tar da demarcação de terras e considerada pelo panfleto 	de 

ameaçadora, desrespeitosa e agressiva. 

..1‘. Os visitantes "caluniaram a proposta de 

demarcação da Reserva Tapirape, apresentada à FUNAI pela Asses 

soria para Terras indígenas do Conselho Indigenista Missioná-

rio (CIMI)"; 

- as irmãzinhas foram interrogadas com bas 

tante ignorância; 

= a Dra. GISELDA, da FUNAI, referindo-se 

ao bispo teria dito: "Quando o diabo não aparece, manda um se 

cretário 

4 os funciorArios da FUNAI fizeram ques-

tão de lembrar que pesava sobre o bispo um processo de expul-

são; 

- os tapirapes, depois dessa desagradavel 

visita, vem comentando a possibilidade de a Missão ser afasta-

da da aldeia; 

. t. 	
J'Cl.!-•1 
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4- comemorando a passagem da equip 	da 

FUNAI, o Chefe do Posto fez uma festa da qual participaram o 

gerente da Cia. TAPIRAGUAIA e um pastor americano da Igreja"No 

vas Tribos", de SANTA TEREZINHA; 

4,  a FUNAI contrariouo Art. 58 do Estatu-

to do índio, autorizando o pouso e a decolagem de aviOes de tu 

ristas no aeroporto da aldeia; 

4 Dom PEDRO e Dom TUMÁS BALDUINO, Presi-

dente do CIMI, "visitaram a aldeia para se informar oficialmen 

te de todo o acontecido"; 

o problema da região e de todo o BRASIL 

e a terra; 10 milhOes de famílias brasileiras ligadas à agri 

cultura estão sem terra ou sem terra suficiente para sobreviver; 

3/4 dos donos da terra possuem 62% da terra; 51% dos que culti 

vam a terra possuem apenas 3,4 da terra; . 

4- -  a Agricultura do BRASIL ocupa 13 milhOes 

Arn 	 -n4 	4  
LI1L1CLCA111-AJ, o numero 

de lavradores protegidos pelas Leis Trabalhistas e menor do que 

o Trámero de operários bem ou mal, amparados por essas leis; 

4. o INCRA paralisou-se na região? 	"Quem 

pressiona o INCRA? Que poderes estão interessados em abafar o 

pouco que ainda podia o INCRA fazer?"; 

- a todos os "desfalques da Administração 

Palica e à falta de comunicaçOes e de serviço" juntou-se, em 

LUCIARA, a salda dos posseiros; 

- os posseiros de CASCALHEIRA, depois de 

tantos "sofrimentos, ameaças e insolncias de fazendeiros, cor 

retores e polícia", decidiram mandar um abaixo-assinado ao Sr. 

Presidente da Reptilblica; e 

a Fazenda Santa Cruz despejou 40 peSes 

que tinham contratados para uma derrubada, colocando fogo nos 

barracos, ferramentos e serviços. Os peOs que estavam em SAN 

TA TEREZINHA, aguardando o acerto de contas foram roubados 	e 

espancados pela Pollcia. 

f's(Ii“r7 ti—Nj."Mr1;1., 



2. As ediçôes, de Set e Out 75, do panfleto "AL 

VORADA", conservam a caracterlstica dos anteriores: linguagem 

insolente; ataques levianos contra a dignidade de pessoas e Or 

gãos governamentais, citados nominalmente; mentiras e incita-

mento a revolta. 

-H- É notório que a área abrangida pela Prelazia 
de SÃO FÉLIX/MT apresenta problemas sócio-econômicas de vulto. 

Mas não serão as "dentilncias" e a atuação subversiva da equipe 

do Bispo CASALDÁLIGA que irão resolve-las. Vale observar que 

e nas áreas problemas que os marxistas colhem melhores resulta 

dos em sua atuação deleteria, o que explica a projeção alcança 

da pelo Bispo de SÃO AUX. 
t Registra-se, finalmente que o panfleto "ALVO 

RADA" confirma a entrega ao Papa de um documento elaborado por 

alguns bispos defendendo Dom PEDRO CASALDLIGA, ao mesmo 	tem 

po, que acusa a "'repressão oficial" (ANEXO A) e revela que 	o 

Bispo de StiO FaiX, mesmo proibido peia FUNAI, ViSitOU a aicteia 

"TAPIRAPÉ" (ANEXO B). 

* * * 

• 
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ANEXO "A"  

• 	
de Set 75. 
	COpia xerox do panfleto "ALVORADA", 

* * * 
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Comunicado urgente . ,toda a PrelaZia de Sgo Félix, MT . 

    

QUEREM EXPULSAR DO PAIS NOSSO BISPO PEDRO 

Por informaç'ées seguras tanto da.  Igreja como do Governo, sabemos que es-
em anaamento o processo de exoulsao do Brasil do nosso bispo, Dom Pedro Casal- 

s  

O Governo-est4 encaminhando este processo como se DOM Pedro fosse apenas 
B cidadgo estrangeiro, no levando em conta seu caráter'cle bispo da Igreja. As 
atoridades fariam desSe modo para ngo criar confusgo entre a-Igreja-e-o Governo, 
prque a Igreja 6 considerada como uma força mundial e porqun-a maior parte 	po- 
o brasileiro se diz católico. 

A. verdade . é que esse estrangeiro • 4 bispo..Aeverdade..é também que a injusti 
a 4 um 'crime seja contra um bispo seja' Contra um simples cidadani' 

Essa Perseguicgo a Dam Pedro - e à Prelazia n5n é'áe boja: . • 
Faz: anos que vem acontecendo. Sempre, por Parte de autoridades 3J'caís¡' 6s- 

aduais e federais; por partesde fazendeiros, militares, polícia, polítics e bu- 

rollO
nderosos. 

	

"Todos nhs estamos cientes disso. 	 . • 
E todos n(5s lembramos muito 'nem os mementos mais durbe dessa perseguiçgo: 
- as ceitil-lias, as ciladas, os riscos de morte; 
- as invases da casa e aronivo do hisnn;  P de- tentaR nn-forses de tro-1 

regigo; 
, 

as pris'res, maus-trates, eto'rtUr'es sofridcs por tantas pessoas do povo, 
• pOr padres e outros :. colaboradores de Dom Pedro; 
-. a. prisZo domiciliar do bispoo- e ó inqufSrito a que ele, foi submetido pela 

-Polícia Federal, coro 16 heras de.  interrogatório;_ • 
• - as dificuldades e preSsges de todo'tioo a que certas 'autoridades do Exér 
• cito, da Segurança, do Ensino e da-Sadde vem colocando'ho trabalho da 
• Prelazia, fechando ambulatórios,.iMpedindo lecionar, Proibindo o atendi-

mento aos índios, e até.  ameaçando de prisr) a quem Participasse de reu-
..niOes, encontros e celebraç"Ges organizados pela PrelaZia.' 

'Já anteriormente o Governo.  quis expuldar o nosso bispo. E o Padre Francis 
o Jentel.  foi condenado a 10 anos' de prisão, passou, .de•fato,.um anona cadeia e, 
er treia., foi dfastado do' Brasil. 

410 • ,Ultimamente e campanha de difamaçgo contra o nosso.b;Lspo:agravou-se bas-
Dnte,'preparando já este processo de expulsa() .que esté correndo.. 

A televisgo. Globo., em programas nacionais', per tre.s yezes, nos meses des ju 
ho e julho deste ano, fez um ataque direto à pes'son de Dom Pedro, apresentando-o 
om bispo subversiv e comunista que incitaria o povo à luta armada através dos 
acramentos.• Para isso a. televiso Globo até- mostrou ao ptiblico uma falsa folha 
Alvorada". 	 O 	 , o.  

É importante notar que essa campanha pdblica da Televiso começou justemen 
e na ocasigo em que se realizava em Goinia o Encontro Pastoral da AmazCnia sobre 
erra e Retirantes, como nosso bispo explicou em seu tft'imo documento de 27 de ju-
Elo' da 1975. 

Todos lembramos como no dia 19 de agosto de 1973, dUrante' aquela Missa ce-
obrada h bcira d Araguaia, em que tantos hl:31)os nos acompanharam, .as Zorças da 
2pressan espalharam covardemente por Sao Félix umfolheto calunioso contra a Igre 

Querendo confundir o povo. 
AP:ora, em julho e agosto, o delegado de Po-!.cia em Sn° M!)c e outros ofi- 

íeis vindos de lk:rrn do Gerens e CuieM procuraram coro 	 fotografias de 
E aluus 	 ciram om. 	 ia •P5. 	 muito grava 
-:1)c, c c 
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Elementos oficiais alertaram Dom Pedro que Sua vida corria perigo, que 
.de parte. do Governo se armava um processo contra ele e que poderia ser preso a 
qualquer momento. 

Também a Presidencia da :FUNAI recentemente proibiu a Dom Pedro e a mais 
dois missionérios entrar em éreas indígenas; dando ordem de prisão caso visitas-
sem essas áreas. 

A expulso de Dom Pedro seria um fato muito grave no somente para nossa  
Prelazia mas também para toda a -1..2,-reje do Brasil. 	• 

E 4 por esse motivo que a igreja de todo o País Ssté reagindo com a maior 
solidariedade em apoio a nosso bispo e contra essa injustiça e opressão. 

No dia 17 de agosto, por ocasião da sagraçZo de nossa igreja catedral, 
Dom Aloísio Lorscheider, presidente da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil: 
( CNBB), fez questgo de estar presente entre nOs e concelebrar com nosso bispo. 
Demonstrava esSim a comunhgo da Conferencia dos bispos do País, com nosso .bispo •e 
da Igreja do Brasil com nossa Igreja. 

Nestes dias El Presidencia da CNBB acaba de tomar uma atitude oficial e Pj 
blica, com as necess4rins medidas, contra essa intento de . expulsão de Dom Pedro. 

• Vérios bispos do Brasil;  por intermédio do Cardeal Arcebispo de São Pau-
lo, Dom Paulo Evaristo Arns, levaram ao Papa um. documentó de protesto contra essa 
manobra de expulsa°• e de plena amizade com Dom Pedro.. 

Escoe senhores blepno afirmam em seu documento: 
"... Em nossas rerloxes rito nos roi dirloil:avnilrai as grnndes 
proporçUe dite conneqK:ncies neitives, no BrosAl e no exterior, 
da.expuisão de.  Dom Pedro Caseld(diga. 

Visto que ele seria alcançado por esta punição oficial' em 
razão de -se ter colocado .coerenemente no lado dos oprimidos de 
sua Igreja, fato este conhecido da opiniãO-pdblica nacional e 
internacional, sus expulsão ir desencadear um descontentamen-
to muito grande em arrplos sotoros,nEo s6 de dentro como de fora 
-da igreja, que vem acompanhando a luta deste pastor fiel. 

Não deixa de ser notado -também que, se a repressãO oficial 
consegue atingir bisoos,negando-lhes a possibilidade de defesa 
é sinal mais do 'que claro que ele que vem impunemente esmagan- 

desde longa data, in!'.meros cidadgos riais  ãriGnI -Oã; 'aos  -  
quais ngo assistem as mesmas_ possibilidades de sensibilizar e  
mobilizar a opinieo odblica. 	 • 
. -Sentindo, -pnr:ISeo., no casode Dom Pedro 'Casald4liga, no 

apenas.a causa de um colega no episcopado, mas a causn - dn Jus-
tiça em prol do marginalizado. da Ama'zonia, sértanejn ou índiA, 
causa esta providencialmente assumida por larga faixa da uma - 
populaçego adulta e jovem consciente, de dentro - e de fora' de nos 
so País, resolvemos, como Arcebispos de várias Províncias Ecle 
siásticas do Brasil, tomar uma atitude de firme solidariedade 
com Dom Pedro Casaldniga, manifestada em gestos pdblicos ao 
alcance de cada um de nds. 

E achamos da mais alta urgencia e oportunidade dirigir um 
apelo conjunto Pi Santa Sd para' que, de algum modo, se manifes-
te a resueito'deste greve incidente da história de nossa IaTe-
ja do Brasil..." 

1,.0 mesmo tempo, outros muitos amigos de Dom Pedro e da causa que ele de-
fende, dentro e fora do Pais, estio se manifestando com documentos 'e atos de so-
lidariedade. E, no pudendo a imprensa nacional se manifestar, pnr causa da Cen-
3ure que tantas vezes corta a voz da Justiça e da Verdade, a imprensa internacio 
lal j4 este: tomando partido em favor desta justa causa. 
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• Todos nós sabemos muito bem, como dizem esses bispos no seu documento,qual 
motivo da perseguição levantada contra Dom Pedro. 

Ele, desde o inicio de'sua missão pastoral neste Mato Grosso, colocou-se 
ado dos -pobres e oprimidos. E mais particularmente dos posseiros, dos índios 
Is peoes. 

A causa de Dom Pedroé'a cusa do Povo. O Evangelho que segue é o Evange-
dn Justiça e da Libertacno. 

Na sua vida, nas suas pregaçOes, nos seus escritos, nas suas visitas no 
) do sertão, nos seus apelos s autoridades, nos seus conflitos com os podero-
, ele sempre lutou por esta causa e por este Evangelho: 

11, lógico então que venham sobre ele essas perseguiçOes. Jesus Cristo as 
reu e as anunciou para seus discípulos. A Igreja as conhece em sua história de 
os os tempos. 

Irmãos todos da Prelazia: 	 • 
Esta hora "é tempo de prova, mas também tempe de fé, de unidade e de fir- 

a", como dizia nosso bispo nas perseguiçães de 1973. E é nesta hora que 	to- 
formamos o Povo de Deus nesta região, devemos nos unir conscientes e cora- 

Quanto mais cresce e nos envolve o poder das trevas, reais devebrilhar aS 
nossa Fé; Quanto mais perseguida for a. nossa Igreja, mais viva deve ser a 
Esperança, 
Saibamos assuntar a Palavra do Senhor: Também agora, como no processo con-, 

1 Jesus, os inimigos esto querend-n ferir o pastor para espalhar as ovelhas... 
,(..rls, 14, 27). 

O .sovn da Prelazia -senç devidamente inf-ormado sobre o que ror acontecewl:J. 
liguem de ouvidos a boatos e fofocas. 

Dom Pedro continua sendo o nosso bispo e prossegue com o seu ministério 
meio de nós, Em qualquer circunstancia ele continuará sendo o nosso bispo. 

MESMO SE UM DIA FOSSE EXPULSO, DOM PEDRO CAPALDÁLIGA, DENTRO CU FORA DO 
LIS, CONTINUARIA SENDO O UNIÇO BISPO LEGÏTIMO DESTA PRELAZIA DE SÃO pnix, Ne - 
Lum poder deste mundo pode tirar de Dom Pedro o caráter de bispo nosso que o Es-
:rito Santo lhe deu naquela consagra4o de 23 de outubro de 1971 que todos nós a-
mpanhamos emocionados. 

Nossa força é o Senhor, cantamos nos Salmos: Ele estarã sempre no meies) 
nós, se nos mantivermos reunidos em seu Nome (Mateus 18, 20). A Ele entregamos 

)ie ainda com maior confiança sua Igreja desta Prelazia de São Félix. A Mãe de Je 

410que é a Me da Igreja, nos agasalha com maior carinho nesta hora. 

Eouipe Pastoral da Prelazia de Sao Félix, Mi  

Sgo Félix, MT 	- 	20 de setembro de 1975 

AVISO IMPORTANTE 
Para dar testemunho pUblico e comunit(Irio de nossa unio 

com o nosso bispo, no domino, dia 28 deste mes de setembro, em todas as 
-igrejas ou luures da Prelazia onde o pov.: se reune para orar, haver:', Mi- 

sn ou reza com esta intenço. 

,u cnnzeirc dn porsoguiço. O Sonhor n sofreu e nos preveniu dela, 

3sa 
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ANEXO H13,/ 

010 	 COpia xerox do panfleto ',ALVORADA", 

de Out 75. 
* * * 
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Folha da Prelazia de São Fé!ix — MT 

outubro de 1975 

-;;;Como PICOU O PROCESSO DE EXPULSÃO CONTRA O NOSSO BISPO? 

...-_--  

\ 
"-..-:-= - 

,.. 	S 
"-l 'ae. 

"Sabemos, de fonte certa, que o processo existe. 
Entretanto, "autoridades do Governo" Federal desmentiram Rerante h Presi- 

dencia da CNBB (Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil) a existencia de qual - 
quer ameaça de expulsão do Brasil contra o bispo Pedro. 

Será que o processo foi barrado? Ser ã apenas uma espera? 
Sabemos agora também, com maior clareza, que essa perseguiçao toda provém 

das grandes Companhias Agropecuárias, nacionais e multinacionais, acobertadas por 
certas autoridades civis e militares que lhes facilitam o jogo. . 	 - 

Nem nos assombra esse jog2 sujo, nem nos surpreende essa confusa°. Os in-
teresses e o poder se aliam sempre  contro o Povo e .contra p_Evangelho. 

Em todo caso, o nosso bispo está aqui, no meio de n6s, e a-Igreja de São 
F6 ix, nossa Prelazia, continua a sua caminhada na liberdade dos filhos de Deus. 

Ii 

IGREJAS IRMKS E MUITOS AMIGOS NOS ACOMPANHAM 

A "ALVORADA" de 20 de setembro dltimo,eue trazia por titulo "Querem exnul 
sar do pais nosso bispo Pedro", espalhou-se por toda a regigo. E os diferentes po-
vondos e comunidades da Prelazia se uniram com renovada F6 e com maior entrosamen-
to, sobretudo no dia 28 de setembro que foi escolhido como o dia de oração da Pre-
laz:..a. 

Dentro do pais e no extei,ior muitos irmos fizeram cesto de mostrar sua  
solidariedade com nosso bispo Pedro e com nossa Prelazia de Sao Fdlix. Por dociumen 
tos publicos, com celebraçoes, em encontros, por cartas. 

A imprensa internacional deu uma boa cobertura; e a imprensa nacional co-
municou a noticia dentro das_limitaç-sies da,censura. 

A essas dioceses irmas, a esses grupos de amigos, a esses jornalistas que 
remos manifestar nossa gratideo. Como dá força sentirmo-nos acompanhados pelos que 
tem a mesma Esperança e lutam pela Mesma Causa: 

• 	FOFOCAS, AMEAÇAS E MEDO 
Certos elementos da regigo (em Sao Félix, em Barra do Garças e em Cuiabd) 

deV.cam-se a espalhar fofecas o ameaças para intimidar o povo, para afastá-lo da 
Igreja, para esmorecer a quantos defondem os seus direitos de terra, de escola, de 
sada°, de melhora de vidaó 

As fofocas são desse tipo: 
-"Que estão para chegar vários ndfalos e carregara° todos os amigos dos 

padres,,." 	 • 
-"Que desta voz szsur2ssgo  vai ser pior  dd que foi em 73...• " 
-"Que vão fechar a igreja e prender . todos os que estiverem dentro, porque 

twien os amigos dos padres  n'iiQ comunistas..." 
-"Que quem vai apnnhnr,no fim, oco os bobos amigos dos padres..." 
E outras muitas conversas desta qualidade,..para criar cnfusão. 
O inimigo de Deus gostou sempre do truvo. 
Pena seria que o Povo de Deus .que 6 um Povo do filhos de Luz, entrasse  

AcQsa....ámed e_so deixasse nmarrnr wlo medo. 
Cbom que- a—Igreja ds? Jet!us, ai, como em todo lugar e em todo tempo, vb 

se acostumando ao banzeiro da p'ersegui'ção. O Senhor a sofreu e nos preveniu dela, 
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titrie vezes, no Evenge'lhO. 
A Igreja no depende dom pores deete mundo- Ele se afirma com os'poderes 

) Deus. 
-*Referente no nosso bispo, no esqueçamos o que já foi escrito nesse coma- 

- 

lendo do dia 20 de setembro: 
"Dom Pedro continua sendo o nosso bispo e prossegue o sou minist6rio no 

3i0 de n6s. Em qualquer circunstgncin ele continuará sendo o nosso bispo. 
Mesmo se umdia fosse expulso, Dom Pedro Casald4liga, dentro ou fora do país 

ontinuaria sendo o dnico bispo legItimo desta Prelazia de Sgo F6lix". 	• 

A VIDA DA NOSSA IGREJA CONTINUA 

E continua mais firmo e mais sincera dó que nunca, pois 4'nes provações 
ue se depura a nossa F. 

Continuam nossas missas, celebraçoes e rezas. 
Continuam nossas reuniges, aulas, clubes watendimento sadde. 
Continuam nossas roças, agora com as novas chuvas', e continuam nossos ser- 

iços todos; continua n luta e n Esperança, em casa, na run- o po.sertgo, 
"No mundo vocgs tergo afiiçoes'-disse Jesus. Ngo tenham Medo. Eu venci o 

fundo" (Jogo, 16,33). 

• 

ik.AA 

,/ ComoÔ apc;dtolo Paulo, todos n():à e=ega=s a cort:: 
---;> 	 p de que n morte 6 lei para todod.  Todos n6s sabe- 

bem que ngo temos aqui morada permanente. Todos 
. pnásaremos pela morte, como nossosfinados passaram. 

lodosn6s porém, os que acreditamos em Cristo e prn 
curamos segui-lo, sabemos quo da morto passaremos  
para a. Ressurreicgo e a Vida. Como já os nossos sun 

. tos passaram. 

O'Din da Finadoá.  mais do que dia do acender velas 6 
'dia do acender nossa Esperanço. 

• 	.0s nossos mortos estnó vivos. O nosso Deus -lembra 
o prO:uoio Jesus- 4 um Deus de vives o no do mortos. 

ASSEMBLÉIA DO REGIONAL CENTRO-OESTE TEMA CENTRAI: À FAMnIA 

O Regional Centro-Oeste da Cpferencia Nacional dos Bispos do Brasil, n que 
pertenóe nossa Prelazia, vai se'rounir, em Goignin, uos dias 12,13,14 o 15 de no-
vembro. É o encontro anual das diforentes_dioceses o prolazins da regigo, do qual 
participam os bispos e representnntes *dos padres, religiosos e leigos dessas Igro-
ias 

Nosso encontro se fnz.rovisno do trabalho' e dos problemas da Igreja na regigo, 
o se programa.a caminhada. 	 - • • 

O tema central deste ano será:a Fnmilin t  em seus aspectos sociais, políticos, 
oconomieos, -culturais e religiciiOá. 	• 

Preparando esse estudo, todas as nossas comunidades fizeram Sus pesquisa; e 4 
com base'nela que sabemos como está'a fnmilin'entre n6s e o que se precisa para mg 
lhorá-1c, . 	 O.. • 

Dia 2, MEMÓRIA DOS' FINADOS 	• 

Dia 1, FESTA DE TODOS OS SANTOS 

4 



,ALL.\\A A 
P. iCte/ggiy.  

Folha da Prelazia de São Félix — MT 

UMA VISITA AMEAÇADORA NA ALDEIA TAPIRAPÉ 

No dia 29 de setembro chegaram.  N aldeia.  Tapirapé a Dra.'̂ Giselda, gernloga, 
o Dr. Alceu, do DGPC, aso Sr. Quirinn, agrimensor, todos da FUNAI, acempanhadas do 
Dr. EdUardo, um dos Diretores da Companhia TAPIRAGUAIA, e dg chefe do Posto Indige 
na, Sr. Juraci Andrade'. 	 • 

Essa visita foi notoriamente desrespeitosa e agressiva. Para 
ra 'as frmgZinhas e Para o cagal de professores da aldeia. Uma visita de tipo poli-
cial, para impor a . arbitrariedade e criar confusgo e medo. 
0":'-: 	Fls. visitanfaluniaram a proposta de demarcaçgn da Reserva Tapirapé, a-
presentada à FUNAI. pela Aasessoria para Terras Indigenap do Conselho Indigenista 

	

:Missionário (CIMI)1•. _ -.' 	. . 	. .  .. 	. 	. 	_. 
Quando os índios ou namiSsianárlos tentavam falar, eram cortados ou contes ... 

tados da maneira brusca, 
_ • 	'Os indios foram ameaçados de.  serem tranferidos para o Parque do Xingu, ca- 

a 	o acoitassem a demarcaçao imposta. A,essa ameaça um. TapiraP6 reagiu.nnbremen- 
• t 	respondendo que eles "não eram_criação da FUNAI pav ser levados de um lado pa 

outro" e - que "os Tapirapé iriam- mrrrer ali mesmo".. 	. 	- . 

	

,-- 	 • As irmgzinhas. foram interrogadas com 

	

7\; 	 A 
, ., 	 bastante ignarancia, sabre o que fizeram 

	

,. , 	 durante mais de 20 anos de vida na aldeia. 
,yeaatei.rá•!»...,;-,2:_a (.!--:7-,;-,.-_,. (Os índios Tapirape, que aobrevivem graçna 

às irmgzinhas, todos os moradores desta re 
gigo e muitos antropeqogos e mission4rios 
sabemos perfeitamente a que vem fazendo'as 

' i .:1-í3.11-il i-  -ií 1-5e,  {-,-- 	 Os representantes da FUNAI afirmaram 

	

f ,k, ---..,,,,.....„ ,...1.-.. P. ,  ',.., . 	,j,:'! 	 irmgzinhas durante esses generosos anas...) 

.......„. ra, .; r- ‘.--------- 
t ..,....,„• .., ie.- v 	.•" 

categoricamente que a Missgo s6 devia se 

• i 7  ›UT''  -' •' . • '7‘..“'''' 	
preocupar do trabalho espiritual, sem,  se , ..,. • 

C.' i ( 	• /. i I '1  ', 	 envolver com os problemas de terra. 	. -Aí . ; . INsé4orrk,,,Fr,~ .. 	-.~.....,..m....~".i 

O representante da TAPIRAGUAIA se per 
v, ;•,..•:,  • 1... 	'.. ' .. .N,\.  ',/ i )1 . . l'  A .  ,'; '' 

	

\i'l~i 	 Mitiu definir quanta terra os Tapirape pre 
i
••,,....,,,,...,, ,, 	.aa,,.,. •,.,,, ,,,./. 

cisariam para c futuro, somo eles deveriam 
s\ \ ••• 	í'.. Ys.ç.'•,-....(a..,,•,.,••.»,\.,.../, 

trabalhar a terra, e afirmou que a Ilha do 
dinanal (Parque do_AfMuala) fora criado também para os Tapirapé e que 14 havia ma- 
g sufiCiente para•eVbs... As'irmgzinhas lhe responderam que a terra de uma aldeia •• .- .• 

-. nao é somentepara'o. Cultivo imediato, mas a base para manter os valores da cultura 
de-um povo; . que ele olhava para a produçgo, enquanto elas viam antes n homem. • A 

-,-, 	•• • 	A Dra. Giselda dissse_textualmente; "Voces escutem o que vou dizer; Em nome 
.-- da"Presidente da FUNAI, Dom Pedro. está -proibido de entrar aqui..." A uma respasta 

dos professores, dizendo que eram - sustentados pelo Bispo da Prelazia no trabalho • 
claaldein,. a Dra. Giselda comentou coai um seu colega: "Quando c diabo no aparece, 
manda um secret4rio". ., 

E os fUncionários da FUNAI fizeram questao de lembrar que pesava sobre .) -- 	 . 	, 
- bispo Pedro um processo de expulsao... 	 • 	 . . 	.... 

Ao dia 30,0saas funcionóricafnram levados em'carro e avio da TAPIRAGUAIA 
'para n sede da fazenda PORTO VELHO onde se encontrava a Diretoria desta fazenda, - 
vinda de San Paulo. 

O nvigo sobrevoou a divisa pretendida, eaquando o piloto quis mudar a rota, 
o Tapirapé que os acompanhava fez corrigir o rumo para sobrevoar a área realmente 
pretendida pelos Índios. A. Dra. Giselda quis saber entgo quem dissera a eles ser de 
les aqaela Area; se no havia sido a MissÃo... Ao -que o. Tapirapj respondeu que "tam 
bém eles tinham cabeça e sabiam Pensar'O'sabiam 0. que eles precisavam..." • 

Os índios Tapirapé, depqiu dessa desagradável visita, vem comontando apreen 
alvos o aue foi repetido diVernatvozes poi,  esses elementos da FUNAI -e reafirmado 

--u-A „ -,..2ihilidaan de a Missão ser afastada da aldeia. 

os índios, pa- 

ra 



..Comemorando esta passagem da FUNAI, n Chefe de Posto, Sr. Juraci, orga,11.-. 

	

24.1ma festa para os Indi.,s Tapirape e Carajá, na aldeia vizinha dos Carajá, no 	. 
e'l de outubro. Dela participaram o gerente da TAPIRAGUAIA e um pastor americana 
Igreja "Novas Tribus", residente-em Santa Terezinha. 

E contrariando o ESTATUTO DO ÍNDIO, art. 58i a FUNAI autorizou o pousa e 
r-ulagem de aviOes de turistas, no aeroporta da aldeia construído há anos pelrs 
riis Tapirapé. 	 . . 	 • 

	

Dom Pedro, bispo da Prelazia e por isso da Missão Tapirap.é, e, Dom Tomás 	• 
Presidente doCIMI,--viSitar-am..a-aía-eia-, Para se informar oficialmente de • 

lo o acontecida. E por esses dias o Presidente-  dg—C-Jniel-ho Indigenist-aMiSSii.ná- 
, 	que 	um61i6e,  ligada h Confer'encia Nacional da d Bispos -do Brasil, terá apre- 
stada i Presidencia da FUNAI as reciamaçOes pertinentes sobre esse incidente gra- ,. , 

..:TO ALEGRE.. 
INAUGURAM SUA IGREJA 

1 

ssimo. 
No dia 14 de autubro, o Chefe do Posto, Sr. Juraci, comunicou de parte de 

asila a proibição de qualquer padre entrar na aldeia Tapirapé. Intimou A sair de' 
ao Padre Canuto e a um leigo da Equipe Pastoral da Prelazia. E em tom de desafio 
rescentou: Duvido que c bispa Pedrc apareça estando eu aqui... 

STO ANTÔNIO 

Porta Alegre, N beira do Tapirapé; 
atilantOnio, no Rio das Mortes. 
les doià.patrimonios acabam de cnner—i 

lir a casa onde o povo se reune para  
:raça°, para  escutar a Palavra de Deus 
para celebrar a Eucaristia. 

PORTO ALEGRE já inaugurou sua igre 
no dia 24 de setembro, por ocasiÃo 
s festas de Nossa Senhora da Liberta-
s. Homens, mulheres e crianças ajuda-
: a construí-la. E tdos juntos, na a-
7;ria e na f4, se reuniram nela para a 
rena e para os Batizados; coM o bispo 
Iro, e os Padres Leo, Manuel e Canutn,  

e com o Pe. Fernando Sebastián, da Es-
panha, que nos visitava. 

SANTO ANTÔNIO vai inaugurar sua igreja 
no pr6ximo dia 26 deste - m;'s de Sutubro. 
Também cru a presença do bispo Pedro. 

MAIS DUAS IGREJAS na Prelazia de-
vem significar MAIS DUAS COMUNIDADES DO 
POVO DE DEUS que cresce consciente na 
sua Fé, firme na sua Esperança, unido 
no amor dos irmãos. 

ESSAS DUAS IGREJAS DEVEM SIGNIF-
CAR TAMBÉM A FORTALEZA DO POVO UNIDO, 
em Porto Alegre e em Santo Antonio, na 
defesa dos Seus direitos de gente e fi-
lhos de Deus. 

• 

- 	• 	,, 	' • , , 	
.7 4.7,",::!; AA. 	P 	

ft. 	, • 
•••• 

- 
• 

PROBLEMA É TERRA, O PROBLEMA É TERRA,'°0 PROBLEMA É TERRA, O PROBLEMA É TERRA, O 

3rrà - terra - terra - terra - terra - terra - terra - terra - terra - terra -. te 

O problema desta região 4 mesmo a terra. E este.4 oproblewa do Brasil. 

Nunca devemos esquecer que le milhOés'de famíiins brasileiras ligadas h 
;ripultura esto sem terra ou sem terra, suficiente para sobreviver. 

3,4 por cento dos donrJ da terra ,possuem 	2 por cento da terra. 
51 por cento dos que cultivam a terra possuem apenas  34.  por cento da terra: 

A'Agricultura do Brasil ocupa 13 milhes de pessoas, A Inddstria ocupa s6 
milhOes, Entretanto o ndmero de lavradorps protegidos pelas Leis Trabalhistas 4 
mor do que-o ndmcro de operários„ bem ou mal amparados, por essas Leis. • 

. 	• 

LÀJJ 
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ZUE FOI DO INCRA? 

A"\IDA'sr.' 
Foiha da Prelazia de São Félix — MT 

1 

• 
• O probleMa destaregib é aterra. R este problelila cresce dia a•. 

lip e.os . incidentes. de terra ou' asfamiliaá sem texre se multiplicam. O INCRA po.-
réin ParalizOU-s6 . na  região.Sua pencféu os serviços e deixou de resolver os confli 
tos diárips. Parou mesmo. • 

',Por que?. Quem pressirna o INCRA? Que poderes estão interessados em abafar 
Dtálico que ainda podia o INCRA fazer? 

.. • 

DS POSSEIROS DE LUCIARA ESTAC. ACABAND0.1_, 	 ! • - 	r -•"'" 	 4--;-"=" 

• 
. 	O • 

'A todoS Os desfalques da Administragn Publica  e :N- falta de comu-..; 

nicao3es e de serviço, juntnu-se¡ 	LuCiare, nestes dltimos'meses, a saida,dbs,pos 
seirns: iludidos. outecadOs pelos Sres. Marinho, Bispo Vieira,Vittorio, 4."JapO.-
nes", o "Jncob",etc.-Este ultimo inclusive, prendeu a.bicicleta do Pe. Canuto, ras 
gotijum reíatdrio do cadrrno partieulaí• do Padre e ameaçou de espancá-lo: 

As tradicionais posses das redondezas de Luciara, celeiro da vida da cida-
de, estão sendo engolidas pelas novas fazendas. E sem possível amparo da Lei, sem 
intervenção do INCRA, os posseiros saem sem esperança nem rumo, e a cidaáe fica sem 

ler e sem vida. 

1 
AGRICULTORES DA CASCALHEIRA ESCREVEM AO PRESIDENTE GEISL1  

.05  1)(5ssc,iren, dn regig2  d2  c2s,plhnirn rstn se desesperando de to-
da intervenção eficiente por parte das autoridades responsáveis. O INCRA tem se mos 
trado impotente para resolver o verdadeil-o problema que os aflge. Muitos deles 
sairam,tocados, mal indenizados, sem rumo. E agora os que ainda ficam, depois de 
tutu n sofrimentos, ameaças e insolencias de fazendeiros, corretcres e policia,dos 
Ounsh, do . Otnvinno, etc., decidiram mandar um abaixo-assinado ao Sr. Presidente da 
Repdblicn. 

,L  
OS POSSEIROS DA CANABRAVA0 	 kV' 

411 	 perto de Porto Alegre, nas bandas de Tapirap6, estão'começando a 
sentir também a ameaça das fazendas. Concretamente, o Sr. Abdon, "gerente" da "..JF.o' 

'João da Liberdade", abriu uma picada que pretendia cortar várias posses. Os possei 
res reagiram em tempo, reclamando dos seus direitos e demarcando ri terra no seu II 
mito certo. De todojeito, a nova ameaça está ai... 

• I--•- -..
1-1--,..--t 	-----4-... , 	 -a./1-- - i---Ls.

.-  
	EA,. 1 ..L., )44--... 	_._...

• 
-.1 1 ' ....-, ,.. .. 	. • ,......e.I 

EM PONTINGPOLIS , ) 	-,.-.,-. --- .---' 4-- ---, 	
_ H, ( 	... 

-,,-,--. .-.- -,..„ , 
a preocupação dos posseiros é com o,Sr. Cardoso, agrimensor da Muiá 

'Missu, que ultimamente vem adquirindo posses de maneira confusa em "Tr(S's Pontes". O 
-Sr. Cardoso proibiu posseiros da Impsca Grande usar estradas de acosso no patrimCi-
ir:ia, criou conflitos na olaria e ameaçou ntd do cadeia... 

4 

40 PEÕES DESPEJADOS NAS RUAS DE SANTA TEREZINRA 	
s 

A Fazenda "SANTA CRUZ", de propriedade do Dr. Antonio José Matoso, 
residente em Goiania, está eltuhd, pertO. de Santa Torezinha. 

A Fezerida ";.ANTA CRUZ" tinha contratado 40 pe6es, elgtts deles com 

. 	 . 
Nesse documento dramático "apardam providencies que venham retirã-lns da 

situaçS, angustiante e oprimida que vem sofrendo, já que a justiça local está sur- 
da aos seus apelos". 	 • 

O abaixo-assinado ÉS do dia 15 de setembro ultimo. 

I 
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ília, para uma derrubada. Depôs de dois meses de serviço destes, no dia 30 de a-
to- dltimo, chegaram ao local 13 homens armados, acompanhados dG Dr. Amaury, su-
rvisor dn Sr. Flávio Pinho, de quem diziam ser n proprietário daquela fazenda. 

Os recémchegados retiraram os peOes e os despejaram em Santa Terezinha, 
moendo fogo nos barracos, ferramentas e serviços. 

O gerente, Sr. José Teixeira, ordenou aos peges/que ficassem em Santa Te-
:inha por conta da fazenda, aguardando o acerto. Entretanto, ele foi com o verea- 
• Ruy Milhomem buscar a polícia em Luciara. Esta, chegando em Santa Terezinha,co-
eu diferentes abusos, roubou, espancou. Um dos peCes  espancado, Miguel Pereira 
Oliveira, ficou por causa disso hospital,izado cinco dias. 

Amontoados em barrac;Ses, ficaram os peOes aguardando o Dr. Antonio que s(5 
dias depois, acompanhado de 8 pnliciais. Estes, mais 10 dos pe6es, .foram à Fazen 
onde houve troca de tiros com os jagunços. 

O Dr. Antonin trouxe policiais, mas ngn trouxe nenhum dinheiro para o pa-
mentO esperado; prometeu que voltaria, e at6 

No dia 26 de .setembro, uffi dos trabaLhadores, Miguel Colman, foi a Gniania 
ocurar o Dr. Antonio; e, depois de esperar oito dias por ele, recebeu como res-
sta que a ele,o denolngo tinha satisfaço a dar. 

Miguel foi ao Ministério do Trabalho. Lá o encaminharam para p Contag, e 
.Contag para a Federaçgo do Cuiabá. Ngo conseguiu chegar à Federaço, por falta 
! rocursns. E, de esmola, voltou para Santa Terezinha, onde encontrou os companhei 
)salbaa pior, pois as penses já tihham cortado a comida visto que nenhum deles 
d1erpag6-1a. 
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NCIAL . 

GABINETE 	
TRAMITAÇÁO PREFERENCIAL 

DO 

MINISTRO 

Para: 	1 FUNAI (Gen. Ismarth Araujo de Oliveira) 

2 

3 

4 

Seu parecer Sua informação Falar-me 

Para ciência e 
devolver 

Atender Preparar resposta 

Aguardar Como solicitado Para ciência e 
passar 

Preparar rascunho Para discussão Sua assinatura 

Para arquivo Agir Para aprovação 

Justificar Juntar papéis 
relacionados 

__ -,-- 

Datilografar 

SERVAÇÕES: 

COpia da INFO/N9 22-308-C/75 - DSI/MINTER 

De ordem de S. Exa. o Sr. Ministro, peço a atenção 
de V.Sa. para o item 2 do documento anexo. Trata-se de servi 
dor dessa Fundação que, em consonância com a presente 	InfoF _ 
mação está ligada ao grupo que a combate. 

A propOsito S. Exa. pede que examine tal 	aspecto, 
adotando as providências administrativas e (funcionais) 	de __. 
correntes. 

í 

	

...........,.................... 	.. 	. 

Chefia d 	 N.o 	 Data: 	25.06.75 *e: 
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CONFMENWAL 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORMAÇÃO N.°  22/308-c/75 

1. DATA 	 19.03.75 

2. ASSUNTO 	 :SUBVERSÃO EM SANTA IZABEL DO MORRO 
MARIA CASALDÁLIGA PLÁ. 

3. ORIGEM 
	

:CISA — ESC RCD 

4. REFERÊNCIA 
	

:X XXX 

5. ÁREA 
	

:CENTRO—OESTE 

6. DIFUSÃO ANTERIOR :Xxxx 

7. DIFUSÃO 	 :EXMO. SR. MINISTRO DO INTERIOR 

8. ANEXO 	 Documentaçao com quarenta (AO) folhas. 

1. — ANTECEDENTES  

Os atos praticados pelo Padre FRANÇOIES1222,1E1,e pelo Bispo de Sao 

Felix, PEDRO MARIA CASALDÁLIGA PU, subvertendo posseiros e índios Tapirapes, 

que culminaram por produzir choques armados entre posseiros e funcionários da 

firma CODEARA, no Vale do Araguaia, tiveram pronta resposta. do Governo Federal. 

A fim de neutralizar essas açoes e apurar sua profundidade, as autorida—

des responsaveis pela Segurança Interna do Mato Grosso expediram a "Ordem de 

Operaçoes Luciara" em 	de março de 1973, cuja miss'áo foi "restabelecer a or—

dem interna nas regi'Oes de LUCIARA, SANTA TEREZINHA e SÃO PELIX, realizando as 

açoes de Segurança Interna que se fizessem necessárias". 

Nesta regiao, situa—se a missa'o dos Indios Tapirapes, onde vivem os reli—

giosos da Ordem de Sao Jose, os quais, passaram a colaborar com a Prelazia de 

Sao Felix, sofrendo a influencia do Bispo PEDRO MARIA CASALDÁLIGA PLÁ, enviado 

para servir na regiâ'o em 30 de julho de 1968. 

A FAB participou, ativamente, da "Operaçao Luciara" junto com a 	PMMT, 

no so utilizando avies "Bilfalos" para transporte de tropas e de presos, como2  

-Lambem, colaborou nas açoes de terra. 

Se este motivo no bastasse para acirrar o adio dOnBispo contra a FAB, / 

outros, mais fortes, viriam surgir, logo apos, em complemento a "Operaçao Lucia • 

na". Os Comandantes Militares da área do Mato Grosso?  em trabalho conjunto com 

o Governo do Estadoutilizando—se dos BUfalos da FAB iniciaram regularmente 
t " lA I 
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visando esmagar a aço demagogica do Bispo no Vale do Ara 

vico Social" — ACISO — nas areas de Sao Felix Luciara e Sa 

Medicas, Enfermeiros e Dentistas das tre's armas, transpo 

avies da FAB e providos de remedios da CEME, passaram a atender 

pulaçoes, quinzenalmente. 

Alem disso, graças aos Bufalos, aceleraram—se os correios, transporta—

ram—se merenda escolar e livros didáticos, e, os Governos Estaduais e Fede—

rais apoiados por esta "Linha de Integraçao Nacional" puderam estar presen—

tes nos locais outrora subvertidos pelo Bispo e pelos seus auxiliares Pe.LE0 

(LEOPOLDO BELMONTE FERNANDEZ) e Pe. CANUTO (ANTONIO CANUTO) e outros. 

A presença do Governo Federal na área, o desbaratamento do esquema sub 

versivo do Bispo, as importantes misses do "Hospital Tático da FAB" atenden 

do a milhares de pessoas nas áreas de Luciara e Santa Terezinha em 1973, 'a 

aço regular quinzenal atual, que mantem os postos da CEME em funcionamento 

com atendimento medico e distribuiçao gratuita de remedios, recrudescem o 

Odio do Bispo contra a FAB. 

Utiliza—se, para isto, do panfleto subversivo o "ALVORADA", da Prela— 

zia de S:áo Felix, que no respeitando nem os mortos, aproveitou—se do aciden 

te ocorrido em Ponta Fora, para atacar as Forças Armadas e criticar as "ACI— 

SO", deixando transparecer, inclusive, que o Cel Macedo, falecido Comandante 

da BACG, idealizador de tais misses, era torturador. (anexo 1) 

As atividades subversivas e comunistas do Bispo, admirador do marxista 

ERNESTO CARDENAL e inteiramente contrárias à FUNAI e à polftica indigenista 

do Governo Revolucionário, ficam bem claras na obra intitWada "Tierra Nues- 

- 
tra Liberdad" (anexo 2) e no Documento de Urgencia de Bispos Missionarias 

"O fNDIT aquele que deve morrer" (anexo 4) e nas varias ediçoes do "ALVORA— 

DA". (anexo 1) 

2. — SITUAÇÃO ATUAL  

No satisfeito com estes ataques, o Bispo de ao Felix prepara novas 

atividades subversivas, procurando, desta vez, inteligentemente, jogar a FAB 

contra os {ndios Carajas de Santa izabel do Morro, isto e, contra a FUNAI.  

Pelo Relatorio Especial de Informaçoes do VI COMAR (anexo 3), verifica 

—se que a irmg, MERCEDES SETEM, ligada ao Bispo CASALDÁLIGA, ocupa—se em sub—

verter os indios de Santa Izabel do Morro, procurando, claramente, o choque 

de l:ndios com militares da FAB ali destacados, apesar de ser funcionária da 

propria FUNAI. 

------0 relatorio cita alguns incidentes que poderiam ter consequencias mais 

nrki!Fir)F  NICIM  
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graves. Nota-se, pela leitura do documento, a açao 

utiliza-se da Freira para atingir seus objetivos. 
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Por certo, um incidente mais serio, alem de abalar o relaci 	nto 

FAB-FUNAI, renderá ao Bispo, vasta propaganda adversa no exterior0 

á sugerido, entao, que o Ministerio do Interior (FUNAI) e a FAB (VI CO 

MAR), em trabalho conjunto, tomem providencias imediatas que interrompam a. 

aço perniciosa do Bispo e da Irma MERCEDES, antes que ambos (MINTER e FUNAI) 

se desgastem inutilmente fazendo justamente o jogo desejado pelo alienígena 

e comunista D. PEDRO MARIA CASALDÁLIGA PLÁ e seus auxiliares. 

Entre as providencias a serem tomadas, a mais importante, sem 

e o afastamento da Irma MERCEDES da regiao, a fim de que volte o antigo cli- 

ma de tranquilidade existente na Ilha do Bananal. 

Por outro lado, torna-se evidente que a permanencia no pais de D. PE- 

DRO MARIA CASALDÁLIGA PLÁ, de nacionalidade espanhola, g, de ha muito, inde- 

sejavel e perniciosa Segurança Nacional. 

Com relaçao ao assunto, a ASI/FUNAI vem prestando Colaboraçao ao CIE, 

, 
tendo, inclusive, com a aprovaçao do Presidente daquele Orgao, designado, re 

servadamente, o servidor CARLOS ALBERTO =HOMEM?  do Departamento Geral do 

Patrimonio Indigena -DGPI, para acompanhar os agentes do CIE e SNI eff-uma via 

gem àquela área, nos dias 18. 19, 20 e 21 do corrente. A viagem teria como 

finalidade aparente a visita de técnicos do Planejamento, que verificariam 

- 
as condiçoes dos Projetos de Bovinocultura da FUNAI, objetivando abertura de 

credito para seu desenvolvimento. 

O DESTiNATAR:0 É RESPC.INS,AVEL PELA 

, MANUTENÇÃO DO S13110 DESTE DOCU- 

1 

 ME.NTI.,. (Art. 62 - Dee. N." 6 0. 4 1 7 / 67 
i'- eguiartentd  para Sa;vaquarda de 4aatinto3 
S;gi4os33). 

• L 

[It 
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PROTOCOLO 

De: Sr. Presidente da FUNAI 
Em: 30.06.75 

Para: Sr. Diretor do DGO 

Assunto: 	Proibição de ingresso em ãrea indigena.- 

Face a informações chegadas ao conhecimento desta Presidiincia, determino as 

providencias desse Departamento no sentido de ser proibido o ingresso de D.PFDRO MARIA 

CASALDÃLIGA PLÃ, Bispo de São Felix, em qualquer ãrea da FUNAI, em esnecial no Parque 

Indigena do Araguaia - MAPA. 

Atenciosamente, 

t.9smattli de cilraújo Oliveira 
Preaidente da FUNAI 
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PRESIDENCIAL FICA PROIBIDA ENTRADA AREAS INDIGENA5 BISPO 

SFELI X DO. ARAGUAIA D PEDRO MARIA PLAH PT DIf DGO /1/1/ 

JOM/ear,i. 
	 ORIGINAL ASSINADO PELO DIRETOR 

Para S.R.A. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

Gabinete do Presidente 

Oi. Nv 283/0AB Brasilia, 1 9  de julho de 1975 

 

Senhor Chefe , o Gabinete, 

Incumbiu-me o Senhor Pre,,,i,fente desta Furviaco 

de acusar o recebimento do expediente Tromitaçao Preferencial 

Confidencial, de 25.06.75, que encaminha c(*)pia da Infora:aco 	n- e 

22/308-C/75-"Sl. 

. 
Outrossim, informo, que a I rma !e tem 

• • 
ja foi dispensada desta intidade desde abril ultimo, conform,  po. 

de ser verificado pela cOpia Ia Portaria n 232/P, anexa., 

Nesta oportuni,lade, reitero o V. -a. protet,tos 

(4r consideracao e apreço. 

  

Ilmo. Sr. 

^r. ORLANnO 	ALMLPA L ALBuclu;(111. 

M.% Chefe do Gabinete/MINTIR 

 

Nesta 
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O Cari-PT) p 5 /kIL12  SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1975 

Cardeal Arns levaj ao 
papa o caso do bispo 

CIDADE DO VATICANO — 
O cardeal Evaristo Arns, arce-
bispo de São Paulo, foi rece-
bido cntem pelo papa Paulo 
VI, em audiencia privada, pre-
sumivelmente para discutir o 
caso de dom Pedro Casaldali-
ga, bispo de São Félix do Ara-
guaia, no Estado de Mato Gros-
so, o qual — ao que se infor-
ma — está ameaçado de ser 
expulso do território brasilei-
ro- 

O Vaticano não divulgou ne-
nhuma informação sobre o as- 

sunto discutido entre o cardeal 
e o papa, mas algumas fon-
tes eclesiásticas recordaram 
que, no inicio da semana, dig-
nitários da Igreja no Brasil 
disseram que o cardeal Arns 
seria portador de uma carta 
ao papa defendendo a atuação 
de dom Pedro em sua dioce-
se. As mesmas folies indica-
ram que o bispo de São Fé-
lix do Araguaia estaria sendo 
ameaçado de expulsão por con-
trariar os interesses das gran-
des empresas de terras que 
atuam na Amazônia. 

Antes de avistar-se com Pau-
lo VI, o cardeal Arns mante-
ve diversos contatos com per-
sonalidades da Secretaria de 
Estado do Vaticano, às quais 
apresentou longo relatório ver-
bal sobre o caso do bispo. No 
entender de algumas fontes 
eclesiásticas, o 	assunto está 
sendo conduzido com muita 
cautela porque, dependendo da 
solução que for dada ao caso, 
poderá deteriorar as relações 
entre a Igreja e o governo bra-
sileiro. 



r 	PÁ?, 	 fstz>  5-5f4 e. Ko //no 
	

114
7 

	

	
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

11 	 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -FUNAI 

Gabinete do Presidente 

Sr. Mello, 

Jã existe vasta documenta-

ção sobre o assunto, e, inclusive, foi 

encaminhado, atraves da Infão 266-L/75, 

à DSI/MINTER, o documento em questão. 

Sugiro o arquivamento. 

BSB, 21.01.76 

• 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

 

 

btmo. N9éig/PJ-76  Brasilia - DF 

Em, 20.01.76. 

 

Do: Procurador Geral 

Ao: Senhor Chefe da ASI/FUNAI 

  

Senhor Chefe: 

Cumprimentando-o, encaminho a anexa folha da 

Prelazia de São Felix, Estado de Mato Grosso e que me foi entre 

gue pelo José Augusto Leite de Medeiros, proprietário na região. 

Atenciosamente, 

Grtalio c.s.e Cj 13arrdo 
Procurte;,1 Comi da 

FUNAI 

• 
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ILQA1PDA 
Folha da Prelazia de São Félix -- Lu 

outubro de 1975 
-,. 

-- 	'. ,e I(‘" \.,,,,,,,,, 	, 
C..... 	

illetipmo FICOU.  O PROCESSO DE EXPULSÃO CONTRA O NOSSO BISPO? 
• 	•

\ 	
\ 

\ "\,, 
/ 

Sabemos,  de fonte certa, que o processo existe. 
Entretanto, "autoridades do Governo" Federal desmentiram perante N Presi-

dencia da CNBB (Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil) a existencia de qual - 
quer ameaça de expulsão do Brasil contra o bispo Pedro. 

Será que o processo foi barrado?-Será apenas uma espera? 
Sabemos agora também, com maior clareza, que essa perseguição toda provém 

das grandes Companhias Agropecuárias, nacionais e'multinacionais, acobertadas Dor 
certas autoridades civis e Militares que lhes facilitam o- jogo. 

II, 	
• - Nem nos assombra esse jogo sujo, nem nos surpreende essa confusão. Os in- 

______ teresses_e_2_poder se aliam sempre con-fr-5-  o Povo e Contra o Evangelho. 
Em todo caso, o nosso bispo está aqui, no meio de n6s, e a Igreja de Sgn 

Fálix, nossa Prelazia, continua a sua caminhada na liberdade dos filhos de Deus. 

IGREJAS IRMÃS E MUITOS AMIGOS NOS ACOMPANHAM 

A "ALVORADA" de 20 de setembro Jltimo,que trazia por titulo "Querem expul 
sar do pais nosso bispo Pedro", espalhou-se por toda a regido. E os diferentes po-
voados e comunidades da Prelazia se uniram com renovada Fé e com maior entrosamen-
to, sobretudo no dia 28 de setembro que foi escolhido Como o dia de oraçao da Pre-
lazia, 

• 

Dentro do pas e no extetior muitos  ,irmos fizeram qi,...lestgo de mostrar sua  
solidariedade com nosso bispo Pedro e co9o nossa Prelazia de Sao Ferix. Por documen 
tos publicas, com celebraçães, em encontros, por cartas. 

A _A„lan!nsa internacional deu uma boa cobertural_e a imprensa'nacional co-
municou a- noticiã-dbntino Cias limites da censura. 

A essas dioceses irmãs; a esses grupos de amigos, a esses jornalistas que 
remos manifestar nossa gratidgo. Como dá força sentirmo-nos acompanhados pelos que A 
tem a mesma Esperança e lutam pela mesma Causa: 

FOPOCAS,_AMEAÇAS E MEDO 

Certos elementos da,regigo (em Sgo Pglix, em Barra do Garças e em Cuiabá) 
dedicam-se a espalhar fofocas e ameaças para intimidar o povo, para afastá-lo da 
Igreja, para esmorecer a quantos defendem os seus direitos de terra, de escola, de 
sadde, de melhora de vida. 

As 'fofocaaago desse tipo: 
-"Que estgo para chegar vários Bilfalos e carregarao todos os amigos dos 

padres..." 
-"Que desta vez a repressao vai ser pior do que foi em 73..." 
-"Que vgo fechar a igreja e prender todos os que estiverem dentro, porque 

iodos os amigos dos padres sao comunistas..." 
-"Que quem vai apanhar,no fim, sgo os bobos amigos dos padres..." 
E outras muitas-conversas desta qualidade, para criar cnfusão. 
O inimigo de Deus gostou sempre do truvo. 
Pena seria que o Povo de Deus, que 6 um Povo de filhos da Luz, entrasse  

nessa jogada e se deixasse -amarrar pelo medo. 
É bom que a Igreja de Jesus, aqui, como em todo lugar e em todo tempo, vá 

se acostumando ao banzeiro da perseguiçao. O Senhor a sofreu e nos preveniu dela, 



rss  

2 

muitas vezes, no Evange:ho. 
A Igreja ngo depende dos poderes deste mundo: Ele se afirma com os poderes 

de Deus. 
Referente no nosso bispo, no esqueçamos o que j4 foi escrito nesse comu- 

nicado do dia 20 de setembro: 
"Dom Pedro continua sendo o nosso bispo e prossegue o seu ministár-lo no 

meio de n6s. Em qualquer circunstancia ele continuará sendo o nosso bispo. 
Mesmo se umdia fosse expulso, 'Dom Pedro Casaldáliga, dentro ou fora do pais 

continuaria sendo o dnico bispo legitimo desta Prelazia de Sgo 

A VIDA DA NOSSA IGREJA CONTINUA 

E continua meis firme e mais sincera do que nunca, pois é nas provaçOes 
que se depura a nossa Fé. 

Continuam nossas missas, celebraçges e rezas. 
Continuam nossas reuniges, aulas, clubes e atendimento à sadde. 
Continuam nossas roças, agora com as novas chuvas, e continuam nossos ser- 

viços todos; continua a luta e a Esperança, em casa, na rua e no sertao. 

Op
-."No mundo voces tergo afliçoes -disse- Jesus-. Não tenham medo. Eu venci o 

mundo" (Jogo, 16,33). 

Dia 1, FESTA DE TODOS OS SANTOS 

Dia 2, MEMÓRIA DOS FINADOS 

Como o apOstolo: Paulo, todos n6s carregamos a certe 
de que a morte é lei para todos. Todos nds sabe-

./ mos bem que no temos aqui morada permanente. Todos 
passaremos pela morte, como nossosfinados passaram. 

Todos nOs porém, os que acreditamos em Cristo e prn 
curamos segui-lo, sabemos que da morte passaremos  
para a RessUrreiçao e n Vida. Como já os nossos san — 

\ 	tos passaram.' 	- ‘ 

.0 Dia de Finados mais do que dia de acender velas g  
'dia de acender nossa Esperança. 

Os nossos mortos estão vivos. O nosso Deus -lembra 
o prOprio Jesus- 4 um Deus de vivos e não de mortos. 

ASSEMBLÉIA DO REGIONAL CENTRO-OESTE - TEM,c. CENTRAL: A FAMILIA 

O Regional Centro-Oeste de Cnferencie Nacional dos Bispos do Brasil, a que 
pertence nossa Prelazia, vai se reunir, em Goignia, nos dias 12,13,14 e 15 de no-
vembro. É "o encontro anual das diferentes dioceses e prelazias da região, do qual 
participam os bispos e representantes dos.padres, religiosos e leigos dessas Igre-
jas. 

Nesse encontro se faz reviso do trabalho e dos problemas da Igreja na região, 
e se programa a caminhada. 

O tema central deste ano será a Família, em seus aspectos sociais, políticos, 
economicos, culturais e religiosos. 

Preparando esse estudo, todas as nossas comunidades fizeram sua pesquisa; e 6 
com base 'nela que sabemos como está a família entre nOs e o que •se 'precise para mo 
lhorá-la. 
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te, respondendo que eles "nno..eram 
ra outro" e.que "os Tapirabe i;lam 
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UMA VISITA AMEAÇADORA NA ALDEIA TAPIRAPS 
4 -  	( 

• No dia 29 de setembro chegaram N aldeia Tapira"pe a Dra. Giselda, geáloga, 
o Dr. Alceu, do DGPC, e o,Sr. Quií'inO, agrimensor, todos da FUNAI, acompanhads do 
Dr. EduardO, uM dós Diretores da Companhia TAPIRAGUAIA, e do chefe do Posto Indige 
na, Sr..Juraci Andrade. 

Essa visita f.,i notoriamente desrespeitosa e agressiva. Para os indics, pa-
ra as Irmgzinhas e para o casal de professores da aldeia. Uma visita de tipo poli-
cial, para impor a arbitrariedade e criar confusgo e medo. 

. 	Os visitantes caluniaram a proposta de demarcaçgo da Reserva Tapirape, a-
presentada à FUNAI pela Assessoria para Terras Indígenas do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI). 

Quando os índios ou os missionários tentavam falar, eram cortados ou contes 
Irados de maneira brusca. 

Os índios foram ameaçados de serem tranferídos p'ara.o'Parque do Xingu, ca-
se ngo aceitassem a demarcaçao imposta. A essa .ameaça um Tapirapé reagiu nobremen- 

criaçao,...4 FUNAI para ser levados de um lado pa.  
mrrreir= all. mesmo". . 

As irmgzinhas foram interrogadas,com 
baStante ignorancia, sobre o que fizeram 
durante mais de 20 anos de vida na aldeia. 
(0S.ndios Tapirape, que sobrevivem graças' 
às'irmgzinhas, todos os moradores data re 
gigo e muitos antropólogos e missionários 
sabemos perfeitamente G que vem fazendo'as 
irmgzinhas durante esses generosos anos...) 

Os representantes da FUNAI afirmaram 
cátegcricamente que a Missgo s6 devia se 
preocupar dis trabalho espiritual, sem.  se  
envolver com 3S problemas de terra. 
• O representante da TAPIRAGUAIA se per 

mitiu definir quanta terra os Tapirape pr_e_ 
cisariam para o futuro, fomo eles deveriam 
trabalhar p terra, e afirmou que a Ilha do 

Bananal (Parque de Aí'4uaia) fora criado também para os Tapirape e que lá havia ma-
ta suficiente para eís... As'irmgzinhas lhe responderam que a terra de uma aldeia 
no e somente para o Cultivo imediata, mas a base pare manter os valores da cultura 
de um povo; que ele olhava para a produçgo, enquanta elas viam antes o homem. 

A Dra. Giselda disse textualmente: "Vocs escutem o que vou dizer: Em nome 
do Presidente da FUNAI, Dom Pedro está proibido d2 entrar aqui..." A uma resposta 
dos *professores, dizendo que eramsustentados pel& Bispo da Prelazia no trabalho 
da aldeia, a Drai Giselda comentou com um seu colega,: "Quando c diabo nao aparece, 
manda um secretário". 	 • 

E os funcionários da FUNAI fizeram questgo de lembrar que pesava sobre 
bispo Pedro um processo de expàlsgo... 

No dia 30,esses funcioneriesforam levados em ,c4orro e avio da TAPIRAGUAIA 
para a sede da fazenda FURTO VFLI-10,:ondese encontrava a Diretoria desta fazenda, 
vinda de Sgn Paulo. - 

O avio sobrevoou a divisa pretendida, e,quando o piloto quis mudar a rota, 
o Tapirape que os acompanhava fez corrigir o rumo para sobrevoar a área realmente 
pretendida pelos índios. A Dra.- Giselda quis saber entao quem dissera a eles ser d.9_ 
les aquela área; se ngo havia sido a Missgo... An que o Tapirape respondeu que "tal] 
bem eles tinham cabeça e sabiam pensar e sabiam o que eles precisavam..." 

Os índios Tapirape, depois dessa desagradável visita, Vem comentando aprees 
sivos o que foi repetido diversas vezes por esses elementos da FUNAI -e reafirmado 
pelo Chefe de Posto- sobre a possibilidade de a Missgo ser afastada da aldeia. 



O problema desta regigo'4 resmo a terra. E este é o Problema do Brasil. 

Nunca devemos esquecer que le  milhOes de famílias brasileiras ligadas ã  
Agricultura esto sem terra ou sem ter:,  suficiente para sobrevver. 

3,4 por cento dos donrà da terra possuem o 62 por cento da terra. 
51 por cento dos que cultivam a terra possuem apenas 3,4 por cento da terra. 

A'Agricultura do Brasil ocupa 13 milhes de pessoas. A Indústria ocupa só 
5 milhes. Entretanto o ndmero de lavradores protegidos pelas Leis Trabalhistas é 
menor do que o ndmero de operários, bem ou mal amparados, por essas Leis. 

074 '4;t1:-1-r- 

O PROBLEMA É TERRA, O PROBLEMA É TERRA,0 RROBLEMA É .TERRA, O PROBLEMA É TERRA, O 

terra - terra - terra - terra'- terra - terra - terra - terra- terra - terrayte 

Ess.sszif.Joi" 

- 4 - 

Comemorando esta passagem da FUNAI, 6 Chefe de Posto, Sr. Juraci, organi-
zou uma festa para QS indi)s Tapirapé e Carajá, na aldeia vizinha dos Carajá, no 
_dia 1 de outubro. Dela participaram o gerente da TAPIRAGUAIA e um pastor americano 
da Igreja "Novas Tribos", residente em Santa Terezinha. 	 . 
• E contrariando o ESTATUTO DO INDIO, art. 58, a FUNAI autorizou o pouso e 

deculagem de avises de turistas, no aerope,rtO da aldeia construido há anos pela 
pr&trios Tapirapé& 

Dom Pedro, bispo da Prelazia e p4r isso da Missao Tapirapé, e Dom Tomás 
Balduínu, Presidente do CIMI, visitaram a aldeia, para se informar oficialmente de 
todo o acontecido& E pôr esses dias o Presidente do Conse1h4 Indigenista-Missif,ná-
rio, que é um órção ligado N Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil terá apre-
sentado N Presidencia da FUNAI as reclamaçOes pertinentes sobre esse incidente gra-
víssimo. 

No dia 14 de outubro, o Chefe do Posto, Sr. Juraci, comunicou da parte de 
Brasília a proibiçgo de qualquer padre entrar na aldeia Tapirapé. Intimou a sair de 
la ao Padre Canuto e a ukleigo da Equipe Pastoral  da Prelazia. E em toá de desafio 
acrescentou; Duvido que c bispe, Pedrlapareça estando eu aqui... 

. P 	t 

INAUGURAM SUA IGREJA 

010 
PORTO ALEGRE 
e - 
SANTO ANTÔNIO 

ck_r.c•ei) 

f 

Porto Alegre, ã beira do Tapirapé; -1 
Santo Antônio, no Rio,das Mortes. 

Os dois patrimônios acabam de cnná--i 
truir a casa onde o povO se reune para  
a oraçgo, para escutar a Palavra de Deus 
e para cqlebrar a Eucaristia. 

PORTO ALEGRE já inaugurou sua igre 
ja no dia 24 de setembro, por ocasigo 
das festas de Nossa Senhora da Liberta-
çgo. Homens, mulheres e crianças ajuda-
ram á construi-la. E tdos juntos, na a-
legria e na fé, se reuniram nela para a 

Oli
Tovena e para os Batizados; cm o bispo 
edro, e os Padres Leo, Manuel e Canuto,  

e com o Pe. Fernando Sebastián, da Es-
panha, que nos visitava. 

SANTm ANTÔNIO vai inaugurar sua igreja 
no pr6ximo dia 26 deste mes de outubro. 
Também com a presença do bispo Pedro. 

MAIS DUAS IGREJAS na Prelazia de-
vem significar MAIS DUAS COMUNIDADES DO 
POVO DE DEUS que cresce consciente na 
sua -Fé, firme na sua Esperança, unido 
no amor dos irmos. 

ESSAS DUAS .IGREJAS DEVEM SIGNIFI-
CAR TAMBÉM A FORTALEZA DO POVO UNIDO, 
em Porto Alegre e em Santo Antônio, na 
defesa dos seus direitos de gente e fi-
lhos de Deus. 
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mita certo. De todojeito, a nova ameaça está ai... 

1 

EM PONTINGPOLIS, 

• •• 

•• 	, AV V I 
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• O problema desta regigo é aterra, E este problema cresce dia a 
dis e os incidentes de terra ou as família b sem terra se multiplicam. O INCRA po-
rém parnlizou-se na regigo. Sus pendeu os serviços e deixou de resolver os confli 
tos diá.rios.-Parbu 

Por -que? Quem pressiona o INCRA? Que paderes etointerassados em abafar 
o pouco que ainda - podia o INCRA fazer? 

OS P('SSEIROS DE LUOIARA ESTrb:ACABANDÓ 	
, 

	 r 

A todos os desfalques da Administraçgo.Palica e à falta de comu- - 
nicaçoes e deoserviço, juntou-se, em Luciarà, nestes dltimds mesas, a saída dos pos 
seires: iludidos eu tocados pelos Sres. Marinho, Bispo Vieira, Vittorio, o fflJaptib, _ 
nes",o Jacob",etc. Este Ultimo incluslve,.prendeu a-bicicleta do-Pe. Canuto,-! ras 
gou nri relatório do caderno particular do padre e ameaçou de-espancá-lo; 

As tradicionais posses das redondezas de Luciara, celeiro d,a vida da cida-
de, (:tgn sendo engnlidas pelas novas.  7,'azein.cias.E sem possível amparg_da Lei, sem 
inte_vençgo do INCRA, os possiros saem sem esperançaencm rumo,-  e a cidade fica sem 
posas': c sem vida. 

- 	--t [ 
AGRICULTORES DA. CASCALHEIRA ESCREVEM AO PRESIDENTE GEISEL  

Os posseiros da região da Cascalheira, esto se desesperando de to-
da .itervençgo eficiente por parte das autoridades.  rasponséveis. O INCRA tem se mos 
trado impotente :para resolver o verdadeiro problema que os aflige. Muitos deles já—
sai2:311coeados, mal indenizados, sem rumo, E agora os 'que ainda ficam, depois de 
tanon oorrJmentos, ameaças e insolencias de fazendeiros, corretores e policia,dos 
Gunch, do'Otavisno, etc., ,decidiram mandar um abaixo-assinado ao Sr. Presidente da 
Replica. 

Nesse documento dramático "aguardam provid'esncias que venham r'etirá-los da 
situnegr.) angustiante e oprimida que vem sofrendo, já que a justiça local está sur-
da aos seus apelos". 

O abaixo-assinado 	do dia 15 de setembro (5-1timo, 

é ... OS :POSSEIROS DA CANABRAVA 

perto de Porto Alegre, DAS bandas de Tapirapj, estgo começando a 
sentir também a ameaça das fazendas. Concretamente, o Sr. Abdon, "gerente" da "d'r10 
(lego da Libordade", abriu uma picada que pretendia cortar várias posses. Os possei 
ros reagiram em tempo, reclamando dos seus direitos e demarcando a terra no seu li 

a preocupaçao dos posseiros é com o Sr. Cardoso, agrimensor da Suiá 
MiSLU, eme ultimamente vem adquirindo posses de maneira confusa em "Tr'es Pontes". O 
Sr. Cardoso proibiu posseiros da Impuca Grande usar estradas de acesso ao patrimS-
nic, criou conflitos na olaria e amonou ate de cadeia... 

40 -.?"...ES DESPEJADOS NAS RUAS DE SANTA TEREZINHA 

A. Fazenda "SANTA CRUZ", de propriedade do Dr. Antônio José Matoso, 
resiLeAte em Goiania, está situada porte de Santa Terezinha. 

A Fazenda "SANTA CRUZ" tinha contratado 4() peses, alglns deles com 

f 
• 
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familia,*para uma derrubada. Depds de dois meses de serviço destes, no dia 30 de a-
gosto Ultimo, chegaram só lrcal 13 homens armados, acompanhados dc, Dr. Amaury, su- 
pervisor do Sr. Flévio Pinho, de quem diziam ser n proprietário, daquela fazenda. 

Os recém chegados retiraram os peses e os despejaram em Santa Terezinha, 
colocando fogo nos barracos, ferramentas e serviçss. 

0 gerente, Sr. José Teixeira, ordenou aos pegas que ficassem em Santa Te-
rezinha per conta da fazenda, aguardando o acerto. Entretanto, ele foi com o-verea-
dor Ruy Milhomem buscar a policia em Luciara. Esta, chegando em Santa Terezinha,cc-
meteu diferentes abusOs, roubou, espancou. Um dos peSes espancado, Miguel Pereira 
de (Silveira, ficou por causa disso hospitalizad, cinco dias. 

Amontoados em barraces, ficaram os peOes aguardando o Dr. AntOnio que si 
18-dias depois, acompanhado de 8 policiais. Estes, mais 10 dos peSes, foram ã Fazen 
da onde houve. troca de tiros com os jagunços. 

O Dr.. Antonio trouxe policiais,. mas /2:á-c) trouxe nenhum dinheiro para o pa- 
gamento esperado; prometeu que voltaria, e até hoje... 	 • 

No•dia 26 de.  setembro_, um dos trabalhadores, Miguel Colman, foi a Goiana 

Srocurar o.Dr Antonio; e, depois de esperar oito dias prr ele, recebeu como res-
osta * que a ele,* dono-algo tinha satisfaço a der. 
• 'Miguel foi ao Ministério do Trabalho. LÁ • encaminharam para a Contag, e 

da Contag para,a Federaçgo de Cuiabá. Ngo conseguiu chegar N Federaçgn, por falta 
de recursos. E, de'esmela, voltou para Santa Terezinha, onde encontrou os companhei 
ros numa pior, pois as penses já tinham cortado a comida visto que nenhum deles 
podia pagá-la. 

/ 	• É_ .5 

•• 
v... 

• -2.... 
• • 	 I 

   

   

    



• 
• • • 

	

i'-•••, 	• 	•••••• 	t...-..1 	.•:::•.':•.,, 	.
i 1 
"..--.•...::•,-.., 	r•-•.'.4 	l''''''.!:.:Z.-b..• . 

„ I9 /1.5 i..) 

	

1.....‘..\ 	, Z 
:..-....-- 

1 ._,) 

. 1-:.1 1—.; :—. ------• 	 ....-.:il I  \/....---:;-,.‘-\:: 

Vojija da I'relazia de S:"..i(3.  Fé•11-;.: 

	

• 	 • 

..-Jamento o com abundencia de dados o provas jurídicas, a S-ituaçao do farsa o 23 in-
.  .',..--.:,gropocuária "AGROPASA" ou Fazenda 

PATIZAL. 

• 
-ustiças o ilogalídades no tratamento do pooes o ompregados, no ritSz.cro o fiscali-

...7.ende Cauiá", livre 
'de possoiros.• Quantas vezes o "presidento da Empresa", ..Sr. •

:.;.ZULONA do tantas pressOes o amarguras para os possoiros, como sendo uma tal "Po7 

'• 

Â 	

X 

,-//4  -' 07  - 'rr: O r 	 MP 

„Nereccer.. 	, n 

:574, U23 don&xl'oeztirda bs supremas Autoridades dO
. Pa:rfs sobro a roadado da ' -- 

ç - 	IJombramos a nosso povo 'o •a todos os.nossos• 
leitores que foi eSsa Fazenda• 	"ACRO- 

.,...,.... ._....;„___,..4.: 	. 	_ .... 	... 	 ..f1 	4 . 	. 1 

.-eonnecomos foram torturadoros ideni:rieados 'em GOIan:uni.;; 
	• 

• 

, 

". 	-
.,...*•I .u.lca.~..~....2•••••••1111•~......~..*_•~••••••-••••~0,.....5,~........~....

..•••••0,•••,.......,..,..~..,.
..~-,...e,,r., - 

. Porto Alegra 'no Tapírap6, com ilusOes : „res Ca regiao do SZo Poli:: vem se bano- 

zaçao do gado, otc,
.• 	. 	. 

,,'0 44",prwIto:l.ro da ponto sobre o Rio Tnpi. . •
. va do PU.ERURAL, que aliás 6 um dever d.o

.  

0:11.i0 Garcia Oliveira, acompanhou ao.Sr.'Eeloni nas suas idas o ameaças. 

.:_= 
cru° ao oferecou como seda da'repressno, já na primeira vinda-ACISO dos milita- 

:-E:Contrando residtOncía no povo„invadiu- •**conhecornem o nomo„nom-a cu--..ur"-- 

.. ,..,:..,r..da vom o Progroaso; polo Estrada ..- 

:..-
-es quo• perseguiam guerr-;_lhas naswounioos o nos amigos "dos Padres", E foi nessa 

• 

: tenclam 11 Fazen 	ovn 

1014 
do ano passado, 'pus?.  el 	c. 

• 

- . cer:-.ecido do Vá.lz: Oporir
,rin, :loaba d.o' sex,  •• 	

. 	• • 

- 	
.1:01av o ox-funcionário, oscriturário„ 

Ua.Uloi  Amadeu Galoni, declara abor-. 

2.b.a.c_s?:rqánt-i:ctudoss-&-garento.t.ão sorvidor da 

 

.,:realidacics tristes do quem chega dominan . . .(10
, no•nilosPital Sisc)  Thomá%

.  om Convo-  .: 

• 

 

- POr ola podom ontrar os cachorros. PoIA• 	
. 

liktrcu no patriu.Snio com seus pcSes,quo- • dícw, 
"tr. Homorol.t.ntos, o. agora, Dr. 

.-c:.•:entava oportunamonto:"Estrnda 6 porta 	--.__—__... 
4h.......... ..:

•••••44 

..-- -........„....----....- • ,.............. ..,............y....................,....- 
......-...,.......,• .........0 ...ri.s...................... •••••••............................../~.~...~...~.7... - 

.do benefíciós para o POtr:Ç.M2ni0 o co 
M • .-,ficiando do -tratamento gratdito de Sad-

- 

.1 	
....-. 

pmo o atuaçao do'Sr..Odilo. 

 

Aostredn da 1MEGRAÇA0 PECUÁRIA" beira•
• .. : Eá quae t 

do o explorando, . 	• - , 	-2, 	
io com o FUNRURAI,.: 	\ 

rendo-  expulsrá moradoros do suas. resi- _ 
	Di6genos. •. . 
	 . 	, 

Ccncins,com.a oxcusa do que. as casas .po-,'''.
>- , Entrç:tanto:lamentamos qac wn 

	

-.Pe.' 1,no 1.: V.:,TifCTA NESTA "ALVORADA". 
	

z.cos, .para m
par

elhor participsr c.:... 

- 

covar:temento.o casa do S.7.'. Duca, quo. 95-:: 

tave ausento.. 	•• 

colobraçao do povo do Porto Alecro GO •. 

	

vom .a ;xploraçao... 	
. 

• 

• 	• . 	 , 	
• .1; ,y .. 	 i1.1

' • 	
. , 	• • • 	_ • 	

..%,. 

' As dltimes—nOt-Ibias que correm por SF,o Pelix $ao ainda mais pesadas sobro o 

• • 	
. 	

l'.. • 	 . 	• É 

• • 

- 	
- .... 	 . • 1. 	• 

• 

 

»0 ne,:lol Cont:ro Oonto...
4e  

onda ondo Padres o Leir?,on Ca Prelaziaostívbram presos o foram torturados,om ju-- 

e 
.• 	

• 	
• 	i 	

• ` • •• ;.; 1. • 	
. • 	. • 	 5 

O Jornal "A Comarca do-Ponápolls",_do_Sao_Paulo,-publieou_om_p do 
	sotombro Co 

	

recenteen'co no desastre do "Lj*PALO 	
GOSOS "Búl'alos" bonóficos cuo.noraqui 

e O nosso ;0e,j,,:o:;11Uo trebalhapela......a
ctes°.1.n.:i "is 

A "AGROPASA" apresentava, secundo consta agora clao 

....., 	....4.4eN*4•Mq..../.4
4.1,•••••••.........

. .....1. 	4.. e• • • • ,•,,, y, e...,,, .. •••••• 4....,y,..0, • ,,,- ... V,  4,,, ,,,..,,: ,, r Nr7e, ,.,, ...._M• r; 1, 0 .: ...,• 1. :. or... 0,......,.• 4444444....!4". ,. 4 .• ,• .4:.•.44,' 4:,r• , 4..; 

DeuS, h3 
vozw“ casYa'Sedona Wr.dul. 	i..-thr

,..i.  Ikis 'clomi1..t.tar,os cuo ca-- 

• 
• 	

• 	

.. 	••1;• 	." • 	.• 

' 4 	
DamOn on parab6 15  no P0..1,00?.  • 	

••• ••*: •• 
. 
• 4:" • ''''.: 

prrfNCT'S SCME A FA 1 .ZA ""GPOP I qN" 

	

Astradwainda 	
o ebegou..Mas já ' .. • _ louvamos ropotiénmento•a iniciatí-• 

PGUCO3 d-las ontos, num encontro .o .. ..'• 

ó Sr, Rób6r0 4o Tal, 4£ Luen, 
	- Estudo. JJOUVC:;:p

3  o atondimonto dos 
md—, 

. - .... 	1 • 1 Á 

S 	 a 	

,• 

zin, e::, Co:,an-...e, nacluc,lo rincao .1 

inR:;'• ---". PT E 	T:TV 

	 V.....~.~. 	

. 

repronentento do todos os Padron• 
4P...0 

-
m 	 tá 	e.. 

Por cla podom (nitrar os amigos; .. '-'• 

. 	. • 	• • 	
.. • 

••• 	: ••• • • •••• • •• • ••••• •• • •••••••"••••• .••• • . •• • • • • • .•••• ••• • • • • • • ..• •• • • •••• • • • •• e • r • • - • .• •• 4.....,.•-• • • -- . ....---.....-....- ▪  ..; ••••• •••• e • •,•• ••••• ••••••• •••• • o • • • ••••• • . • . 	
... 	. 	I 

	

1 	

• .conntanto o flol CO red-.:—  // 
 

• 

- 

da Pron/Pig 

••••••..•*•../. 4•••••• e•an •T•-•.........a*....• 

444.4444,444  

	

- 	• 	• 	
. 

• ?. 	 .... 	
. 	• 	..i.:4• 	.! 

	

. 	
. 	L..*5 

	

.4! 	- • - 	. •• : • s'iwi o atenda.eom t
ao pouca consideraçao 

	

- 	
. 

	

., 	 • . 	 -1 • ...I  y 

• • 	

. •• 

o 	.. 	 ; 

____------ 	
... 

ementos a Aoronutica' o outras POrças Armadas, sob b o- 

	

. 	. 	:J: I 
 •--o so.l:r.i.monto,do povoda rogiao, Se 7,

10-:- 

	

U 	• 	• • • ,..J • 	
•":''; WIP:rj..Wr

'"..' 

_..._ 	• 

rsuassu. 7. 
 -g:.eióo .11:-LOsÉMAT•r nPv0,11a'cida9.'sc=. 

. 	 • 
	 1 

• ' 	
.. 

• % 	 • • 

-___-____,,___. 

	

• . 	
i 

. 	- 	

. 

	

! 	

*agora ot4 constru:S.:.:' 

' 

e 

. 	. . 	

• 	
. 1  tf  eA/OWDUe . 

. 	 .: 	T. 

s,. 	 .. 

.-it.ita•conDlibu-ocrát.,camonto.-as' co- 

..... .. • 	....... ? 	
,. 	

• . 

.:• .
• 

. . 	A comunidade da Cascall-4ra,. ta
s,on.2a 

• - 

a quem, alé do pobro P 
os 	doent. 

CASCALHEIRA, TGRE3A novA 	
- 

Co oncontrar mais a %.... 

. 	. • 
"; 	. • e 

- r124:W.  . 

,'‘.%.! , 	• 	
. 

... 	~v74- - ti 

é . 	• 	 • 

. .e.........-......... 
 

. 	• 	.• . 	
/ • ' • 	

• 

;!:. 	• 

r nestlidendncia, a'ároa da, 

!..;:reà moseS que,os morado-•,. 

. I 

• 

	

•••• 4 	

40 

• 

. i 

• - ”, ..ii., . 

/ 

. 	•• 

, 

: . 	• 

	

.II 

	

• 	•• 

	

. 	
• 

... /- 

.---..,', 

.. 

• 
	 • • 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

ARQUIVO NACIONAL 

Coordenação Regional do Arquivo Nacional no DF- COREG 

Remissiva de arquivamento de documentos especiais 

Notação: 

/S5 P  040'.1.41 2gé 

Dados do documento especial 

C acterística: f 

0100t. 

Conteúdo: 

Localização: 

Dados da unidade de arquivamento de onde foi retirado o documento 

Obs: 

-)0 e (igtih ;L$1141' 



PRESICOÊNCIA C.A REPÚBLICA 

ARQUIVO NACIONAL 

Coordenação Regional do Arquivo Nacional no DF- COREG 

Remissiva de arquivamento de documentos especiais 

Notação: 

Ari "X /3 A 	,ffi553, 010--t-1 2e4 

Dados do documento especial 

C acterfstica: .T 

OikhOrt... 

Conteúdo: 

Localização: 

frf 

Dados da unidade de arquivamento de onde foi retirado o documento 

Obs: 

10? 45M ir'""S" 



si 
	

ss p 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

Inf. nQ038/DE.:.: Em, 15.09.7() 

   

Sr. Diretor 

Para conhecirento deste Departanento e posterior anotaçao na 

AãI e Presidencia, encaminho o jornal d, Prelazia de S-ao Felix/PT, on 

de o Sr. Bispo da resma Prelazia, Pedro Casaldagria, relata sua esta-

da na localidade de Sao Joao do Javae - PORTC PIAUI - area do Parque/ 

111 1 	 Inggena do Araguaia. 

FUNDAO 
D. 

CedeisAike  

IONAL DO liuLIU 

51&.%40.W1. 

met de cSouso 
•-• 

• • 

• 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

Airton Soares diz que é 
iminente a expulsão do 
bispo Pedro Casaldaliga 

Brasília — O Deputado Aírton Soares, MDB-
SP), reclamou ontem da tribuna uma definição do 
Governo sobre a expulsão, segundo ele iminente, 
do Bispo espanhol D Pedro Casaldaliga, que já es-
teve em prisão domiciliar em julho de 1973, com a 
residência de São Félix cercada por forças militares. 

Relembrou que o único caso de Bispo punido 
pelas autoridades brasileiras foi o de D Vital, no 
século passado, e observou que agora se teme que 
a eventual expulsão de D Pedro reabra uma perse-
guição oficial à Igreja no Brasil, "criando-se um 
precedente de consequências imprevisíveis". 

• 

ki  O parlamentar paulista referiu-se a um "mem- ‘ 
bro da hierarquia eclesiástica" segundo o qual se 
se reabrir efetivamente o processo de expulsão ém 
que Dom Pedro é réu, ele poderá ser expulso como 
estrangeiro e não como bispo. 	 (" 

— Outro membro da hierarquia — comentou Nj 
ainda o parlamentar — diz que este processo não 
é novo, mas seria uma retomada, com nova e gran-
de força, da tentativa de expulsão feita em meados 
de 1973 por ocasião da condenação de Jqtel a t"t•; 
10 anos de prisão e das prisões de leigos da Pre-
lazia e inquérito policial militar na auditoria de 
Campo Grande. 

Acrescentou que "a luta dessa prelagia na de-
fesa dos interesses do povo brasileiro, na defesa do 
índio brasileiro, encontra resistência hoje nas 
pressões que altos escalões do Governo fazem so-
bre o poder representado pela Igreja Católica". 

Como estrangeiro 
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Protocolo Sloso 
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Brasília ,ride Novembr: 	- 
.....--,,. 

1 

, - 

Senhor Presidente Ernesto Geisel. 

A Confederação Nacional da Agricultura, cOns 

cia de sua dupla e honrosa condição de cirgao consultivo do Gover 

no e de representante máxima dos empresários rurais do País,vem, 

mais uma vez, ã presença de Vossa Excelencia‘para denunciar fa- 

C':.)1.11' E DERAÇA0 	NACIONAL DA 	A : 	S' GRICU 	

. 

OF, CNA. N9 	" 

tos gravíssimos que se desenrolam em várias 

notadamente no Centro-Oeste e no Norte, nas 

sivos, sob o manto de ministros religiosos, 

prejudicam a produção agropecuária como, do 

ma crescentnmente acintosa, investem contra 

dade e insuflam indígenas e outros incautos  

Regiões brasileiras, 

quais agentes subver 

não sõ tumultuam e 

mesmo passo e de for 

o direito de proprie  

ã pratica de assar 

tos, furtos e pilhagens contra patrimOnios particulares legitima 

mente constituídos. 

A documentação anexa, Senhor Presidente,cons 

titulda em grande parte de declarações colhidas in-loco e tambgm 

de publicações oficiais católicas, prova a incrível e criminosa 

desenvoltura com que sacerdotes se vêm substituindo aasagentesdo 

A Sua Excelência o Senhor General Ernesto Geisel 

Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil 

fr
. 

 



vss ss3,p. 

CON~RAçAO NACIONAL DA AGRICULTURA 	 .2. 

proscrito partido comunista na luta ing]éria contra o regime e a 

ordem econOmica e social vigentes. 

PRELADO MARXISTA 

de se ressaltar sobretudo a atuação provo-

cadora, anti-cristã e anti-brasileira do bispo Pedro Casaldáliga, 

da diocese de São Felix do Araguaia, principal responsável pelas 

atividades subversivas que se desenvolvem naquela Região.Esse es 

tranho "pastor", espanhol de nascimento, não apenas defende aber 

tamente teses marxistas como investe, atã agora impunemente, con 

tra o regime vigente no Brasil e insulta, em linguagem nada apos 

télica, as autoridades constituídas. 

Transcrevem-se a seguir, trechos de pronun-

ciamentos e alguns versos desse prelado vermelho que não se peja 

de insuflar o povo contra as leis e a ordem, tanto através dopal 

pito, que usa como tribuna de agitação, quanto através de bole-

tins que faz circular em sua diocese, divulgando mensagens insti 

ladoras de insatisfação e violência contra todos os que não rezam 

por seu catecismo de pivete marxista: 

"Malditas sejam 

todas as cercas: 

Malditas todas as 

propriedades privadas 

que nos privam 

de viver e de amar: 

Malditas sejam todas as leis, 

compostas habilmente por umas poucas mãos 

para amparar cercas e bois 
e tornar escrava a Terra 
E escravos os humanos 
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CONÍCDERAÇÁO NACIONAL DA AGRICULIURA 	 .3. 

Outra é a Terra nossa, homens, todos: 

A humana Terra livre, irmãos: 

• 

"Prostitutos presunçosos 

da Mãe comum, 

seus malnascidos: 
Malditas sejam 
as vossas cercas, 

as que vos cercam 
por dentro, 

gordos, 
sós, 
como porcos cevados; 

fechando, 

com seus arames e seus títulos, 
fora do vosso amor 

os irmãos: 

rTívuta nue4tna, líbextad" pag. 129.) 
"Canção da Soíee e do .6eíxem, escrita em leu 

vor de um Monsenhor - o próprio D. Casaldgliga - "Colhendo o alt-
'tos do4 po44e2xo4 de Santa Teke4ínha, pmeguído4 pelo Govekno e 
pelo latíOndío": 

"Com um calo por anel, 

monsenhor cortava arroz 

Monsenhor "martelo 

e foice"? 

Chamar-me-ão subversivo 
E lhes direi: eu o sou, 

Por meu povo em luta, vivo, 

Com meu povo em marcha,vou: 



V 

CONFEDERAÇA0 NACIONAL DA AGRICULTURA 	 .4. 

Tenho fé de guerrilheiro 

e amor de revolução. 

E entre Evangelho e canção 

sofro e digo o que quero. 

Se escandalizo, primeiro 

queimei o prOprio coração 

ao fogo desta Paixão, 

cruz de Seu préprio Cordeiro. 

Incito ã Subversão 

Contra o Poder e o Dinheiro 

Quero subverter a Lei 

que perverte o Povo em grei 

e o Governo em carniceiro. 

(Meu Pastor se fez ordeiro. 

Servidor se fez meu Rei). 

Creio na Internacional 
das fontes soerguidas. 

e das mãos entrelaçadas... 

E chamo à Ordem de mal, 

e ao Progresso de mentira. 

Tenho menos paz que ira. 

Tenho mais amor que paz. 

... Creio na foice e no feixe 

destas espigas cardas: 

uma Morte e tantas vidas! 

Creio nesta foice que avança 

- sob este sol sem disfarce 
e na comum esperança 

tão recurvada e tenaz!" 
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Poesia "Cancíon de Ia hoz y e/ haz", pãgs. 

177 e 118: 

"Brasília era, foi: 

já foram os seus ocasos nas nuvens totais, 

e a pureza do sertão 

como uma menina 

intrometida 

no cimento e no asfalto 

Cidade-céu-e-jardim 

em outros dias, 

Brasília g hoje apenas 

ante-sala, 

estruturas, 

audif;ncia sem ouviaos, 

março sem primavera. 

E a alma do sertão 

agora 

este em minhas mãos. 

O Povo este em meu pranto, como um feto 

importuno 

a quem se nega o sol, 

a liberdade 

a humana voz, 

a vida... 

(Brasília bem nascida, 

mal criada 

formosa prostituta: ) 

A Mesma impressão brutal provocada pelas 
poesias anteriores se desprende dos seguintes versos: 
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"Mas para viver, 
eu jã quero ter 

a parte que me cabe 

no latifílnlio seu: 

que a terra não 	sua, 

seu doutcr Ninguém: 

A terra e de todos 
porque ê de Deus: 

(...) Mas para viver, 

terra que quero ter 
Com Incra ou sem Incra, 

com lei ou sem lei 

"E a Fazenda alem faceira, impune 
am a carne desnuda e provocante 

de suas telhas ao sol: 

(Fortaleza feudal, cingida de cruzeiros su- 

listas 
Parque de tubarões, engordados na segregação...) 

Terra de quem?Verde terra infinita 

Roubada e abençoada pela legislação: 

Para os peões errantes do Norte 

assalariada prisão" 

(Poesia "Cemítêtío de 4entao" pg. 124. e 

"Nueva colonízaçíiin" p4. 49 da kaíe "Clamo. Etementat"). 

Estrofes de saudade dirigidas ao guerrilhei 

ro comunista tristemente celebre "Che" Guevara: 
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"Lembrarão que sou um padre "novo" 

Pouco me importa: 

:omos amigos 

e falo contigo agora 

atravgs da morte que nos une; 

estendendo-te um ramo de esperança 

todo um pesque florido 

de perene jacarandgs ibero-americanos, 

querido Che Guevara". 

01, 

	

	Poesia "Che GuevaAa, pg. 40, da sgrie "Cta 

mon E/ementat"). 

"Lembramos a nosso povo q a todos os nossos 

leitores que foi essa fazenda "AGROPASA" que se ofereceu como se 

de da repressão, já na primeira viida - ACISO dos militares que 

perseguiam guerrilhas nas reuniOes e nos amigos "dos Padres". E 

foi no Ia Fazenda onde padres e leigos da Prelazia estiveram pre 

sos e foram torturados, eu julho do ano passado, per elementos da 

Aerongutica e outras Forças Armadas, sob o olhar sarcástico des-

se gerente tão servidor da Pátria nestas regiões da Integração Na 

cional... 

Deus, às vezes, castiga Sodoma, já aqui na 

terra. Dois dos militares que caíram recentemente no desastre d6 

"BUFALO", desses "Búfalos" bengficos que por aqui conhecemos, fo 

ram torturadores identificados em Goiânia..." 

(Transcrito da "FOLHA DA PRELAZIA DE SÁOFE 

LIX - ALVORADA" — e novembro de 1974). ,_ 
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ve-se,clarameute, pos trechos acima trans 

critos, a preocupação de aceituar uma quase perfeita identidade 

entre o socialismo e a expressão evangélica do "Reino de Deus na 

Terra". E como todos os seus sequazes marxistas-leninistas, in-

filtrados na Igreja Cat5lica, o bispo de São Felix do Araguaia, 

como muito bem observa n Pe. Miguel Poradowski, vive empenhado 

"em convencer os cristãos de que eles e os marxistas buscam a 

mesma coisa, pois uns e outros tõm a mesma finalidade:construir 

uma nova sociedade ideal do futuro, uma sociedade fundada na i-

gualdade, na justiça, na fraternidade e na solidariedade.Os uri 

melros, os cristãos, chamam-na o "Reino de Deus na Terra", en-

quanto os outros, os marxistas, chamam-na da "Sociedade Socia-

lista". E se Cristãos e marxistas tem o mesmo fim, devem traba 

lhar juntos para alcança-1o. Ademais, os marxistas procuram con 

vencer os cristãos de que o 'mico ciminho que leva a este fim é 

a revolução marxista. De onde vem a concluso de que os cristãos 

devem comprometer-se com essa revolução. 

Trata-se, pois, Aa melhor das hipóteses, 

de um agente do chamada "cristianisno horizontal" ala esquerdis 

ta da igreja e de cujos porta-vozes pode-se dizer que são os res 

ponsgveis por aquela "dolorosa experiencia, na América Latina", 

a civé se referiu o Sr. Cardeal D. Agnelo Rossi, em entrevista 

publicada no "L'Osservatore Romano", de 15 de setembro de 1974, 

e aos ouais, S. Eminencia condenou por iludirem a confiança ne-

les depositada por fabricarem heresias doutrinais" e acentuarem 

"sistematicamente slogans pré-fabricados de origem inclusive mar 

xista", afirmando mais adiante o eminente Cardeal que sempre"os 
fatos mostram posteriormente a malícia e miséria moral de alguns 

desses corifeus de idéias extravagantes" e "então verifica-se , 

dolorosamente, que, a pretexto de teologia, buscaram apomas cons 

truir a defesa de seus interesses ou instintos", 
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Esses "pastores", aliís, são facilmente 

identificiiveis, pois, como j1 foi arguta e fielmente observa-

do, "em suas homilias tocam quase exclusivamente em temas eco 

nOmicos-sociais: as funções litilrgicas são por eles transfor-

madas em cerimOnias laicas, sem nenhum sentido sobrenatural , 

mas sim com muito sentido sociolOgico, das quais se servem pa 

ra reforçar os vínculos sociais e para os contactos com osgru 

pos marxistas. Desta maneira toda especial, o "cristianismo ho 

rizontal" manifesta-se nas orações e cânticos litiírgicos,compos 

to para a circunstancia. As igrejas são transformadas em " ca 

sas do povo". Até a Santa Missa fica reduzida a uma assemblé- 

ia do povo, frequentemente com a participação ativa de 	pes 

soas atéias, indiferentes, tvYnOsticas e não batizadas. Nas ce 

rima/lias públicas "penitenciais", com as quais se 	pretende 

substituir a confissão auricular, ou seja, o Sacromel,to da Pe 

niténcia,das pessoas são ensinadas a acusar-se unicamente do 

"pecado Social" (os demais pecadrs não eyistem para o "cris - 

tianismo horizontal"), o qual se reduz apenas ao "pceado" co 

mo estruturas de opressão enexploração". 

MANIPULAÇÃO DOS INDICENAS  

Inspirados pela liderança do 'bispo Ca - 

saicanga e guardando uma conduta totalmente orientada pelos 

postulados da chamada "revolução permanente", mais precisamen 

te, do "quanto pior, melhor", elementos do clero vaia provocan 

do uma situação altamente explosiva na Colõnia Indígenas deMe 

ruri e municípios adjacentes, grea em que índios e alguns fal 

sol posseiros são instigados pelos prõprios padres 	prática 

de inrnsiies do tipoida levada a efeito, em setembro de 	1975 

contra a fazenda Bandeirantes, cujo patrimõnio foi pilhado pe 

los assaltantes. 
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Mais atos de banditismo se tem insolita-

mente repetido nestes Ultimos anos, sendo seus autores intelec 

tuais os "religiosos" da Missão Salesiana de Mato grosso, acan 

tonados, sob o disfarce da "Colemia Indígena Sagrado Coração& 

Jesus", no Meruri. 

Documentos anexos, que esta Confederação 

solicita a Vossa Excelência sejam minuciosamente examinados pe 

los órgãos de Segurança, revelam detalhes da criminosa ativida 

de dos salesianos daquela Missão, quase todos estra j,,eiros e im 

buidos de uma estranha concepção do sacerdócio e respectiva a- 

tividade pastoral, por isso que se dissociam o "celibato" 	da 

castidade, também, para melhor êxito da marxistização de suas 

'ovelhas", separam a fé da religião, mas por outro lado, con - 

fundem em prejuizo desta, a vida interior, alvo principal deto 

das as verdadeiras confissF,es religiosas, com a atividade sub-

versiva em busca de um falso Reino de Deus na Terrall. 

mais de eer fazendas, todas com títulos 

de propriedarle de sues terras e na maioria compradas pelos a- 

tuais proprietrio, 	rré;,-ria !lissão Salesiana 	p"; foram assai 
tadas por indígenas insulados pelos "missionãrios". 

Denuncias e pedidos de providências têm 

sido formulados pelas vitimas de tais atentados às autoridades 

estaduais e federais. Assim, embora profundamente lamentãvel , 

não é de estranhar-se que aquelas vítimas, diante da não -aten 

ção dos seus justos reclamos, se vejam na imperiosa circunstãn 

cia de defender seus patrimiSnios que - como g Obvio - por se-

rem legítimos não podei nem devem ficar ã mercõ de agitadores 

travestidos de religiosos, para melhor manipulação de indige-

aas e outros ingênuos, na consecução de inconfessgveis e trggi 
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cos objetivos. 

Senhor Presidente, 

esta Confederação confia na ação do seu 

honrado e operoso Governo e está certa de que a presente de-

núncia será critericsamente apurada. 

A classe dos produtores rurais, que vem 

respondendo com patriotismo e entusiasmo aos apelos de Vossa 

Excelência, tanto no sentieo da maior produção quanto nowese 

refere à justa humanização do trabalho no campo, não pode fi-

car à mercê dos inimigos eo Regime, os quais, na impossibili-

dade de uma ação frontal contra o Governo, procuram atingi-lo 

indiretamente, atrav5s do estimuJo à desordem e do desrespei-

to as nossas mais caras instituiçiies. 

A disposição de Vossa Excelência paratn 

dos os esclarecimentos que julgar necessários, aproveito o en 

sujo para renovar ao emiaente Chefe da Nação os protestos do 

meu respeito e eo :,ee mais alto apreço. 

RJ/mas. 
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—Visto, Lido e Ouvido— 
ari cunha 

"Meu caro Ari Cunha. Eu o conheço pessoalmente. 
E renho como dever ler diariamente o Visto, Lido e 
Ouvido. 

Hoje você começa por criticar as declarações do 
Sr. Flávio deBrittosobre Comunismo na Igreja. Você 
fala como um jornalista mor, como um profundo 
conhecedor da realidade agrária do país e cito um 
caso isolado de um município do qual 99% dos 
brasileiros jamais ouviram falar. 

Gostaria de que você, meu prezado amigo, ten-
tasse refutar o eminente líder dos ruralistas com 
dados sérios e não palavras vãs. 
Você já leu os boletins da Prelazia de são Félix do 

Araguaia, Mato Grosso, no qual o Bispo Dom Pedro 
se manifesta contra a propriedade privado, pro-
clama seu ódio aos proprietários rurais e se con-
fessa subversivo? 

Você sabe que o Arcebispo de Goiânia, Dom Fer-
nando Gomes dos Santos, realizava reuniões sub-
versivas dentro da própria Catedral daquela bela 
capital e na chácara da Cúria? 

Você fala em pastores de outras religiões. Lamen-
to não lhe poder revelar o que já é do nosso co-
nhecimento sobre as atividades subversivas de al-
guns desses "pastores". A revelação prejudicaria 
nosso trabalho e eu não poderia continuar a assis-
tir todos os domingos ás "pregações" do meu pas-

, tor... 
Desculpe -me , Ari, se falo mais um pouco você se 

estarrecerá. A ordem é trabalhar em silêncio e não 
nos pormos a descoberto. 

Mas já é chegada a hora de desmascarar a 
atuação comunista no meio rural, no meio estudan-
til, na imprensa, nos sindicatos, nos segundos e 
terceiros escalões governamentais. 

Flávio de Britto falou em boa hora e é necessário 
agora mais que nunca a união dos proprietários 
rurais contra a comunização do país, pois a pro-
priedade é um dos esteios do regi~ democrático. 

Transcrevo abaixo versos do "Bispo Vermelho" 
Dom Pedro, anteriormente citado,--versos estes que 
ele divulga no meio rural tentando envenenar a al-
ma do homem simples do interior: 

"Malditas sejam todos as cercos! 
Malditas todas as propriedades privadas 
que nos privam de viver e de amar 
Malditas sejam todas as leis, 
Compostas por poucos mãos 
Para amparar cercas e bois 
e tornar escrava a terra 
E escravos os humanos" 

"Com um colo por anel, 
Monsenhor cortava arroz 
Monsenhor "Martelo e Foice"? 

"Chamar -me -ao subversivo 
E lhes direi: EU O SOU 
Por meu povo em luta vivo 
Com meu povo em marcha vou' 

"Tenho fé de guerrilheiro 
e amor de revolução 
E entre Evangelho e Canção 
Sofro e digo o que quero" 

"Incito à subversão 
Contra o Poder e o Dinheiro 
QUERO SUBVERTER A LEI 
Que perverte o povo em grei" 

Amigo Ari, você acha, ainda, que não há comunis-
mo e subversão na Igreja? Vou parar por aqui. Seu 
belo jornal não comportaria num só número tudo o 
que sabemos sobre a marcha acelerada e mal dis-
farçada da subversão em nosso Pais. 
As calúnias contra os homens do Góverno Médici, 

as tentativas de difamação dos homens do ritual 
Governo, a transformação de problemas de ordem 
técnico - administrativa em "escândalos compro-
~fedores", tudo isto é cortina-  de fumaça com que 
tentam desviar a ~lição das autoridades e do 
povo para as atividades subversivas com as quais 
se pretende levar o país para uma ditadura de es-
querda. 

Não sei se você tem coragem de publicar estas 
palavras. Desafio -o paro que o faça. Mas vou man-
dar cópia desta ao líder Flávio de Britto, para que 
ele continue a lutar -pelo Brasil, sabendo que não 
está só; estamos mais unidos que nunca, aguar-
dando -a hora de agir, como em- 64, contra os 
traidores da Pátria. 

ALVARO AUGUSTO LOREIRO BELOTA 

Nota do colunista: Bolota, você diz que eu citei um 
municipio que é desconhecido por 99% dos bra-
sileiros. É verdade. Talvez mais. Mas você cita tam-
bém só dois bispos, • igreia é você, sou eu, somos 
todos nós, que vemos no Evóngelho a orientação 
para as nossas ações. Não são eles dois sozinhos. 
Se escrevi palavras vãs foi na doce intenção de es-

tar contribuindo. 
Quanto à carta, ela vai publicada na integra, e 

pode mandó • la para seu chefe, que é mim amigo. 
Eu mandarei a coluna para o chefe da Minha igrela. 
E sua carta vai publicada menos pelo desafio, que 
não cabe, e mais pelo valor que dou às pessoas que 
têm a coragem de escrever e assinar embaixo, o 
que tem sido tão pouco comum nos nossos dias. 
Receba por suas mãos essa homenagem à respon-
sabilidade, que presto compungido-. Ari Cunha. 
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Documento da Cimi-sul 
apóia direito indígena 

Apesar da constatação de fatos 
graves e das repressões que vêm 
sofrendo, os missionários da região 
sul do Conselho Indigenista Mis-
sionário continuarão seu trabalho 
dentro das linhas de ação aprovadas 
pela primeira Assembléia Nacional 
Indigenista Missionária, realizada em 
junho de 1975 em Goiânia, quando 
foram firmados os princípios de apoio 
aos índios, quanto ao direito de re-
cuperar e garantir suas terras, de 
viver de acordo com sua cultura, de 
eles próprios serem sujeitos, autores e 
destinatários do seu crescimento e de 
assumir sua causa em todas as suas 
consequências. Esta foi uma das con-
clusões a que chegaram os 43 par-
ticipantes do curso de atualização de 
pastoral indigenista, encerrado ontem 
em Ijuí, a 408 km de Porto Alegre, e 
que contou com kaingangues, mis-
sionários, antropólogos e indigenis-
tas, reunindo representantes de dez 
estados brasileiros, principalmente da 
região Sul, área de atuação de coor-
denadoria promotora de encontro. 

O curso, desenvolvido durante 
uma cfuinzena, resultou num 
documento de oito laudas, discutido 
e aprovado pelos participantes, sob  

o título "Funai uma ameaça à causa 
indí_gena", no qual os missionários 
analisam o problema "com profundi-
dade e em todas as suas dimensões" 
e pretendem "colocar a público os 
aspectos mais importatites da ques-
tão, bem como demonstrar o nosso 
compromisso e uma tomada de posição 
frente a tão graves problernas". No 
primeiro item, eles analisam o que 
classificam como "atentado contra a 
autodeterminação dos índios", con-
denando a imposição das chefias, a 
proibição de reunião através de 
ameaças, a manipulação executada 
através dos monitores das escolas 
bilingues e o isolamento e repressão. 

De acordo com o documento do 
Cimi-Sul, "desde há muito tempo, 
foram impostas pelo órgão oficial, 
chefias paralelas às da própria co-
munidade indígena, o que terminou 
provocando uma lenta debilitação da 
organização social do próprio grupo". 
Os missionários lembram a desti-
tuição ocorrida no posto indígena de 
Chapecó (SC), onde "duas chefias de 
comunidades indígenas foram dis-
pensadas a partir do momento em que 
tomaram consciência da manipulação 
de que eram vítimas e passaram a 
exercer uma liderança autêntica". 

a-cr 	--i2//277,7 
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Demarcando a própria terra 
No Araguaia matogrossense, os índios Tapirapé demarcaram, 

por conta própria, os limites de suas terras, 
ameaçadas pela invasão de grandes fazendas 

Antônio Carlos Moura 

1  - Desta vez nós tamos fazendo bas-
tante farinha pra não faltar pra nós 
lá na picada, e também pra deixar 

ra mulherada e nossos filhos. 
"Xwãetekãto‘i, 27 anos, casado, três crian-

as, é filho do chefe da Aldeia Tapirapé, 
'xãkuiãpani, e seu substituto efetivo nos 
ssuntos referentes a terra e trabalho. En-
uanto fala, não pára 'de remexer, com uma 
spécie de enxada de pau, a massa de man-
ioca que está torrando num dos três fornos 
a casa-de-farinha. Outros dois jovens 
idios, também pais de família, trabalham 
os outros fornos. O vapor que se desprende 
amassaque vai secando nos fornos abertos, 
iais a fumaça da lenha meio úmida, que 
4ki queimando embaixo, tomam conta do 
equeno rancho de palha . Mas os Tapi-
ipe, acostumados a esse trabalho, não pa-,  
cem se inèomodar e, mesmo com os olhos 
ermelhos.Prosaeggem, entre brincadeiras e 
sos, a preparar a base da alimentação que 
ão consumir nas três semanas seguintes,. 
uando, no interior da mata, estarão con-i 
uíndo a picada demarcatória de suas ter-ç 
is. 

Situada no município de Luciara, no ex- 
emo nordeste do Mato Grosso, próximo à 
ivisa com o Pará e em frente à Ilha do Ba-
anal (Goiás), a área dos Tapirapé está in-
tuída no Parque Indígena do Araguaia, um 
os quatro existentes no País. Mas nunca ti-
ha sido demarcada oficialmente, apesar 
e muitas promessas da Funai, que sempre 
istificava seu não cumprimento alegando 
gcassez de verbas. E, assim, 150 Tapirapé e 
D Karajá vinham permanecendo na insegu-
inça, pois a área habitada pelas duas tri-
os, no Posto Indígena Tapirapé, está inva-
ida parcialmente por três grandes fazen-
as: Tapiraguaia, do grupo Medeiros - Car-
eiro, de São Paulo; Porto Velho, dos Ferti-
cantes IAP; e Codeara, do BCN - Banco de 
rédito Nacional (ver Movimento n9s 14 e 
;). 
-Tem bastante caça lá na outra parte da 
cada, que nós terminamos de demarcar 
ri dezembro. A gente só precisou mesmo 
Jar a farinha, porque tinha muito queixa-

caitetu, jabuti, anta, veado, macaco... 
Num outro cômodo do rancho, de meias 
redes de adobe, Txywãeri enxuga o suor 
m as costas da mão. Ele está ralando 
indioca mansa num pequeno engenho to-
io a motor de gasolina. Sua mulher e uma 
nhada já descascaram as mandiocas e ele, 
5s comprimi-las contra a roda de dentes 
e gira velozmente, vai enchendo várias 
:es uma imensa carapaça de tartaruga 
ri a massa amarela e cheirosa, que despe-
na ponta de uma canoa velha, que fica 
lpre ali na casa-de-farinha, só pra isso 
uno. Ali, a mandioca mansa ralada será 
turada, na proporção de doia por um, à 
asa de puba, isto é, de mandioca brava 
ficou vários dias dentro d'água e está se-

lesmanchada. As duas massas são ma-
cadas, na própria canoa, com uma mão-
)ilão, para misturar bem, e depois vão 

a prensa - um depósito feito com paus 
:ados, na forma de quadrado, e forrado 

palhas de palmeira. No dia seguinte, a 
sa estará pronta para ser peneirada e, fl-
uente, torrada. 
serviço de peneirar a massa nas irupe-
- trançadas pelos próprios artesãos Ta-
pe - é feito pelas mulheres. A esposa de 
etekãto'i está peneirando a massa que 
ou a noite anterior na prensa. A seu la-
também ajoelhadas no chão, outras 
mulheres: uma Tapirapé e uma Irmã- 
de Jesus - uma das quatro missiona-

;ue partilham a vida e o trabalho da ai- 
há mais de 25 anos. 

rywanha, irmã de Txywãeri, chega 
espigas de milho assadas na brasa. 
duas filhas, de três e dois anos, vêm 
mastigando gulosamente suas espi-

'lepartido o milho, todos prosseguem o 
lho. E Txywãeri explica: 

- Quando a gente terminar de marcar 
toda a picada, eu e o Awãetekãto'i nós va-
mos outra vez lá em Brasília, falar com o 
Presidente da Funai, contar o serviço que a 
gente fez. Aí ele dá um documento certo de 
nossa terra, pra não deixar mais fazendeiro 
invadir. Primeiro a gente vai fazer um pou-
co de enfeite pra vender, para poder pagar a 
passagem, ao menos pra ir... 

2 A   noite é sem lua. E, mesmo 
assim,são muitos os homens senta-
dos no terreiro central da aldeia, em 

frente à takana, a casa onde dormem os ra-
pazes solteiros, e onde as mulheres não po-
dem entrar. A conversa, em língua tapirapé, 
está animada. Ãwãetekãto`i discute com 
seus companheiros como será a última eta-
pa da demarcação, nesse início de janeiro. O 
agrimensor que acompanha os Tapirapé es-
tá presente. Ele pediu a Awãetekãto`i que os 
rapazes menores não fossem à picada, para 
não atrapalhar os trabalhos, pois gente em 
excesso seria pior. 

- Será que os Xavante vão vir ajudar a 
gente? 

Há pouco mais de duas semanas, os Tapi-
rapé escreveram uma carta aos seus irmãos 
Xavante da Reserva de São Marcos, 
convidando-os para ajudar nos trabalhos da 
picada, conforme havia sido combinado em 
agosto, na Assembléia de Chefes Indígenas. 
Nessa reunião, os Tapirapé receberam a vi-
sita dos Xavante e de representantes de 
mais três tribos do Mato Grosso: Bororo, 
Nambikwara e Pareci; além de um Kain-
gang, que veio da longínqua aldeia de No-
noai, no Rio Grande do Sul. 

A presença e a palavra dos Xavante mar-
caram muito a consciência dos Tapirapé, 
que admiram em seus irmãos a corajosa de-
cisão de enfrentar todos os perigos para con-
seguir - como conseguiram - a demarcação 
de suas reservas. Os Bororo presentes tam-
bém lembraram o sangue de um índio e um 
missionário assassinado em julho de 76, por 
invasores da aldeia de Meruri (ver Movi-
mento n° 56). Tanto os Xavante como os de-
mais índios presentes à Assembléia oferece-
ram sua ajuda aos Tapirapé. No final da 
reunião, ficou acertado que se esperaria ain-
da um mês ou pouco mais, para ver se a Fu-
nai dava alguma esperança de demarcação 
ainda em 1977. Caso contrário, os Tapirapé 
chamariam seus irmãos - pelo menos os 
mais próximos, para os próprios índios faze-
rem a demarcação. 

Os dois representantes Tapirapé que, em 
agosto, após a Assembléia, foram a Brasília 
falar com a Presidência da Funai, voltaram 
com palavras de estimulo mas sem nenhu-
ma palavra concreta sobre a data da prome-
tida demarcação. Por isso, em novembro, os 
Tapirapé começaram a fazer a demarcação, 
por conta própria. Embora seja frequente o 
fato de índios participarem da demarcação 
das próprias terras, ajudando nos trabalhos 
às firmas contratadas pela Funai, é a pri-
meira vez que um grupo demarca, por sua 
iniciativa, sua reserva. O traçado obedeceu 
a antigas reivindicações da tribo, já apre-
sentadas à Funai. 

Chove sobre a aldeia silenciosa. 
Na mata, a 20 ou 30 quilômetros de 
distância, os homens Tapirapé tra-

balham sob a inclemência da estação das á-
guas - o "inverno" tropical. A saída para a 
picada atrasou-se três dias, pois todos espe-
raram que se abrisse o sol para transportar 
os sacos de farinha, no carro de bois, até o 
primeiro acampamento de trabalho. Os Xa-
vante não haviam vindo - nem poderiam, 
com a demora da chegada de cartas numa 
região onde não existe correio - mas os Tapi-
rapé não esperaram mais. E, na manhã de 6 
de janeiro, um grupo alegre e animado saiu 
para a mata, uns na frente e outros atrás do 
carro de bois. 

Agora a aldeia está sossegada. Nos dias 
em que não chove, as mulheres pegam as ca- 

noas e vao pelo lago, que bordeja a aldeia, 
para pescar pacus e piranhas. Durante três 
semanas, muitas delas nao terão os suculen-
tos jaraquis, crumatás e tucunarés que os 
maridos matavam diariamente com suas 
flechas certeiras. Vários homens ficaram, 
entretanto, esperando a volta de alguns' 
para irem eles, num revezamento do traba-
lho na picada. Assim, em algumas casas há 
peixe bastante. Mesmo mulheres cujos ma-
ridos foram para a picada ganham peixe dos 
parentes que ficaram, nos dias de pesca 
mais abundante. 

Os dias transcorrem sem muitas novida-
des. Apenas a coqueluche vai passando de 
casa em casa, pegando em todas as crian-
ças. Duas das Irmãzinhas, que cuidam da 
saúde da aldeia, tentam, como podem, pa-
liar os efeitos do surto da doença, aplicando 
injeções de gamaglobulina pelo menos nas 
crianças menores. 

Wanãpi, menino de seis anos, dá um sus-
to em todo mundo, flechando, certa manhã, 
o abdômen de seu amigo Wanipetu, um ano 
mais velho, numa desastrada caçada a ra-
tos. Os pais de ambos estão no serviço da pi-
cada. Kurãpã'i, irmão mais velho do ferido, 
vai com Wanipetu, na lancha da Funai, até 
o povoado de Santa Terezinha, distante 40 
quilômetros, pelo Araguaia. Um mensageiro 
vai avisar os outros Tapirapé, na mata. To-
dos estão preocupados, inclusive as Irmãzi-
nhas, que receiam que a flecha tenha atingi-
do o fígado do menino. Mas, quando o pai 
de Wanipetu chega à aldeia, com o coração 
na mão, o susto já passou: o menino já vol-
tou de Santa Terezinha, onde tomou apenas 
medicamentos contra tétano. Na cooperati-
va de saúde dos lavradores de Santa Terezi-
nha, a enfermeira garantiu que o ferimento 
foi superficial. Realmente, dois dias depois, 
Wanipetu está brincando novamente com 
as outras crianças, e seu pai retorna tran-
quilo para a mata. 

4  Agora é só ir pra Brasília. A gen 
te não vai agora, porque o general 
(Ismarth) está de férias; assim o 

Leônidas (chefe do posto da Funai) falou. 
Mas no fim de fevereiro a gente vai, e mos-
tra pra Funai o mapa, e pede pra eles virem 
aqui olhar nossa picada, pra gente ter um 
documento certo. 

Awãetekãto'i fala pausadamente, nesse 
domingo bonito, 22 de janeiro. Ele sabe da 
importância da decretação oficial da reser-
va. Seu pai lhe falou das antigas matas onde 
existiam as outras duas aldeias dos Tapira-
pé, nas nascentes do rio Tapirapé. Lá onde 
até hoje eles vão buscar o taquari para fazer 
suas flechas, lá na Serra do Urubu Branco, 
que o BCN tomou. Hoje, espremidos na bei-
ra do lago formado na embocadura do Tapi-
rapé com o Araguaia, os índios sabem que a 
única aldeia restante só pode prosperar se 
eles tiverem terra garantida - não só para si, 
mas para seus filhos e netos, e para os filhos 
de seus netos. 

- Quando a gente estava cortando a pica-
da, nós achamos taquari. Não era muito, 
nem é bom igual aquele do Urubu Branco, 
mas a gente ficou contente assim mesmo. 
Nós achamos buriti, também. É bom. Por-
que primeiro precisava caminhar muito pra 
ir buscar buriti lá perto de Santa Terezinha, 
quando a gente queria fazer iru (cestinho 
para farinha). 

Tãpotiru, a caçula de Awiletekãto'i, 
agarra-se às pernas do pai. Ele ri, e ergue a 
filha para o colo. 

Marewira, a mãe do pequeno Wanipetu, 
está dando à luz seu 119 filho. Mulheres es-
tão em volta de sua rede, ajudando. 

Txywãeri saiu de canoa para pescar com a 
mulher, e levou dois dos filhos. O mais novo 
não foi e, desconsolado, vai bater na casa 
das irmãzinhas. Ganha uma banana que sa-
boreia devagar. Uma Irmãzinha prepara o 
almoço, no fogo aceso sobre o chão. O pe-
queno Tapirapé se aninha numa rede e dor-
me. 



Casaldáglia confirma: Sou 
socialista e anticapitalista 

Goiânia - "Vemos com alegria que a CNBB 	tipo de perseguição só tem servido para enco- 
decide assumir, como um compromisso de toda a 	rojar a Igreja a assumir um compromisso cada 
Igreja do Brasil, o problema da pastoral indi- 	vez maior na defesa dos povos oprimidos, ou 
genista, dotando o CIMI da necessário cobertura 	sejam, dos ihdios, posseiros, trabalhadores 
para dinamizar e ampliar sua ação", diz um 	rurais e o operariado em geral". 
trecho da nota oficial expedida pelo Conselho In- 	Quanto ià última atitude do bispo de Diaman- 
digenista Missionário, ao final da reunião do 	tina que declarou que só apresentaria as provas 

secretariado geral da entidade, realizada neste 	de sua acusação à Santo Sé, em Roma, disse D. 
fim de semana, em Goiânia. 	 Casaldáglia: -Em Roma, apesar de dominar o 

Na oportunidade o bispo de são Felix do 	conservadorismo, as decisões são tomadas com 
Araguaia, D. Pedro Cosalcióglia, disse que os 	muito tato, pois não há interesse em criar escân- 
acusações feitas o ele e ao presidente do 	dolos. Depois, a repercussão já foi suficiente. O 
CIMI, D. Tomás Balduino, pelo bispo de Diaman- 	importante é que não se abafe o documento ex- 
tina, D. Geraldo Sigaud, chamando- os de co- 	pedido pela CNBB nem a própria Assembléia- 
munistos não constitui problema -pois a reper- 	geral, uma das mais importantes já realizadas no 
cussão que o caso provocou comprova isto". 	Brasil". 

"Só lamento, prosseguiu D. Pedro Casaldáglia, 	Quanto a repercussão do caso junto as respec- 

que não haja a mesma reação quando se trata da 	tivas prelazias, disse o bispo de são Felix: -O 
expulsão de um padre Jentel ou de perseguições 	povo tomou conhecimento através do rádio. Es- 
a um leigo qualquer. Ainda há privilégios 	távamos todos reunidos para a inauguração da 
eclesiásticos que deveriam ser superados. Isso 	nova igreja do povoado. Mas ninguém ligou 
Mio me parece muito cristão. Quanto a mim, 	muito. O pessoal de lá já está mais ou menos 
repito o que já disse em diversas ocasiões: sou 	acostumado com este tipo de coisa, com as 

socialista, anticapitalisto, 	e exijo que sejam 	calúnias que se levantam contra a igreja que 
respeitados os meus pontos de vista assim como 	atua naquela região. A única novidade é que 
procuro respeitar os dos outros", 	 desta vez o acusado foi um bispo e o que é pior, 
O LADO POSITIVO 	 as acusações partiram de um outro bispo. 

Tanto D. Tomás Balduino como D. Pedro Casal- 	Segundo D. Tomás Balduino, em Goiás Velho o 
daglio, destacaram o lodo positivo das acusações 	apoio ao bispo acusado foi total por parte dos 

de. D. Sigaud. Ambos são da opinião que "este 	habitantes da cidade: 

Câmara discute documento de Itaici 
O recente "documento final-  da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil foi lido para o 
plenário da Câmara pelo deputado sergipano 
José Carlos Teixeira, em nome do MDB, enquan-
to que o baiano Prisco Viana, Arena, diz que 
coincidente com as preocupações dos prelados 
brasileiros, o atual Governo tem dado atenção à 
assistência social e ao homem do campo. 
Explicou ainda que o MDB transcreveu esse 
manifesto, antes da Arena, apenas por uma 
questão de oportunidade. 

- Não terroMos constrangimento em pedir- lhe 
o transcrição. 

Enquanto isso, o gaúcho Getulio Dias fazia ver 
que ninguém desconhece que o documento, ao 
mesmo tempo que tem caracteristicas univer-
sais, é um documento do momento, "um docu-
mento presente". 

- Não há dúvida - diz Getulio Dias - de que 
é uma advertência ao atual governo quanto aos 
direitos humanos e quanto ao modelo que vem 
sendo seguido. Porque uma coisa é a Arena, 
outra coiso é o governo que censura o debate, ' 
que censura até o samba. Governo que não tem 
apoio na força popular, desconfia do povo. O 
Governo que medite no seriedade deste do-
cumento. 

.6),451x,e(:max„g".-3, - 77  



— O ESTADO DE S. PAULO 

brasileiro é um homem pa-
cato que nunca atentou con-
tra a vida dos outros, ao pas-
so que o barbudo de Cuba 
expulsou e matou sacerdotes 
catolicos. 

O comico é que os bispos 
nordestinos, apesar de esta-
rem insultando o governo 
brasileiro, diante de milhões 
de pessoas, insistiam em 
afirmar "que não há liber-
dade no Brasil". 

Suas excelências davam 
a entender que a verdadeira 
liberdade só existe em Cuba, 
na Rússia ou na China, e não 
no Brasil, porque a liber-
dade de matar é a liberdade 
plena, embora proibida pela 
religião de Suas Excelên-
cias, e a liberdade de falar é 
a liberdade relativa... 

"Como estrangeiro, em-
bora português — escreveu o 
padre Campos — não me 
compete discutir as medidas 
restritivas da liberdade de 
expressão e de outras liber- 
dades civis adotadas pelo go-
verno brasileiro. 

Mas uma coisa posso tes-
temunhar: aqui eu vejo todas 
as pessoas usufruirem de um 
corpo de liberdades essen-
ciais que não vigoram, há 
muitos anos, em meu país, e 
que também não se encon-
tram em Cuba, na URSS ou 
na China. Fechar os olhos a 
essa realidade,"sem mesmo 
ver que a possibilidade de 
criticar abertamente o go-
verno num programa de tele-
visão era um desmentido no-
tável à falta de liberdade em 
sentido necessariamente 
mau e opressor, e orientar 
assim as consciências por 
uma perturbada noção dos 
fatos, não julgo que seja pró-
prio da missão dos bispos." 

São esses bispos, e ainda 
muitos outros, chefiados por 
dom Helder — conforme de-
nunciou há dez anos, dom Ge-
raldo Proença Sigaud, na te-
levisão de Belo Horizonte, ao 
combater a infiltração comu-
nista no clero — os que difa-
mam em toda a parte o Bra-
sil, e nunca usam"a menor 
palavra de censura ao maior 
imperialismo que existe no 
mundo, o imperialismo im-
placável, que é o imperia-
lismo dos comunistas da Rús-
sia e da China." 

Falando na mesma época 
aos oficiais da Vila Militar, o 
arcebispo de Diamantina 
lembrou a orientação direta 
de dom Helder no Instituto 
Teológico de Recife, onde 
pontificou, sob as suas or-
dens, o padre comunista 
Comblin, felizmente já ex-
pulso do Brasil, indivíduo al-
tamente perigoso, que não 
acredita nas leis, na Igreja, 
em Deus, mas apenas no po-
der autoritário e ditatorial. 
"Não é com a maioria — afir-
mou o endiabrado padre — 
que iremos obter reformas... 
A maioria prefere sombra e 
água fresca e evita os proble-
mas. O poder deve contar 
com uma força. Às vezes po-
derá contar com as Forças 
Armadas, outras vezes é ne-
cessário dissolvê-las." 

O bispo de Pernambuco 
Leonardo Pires esbraveja 
para quem quiser ouvir: "es-
sa desastrada revolução foi 
feita por ricos para benefi-
ciar os ricos." - "nosso go-
verno é subversivo por ter 
oficializado a desordem no 
Brasil - "O governo do Bra-
sil traiu nossa Pátria e aten-
deu os norte-americanos." - 
O Brasil foi posto em leilõa e 
arrematado por quem ofere-
ceu maior lance..." 

Agora essa patacoada do 
"Monsenhor Martelo e 
Foice sobre a posição da 
Igreja: 

— "Ela prefere ir para a 
cadeia a voltar à sacristia, 

pois ela não tem medo de 
provocações nem de 
ameaças..." 

No dia 18 de julho de 
1968, numa Assembléia da 
CNBB, no Colégio Sacré 
Coeur de Jesus, presentes al-
guns bispos, sacerdotes e um 
grupo maior de universitá-
rios e repórteres, dom Ge-
raldo Sigaud pergunta a dom 
Helder, que acabara de falar 
de um "Movimento de Pres-
são Moral" considerado pelo 
arcebispo de Diamanti-
na"uma organização metó-
dica de agitação esquer-
dista": 

— "Em particular V. Exa. 
me responda a cinco pergun-
tas: 
1- V. Exa. admite a iniciativa 
privada? 

2 - V. Exa. considera lícita a 
posse dos meios de produção 
por particulares? 
3 V. Exma. admite a proprie-
dade particular? 

4 - Em questões sociais e eco-
nómicas qual é o papel do 
Estado: é supletivo ou ele é 
dono do campo? 
5- V. Exma., em sua socie-
dade evangélica permite o 
mercado livre? 

D. Geralde informa que 
dom Helter não pôde, não 
soube ou não quis responder. 
Então pediu ao enigmático 
arcebispo de Olinda e Recife 
que respondesse só a uma 
pergunta: 

— "Na Sociedade com 
que ele sonha, será permi-
tido a um particular possuir 
meios de produção. Por 
exemplo, um particular po-
derá ser dono de uma fá-
brica, de uma oficina, ou o 
Estado será dono de tudo?" 

D. Helder respondeu que 
esta questão ele confiaria às 
Universidades para estudo... 

D. Geraldo replicou que 
os Papas já tinham falado so-
bre esta questão. desde Leão 
XIII, e dado a resposta da so-
ciologia verdadeira. A isto 
dom Helder retrucou que era 
melhor que se nomeasse uma 
comissão de peritos e ele ou-
tra, e um dia nós discutisse-
mos o assunto. Então lhe res-
pondi que, há 15 anos, ele 
agita o Brasil falando de re-
formas de estruturas, mas 
nunca disse quais as estrutu-
ras que devem ser mudadas, 
onde e por que. Que ele en-
fim nos dissesse como é a so-
ciedade que ele quer. D. Hel-
der não soube, não pôde ou 
não quis responder. 

A resposta do arcebispo 
de Olinda e Recife, confir-
mando o seu verdadeiro 
credo, viria depois, na sua 
peregrinação pelas cidades 
do mundo, onde em todas 
elas traçou um retrato he-
diondo e mentiroso de sua 
própria Pátria, a qual, se-
gundo ele, estava se afun-
dando no pantanal da misé-
ria, do crime, da fome, da vio-
lência e da tirania. 

Outros padres, outros 
bispos, outros "Monsenhores 
Martelo e Foice" viriam de-
pois secundar a obra nefasta 
do arcebispo marxista, na 
sua pregação hedionda con-
tra a nação em que nasceu. 

E dom Geraldo Proença 
Sigaud alerta o governo lem-
brando a penetração comu-
nista nos conventos domini-
canos no Rio e em São Paulo, 
como no caso Marighela, e 
hoje, através do CIMI e das 
comunidades de base, em 
certas dioceses. 

O vice-presidente do 
CIMI é o bispo espanhol dom 
Pedro Casaldaliga, autor de 
livros que, na denuncia do 
arcebispo de Diamantina, 
"incitam o povo brasileiro à 
revolução, ou melhor, à in- 

surreição contra as Forças 
Armadas e os proprietá-
rios..." 

O bispo espanhol semeia 
em nome da paz de Cristo a 
paz do diabo, chamando os 
proprietários rurais de 
"prostitutas presunçosas" 
e"porcos cevados". 

Esta saraivada de insul-
tos obscenos dividindo a fa-
mília brasileira veio do pre-
lado espanhol, de São Felix 
do Araguaia, conforme a de-
nuncia de dom Sigaud, e cau-
sou confrontos que acaba-
ram provocando a morte de 
dois sacerdotes. 

Na extensa regiao circu-
la que o seu apelido é "Mon-
senhor Martelo e Foice". Eis 
como o belicoso poeta-bispo 
se retrata a si mesmo: 

— "Mosenhor Martelo e 
Foice"? — "Monsenhor Mar-
telo e Foice"? 

— Chamar-me-á subver-
sivo e lhes direi que sou. 

— Por meu povo eu luto 
vivo. 

— Como por meu povo em 
marcha vou. 

— Tenho fé de guerrilhei-
ro e amor de revolução". 

Esta caterva de falsos 
apóstolos da religião, brasi-
leiros que traem a sua Pátria, 
e estrangeiros que pagam a 
hospitalidade, semeando a 
discordia, a desavença, a ci-
zânia entre os habitantes da 
nação que tão generosa-
mente os acolheu é que 
transmitem aos outros povos 
a falsa e degradante imagem 
do Brasil. 

Em todos os lugares onde 
se difama nossa Pátria, en-
contra-se o bispo caluniador, 
o bispo modernista, o bispo 
comunista, ou seja, "Monse-
nhor Martelo e Foice". 

É o que tudo envida para 
desmoralizar as instituições 
nacionais, apresentando o 
Brasil como país genocida e 
racista, país que extermina 
os índios e persegue os ne-
gros, onde as crianças, como 
arengou dom Helder em 
Roma e Paris, nutrem-se do 
lixo das ruas. 

Monsenhor Martelo e 
Foice é partidário da secula-
rização e da desmitização, e 
cego aos valores morais, con-
sidera Deus, Jesus e os dog-
mas da Igreja como histórias 
já desmoralizadas pelo 
tempo. 

Mosenhor Martelo e 
Foice, esse sutil e misterioso 
inimigo da Igreja, como ad-
vertiu Pio XII, se encontra 
em todo o lugar e no meio de 
todos: sabe ser violento e 
sabe ser astuto... E usando as 
mesmas expressões do 
grande Papa, diremos que 
também hoje "ele quer a na-
tureza sem a graça; a razão 
sem a fé; a liberdade sem a 
autoridade, e às vezes, a au-
toridade sem a liberdade. É 
um inimigo que torna-se 
cada vez mais concreto, com 
uma ausência de escrúpulos 
surpreendentes: Cristo sim, 
Igreja não! Depois: Deus sim, 
Cristo não! Finalmente o 
grito ímpio: Deus morreu, e 
até: Deus nunca existiu!" 

Mosenhor Martelo e 
Foice continua a insultar o 
Brasil e a conspirar contra 
ele. Como o bispo espanhol, a 
sua fé não é a fé do homem do 
Evangelho e da Paz, mas a do 
homem do ódio e da guerra, e 
o seu amor não é o amor de 
Deus e do próximo, mas o 
amor da revolução sangrenta 
e destruidora. Nas fuças do 
governo, ele se proclama a 
favor da subversão, que é 
ruína, destruição, sedição, 
amotinação, insubordina-
ção. 

E, com um sorriso de es-
carneo, Monsenhor Martelo 
e Foice desafia o nosso go-
verno que assiste a tudo isso 
com a impassibilidade da-
quele Buda, de mãos cruza-
das sobre a enorme e ro-
tunda barriga... 
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SEÇÃO LIVRE 

MONSENHOR MARTELO E FOICE... 

SALOMÃO JORGE 

Essa ingerencia de ou-
tras nações em nossos assun-
tos internos, em nome dos 
agora tão festejados direitos 
humanos, como que dão a en-
tender aos outros povos que 
somos um país de selvagens e 
facinoras, como se o Brasil 
fosse uma Uganda sul-
americana e o nosso presi-
dente um Idi Amin Dada, 
alvo e louro. 

O ato infeliz e precipi-
tado dos Estados Unidos, 
com o relatório sobre a situa-
ção dos direitos humanos no 
Brasil, provocou a recusa pe-
lo nosso governo da ajuda 
militar da poderosa nação 
que, com o ato inédito, des-
respeita e viola a nossa sobe-
rania. 

Não há dúvida que, como 
ocorre nos paises cujos go-
vernos surgiram das revolu-
ções vitoriosas, e que para se 
manterem no poder recor-
rem à força, somos obrigados 
também a nos defrontar com 
erros e injustiças, de que, 
muitas vezes, os governos 
não são culpados. 

Mas o Brasil jamais res-
valou, graças à indole paci-
fica e sentimental do seu 
povo, pelos atoleiros dos 
morticínios, das hecatombes 
da violência, dos assaltos 
ininterruptos à liberdade do 
cidadão, como os que devas-
tam e ensanguentam a Rus-
sia soviética e todos os seus 
satelites escravizados. 

Qual será -- é a pergunta 
que todos fazem — a atitude 
de Jimmy Carter em relação 
à União Soviética e aos regi-
m es de tendencia milita-
rista, já que se intensifica em 
várias áreas do mundo o seu 
propalado movimento em fa-
vor dos direitos humanos? 

Com a aprovação das 
emendas do senador Donald 
Fraser à lei de ajuda ex-
terna, que obriga o executivo 
a fornecer um quadro pre-
ciso da situação dos direitos 
humanos nos países benefi-
ciários, qual será o criterio 
do país beneficente e doador 
para, com inteira isenção, 
equidade, imparcialidade, 
julgar da exata situação de 
cada povo na posse ou usu-
fruto dos seus direitos de Ho-
mem em cada um entre os 80 
'países que recebem ajuda 
militar dos Estados Unidos? 

Temos presenciado, há 
mais de uma década, a cam-
panha insidiosa, perma-
nente, ora sorrateira, ora 
frontal, de uma considerável 
porção do nosso clero, a ser-
viço do comunismo interna-
cional, contra a tradição 
cristã e o espirito democra-
tico da nossa gente, movi-
mento visando à desmorali-
zação das instituições e da 
própria Patria, difamada e 
enxovalhada em inúmeras 
cidades da Europa e da Amé-
rica por padres e bispos, en-
tre os quais se destacou, pela 
audácia, oelo ódio, pela fúria 
e pela demagogia o prelado 
dom Helder Camara. 

Lembro-me de haver 
lido, em 4-8-63, em "O Estado 
de São Paulo" uma carta-
aberta que o erudito padre 
português José Marino de 
Campos enviou aos bispos 
dom Antonio Fragoso, de 
Cratéus, dom José Pires, de 
João Pessõa, e dom João Ba-
tista Mota de Albuquerque, 
de Vitoria, que participaram 
de uma mesa-redonda num 
canal de televisão em São 
Paulo, com jornalistas e ad-
vogados. 

Para os bispos baguncei-
ros, Cuba de Fidel Castro va-
le mais que o Brasil, porque 
teria resolvido o problema 
do analfabetismo, ao passo 
que o presidente Artur da 
Costa e Silva "não resolvera 
coisa nenhuma..." 

Eu se lá estivesse teria 
ponderado que o presidente 



O GLOBO O PA 

Líder do Governo acusa birsisid de  difamar o Brasi 
Sexta-feira, 6/5/77 

BRASiLIA (O GLOBO) — 3 Se-
nador Eurico Rezende, lidar do Gover-
no no Senado, acusou ontem o Bispo 
da Prelazia de São Félix do Araguaia, 
Dom Pedro Casaldáliga, de pregar a 
luta de classes, de injuriar e difamar 
o Brasil e suas instituições, atraias do 
um livro de sua autoria, editado na Es-
panha em 1975 e que, segundo o Se-
nador, está entrando clandestinamente 
no País. 

As declarações do líder do Go-
verno foram feitas em seu ,:nconlro 
diário com os repórteres, quando um 
deles lhe perguntou o que achava do 
documento de responsabilidade do Ar-
cebispo de Diamantina, Dom Geraalo do 
Proença Sigaud, acusando Dom Pedro 
Casaldáliga e publicado anteontem pe-
los jornais. 

Revelação 

Eurico Rezende fez Uma pausa, 
anunciou que ia fazer uma - revelação, 
meteu a mão no bolso do paleio, ti-
rou uma folha de papel e começou: 

— Eu não acredito em bispo co-
munista porque o comunismo é a ne-
gação dos princípios de qualquer igre-
ja. Agora, o qUe eu posso acreditar É 
que haja comunista vestido de bispo. 

— Dom Pedro Casaldáliga foi sa-
grado bispo, — lembrou um reponer. 

— Não sei — disse Eurico Rezan-
de. — Não vi o diploma dele. Esse ca-
marada tem um livro editado na Espa-
nha. Vou mostrar a vocês (lendo no pa-
pel): "Yo creo en la justicia en la es-
peranza", Editora El Noticioso Sailbai-
no, Alamed de Recaldo, 74 Bilbao, Ano 
de 1975. O livro está entrando clandes-
tinamente no Brasil. Demonstra capai-
mente a adesão do senhor Pedro .. se-
nhor Pedro (repetiu o senador) Casal-
dáliga ao credo marxista. Prega a luta 
de classes, calúnia, injúria e difama o 
Brasil e suas instituições. 

— Esse livro -- prosseguiu o l:-
dar do Governo — comprova plaaaniere 
te a adesão do seu autor à sunvers.aa 
e chega a confessar o seu amor pe-
los guerrilheiros. Trata-se, port.ania, 
não de um bispo comunista, :aia ;ala 
não pode existir. Mas de um cor:il.:nis-
ta, vestido de bispo. 

— O senhor leu o livro? 

— Li alguma coisa. 

— Não dá para sentir que há mo-
vimentação no sentido de expulsá-lo 
do Brasil? — insistiu um repórter. 

— Não estou • vendo preparação 
para coisa nenhuma. Esse livro prova  

que Dom Sigaud tem toda a razão 
quando denuncia o senhor Pedro Ca-
saldáliga como, instrumento a serviço 

— Nesse caso, o que poderá lhe 
acontecer? 

— Ah, não sei. Sei que ele é uma 
exceção lamentável na Igreja Católica, 
obviamente inimiga capital do comu-
nismo. 

— E quanto a Dom Tomás Bal-
duino, acusado no mesmo documen-
to? — perguntou 'o repórter. 

— Negócio d.e Balduino eu não 
sei — respondeu Eurico. 

— O senhor tratou desse assunto 
durante o encontro qua teve hoje com 
o Ministro da Justiça, na presidência 
da Arena? 

— Não. Estou tratando com vocês 
aqui porque sempre gosto de ter algu-
ma coisa para dar. 

Líder da Câmara 

O líder do Governo na Câmara, 
Deputado José Bonifácio, ao ser abor-
dado pelos repórteres sobre o mesmo 
assunto, disse que não havia lido o 
documento. Mas deu seu depoimento: 

— Devem ser documentos de alta 
credibilidade porque eu conheço o Ar-
cebispo (Dom Geraldo Sigaud) pes-
soalmente. Posso dar o testemunho de 
sua cultura humanística, teológica e 
clássica. E é homem de fé, trabalhador 
e de escrúpulos, que desfruta' no meio 
dos Camponeses de alto prestigio pe-
los serviços que presta através da fa-
zenda que possui a das cooperativas 
que fundou com o obejtivo de amparar 
a pobreza local. 

Expectativa 

— Este é um momento de desa-• 
fio — disse ontem o presidente do 
Conselho indigenista Missionário e 
Bispo de Goiás Velho, Dom Tomás Bal-
duíno, ao definir sua posição diante 
das denúncias de D. Sigaud. 

— O desafio atinge não a mim, 
mas à lgrgeja e ao Episcopado: Tudo 
isso atinge à própria Igreja e à CNBB, 
que está interessada no encaminha-
mento do caso e que deverá manifes-
tar-se sobre os últimos acontecimentos. 
Eu fico na expectativa. 

Segundo o Bispo de Goiás Velho, 
1'm dos dois acusados pelo Arcebispo 
de Diamantina, a Santa Sé pediu as 
provas e já recebeu a documentação 
devendo, portanto, dar uma resposta 
oficial. 

C'rculo quadrado 

NATAL (O GLOBO) — Para o 

coordenador da Linha Seis da CNBB, 
que trata das comunicações sociais, e 
Arcebispo de Natal, Dom Nivaldo Mon-
te, a idéia de um bispo comunista "é 

i tão absurda como a de um circulo 
quadrado". 

— É muito fácil — disse — se 
classificar hoje a Igreja de fazer eco 
ao sistema marxista como, em outras 
épocas, e classificavam de capitalista. 
Porém a Igreja continuará de pé com 
sua condenação ao comunismo e ao 
capitalismo. 

Depois de ler as denúncias feitas 
pelo Arcebispo de Diamantina, Dom 
Geraldo Sigaud, aos bispos Dom Pe-
dro Casaldáliga e Dom Tomás Balduí-
no, o Arcebispo de Natal classificou 
a denúncia como "um fato muito es-
tranho". Disse não ter condições de 
afirmar se pessoas estranhas à Igreja 
tomaram parte na preparação do re-
latório ou se ele foi integralmente pre-
parado pelo denunciante. 

Para Dom Nivaldo Monte este tipo 
de denúncia não afeta a unidade da 
Igreja no Brasil mas pode afetar a 
colegigalidade pastoral: 

— Não são estes os caminhos 
usados pela Igreja — disse. 

Quanto à possibilidade do Bispo 
de. São Félix do Araguaia vir a ser 
expulso do Brasil, o cordenador da 
Linha Seis da CNBB não acredita. 
Para Dure Nivaldo só a Santa Sé fa-1  
rã o julgamento do bispo e, antes de 

1 qualquer medida prática, procurará ou-
vir as partes em questão. 

Segundo Dom Nivaldo, é possível 
que alguns escritos do Bispo de São 
Félix do Araguaia, ligado como ele 
está à realidade da região em que 
trabalha, possam suscitar ambigüida-
des. 

Pr:vacidade 

. 0 Arcebispo de Diamantina, Dom 
Geraldo de Proença Sigaud, ficará 
afastado de qualquer movimento pas-
toral ou civll até a próxima semana. 
Sua família, no Rio, informou que do-
mingo à noite ele saiu de Diamantina 
para Belo Horizonte onde se encon-
trou com sua irmã, Maristela, com 
quem "foi viajar". 

O desaparecimento voluntário do 
arcebispo é, segundo seus parentes, 
para proteger sua privacidade, muito 
ameaçada depois que foram divulga-
dos os documentos que ele afirma 
serem a prova da ideologia comunista 
de dois bispos: Dom Pedro Casaldáli-
ga e Dom Tomás Baiduino. 
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Eurico também acusa 
bispo de comunista 

O líder do Governo, senador 
Eurico Rezende, fez coro, ontem, 
com o bispo de Diamantina (MG), 
dom Geraldo Proença Sigaud, 
dizendo que o bispo de São Felix 
(MT), dom Pedro Casaldáliga, é 
realmente comunista, pois "esse 
senhor tem um livro, editado pela 
El Noticieiro Bilbaino, em 1975 na 
Espanha, intitulado Yo Creo em la 
Justicia y en la Esperança, que es-
tá entrando clandestinamente no 
Brasil e demonstra cabalmente a 
adesão do senhor Pedro Casal-
dáliga ao credo marxista." Por 
outro lado, o líder recusou-se a 
adiantar se Dom Casaldáliga será 
ou não expulso do Brasil. 

Segundo Eurico Rezende, que 
já -leu o livro de dom Pedro Casal-
dáliga, ele prega a luta de classe, 
calunia, injuria e difama o Brasil e 
suas instituições, bem como com-
prova plenamente a adesão do seu 
autor à subversão e chega a confes-
sar o seu amor pelos guerrilheiros. 

— Trata-se, portanto, não de 
um bispo comunista, porque não 
pode existir, mas um comunista 
vestido de bispo, acrescentou o 
líder Eurico Rezende, dizendo que 
este livro - You creo en la Justicia y 
en la Esperança - prova que Dom 
Sigaud "gem toda razão quando 
denuncia o senhor Pedro Casal-
dáliga como instrumento a serviço 
da subversão no Brasil". 

Ressaltou o senador Eurico 
Rezende que o caso de dom Pedro 
Casaldáliga "é um lamentável ex-
ceção na Igreja Católica, obviamen• 
te inimiga capital do comunismo", 
acrescentando que não acredita em 
bispo comunista, por acreditar que 
o comunismo seja uma negação dos 
princípios de qualquer igreja r "O 
que posso acreditar é que existe 
comunista vestido de bispo. Se é 
comunista, não pode ser bispo". 

Já o líder do Governo na 
Câmara, deputado José Bonifácio, 
disse apenas, embora não tenha 
lido o documento de Dom Sigaud, 
que esse documento deve ser da 
mais alta credibilidade, "pois 
conheço pessoalmente Dom Sigaud 
e posso dar o meu testemunho de 
sua cultura humanista, teológica e 
clássica. É um homem de fé, 
trabalhador e que desfruta no meio 
ruricula do mais largo prestigio 
pelo serviço que presta através da 
fazenda que a Mitra possui e as 
cooperativas que ele fundou com o 
objetivo de ajudar a pobreza lo-
cal", declarou José Bonifácio. 

Ao contrário do líder Eurico 
Rezende, José Bonifácio nada falou 
sobre dom Pedro Casaldáliga em-
bora tenha deixado claro que as 
acusações de Dom Sigaud tenham 
procedência. 

Já o ministro da Justiça, Ar-
mando Falcão, ao sair do gabinete 
do presidente nacional da Arena, 
deputado Francelino Pereira, com 
quem manteve conversa de 40 
minutos, recusou-se a falar sobre o 
caso Dom Casaldáliga versos Dom 
Sigaud: 

— Ministro o que o senhor 
tem a dizer sobre as acusações de 
Dom Sigaud ao bispo Casaldáliga? 
- indagou um repórter. 

— Mais uma vez, nada tenho a 
declarar - respondeu o ministro. 

— E sobre a insatisfação de 
parlamentares da Arena com as 
reformas políticas editadas pelo 
Executivo? indagou outro repórter. 

— Tampouco será objeto de 
apreciação de minha parte -, res-
pondeu Armando Falcão, acres-
centando, já - andando para seu 
gabinete no Anexo Três do Se-
nado: "Só quero que vocês sejam 
fiéis às minhas declarações". 

Casaldáligcr acusado de comunista aa pela Arena 
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CNBB ignora remoção de 
d. Casaldáliga para Roma • 

RIO ( Sucursal) — Porta-voz oficial da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
afirmou desconhecer a procedência dos 
rumores que circularam ontem segundo os 
quais o governo e a Igreja, através da Nun-
ciatura Apostólica e da CNBB, haviam 
negociado a remoção de dom Pedro Casal-
dáliga, que seria transferido para Roma 
em 3 dias. 

A assessoria de imprensa da CNBB 
negou, por outro lado, ser procedente a in-
formação de que a rejeição do divórcio, no 
Congresso Nacional, poderia ser concre-
tizada a partir da salda de dom Pedro 
Maria Casaldáliga, um dos alvos das 
acusações de dom Geraldo Sigaud. arcebis-
po de Diamantina, que o aponta como 
comunista. 

A hipótese de se fazer com que dom 
Pedro Casaldáliga deixe o Pais por deter-
minação da Santa Sé, mas de acordo com 
entendimento com o governo, não é, to-
davia, vista como improvável, embora se 
acredite, nos meios eclesiásticos, que as 
conversações devem-se desenvolver, no 
caso, com a Nunciatura Apostólica. A Con- 

ferência Nacional dos Bispos do Brasil não 
tem jurisdição sobre os prelados. 

Em verdade, a remoção de dom Pedro 
Maria Casaldáliga, bispo prelado de São 
Félix do Araguaia, já foi tentada anterior-
mente, quando da fase mais aguda da crise 
surgida a partir do conflito entre posseiros 
e a Codeara. Desse episódio resultou a 
salda do Brasil do missionário Francisco 
Jentel, expulso mais tarde por haver retor-
nado. 

Sabe-se que, naquela oportunidade, o 
núncio apostólico teria chegado a consultar 
dom Pedro que. todavia, não concordou em 
pedir transferência. Restaria saber se 
agora, ao contrário do que aconteceu em 
1972, dom Carmine Rocco teria êxito. 

Em Itaici, o prelado disse numa en-
trevista dada depois de encerrada a 15.a  
Assembléia Geral da CNBB, que não con-
cordaria com essa solução de um problema • 
bem mais antigo que as denúncias de dom 
Sigaud. Preferiria deixar suas funções 
episcopais e permanecer com as incumbên-
cias de um padre. O prelado de São Félix do 
Araguaia é espanhol. 

• 



NA CPI 

Repelida a 
campanha de 
difamação 

Ao depor ontem perante a CPI 
do Sistema Fundiário o bispo 
MoacYr Grechi, do Acre — Purus, 
declarou publicamente o seu 
"apoio irrestrito à ação pastoral de 
D. Pedro Casaldáliga e D. Tomás 
Balduíno", lamentando que a 
"campanha de difamação é de um 
membro de nosso colégio episcopal, 
que esquecido dos mais elemen-
tares princípios da caridade e da 
justiça, prestou-se a esse triste 
serviço". 

O depoimento do bispo do Acre-
Purtis e presidente da Comissão 
Pastoral da Terra foi um dos mais 
completos sobre a situação fun-
diária no país, que segundo D. 
M oacyr Grechi necessita de 
mudanças, pois caso contrário, 
"nem a paz, nem a atenção, nem a 
justiça existirão sem efetivas refor-
mas na estrutura e funcionamento 
de nossa sociedade". 
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Falcão afirma que desconhece' 
processo para expulsar bispo 

O ministro da Justiça, Armando Falcão, dis-
se ontem, que desconhece a existência de qualquer 
processo visando a expulsão do bispo de São 
Félix do Araguaia, dom Pedro Casaldáliga, 
adiantando que no seu Ministério nada existe 
sobre o assunto. 

O ministro não quis fazer maiores comen-
tários sobre o dõcumento distribuido aos bispos 
brasileiros pelo arcebispo de Diamantina, dom 
Geraldo Sigaud, defendendo a expulsão do bispo 
de São Félix do Araguaia, a quem acusa de co-
munista. 

Embora nada haja -no Ministério sobre o as-
sunto, o Departamento de Polícia Federal e os ór-
gãos de informação possuem dossiês sobre a 
atuação de dom Pedro Casaldáliga na região do 
Brasil Central, notadamente no que diz respeito 
aos seus constantes pronunciamentos públicos e 
publicações de' sua autoria. 

O porta-voz da Nunciatura Apostólica, mon-
senhor Thomás, recusou-se a fazer qualquer 
comentário sobre o assunto, bem como sobre as 
noticias dando conta de que o núncio dom Car-
mine Rocco teria enviado circular a todos os bis-
pos brasileiros instruindo-os para que evitassem 
quaisquer cornentários ou pronunciamentos acer-
ca das posições adotadas pelo bispo de Diaman-
tina contra seu colega de Mato Grosso. Ante a in-
sistência do repórter, o porta-voz limitou-se a in-
formar que a Nunciatura não confirma e nem des-
mente a existência da circular. E resumiu tudo: 
"Nada a declarar. Nada a declarar". 

D. Tomás prefere ter 
- 

uma conduta discreta 
"Justamente pôr tudo aquilo que senti da parte do 

episcopado brasileiro e visando principalmente a manter a 
força desse colegiado, prefiro agora uma conduta discreta", 
respondeu ontem o bispo de Goiás Velho, Dom Tomás 
Balduíno, a propósito do relatório do bispo de Diamantina, 
Dom Geraldo Sigaud, publicado na semana passada. 

Depois de alguns dias fora do Estado quando esteve em 
São Paulo dom Tomás retornou ontem à antiga capital do 
Estado, sede de sua diocese, e já retomou a normalidade de 
suas atividades pastorais. E justificou a posição adotada: 
"Por uma questão de lealdade e de comunhão com a posição 
que a própria Igreja resolveu adotar diante desse episódio". 

"Vi o relatório do Bispo de Diamantina mas li também a 
resposta de dom Pedro Casaldáliga e manifesto minha  

inteira concordância com tudo aquilo que ele diz. Ele é a 
pessoa mais visada nesse episódio e com aquela dedaração 
propiciou-nos a todos nós uma palavra evangelizadora, 
conduiu dom Tomás Balduíno em sua breve manifestação 
sobre o relatório de dom Geraldo Sigaud. 

Paulistas solidários 
com dom Casaldáliga 

A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo 
enviou carta aos bispos de São Félix do Araguaia, dom Pe-
dro Casadáliga, e de Goiás Velho, dom Tomás Balduíno, 
solidarizando-se com eles em virtude das acusações de 
subversão feitas pelo bispo de Diamantina, dom Geraldo 
Sigaud. Esse é o texto da carta, assinada pelo presidente da 
comissão, jurista Dalmo de Abreu Dallari: 

"A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São 
Paulo, tomando conhecimento do malicioso e injusto rela-
tório assinado por dom Sigaud, contendo ofensas e insinua-
ções dirigidas contra Vossas Excelências, vem manifestar-
lhes sua irrestrita solidariedade". 

"Vossas Excelências são testemunhos vivos do cristianis-
mo, que enfrenta com serenidade e firmeza a intolerância e 
as incompreensões, pregando pelo exemplo e enunciando 
pelo contraste os que são incapazes de superar ambições 
mesquinhas e que se associam aos poderosos para tentar 
silenciar os que revelam sua mesquinhez". 

"Recebam Vossas Excelências o apoio desta comissão, 
que está plenamente inteirada de quanto Vossas Excelências 
já têm feito em benefício do Brasil e da humanidade, 
lutando incansavelmente pela paz, conscientes de que a ela 
só se chega pelos caminhos da justiça". 

Apoio dos estudantes 

vai por carta à CNBB 
Durante reunião aberta do DCE realizada ontem de 

manhã na US", foi aprovado um documento de apoio aos 
bispos d. Pedro Casaldáliga e d. Tomás Balduíno, por ser 
subscrito pelos estudantes e população em geral e en-
caminhado ao presidente da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, d. Aloísio Lorscheider. 

A íntegra desse documento, intitulado "nosso apoio a dois 
Bispos do povo" é a seguinte: 

"Os abaixo-assinados, cidadãos brasileiros de várias ca-
tegorias profissionais, vêm manifestar à Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, que vossa Eminência preside, 
sua preocupação com a campanha difamatória e de objetivos 
que conflitam com os princípios defendidos pela CNBB, 
contra d. Pedro Casaldáliga, bispo prelado de São Félix do 
Araguaia, e d. Tomás Balduíno, bispo de Goiás Velho e  

presidente do Conselho lndigenista Missionário. 
"Ainda que à frente desta campanha se tenha apresenta-

do outro membro da CNBB: d. Geraldo de Proença Sigaud, 
bispo de Diamantina, sabemos que os interessados na 
restrição ao trabalho de dom Pedro e de dom Tomás são 
aqueles que perseguem e exp:oram camponeses e índios. 
São exatamente aqueles que vêem no seu caminho de injus-
tiças levantarem-se dois bispos em defesa dos pobres e 
oprimidos. É compreensível, portanto, que na frente desta 
campanha, como seu principal porta-voz, apareça um bispo 
que também é fazendeiro. 

"Num momento em que a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil participa do sofrimento, da luta e dates-
perança do povo brasileiro, o que se depreende do trabalho 
pastoral da maioria dos seus Bispos e de suas posições 
publicamente assumidas em documentos como "Comunlica-
ção Pastoral do Povo de Deus" "e "Exigências cristã, de 
uma ordem política", manifestamos nossa confiança em que 
essa Conferência saberá defender aqueles dois prelados. 

"Os que ficam ao lado dos pobres e dos oprimidos só 
merecem estímulos. Os que combatem as injustiças só 
merecem nosso apoio e nossa solidariedade. E dom Pedro 
Casaldáliga e dom Tomás Baldulno merecem nosso 
reconhecimento por terem ouvido os clamores de seu povo". 

Dom Rezende alerta 
contra radicalização 

Em sua mensagem pastoral desta semana, o arcebispo de 
Belo Horizonte, dom João Rezende Costa, alerta contra "as 
radicalizações que destroem o clima de oração e caridade" 
necessário para se "ouvir o Espírito Santo" na hora das 
decisões. A mensagem considera importante ouvir o Espírito 
Santo, explicando que "muita coisa ficou guardada na 
memória da Igreja em forma como que embrionária para ir 
sendo explicada pelo Espírito Santo". 

"A docilidade do Espírito Santo nos livrará de transfor-
mar a firmeza em trimosia. O que, aliás, seria sinal de 
insegurança, pois quem possui a verdade, e não apenas 
fórmulas, não tem mêdo de confrontá-la com perguntas no-
tes. E nos livrará de uma abertura não autêntica que deixe a 
impressão de não estar guardando a fidelidade à doutrina ou 

— o que é mais frequente — de não estar tendo o devido 
respeito aos que caminham mais lentamente", diz a 
mensagem pastoral de dom João Rezende Costa. 

Termina a mensagem a ser lida nas missas de domingo, 
afirmando que o Espírito Santo "nos ajudará a conquistar o 
dom da paz, que Cristo nos promete". Desta paz continua, 
que não é a estagnação incomida de um charco, nem a agita-
ção inconsequente de quem não respeita os prazos da verda-
de, que são os prazos de Deus". 
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Expulsão de 
bispo, Falcão 
desconhece 

Ao mesmo tempo em que o ministro 
da Justiça, Armando Falcão, dizia 
desconhecer a existência de qualquer 
processo de expulsão do bispo de São 
Félix do Araguaia, dom Pedro Casal-
dáliga, ele e dom Tomás Balduino re-
cebiam a solidariedade da Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de São 
Paulo. 

Apesar do desconhecimento do mi-
nistro da Justiça, o Departamento de 
Policia Federal e os órgãos de infor-
mações do Governo possuem dossiês 
sobre a atuação de dom Pedro Casal-
dáliga na região do Brasil Central. 

O porta-voz da Nunciatura Apos-
tólica, monsenhor Tomás, não quis fazer 
qualquer comentário sobre as denúncias 
contra os dois bispos e sobre a possi-
bilidade de vir a ser expulso do pais o 
bispo de São Félix do Araguaia. 

Já o bispo de Goiás Velho, dom 
Tomás Balduino, não quis comentar as 
denúncias formuladas contra ele pelo 
bispo de Diamantina, dom Sigaud. 

— Justamente por tudo aquilo que 
senti da parte do episcopado brasileiro e 
visando principalmente a manter a força 
desse colegiado, prefiro agora uma con-
duta discreta. Vi o relatório do bispo de 
Diamantina, mas também li a resposta 
de dom Pedro Casaldáliga e manifesto 
minha inteira concordância com tudo 
aquilo que ele diz. Ele é a pessoa mais 
visada nesse episódio e com aquela 
declaração propiciou-nos, a todos nós, 
uma palavra evangelizadora - disse dom 
Tomás Balduino. 

Na carta que enviou aos dois bispos, 
a Comissão de Justiça e Paz da Ar-
quidiocese de São Paulo, entre outras 
coisas, considera "malicioso e injusto" o 
relatório de dom Sigaud. 

Ao referir-se ao episódio, afirma a 
carta: 

— Vossas Excelências são teste-
munhos vivos do cristianismo, que en-
frenta, com serenidade e firmeza, a in-
tolerância e as incompreensões, pregan-
do, pelo exemplo, e enunciando, pelo 
contraste, os que são incapazes de su-
perar ambições mesquinhas e que se as-
sociam aos poderosos para tentar silen-
ciar os que revelam sua mesquinharia. 
(Página 10) 
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D José Maria acredita que 
Santa Sé não considerará 
denúncia de Dom Sigaud 

Os 15 bispos que participaram, no convento do 
Cenáculo, da I Semana de Comunicação Social in-
terromperam ontem o seu minicurso para uma ex-
periência prática de entrevista coletiva, durante a 
qual o Arcebispo de João Pessoa, D José Maria Pi-
res, disse acreditar que a Santa Sê não tomará em 
consideração as acusações de D Geraldo Sigaud con-
tra D Pedro Casaldáli a e D Tomás Balduino. 

Santa-  SE-don -é-ce muito bem o trabalho dos 
dois bispos acusados", comentou. E observou que os 
dois prelados vivem numa região onde "o pessoal 
é mais pobre e marginalizado" e, por isso, os bispos 
"são obrigados a usar, por vezes, expressões e mo-
dos de agir que não os livram de machucar os po-
derosos". 

SEM SIGNIFICADO 

"Seu trabalho é muito 
evangelizador e, embora co-
locado numa linha social, 
não tem nenhuma ligação 
com a ideologia comunista", 
afirmou D José Maria Pires. 

Para o Bispo-Auxiliar de 
Itabira, MG, D Lélis Lara, 
a acusação de "comunistas" 
feita aos dois bispos, de tão 
usada, já "não significa ab-
,solutamenle nada". El a .s 
"são tão absurdas' — 
emendou o Bispo de Marin-
gá, PR, D Jaime Luis Coe-
lho — "que o próprio silên-
cio é a melhor defesa dos 
Bispos de São Félix do Ara-
guaia e de Goiás Velho." 

Nem elas trarão maiores 
dificuldades, segundo D Jo-
se Maria Pires, "porque a 
Igreja, cada vez mais, vem-
se solidarizando com os pro-
blemas do povo, e o povo 
está dando razão a seus bis- 
pos e padres quando falam 
e agem." 

Por isso, as acusações de 
D. Sigaud, acrescentou, "não 
irão prejudicar o trabalho 
da Igreja junto ao povo-. E 
comentou que só sentirão 
problema e recearão traba- 

lhar com os bispos comunis-
tas, talvez, algumas pessoas 
que têm "posição social e 
segura nç a econômica" a 
preservar. 

OUTROS TEMAS 

O Arcebispo de Belém, D 
Alberto Ramos, ponderou á 
essa altura da coletiva que 
os bispos estavam no con-
vento do Cenáculo não para 
estudar "esse problema es-
pecifico" (caso D Sigaud1 
mas para uni curso de Co-
municação. O Bispo de Ma-
ringá, D Jaime Luis Coelho, 
propôs como tema o proble-
ma dos "mais de 7 milhões 
de bóias-frias que existem 
no Brasil", o do desemprego 
e de outras deficiências na 
área social. "Não tenho pru-
blemas de posseiros nem de 
índios" — disse — "mas te-
nho outros, numa cidade de 
600 mil habitantes, metade 
de migrantes nordestino". 

O Bispo de Santos. D Da- 
vi Picão, abordou o docu-
mento Exigências Cristãs 
para Uma Ordem Política, 
aprovado pela última as-
sembléia-geral da CNBB, 
relizada em Itaci, SP. 
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D. Aloisio: não há no 
País bispo comunista 

Do enviado especial, das 
Sucursais e dos 
correspondentes 

FORTALEZA — "Não existe bispo 
comunista no Brasil. Posso afirmar is-
so com segurança, porque conheço a 
todos, principalmente d. Pedro Casal-
dáliga, um homem extremamente 
preocupado com os problemas da 
Prelazia de São Félix do Araguaia e 
cuja carreira acompanho desde que 
ele era padre". 

A declaração foi feita ontem pelo 
presidente da Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil, d. Aloisio Lors-
cheider, bispo de Fortaleza, um dia 
após ter almoçado com o presidente 
Ernesto Geisel, com quem conversou 
longamente durante banquete ofere-
cido pelo Governo do Ceará ao chefe do 
Executivo, por ocasião de sua visita a 
aquele Estado. 

D. Aloisio, porém, negou haver dis-
cutido com Geisel o atual relaciona-
mento entre Igreja e Estado ou mesmo 
a questão do divórcio. 

"Almoço não é a melhor ocasião para 
levantar problemas — argumentou. O 
presidente estava cansado, em virtude 
do programa intenso que teve de cum-
prir, e a abordagem de temas como es-
ses poderia até atrapalhar sua diges-
tão". 

Segundo informou, Geisel abriu, 
mais uma vez, a possibilidade de re-
cebê-lo em audiência formal no Palácio 
do Planalto, para o debate de assuntos 
de interesse comum. 

"Eu nunca me utilizei dessa 
prerrogativa porque, até esta altura do 
meu mandato, a CNBB considerou que 
nenhum dos problemas que enfren-
tamos justificou um pedido de audiên-
cia ao presidente". 

Na opinião do bispo de Fortaleza, 
"almoço é para conversar amenida-
des", e por isso só falou de coisas leves 
durante seu encontro com o chefe do 
Governo. 

"Recordamos que em Estrela, no Rio 
Grande do Sul, terra natal do presiden-
te, sua família residia em uma casa  

próxima á da minha. Morávamos em 
uma região em que os imigrantes com-
praram terras e as doavam aos seus 
patrícios que vinham para o Brasil. 
Para frequentar o tempo católico, in-
clusive, eu tinha de atravessar a área 
ocupada pelos protestantes, dos quais 
ele fazia parte". 

Analisando as recentes acusações 
formuladas pelo bispo de Diamantina, 
d. Sigaud, contra d. Pedro Casaldáliga, 
d. Aloísio Lorscheider observou que 
"esse não é um problema da CNBB, 
mas da Santa Sé". Conforme assi-
nalou, a Confederação "trata de 
problemas específicos, locais, do 
Brasil", e não pode interferir em as-
suntos diplomáticos, "área de com-
petência exclusiva da Santa Sé". 

Ressalvou, contudo, que por três 
vezes já esteve na Prelazia de São 
Felix do Araguaia ( "a última por 
ocasião da prisão do padre Gentel" ) e 
constatou ser aquela "uma região 
muito difícil", acrescentando: "É 
preciso entender o homem a partir do 
meio em que vive. As atitudes de d. 
Casaldáliga são movidas exclusiva-
mente pela preocupação que tem com 
os problemas da região". 

Com relação ao divórcio, disse d. 
Aloisio que não via "interesse algum 
do Governo em aprová-lo". Para ele, 
essa é uma das questões em que a 
Igreja e Estado tem interesses comuns 
— a estabilidade da família — dai por-
que deveria existir "uma ação conjun-
ta". Pessoalmente, declarou-se fa-
vorável ao desquite, "que não é bom 
mas é previsto no Evangelho", e clas-
sificou o divórcio de "solução simplis-
ta, que está merecendo destaque jus-
tamente quando existem dificuldades 
muito maiores a serem sanadas". 

Finalizando sua entrevista, o pre-
sidente da CNBB fez uma análise da 
situação da Igreja no Brasil, "mas 
dentro de um contexto mundial". 
Segundo ele, ocorre atualmente "uma 
escalada de desavenças, não só no âm-
bito dos governos, mas das socieda-
des". 

"Acusaçi-)es cairão no vazio" 
RIO — "As denúncias lançadas por 

D. Geraldo Sigaud não causarão qual-
quer embaraço a nosso trabalho, por-
que a Igreja vem, cada vez mais, se 
solidarizando com o povo, permitindo 
que as pessoas falem e participem. Dai 
porque os fiéis não acreditam nas 
acusações e elas fatalmente cairão no 
vazio". A afirmação foi feita ontem, no 
Rio, por D. José Maria Pires, arcebis-
po da Paraíba. 

"Lembro-me, disse ele, quando D. 
Marcelo Carvalheira foi eleito bispo. 
Ele iria para João Pessoa, onde é 
auxiliar e, na época, se comentava 
como a chegada de um prelado dito 
comunista, que, inclusive, já fora 
detido, poderia ser aceita. Mas èle foi 
e, afinal, gregos e troianos o acolhem 
porque sentem que se trata de um 
homem identificado com o povo". 

D. José Maria Pires falou em en-
trevista coletiva da qual participaram 
16 dos 20 bispos que estão reunidos na 
1.8  Semana de Estudos sobre Comu-
nicação Social, promovida pela CNBB. 
A reunião, que constava de um pro-
grama didático, acabou se transfor-
mando num debate onde o caso Sigaud 
apareceu como o primeiro assunto da 
pauta. Sobre ele, D. José Maria Pires 
afirmou não acreditar que a Santa Sé 
acolha o libelo 'do arcebispo de Dia-
mantina. 

"Acho que a Santa Sé, que conhece 
muito bem o trabalho de D. Pedro 
Casaldáliga e de D. Tomás Balduino, 
não tomará conhecimento das acu-
sações. A Santa Sé sabe que ambos são 
homens em contato com índios e pos-
seiros e que, por força deste trabalho, 
em contato com sérios problemas  

sociais, são obrigados a umâ lingua-
gem que poderia, eventualmente, ser 
usada pelos comunistas". 

SEM SENTIDO 

"Acusá-los de comunistas, ou denun-
ciar como comunista o bispo de Pro-
priá, D. José Brandão de Castro, ou, 
como advertiu o cardeal D. Avelar 
Brandão, fazer a mesma imputação a 
quem se insurja contra situações de in-
justiça séria, é um recurso que já não 
tem tanto efeito", disse D. Lélis Lara, 
bispo auxiliar de Itabira. E acrescen-
tou: "essa acusação já não significa 
quase nada". 

Os bispos reafirmaram a opinião de 
que o governo, certamente, não aca-
tará as denúncias de D. Sigaud, bem 
como sua sugestão de expulsar do 
Brasil o bispo prelado de São Felix do 
Araguaia, D. Pedro Casaldáliga. 

Lembrando que a Santa Sé já está de 
posse das informações para fazer a 
defesa dos prelados, D. Jaime Coelho, 
bispo de Maringá, explicou porque a 
CNBB e grande parte do episcopado, 
não contestaram as acusações do ar-
cebispo de Diamantina: "E uma si-
tuação tão absurda que o próprio silên-
cio é a maior defesa de D. Pedro Casal-
dáliga e D. Tomás Balduino". 

No entanto, os prelados reconhecem 
que a insistência de D. Geraldo Sigaud 
nas acusações esvaziou a repercussão 
do documento "Exigências cristãs de 
uma ordem política", que D. Lélis 
Lara classificara, na véspera, como "o 
símbolo da Assembléia Geral de Itaici, 
que o redigiu e o aprovou por unani-
midade". 

Boletim de Olinda comenta 
RECIFE — Amanhã irá circular em 
todas as igrejas do Recife, na missa 
das nove horas, um boletim da Ar-
quidiocese de Olinda e Recife sobre o 
comportamento de d.Sigaud em 
relação aos bispos brasileiros. O 
boletim assinala que apesar do caso 
lamentável de que tratam os jornais, 
com largos espaços diários, sobre as 
denúncias de D. Sigaud, a Igreja do 
Brasil, através da CNBB, tem assu-
mido uma atitude de discrição em 
relação ao próprio autor das acusa-
ções. "O caso já foi levado à Santa Sé e 
os bispos se abstem de fazer julgamen-
tos a respeito, para não incidir no mes-
mo erro lamentado. Uma coisa, 
porém, não tem faltado: a manifes-
tação de apreço e confiança em d. 
Thomáz Balduino e d. Pedro Casal-
dáliga", que estão entre os acusados 
por d.Sigaud", diz o boletim. 

Segundo as informações de seu feito, 
d. Thomáz Balduino interpretou com 
muita felicidade a posição assumida 
pelos bispos do Brasil: "Justamente 
por tudo aquilo que senti da parte do 
episcopado brasileiro, falou d. Tho-
máz, e visando principalmente a man-
ter , a força desse colegiado, prefiro 
agora uma conduta discreta. Por uma 
questão de lealdade e de comunhão 
com a posição que a própria Igreja 
resolveu adotar neste episódio". 

O comunicado da arquidiocese de 
Olinda e Recife também lembra a 
situação de d. Pedro Casaldáliga, E 
afirma: "De outro lado, d. Casladáliga, 
negando-se a entrar em polêmica, deu 
precisos subsídios para o conhecimen-
to objetivo e desapaixonado do seu 
modo de pensar e agir, através de duas 
longas entrevistas à imprensa do sul. 
Na ocasião, ele disse, expressamente, 
que o documento Sigaud nada mais é 
do que um apanhado tendencioso de 
textos mutilados que não representam 
o meu pensamento e a minha atitude". 

Através destes relatos dos dois bispos, 
o boletim acrescenta que a Opinião 
pública já pode ir chegando a algumas 
conclusões. "O próprio exagero e a 
desmedida ampliação das acusações 
contribuem para desmoralizá-las. Já 
diziam os antigos; prossegue o boletim,  

que o que prova em demaisa, nada 
prova. "Afinal, já se vê pelos jornais 
que o arcebispo de Diamantina está 
apurando, com base nas informações 
de um seminarista franciscano, quais 
sejam, além dos 26 bispos que ele já 
conhece e guarda em segredo, os ou-
tros 55 bispos que professam teses 
comunistas em nome do evangelho, 
conforme afirmou o chanceler do ar-
cebispado, monsenhor José Augusto 
Ferreira". 

O próprio monsenhor já adianta, 
segundo o boletim, que entre os outros 
bispos, provavelmente, estarão 
aqueles que publicamente desapro-
varam as acusações de infiltração 
comunista na Igreja, levadas a público 
por d. Sigaud. "Entretanto, o mon-
senhor não sabe o nome de nenhum 
deles". 

Concluindo, o boletim coloca: "Não 
admira que na sequência destes mét-
dos já se tenha encontrado forma de 
acusar o Santo Padre, a Santa Sé e 
documentos oficiais da Igreja. Afinal, 
é um vale tudo". 

Senador defende 
d. José Brandão 

Ao defender ontem em Brasília o bis-
po de Propriá, (Sergipe), Dom Jose 
Brandão de Castro, acttsado de co-
munista por dois vice-lideres da 
maioria na Assembléia Legislativa da 
Bahia, o senador Gilvan Rocha, vice-
líder do MDB, afirmou, com base em 
declarações do cardeal D. Avelar 
Brandão Vilela, primaz do Brasil, que 
"estão abusando da expressão co-
munista, usando-a a torto e a direito, 
contra quem venha a discordar do 
governo". 

Lembrando que qualquer pessoa que 
faça alguma coisa em benefício dos 
mais fracos está sujeita a tal tipo de 
imputação, Gilvan Rocha acrescentou 
que as palavras de D. Avelar Brandão 
"deverão calar fundo na consciência 
dos que, de maneira escusa, com 
procedimentos infantis, tentam aco-
bertar e justificar os insucessos gover-
namentais". 
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D Ivo revela que Governo 
investiga ideologia dos 
padres e bens da Igreja 

Porto Alegre — Classificando-os como "ridí-
culos e profundamente lamentáveis", o secretário-
geral da CNBB, Dom Ivo Lorscheiter, denunciou 
ontem que estão sendo realizados levantamentos, 
pelos órgãos de segurança do pais, sobre a linha de 
ideologia religiosa de cada bispo e cada padre bra-
sileiros, além de outro levantamento sobre os bens 
da Igreja, "o que não nos assusta, mas demonstra 
uma exorbitancia, num clima de envenenamento 
que se manifesta em todos os escalões do setor de 
segurança". 

A informação foi prestada em palestra no salão 
nobre da PUC gaúcha, onde D Ivo Lorscheiter foi 
aplaudido, de pé, pelas 800 pessoas presentes. O se-
cretário-geral da CNBB condenou, também, a filo-
sofia da Lei de Segurança Nacional, que, "como está 
apregoada no Brasil e na América Latina, está na 
raiz de todo este sistema que envolve múltiplas e 
arbitrárias depressões". 

OS DOCUMENTOS 
SECRETrlS 

D Ivo Lorscheiter disse 
ter documentos comprova-
dos, assinados e com data, 
de órgãos de segurança, que 
são "formulários sobre cada 
bispo e cada padre, com 
duas páginas de perguntas. 
Mas não se pergunta se o 
religioso matou ou cometeu 
algum crime. As perguntas 
sãc sobre a linha de ideolo-
gia religiosa". E leu para os 
assistentes as três primei-
ras perguntas: 1) Tenta 
desfigurar a pessoa de Cris-
to? 2) Tenta desfigurar a 
figura de Deus? 3) Fala em 
comunidades de base?". 

Para o secretário-geral 
da CNBB, "são coisas como 
essa que prejudicam o Esta-
do e o caminho do próprio 
país. Lameatamos Profun-
damente coisas como essa 
que se fazem atualmente. 
mie seriam simplesmente 
ridículas, se não fossem mn-
tivo de Orift0Pri mPnfo. Fo-
lhas de innuérito deasas pr 
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energias nrorinsas. mie de-
veriam ser dirigidas +sara a 
seeuranca n o verdadeiro 
sentido, ao inves de para 
essas coisas ridículas. São 
indícios de um Processo ge-
neralizado num clima de 
,envenenreeento mie se ma-
nifesta em todos os es-
calões". 

O Bisno de Santa Maria 
denunciou também que ou-
tro formulário dos servicos 
de seeurarica indaga sobre 
os bens da Tareias "Não é 
mais o INPS, nem o ',imos -
to de Renda que investia= 
ISSO, é a prónria polícia. F 
esta neseilisa deveria ester 
Pronta no dia lf) de abril, 
COM levirsfnni'rfo ri. con-
tas bance5rias. invetimen_ 
tos imobiliários de. 'Isso 
não nos assusta, mas a Ve-
mos rorno uma exorbitan-
cia, e0ristatan 4o com erma_ 
za o desvio dos obietivos da 
segairanca raeion-  al para 
outros caminhos". 
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'das nessoas aos direitos do 
Fstsdo e nor sua rremissa 
do antaeonismo". Fanlicru 
a chamada "lei do anta ao-
nismo", pela qual "quem é 
contra o capitalismo, é co-
munista. Isso é formulado 
ro doutrina da segairanca 
nacional, e não podemos 
admitir, temos que reagir 
contra esse tipo de formu-
lacão, Pois a Tareie mantém 
uma linha equidistante do 
capitalismo e do COMIMiS-
MO. O comunismo é ateu, 
riaterialista e supressor das 
prerrogativas humanas, 
mas o capitalismo possui 
esses mesmos três defeitos". 

"Não queremos que a li-
berdade — uma das exieén-
cias fundamentais para 
uma verdadeira ordem polí-
tica — seja, nem o pode ser, 
sacrificada em 'nome de 
uma doutrina de segurança 
nacional. Não podemos 
aceitar essa doutrina que se 
estabelece como supremo 
valor, e com exageros muito 
grandes. Claro que quere-
nos uma segurança, mas-
ora vivemos numa insegu-
rança, infelizmente. U m a 
verdadeira ordem política 
exige duas condições funda-
mentais: liberdade e parti-
cipação; participação d e 
grupos intermediários (sin-
dicatos, Partidos) cujos di-
reitos devem ser assegura-
dos numa efetiva partici-
pação, que também se ex-
pressa em críticas e discor-
dancias", ressaltou. 

MODELO FRÁGIL 

Na sua conferência sobre 
o documento Exigências.  

.11111.a..11. 

Cristãs para uma Ordem 
Política, o secretário-geral 
da CNBB frisou que as li-
nhas do documento, "pela 
extraordinária repercussão 
que tiveram em todo o pais, 
não seriam, por isso mesmo, 
in licios de um consenso.na-
cional ,na busca desta or-
dem política? O documento 
representa urna impressio-
nante ansiedade de nossos 
irmãos bra.aleaos, e esta na 
hora de reiniciar o d.áiogo 
sobie suas nanas 
Quanto à necessidade de 

onstante quest.onamento 
da linha politica, aconse-
lhada no uocuiliento de 
Itaici, a Igteja tocou numa 
das fragiadades do atual 
modelo poinico brasileiro, 
que sê pretende inquestio-
nável. E isso é lamentável. 
Se houvesse revisões mais 
continuas estaríamos, cer-
tamente, em melhor si-
tuaça.o". 

Lembrou que "a autorida-
de do poder político vem do 
povo. E isso e a verdadeira 
ctemocracia. Ssja case o 
Presietente ou seja outro;  
nao tem iegiannuease se o 
povo nao o coaa,a ca nao o 
reierenaa. O paiessa) de 
paiticipatio do 1,,,“)ea 
dentro da etiea. isso loi o 
que sempre se ensinou. Mas 
a igreja não quer ser uma 
ideologia, já que a descober-
ta de processos políticos 
concretos não pertence a 
Igreja, mas a propria socie-
dade". D Ivo Lorscheiter 
também condenou a margi-
nalização, "a pior delas, que 
é daquele que não tem con-
dições de participar das de-
cisões. Marginalizado não é 
apenas o que não tem sufi-
cientes bens materiais ou 
culturais, mas o que não po-
de participar das decisões'. 

DOM SIGAUD 

Depois de classificar as 
denúncias de D Geraldo Si-
gaud contra os Bispos de • 
Goiás Velho e São Félix de 
Araguaia como "calúnias 
que não têm fundamento", • 
D Ivo Lorscheiter disse que • 
esta visão faz parte da lei 
dos antagonismos ("quem 
critica o capitalismo é co-
munista") da Lei de Segu- • 
rança Nacional. Frisou que • 
as afirmações de D Sigaud 
"têm base de orquestração • 
em grupos interessados";  
acrescentando que "um ge-
neral das Forças Armadas 
nos avisou que além de D 
Sigaud e de la José Pedro 
Costa (Bispo de Diamanti-
na), outro.: dois bispos de-
veriam falar contra D Pe-
dro Casaldáliga e D Tomás 
Baiduino. Essa fonte é bas-
tante interesante e revela-
dora do estado de coisas", 
comentou. 

Ao afirmar que a Igreja 
tem o direito e o dever de 
exercer uma doutrina so-
cial, o secretário-geral da 
CNBB disse que "a Igreja, 
as  interpretar a lei de Deus 
e o desenvolvimento históri-
co das sociedades, tem a 
obrigação de lançar orien-
tações, de proclamar exi-
gências cristãs, inclusive 
para uma ordem política. 
Tem o direito de proclamar 
o que é bom e o que é ruim 
para o ser humano. O céu 
deve ter na Terra a sua pre- • 
figuração. Se o céu é de ple-
na, felicidade, estamos jo-
gando na Terra caricaturas . 
dessa felicidade. E não vejo - 
coragem dos cristãos d e : 
provocar maior felicidade. 
E não posso tolerar essr.s 
caricaturas, o mundo deve 
ser transformado em novo 
céu e em nova Terra. Quan-
to mais entendemos céu, 
mais queremos entender a 
Terra; essa visualização vai 
obrigar o crente a lutar pe-
la transformação da Terra". 

O Bispo de Santa Maria 
acrescentou que "com tris-
teza vejo que não consegui. 
mos clarear isso  dentro da 
própria Igreja, que é obri-
gação nossa conciliar a 
missão salvadora de Crsito 
com esse interesse pelos 
problemas sociais. E isso é 
motivo de tanta  mal-estar 
e desavenças na Igreja", 



Da sucursal do 
RIO 

Um artigo publicado a 14 
de abril pelo "L'Osservato-
re Romano", órgão oficioso 
do Vaticano, sobre um dos 
livros do bispo de São Félix 
do Araguaia, d. Pedro Casal-
dáliga, pode iniciar a opi-
nião favorável da Santa Fé 
sobre o trabalho daquele re-
ligioso. Um trecho do artigo 
será divulgado hoje pelo bo-
letim regular de notícias da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), 
cuja decisão de reproduzir 
a matéria está sendo inter-
pretada como um reforço à 
informação dada sexta-
feira pelo bispo de João Pes-
soa, d. José Maria Pires, de 
que a maioria do episco-
pado brasileiro "acredita 
que a Santa Sé não tomará 
em consideração as acusa-
ções de d. Pedro Casaldá-
liga e de d. Tomás Bal-
duíno". Uma das evidências 
de que as acusações de Si-
gaud, chamando Casaldá-
liga de comunista, não en-
contrariam apoio no Vati-
cano seria o fato de o arce-
bispo mineiro ter apoiado 
suas denúncias principal-
mente no livro "Creio na 
Justiça e na Esperança", es-
crito pelo bispo de SãoFélix, 
exatamente a obra anali-
sada pelo"L'Osservatore" 

Referindo-se a Casaldá- 

liga, o artigo, assinado pelo 
crítico literário Giobanni 
Caprile, diz que "não deve 
se esquecer que se trata de 
um batalhador de primeira 
linha, em contato diário 
com toda sorte de dificulda-
des, que se sente com fre-
quência lutando contra o in-
vencível. Mas, no fundo, des-
cobre-se nele um zelo since-
ro, uma fé evangelicamente 
sobrenatural e um sincero 
amor à Igreja, ainda que 
não lhe poupe críticas sofri-
das e inspiradas pelo desejo 
de vê-la totalmente evangé-
lica". 

Segundo o crítico, "o livro 
de d. Casaldáliga deve ser 
lido e interpretado no con-
texto concreto do ambiente 
onde foi escrito. Quando aí 
se lêem as injustiças, os 
abusos e a miséria a que 
está exposta a população a 
ele confiada, compreen-
dem-se certas expressões 
que, fora do contexto, nos 
poderiam parecer parado-
xais e inadmissíveis. O au-
tor é um caráter ardente, 
logo se vê. As vezes, suas ex-
pressões parecem fortes de-
mais" 

E o artigo sugere que, 
"nessa visão", sejam "lidas 
e redimensionadas certas 
afirmações suas sobre as re-
lações com os governos, so-
bre a diplomacia vaticana, 
sobre a Cúria, sobre o sis-
tema capitalista, sobre o so-
cialismo, etc.". 
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Jornal do Vaticano 
elogia Casaldáliga 

Nobre defende 
Casa ldáliga 
e Balduino 

Ao defender ontem, da tribuna da 
Câmara, os bispos Dom Pedro Casal- 

igc e Dom Tomas Balduino da 
ocusaçcio de comunistas feita pelo Ar-
cebispo de Diamantina, Dom Geraldo 
Sigaud, o deputado Padre Nobre (MDB 
- MG) afirmou que "tomaria o episódio 
como engraçado, não fosse ele tão 
desastroso. 

- Não admito sequer discutir o 
mérito das lamentáveis denúncias nas-
cidas na sede episcopal de Diaman-
tina, há cerca de quatro meses, segun-
do as quais dois bispos brasileiros - 
Dom Pedro Casaldáliga, de São Felix 
do Araguaia, e Dom Tomas Balduino, 
de Goiás - seriam comunistas, afirmou 
o deputado. 

- Eu, que não compreendo, nem 
aceito a idéia de que um católico sin-
cero possa ser comunsita, como po-
deria compreender e aceitar que um 
bispo o pudesse ser? Como podem ser 
comunistas, adeptos de um materialis-
mo sem deus, aqueles que foram 
vocacionados para viver e ensinar o 
Evangelho de Cristo e distribuir os 
dons espirituais da justiça e do amor?, 
indagou Padre Nobre, para quem o 
episódio das denúncias de Dom Si-
gaud -tem sido inteligentemente ex-
plorado por aqueles que não prezam a 
respeitabilidade da Igreja Católica". 

Prosseguindo informou ter tomado 
conhecimdo 'através de quem tem 
legitima autoridade para me dizer "de 
que o assunto foi encaminhado ao 
Papa Paulo VI," e está nas mãos do 
Supremo Chefe da Igreja a solução 
para tão triste caso". "E ela virá ao seu 
tempo e sem que seja tardia, tal como 
aquela liberdade reclamada por Ti-
radentes e que o lema da bandeira de 
Minas Gerais", acrescentou. 



Da sucursal de' 
BRASILIA 

O bispo de São Félix do Ara-
guaia, dom Pedro Casaldáliga, 
sugeriu, ontem, na CPI da Câ-
mara que investiga os proble-
mas fundiários, a constituição 
de uma comissão para avaliar 
não só as questões de terra mas 
o próprio sistema sócio-político-
econômico brasileiro, segundo 
ele o grande responsável pelos 
problemas que estão ocorrendo 
na Amazónia. O depoimento do 
bispo, aguardado com grande 
expectativa pelos deputados e 
pela grande assistência pre-
sente, transcorreu de forma se-
rena, quebrado apenas por um 
aparte do deputado Siqueira 
Campos (Arena-GO), que com-
parou o comportamento do 
bispo ao de "uma Brigite Bardot 
de calças". 

O deputado goiano ficou irri-
tado com uma resposta que ou-
viu do bispo a um esclareci-
mento feito por ele, de que o "co-

, ronel" Pereira da Silva, de Goiâ-
nia, acusado pelo bispo de exer-
cer pressão sobre posseiros, na 
verdade, tinha a patente de co-
ronel. "O fato de ser ele coronel, 
sem aspas — afirmou o prelado 
—, torna ainda mais grave a sua 
iniciativa de retirar à força os 
posseiros do município de Pa-
ranã". 

Ao comparar o bispo de São 
Félix à atriz francesa, Siqueira 
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Casaldáliga pede 
CPI sobre toda a 
situação nacional 

Campos disse que dom Pedro 
Casaldáliga estava querendo fa-
zer discurso para a platéia pre-
sente, preocupado em conseguir 
novos adeptos para a sua causa. 

Mas a única intervenção mais 
ríspida feita por deputados da 
Arena foi esta. Os outros, depois 
de ouvir um longo relatório so-
bre os principais conflitos de ter-
ras que ocorrem nos Estados de 
Mato Grosso e Goiás, preferi-
ram dirigir as suas perguntas 
para o setor fundiário, fugindo 
de qualquer inquérito político-
ideológico como era esperado. 

No seu depoimento, dom Pe-
dro Casaldáliga afirmou que a 
causa estrutural de todos os pro-
blemas fundiários é o latifúndio, 
colonial ou capitalista. Ele 
apontou como consequência da 
política aplicada no setor uma 
série de distorções, ressaltando 
as seguintes: 1 — a acumulação 
e especulação da terra em mãos 
de poucos. Na amazônia, de 1960 
a 1970, desapareceram 44 mil 
propriedades pequenas e mé-
dias e surgiram 9 mil grandes 
propriedades; 2 — relações so-
ciais de exploração semi-
escrava; 3 — criação de novos 
focos de instabilidade. A Contag 
e o INCRA vêm denunciando 
quase 11 milhões de famílias 
sem terra para sobreviver; 4— a 
cobertura aos sem lei: pistolei-
ros e grileiros. A violência e a 
arbitrariedade da própria Polí-
cia; 5 — a dependência do exte-
rior, com a Amazônia virando 
reserva das multinacionais. Por 
fim, a improdutividade, inclu-
sive economicamente frustado-
ra, do latifúndio. 

O bispo fez críticas ao sistema 
dos incentivos fiscais que, se-
gundo ele, só tem beneficiado os 
grandes grupos: "Somando os 
incentivos dados às fazendas 
Suiá-Missu, da Liquigás; Tama-
kavy, de Silvio Santos, e da 
Volkswagen, teremos um total 
de CRS547.124.677,00.Se dividir-
mos esse dinheiro pelo número 
de cabeças de gado existentes 
nessas fazendas, veremos que 
cada boi, custa, somente de in-
centivos, CR$ 1.568,00. 

O deputado Daso Coimbra 
(Arena RJ) quis saber do bispo 
de São Félix se a fazenda Suiá-
Missu pertence ao Vaticano, que 
seria acionista do grupo Liqui-
gás. Por meio de seu assessor, 
dom Pedro apresentou uma 
carta enviada pela Nunciatura, 
em Brasília, informando que o 
Vaticano não tem qualquer liga-
ção com a Suiá-Missu. 

GENERAIS 

Ao fazer um longo relato so-
bre os atritos que ocorreram en-
tre posseiros e proprietários da 
empresa Codeara, proprietária 
de terras na localidade de Santa 
Terezinha, próximo à sede de 
sua prelazia, dom Pedro falou de 
uma operação militar que ocor-
reu na região, em 1972, com a 
participação de generais. Se-
gundo o bispo, o prefeito muni-
cipal estava fazendo campanha 
política denunciando proble-
mas de terras. "Numa operação 
militar realizada na área— disse 
—, à qual compareceram o gene-
ral Humberto Souza Melo, então 
comandante do II Exército, o ge-
neral Reynaldo Mello Almeida, 
então comandante da 9,  Divisão 
Militar, com sede em Campo 
Grande, e o general Rosalvo 
Eduardo Jansen, comandante 
da 2 Brigada Mista de Co-
rumbá, foi feita violenta pressão 
para que o prefeito revogasse a 
lei de desapropriação que iria 
prejudicar os interesses da Co-
deara." 

Este fato, narrado por dom 
Pedro Casaldáliga, motivou a 
intervenção de deputados da 
Arena, que acusaram o bispo de 
estar levantando graves acusa-
ções contra os generais. Dom 
Pedro Casaldáliga afirmou que 
estava apenas testemunhando o 
que realmente ocorreu durante 
os conflitos que culminaram 
com a expulsão do padre Fran-
cisco Jentel do País, acusado de 
ter insuflado os posseiros contra 
a Codeara. 
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Da sucursal. 
do serviço local  

O secretário geral da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), d. 
Ivo Lorscheiter, reiterou 
ontem sua denúncia de que 
órgãos de segurança vêm in-
vestigando o trabalho dos 
religiosos. "Não posso afir-
mar que o Ministério da Jus-
tiça é responsável, nem 
qualquer outro departa-
mento, mas apenas que es-
sas diligências procedem 
de órgãos de segurança", 
sustentou. 

D. Ivo falou à imprensa na 
vila Kostka, em Raiei, onde 
estão reunidos 27 bispos de 
São Paulo, para preparar o 
terceiro plano bienal de 
ação da Regional Sul I da 
CNBB. "À policia — acen-
tuou d. Ivo não cabe fazer 
investigações sobre a linha 
de atuação da Igreja nem so-
bre seu património. Isso é 
totalmente descabido." 

Para provar que as inves-
tigações atingem elementos 
da igreja em todo o territó-
rio nacional, e que.já foram 
denunciadas oralmente por 
alguns bispos durante a as-
sembleia geral da CNBB, 
em fevereiro deste ano, o se-
cretário da CNBB entregou 
ao senador Eurico Rezende 
— que desmentiu a denún- 

eia — ao deputado Viana 
Netto e a diversas autorida-
des, dois documentos com 
depoimentos por escrito de 
representantes da igreja so-
bre o assunto. "O impor-
tante, por enquanto -- disse 
d. Ivo —, é que os órgãos de 
segurança saibam que a 
CNBB está consciente des-
sas investigações e que não 
as teme. Nós podemos acei-
tar que o INPS, o Imposto de 
Renda ou o ICM nos fisca-
lize, mas jamais a policia.",  
E acrescentou ainda que' 
ninguém está assustado 
com a atuação desses ór-
gãos, "que perdem tempo 
fazendo isso, quando deve-
riam cuidar da segurança 
nacional". 

HOMENAGEM _ 

A arquidiocese de São 
Paulo está convidando "to-
dos os que se preocupam 
com a promoção dos direi-
tos humanos" para partici-
parem da sessão festiva em 
homenagem ao cardeal-
arcebispo d. Paulo Evaristo 
Arns, por ter sido recente-
mente agraciado com o titu-
lo de doutor"honoris causa" 
em leis, pela universidade 
Notre Dame, dos Estados 
Unidos. A homenagem será 
dia 8 de junho às 20 e 30, no 
teatro da Pontificia Univer-
sidade Católica. 
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Casaldãliga envolve militares: CPI 
O depoimento do bispo de São Feliz do 

Araguaia, D. Pedro Casaldáliga, ontem, na 
CPI do Sistema Fundiário foi bastante tu-
multuado, envolvendo vários parlamen-
tares da Arena e do MDB em discussão 
acelerada. 

A um trecho do depoimento o bispo, fez 
referência à participação dos ex - coman-
dantes do I e II Exército, Reinaldo Mello AI - 
meida e Humberto Souza Mello, e do co-
mandante da 20  Brigada Mista de Corumbá, 
Rosalvo Eduardo Jansen, em pressões para 
beneficiar em questões de terras a com-
panhia agropecuária CODEARA, pertencen-
te ao grupo Banco de Crédito Nacional. 

Segundo o bispo, os três militares, em 
operação realizada no município de Luciara 
(Mato Grosso), em 19/2, teriam mantidc 
reunião com o prefeito da cidade e o con-
vencido a revogar uma lei de desapro-
priação de terras que contrariava os in-
teresses do grupo. 

A informação assustou grandemente os 
arenistas, que declararam não admitir fos-
se "enxovalhado o nome de homens do 
Governo" e exigiram provas. D. Pedro 
Casaldáliga explicou - lhes que os militares 
participaram da reunião, relatada minu-
ciosamente por um vereador, e que resul-
tou na assinatura de um termo de acordo, 
anulando a desapropriação de terras cuja 
posse era proclamada pela CODEARA. O 
termo foi assinado pelo general Rosalvo 
Jansen, ur. Larios Alves seixos, pela CO - 
DEAF2A, José Liton Luiz, prefeito municipal, 
e Gabriel Muller, pela Companhia de 
Desenvolvimento do Mato Grosso. 

Esse possível comprometimento de 
militares em atos lessivos a interesses de 
posseiros pores, denunciado pelo bispo, 
irritou de te modo o deputado Siqueira  

Campos, que este chegou a dirigir insultos 
ao membro do clero: "O senhor é de es-
pírito malicioso, acusador gratuito, e está 
agredindo todo mundo, inclusive o general 
Refnaldo. Manifesto a repulsa sentida por 
mim e por todo o contexto que integro, ante 
suas declarações". 

O deputado Sinval Boaventura (Arena - 
MG). que associou o discurso de Marcos 
Tito o um texto do jornal comunista "Voz 
Operária", embora não fosse membro da 
CPI. ouviu todo o depoimento de Casaldáli - 
e o interpelou. Embora com cautela, 
Boaventura tentou forçar o bispo a definir 
suas convicções políticas indagando - lhe 
como concebia uma reforma agrária e qual 
sua opinião sobre o direito da propriedade. 

Casaldáliga respondeu - lhe que o pro-
blema agrário brasileiro não poderia ser 
resolvido apenas com uma reforma jurídica, 
mas também política e, citando Paulo VI, 
para quem "a propriedade não é um direito 
absoluto e inalienável", declarou que a 
posse da terra deveria se subordinar ao 
bem comum, e não ao interesse de poucos. 

O descontentamento dos representantes 
do Governo com as atitudes do bispo voltou 
a ser manifestada nas interpelações for-
muladas por Doso Coimbra (Arena - RJ). 
Doso indagou - lhe porque sempre pro-
curava denegrir a imagem do Brasil no ex-
terior, inclusive em recente entrevista à TV 
alemã, recebendo a resposta: "Denunciar o 
que é injusto não é denegrir, é ajudar a 
melhorar a imagem do país". 

Reconsiderando parcialmente sua con-
sideraçào iniciai,.Daso Coimbra continuan - 
do, perguntando ao bispo porque, embora 
tendo conhecimento evangélico, procurava 
solucionar o problema agrário pregando o 
conflito e a luta de classes. Casaldáliga res- 

pondeu - lhe: "A conclusão do senhor sobre 
meu comportamento é mais sua do que 
minha: nunca falei em luta de classe. Ao 
contrário, prego uma nova orderripolltica 
que elimine as conflitos pela posse da terra 
que hoje ocorre". 

Demonstrando ainda sentimento profun-
do pelo desfecho dos conflitos de terra que 
viveu, ao lado de posseiros, resultando em 
inquéritos policiais e morte de compa-
nheiros, Casaldáliga classificou o prOblema 
fundiário brasileiro como um problema 
político, estrutural, resutante de todo o 
nosso sistema sócio - político - económico. 

Como argumento ele assinala que o Es-
tatuto da Terra, apesar de existir juridi-
camente há mais de dez anos, nunca foi im-
plantado por ser uma decisão que contraria 
os interesses políticos do atual governo. 
Redistribuir terras, para seu aproveitamen-
to social , diz ele, é uma das determinações 
do Estatuto que o Governo não ousa cum-
prir e apenas adia. 

Por outro lado, denuncia os conflitos de 
terras como conseqüência da política 
governamental, remanescente do velho 
colonialista e direcionada para o capitalis-
mo, tendo como pressupostos básicos a ex-
portação e a dependência de capital. 

Casaldáliga aponta ainda como vícios do 
atual modelo econômico a política de in-

centivos fiscais. Segundo ele, os incentivos 
são dados somente aos grandes, como as 
empresas agropecuários Suiá Missú, da 
Liquigás, Tamakavy, de Silvio Santos e da 
Volkswagen, que, com 15 fazendas, con-
seguiram juntas 547 milhões de cruzeiros 
em incentivos. Cada cabeça de gado destas 
fazendas custa, somente de incentivos, mil 
e quinhentos cruzeiros: são verdadeiros 
bezerros de ouro - disse ele. 

- 
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Quarta-feira, 15 de junho de 1977 

D. Casaldáliga faz graves 
denúncias na CPI da terra 

p 

BRASILIA (Sucursal) — 
Tumulto, insultos e denúncias 
marcaram ontem o depoimento 
do bispo de São Félix do Ara-
guaia, d.Pedro Casaldáliga, na 
Comissão de Inquérito que in-
vestiga o sistema fundiário. 

A desordem foi motivada pelo 
deputado Siqueira Campos, da 
Arena goiana que, no inicio da 
sessão, ao sentir-se ferido por 
alusão de d.Pedro, de que em 
lugar da estátua do Anhan-
guera, em Goiânia, deveria ser 
erigida a do posseiro, verda-
deiro desbravador do centro-
oeste, chamou-o de "Brigitte 
Bardot de saias", por ter cha-
mado a atenção de quase uma 
centena de pessoas que com-
pareceram à CPI para ouvi-1o. 

A ofensa a um membro do 
clero provocou uma forte reação 
dos parlamentares da Oposição, 
que também dirigiram alguns 
insultos ao deputado goiano. 
Resultado: um diálogo áspero de 
parte a parte, durante pelo 
menos cinco minutos. 

TRAFICO DE INFLUÊNCIA 
Embora em linguagem mais 

moderada, os arenistas rea-
giram com a mesma intensi-
dade a um trecho do depoimento 
do bispo, no qual faz referência 
à participação dos ex-coman-
dantes do I e II Exércitos Rei-
naldo Melo Almeida e Humberto 
Souza Melo, e do comandante da 
Segunda Brigada Mista de 
Corumbá, Rosalvo Eduardo 
Jansen, em pressões para be-
neficiar, em questões de terras, 
a Companhia Agropecuária 
Codeara, pertencente ao grupo 
Banco de Crédito Nacional. 

Segundo o bispo, os tres 
militares, em operação reali-
zada no município de Luciara 
(Mato Grosso), em 1972, teriam 
mantido reunião com o prefeito 
da cidade e o convencido a re-
vogar uma lei de desapro-
priação de terras que con-
trariava os interesses do grupo. 

A informação assustou gran- 

D. Pedro Cosoldállga 

demente os arenistas, que de-
clararam não admitir fosse "en-
xovalhado o nome de homens do 
Governo". E exigiram provas. 
D.Pedro Casaldáliga explicou-
lhes que os militares partici-
param da reunião, relatada 
minuciosamente por um 
vereador, e que resultou na as-
sinatura de um termo de acordo, 
anulando a desapropriação de 
terras cuja posse era procla-
mada pela Codeara. O termo foi 
assinado pelo general Rosalvo 
Jansen; dr. Carlos Alves Seixas, 
pela Codeara; José Liton Luis, 
prefeito municipal; e Gabriel 
Mullaer, pela Companhia de 
Desenvolvimento do Mato Gros-
so. 

CAUTELA 
O deputado Sinval Boaventura 

( Arena-MG ), embora não fosse 
membro da CPI, ouviu todo o 
depoimento de Casaldáliga e o 
interpelou. Embora com cau-
tela, Boaventura tentou forçar o 
bispo a definir suas convicções 
políticas, indagando-lhe como 
concebia uma reforma agrária e 
qual sua opinião sobre o direito 
da propriedade. 

Casaldáliga respondeu-lhe 
que o problema agrário bra-
sileiro não poderia ser resolvido  

apenas com uma reforma 
jurídica, mas também política 
e, citando Paulo VI, para quem 
"a propriedade não é um direito 
absoluto e inalienável", de-
clarou que a posse da terra 
deveria se subordinar ao bem 
comum, e não ao interesse de 
poucos. 

Demonstrando ainda senti-
mento profundo pelo desfecho 
dos conflitos de terra que viveu 
ao lado de posseiros, resultando 
em inquéritos policiais e morte 
de companheiros. Casaldáliga 
classificou o problema fundiário 
brasileiro como um problema 
político, estrutural, resultante 
de todo o nosso sistema sócio-
político-econômico. 

Casaldáliga apontou como um 
dos vícios do atual modelo 
econômico a politica de incen-
tivos fiscais. Segundo ele, os in-
centivos são dados somente aos 
grandes, como às empresas 
agropecuárias Suia "Missu", da 
Liquigás; Tamakavy, de Silvio 
Santos e da Volkswagen, que, 
com 15 fazendas conseguiram 
juntas 547 milhões de cruzeiros 
em incentivos. Cada cabeça de 
gado destas fazendas custa, 
somente de incentivos, mil e 
quinhetos cruzeiros: são ver-
dadeiros bezerros de ouro — dis-
se ele. 

O bispo de São Félix respon-
sabilizou também o Incra pela 
omissão em situações potencial-
mente conflitivas e pela im-
potência de decisão, geralmente 
vinculada aos interesses de 
outras áreas. 

Indagado sobre suas condi-
ções de vida no Brasil, Casal-
dáliga afirmou viver rio Pais por 
espontânea vontade, não preten-
dendo jamais daqui sair, in-
clusive por receio de não con-
seguir retornar. Afirmou ter 
sido ameaçado de morte várias 
vezes, e ser constantemente 
vigiado, e confirmou ser rotina a 
presença de gravadores das for-
ças de segurança para registrar 
suas conversas. 



Casaldáligar o que nós precisamos, mesmo, é de uma CPI para nosso sistema político- 
econômico 	

sr8gir.7  iqL D€ 	g 4r-7C/jg 	"?", 

Casaldáliga denuncia 
conflitos, na CPI 
do sistema fundiário 

"O que estamos precisando não é 
tanto uma CPI do nosso Sistema 
Fundiário, 'quanto uma "CPI", real, 
de todo o nosso sistema sócio-político-
econômico", foi a conclusão do de-
poimento do bispo de São Félix do 
Araguaia, D. Pedro Casaldáliga, que 
ontem durante seis horas, afirmou, 
entre outras coisas que o problema 
fundiário é um "problema político, es-
trutural, de causas". 

D. Pedro Casaldáliga, mesmo 
reconhecendo que pesa sobre sua 
cabeça a ameaça de expulsão, denun-
ciou todos os fatos com os quais con-
vive diariamente no Estado de Mato 
Grosso, citando principalmente os 
conflitos, existentes em sua prelazia, 
entre fazendeiros, posseiros, fazen-
deiros e índios e fazendeiros versus 
empresários. 

FAZENDEIROS E POSSEIROS 
Baseando todas as seuas acusa-

ções em documentos, o bispo de São 
Félix resumiu o conflito acontecido 
entre a Fazenda Codeara, propriedade 
do Banco de Crédito Nacional, e os 
posseiros de Santa Teresinha, no 
município de Luciara, cujo - desfecho 
foi a expulsão do padre Francisco 
Jentel, que havia sido apontado pela 
Codeara, que "acionava seu esquema 
de denúncias aos órgãos de segurança, 
como responsável e agitador". 

Este problema do município de 
Santa Teresinha ainda se arrasta até 
hoje,- disse D. Pedro, pois a solução 
encontrada pelo INCRA, Codeara e 
Prefeitura não atenderá às necessi-
dades, pois a administração do 
município recebeu apenas 517 hec-
tares. 

Os incidentes que envolveram os 
posseiros de Santa Teresinha con-
taram ainda, segundo o bispo, com a 
participação dos generais Humberto 
de Souza e Melo e Reynaldo de Mello 
Almeida, que durante uma operação 
militar realizada na área, fizeram 
violenta pressão para que o prefeito 
revogasse a lei de desapropriação. 

Além deste problema, o bispo de 
São Félix do Araguaia narrou ainda 
outros conflitos entre posseiros e 
fazendeiros, como o da fazenda 
Frenova, cujo -diretor-superintendente 
na época era o atual diretor da As-
sociação dos Empresários da Ama-
zônia, João Carlos Meirelles, que foi o 
primeiro depoente na CPI do Sistema 
Fundiário, quando afirmou na Câ-
mara dos Deputados que "nós somos 
os maiores defensores dos interesses 
dos posseiros, pois eles são seres 
humanos e merecem nossa consi-
deração" e, em 1972, promoveu a ex-
pulsão de posseiros de Porto Alegre, 
às margens do rio Tapirapé, para im-
plantar mais uma fazenda. 

Diante deste quadro de constan-
tes conflitos, D. Pedro, pergunta ao 
INCRA o que vem sendo feito para 
resolver o problema, uma vez que o 
órgão não promove as anunciadas dis-
criminações de terra, colocando-se 
numa atitude de espectador, à mar-
gem dos acontecimentos, contribuin-
do desta forma para acobertar ar-
bitrariedades e desmandos, como os 
da Fazenda Abdalla, reforçando as in-
justiças na região". 

Reafirmando que "o índio é o 
primeiro posseiro", D. Pedro Casal-
dáliga citou a presença das fazendas 
em sua região e que começam a expul-
sar os índios, como a Tapiraguaia, que  

tomou grande parte da mata dos 
tapirapés, índios agricultores, alegan- 
do que não pode abrir mão desta área 
porque as terras "habitadas e cul-
tivadas pelos índios são precisamen-
te a reserva florestal do projeto 
aprovado pela Sudam". 

O corte das áreas indígenas pelas " 
estradas federais é, segundo D. Pedro, 
o principal responsável pelas lutas 
frequentes e ainda pelo aceleramento 
do processo de desagregação que atin-
ge a comunidade karajá,- que será 
atingida pela construção da BR-262, 
uma estrada que deverá cortar mais 
uma vez o Parque do Xingu, depois de 
cortar o Parque do Araguaia. 

Sua exposição sobre os conflitos 
entre fazendeiros e índios não foi 
muito extenso, pois, de acordo com 
sua explicações, o bispo de Goiás 
Velho, D. Tomás Balduino, já -  co-
locou o problema quando depôs na 
mesma comissão. De. Pedro reco-
nhece, no entanto, que o impacto da 
sociedade ocidental sobre os índios 
"foi sempre devastador". 

A luta entre os grandes pro-
prietários torna-se cada vez mais 
"grave e violenta, começando a se 
delinear cada vez com mais força", 
disse o bispo, contando em seguida os 
primeiros crimes ocorridos na disputa 
da terra por parte dos grandes em-
presários, tais como Sílvio Santos e o 
general Justino Alves Bastos, ex--
comandante do IV Exército, e que 
segundo ele, está envolvido no assas-
sinato do advogado Nelson Rebellato. 

Toda esta situação de terras não 
provoca apenas conflitos mas também 
uma relação de trabalho entre peão e 
fazendeiro caracterizada como "es-
cravidão branca", disse D. Pedro, 
afirmando em seguida que "a grande 
parte dos projetos agropecuários na 
Amazônia está construída sobre o 
sangue da massa de trabalhadores 
desconhecidos que, com seu esforço e 
luta, deixaram indelével sua marca na 
Amazônia. 

O deputado Siqueira Csmpos foi 
o primeiro a se manifestar contra o 
depoimento de D. Pedro Casaldáliga, 
agredindo-o e ainda duvidando da 
veracidade dos fatos narrados por ele. 
O representante da Arena goiana 
chegou mesmo a fazer uma com-
paração, considerada grosseira por 
seus próprios companheiros de ban-
cada, quando chamou o bispo de 
"Brigitte Bardot de calças". Além de 
Siqueira Campos, o deputado Daso 
Coimbra acusou D. Pedro Casaldáliga 
dizendo que este, quando "quer saber 
de alguma coisa pesquisa, quando não 
quer, manda perguntar", referindo-se 
às afirmações de que o Vaticano seria 
sócio da Liquigás e, consequentemen-
te, proprietário de terras em Mato 
Grosso, na fazenda Suiá-Missu, que se 
encontra em região de conflito. 

Diante das acusações, D. Pedro 
Casaldáliga não perdeu a calma, res-
pondendo ironicamente aos deputados 
que tentavam, de qualquer forma, res-
ponsabilizá-lo pelos frequentes con- 
flitos fundiários no Brasil. Ao respon- 
der ao deputado Angelino Rosa, da 
Arena-RS, que havia perguntado há 
quanto tempo se encontra no país e há 
quanto tempo se iniciaram os con-
flitos D. Pedro respondeu, "Estou 
aqui há quase 19 anos, quanto aos con-
flitos, eles.  se  iniciaram há quatro 
séculos". 

• 
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1) Casaldáliga disse que o país precisa de "uma CPI real de todo o sistema socioeconômico 

D Casaldáliga propõe urna 
“

reforma agrária radical" 
na CPI do sistema fundiário 

Brasília — O Bispo D Pedro Casaldáliga, da pre-
lazia de São Félix do Araguaia, propôs "uma refor-
ma agrária verdadeira, radical", em depoimento on-
tem na CPI do sistema fundiário. Disse que "a ques-
tão agrária é política, pois as injustiças sociais no 
campo são fruto do sistema fundiário baseado no 
latifúndio, e não dos eventuais erros ou omissões 
deste ou daquele órgão". 

Defendeu a vinculação do INCRA "diretamente 
à Presidência da República, para que não fique 
sendo sempre um órgão omisso e impotente, entre 
as autarquias do Ministério da Agricultura", pediu 
a volta do Estatuto da Terra e sugeriu "financia-
mentos acessíveis aos pequenos e condições neces-
sárias para o cultivo, o enfrentamento do mercado, 
o escoamento". 

INDAGAÇÃO 

"Sociólogos, historiadores 
e romancistas encheram li-
vros com a poeira e o san-
gue dessa tragédia fundiá-
ria que há quatro séculos 
atormenta o pais. Por que 
toda reação dos posseiros 
ou peões, que de f endem 
apenas seus direitos, e da-
queles que se colocam a seu 
lado, por dever de consciên-
cia, é consideradasub, 
versão e logo abafada pela 
repressão, impledosamente? 
Prisões, inquéritos, torturas, 
exipulisões, mortes. Por que 
se acoberta, entretanto, a 
violência dos grandes sobre 
os pequenos ou dos grandes 
entre si? Esta já não é mais 
subversão, mas apenas legi-
tima defesa da propriedade 
titulada e da concorrência 
capitalista", afirmou. 

No decorrer do depoimen-
to, D Casaldáliga apresen-
tou à CPI, com riqueza de 
detalhes, 14 casos de confli-
tos pela posse da terra en-
tre posseiros e empresários 
do latifúndio, no Norte de 
Mato Grosso, Sul do Pará 
e Oeste de Goiás. Neles, a 
história se repetiu: grandes 
fazendeiros compravam ter-
ras ocupadas por posseiros, 
passando em seguida a 
pressioná-los, através d a 
violência, da queima de ca-
sas, da contrafação de ja-
gunços, para que deixassem 
suas posses. 

MODELO 
No final do depoimento, 

houve tumulto entre depu-
tados do MDB, que defende-
ram o Bispo, e os da Arena, 
que o atacaram. O Depu-
tado Sinval Boaventura 
(Arena-MG), presente du-
rante todo o depoimento do 
Bispo, sem ter feito qual-
quer manifestação, afir-
mou: 

"Sou um homem que cl 
zem ser alienado, mas a 
verdade é que fui educado  

nos preceitos do respeito à 
propriedade e à Igreja. 
Quero dizer que a luta pela 
terra sempre existiu, e mui-
tos escritores têm escrito 
sobre ela, uns, a favor, ou-
tros, contra. Pergunto a 
Vossa Reverendíssima, D 
Pedro Casaldáliga: qual o 
melhor modelo fundiá-
rio para as nossa terras? 
Não compartilha da opinião 
de que a propriedade deve 
ser resipeltada?" 

D Casaldáliga disse que 
não tinha modelo ideal pa-
ra o campo e acrescentou: 
-Acredito que o melhor mo-
delo seria aquele que possi-
bilitasse a, igualdade ellen 
os homens, e, para isso, 
simples reformas não bas-
tam. O direito à proprieda-
de deve ser respeitado, des-
de que se observe que ele 
não é absoluto, nem inalie-
nável, conforme palavras 
do Papa Paulo VI". 
PREGAÇÃO 

O Deputado Daso Coim-
bra (Arena-RJ) perguntou 
ao Bispo por que ele, ao in-
vés de pregar a paz, prega-
va a luta de classes Res-
pondeu D Casaldáliga: "Ao 
contrário, deputado, em ne-
nhum momento aqui me re-
feri à luta de classes, por 
enquanto". 

Insistiu o Deputado: "Mas 
o Sr, defendendo sempre os 
posseiros, e acusando sem-
pre os fazendeiros, na ver-
dade está falando em luta 
de classes, está pregando a 
luta de classes'. 

"Se o Sr prestasse melhor 
atenção ao meu depoimen-
to, veria que, ao invés de 
pregar a luta de classes, es-
tou procurando justamente 
o contrário, pois as lutas 
eXistem aí, muito sangue 
tem-se derramado, e estou 
tentando propor s o 1 uç õ e s 
para que esta situação ter-
mine, o que só acontecerá 
quahdo a justiça chegar ao 
campd." 
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CPI da terra 
ouve o Bispo 
Casaldátiga 

BRASÍLIA (O GLOBO) — A 
CPI da terra ouviu ontem, 
em sessão tumultuada, o de-
poimento do Bispo de São Fe-
liz do Araguaia, Dom Pedro 
Casaldáliga, que começou a 
falar às 10h3Om e acabou à 
noite. A mesa teve que inter-
vir várias vezes para resta-
belecer a ordem nos traba-
lhos, e a sessão chegou a 
ser suspensa por alguns mi-
nutos depois que o Deputado 
Siqueira Campos (Arena-GO) 
acusou o Bispo de fazer 
acusações gratuitas e de 
transformar a CPI "em púlpi-
to para se promover diante 
de seus fiéis". 	O Deputado 
reclamou, também, das pal-
mas de seus colegas ao final 
do depoimento de Dom Pe-
dro. 

O Bispo disse que "o pro-
blema agrário no País é um 
problema político, estrutural, 
de causas e não de efeitos". 
Relatou vários conflitos entre 
empresas agropecuárias e 
posseiros, índios e peões de 
Mato Grosso, e concluiu que 
"o Brasil não precisa tanto 
de urna CPI sobre os proble-
mas fundiários, mas de uma 
CPI que analise todo o sis-
tema sócio-econômico do 
Pais". 

Dom Pedro propõe que se 
vincule o Incra à Presidência 
da República, para a maior 
dinamização do órgão, que 
entre os posseiros de Mato 
Grosso "é conhecido como o 
incravado". Pediu também 
que se parta para a imediata 
reforma agraria. 



O Brasil não deve procurar di-
taduras civis nem militares, mas sim a 
via democrática, através de um 
modelo que se previna contra a ação 
totalitária, disse ontem no plenário cio 
Senado, Jarbas Passarinho. Manifes-
tou-se, também, contra a incorporação 
"do AI-5, à Constituição, por consi-
derá-lo de caráter transitório. 

O senador paraense reafirmou 
que há infiltração comunista na 
Igreja,- lembrando a atuação subver-
siva de padres dominicanos em São 
Paulo, a serviço de Carlos Marighela 
quando era ministro da Educação, e 
as recentes declarações do bispo es-
panhol dom Pedro Casaldáliga, autor 
de um poema a Che Guevara. 

Na primeira parte do seu pronun-
ciamento, Jarbas Passarinho referiu-
se à recente conferência que fez a es-
tudantes gaúchos, na qual negou a 
existência de totalitarismo no regime 
brasileiro atual; estabeleceu urna 
diferença em termos de doutrina 
social contemporânea, entre totali-
tarismo, autoritarismo e democracia; 
discutiu o problema do dilema — já 
lembrado por Karl Loewenstein — 
sobre Teoria da Constituição, entre a 
defesa das franquias individuais, as 
que devem ser asseguradas pelo Es-
tado, e a própria defesa do Estado 
contra o ataque das minorias ressen-
tidas, de um modo geral, que atuam 
de maneira considerada subversiva. 

— Quando eu falava sobre a 
Constituição de 1967, mostrei que 
vindo o AI-5, o que passou a haver a 
partir dai: um envolvimento de forças 
— e uma delas foi precisamente 
aquela liderada por Carlos Lacerda, 
mas outras mais, que se infiltraram, 
tirando partido daquilo que há de 
mais admirável, que é a função dos 
liberais em qualquer parte do mundo. 
É muito difícil combater um liberal 
porque o que o liberal deseja; todos 
nós desejamos. A nossa diferença está 
exatamente em fomas de agir, formas 
de obter os mesmos objetivos. 

— Quem pode ser a favor de tor-
turas? Quem pode ser a favor de 
aniquilamento de direitos humanos? 
Mas e preciso ser um constitucionalis-
ta para compreender que todos os 
problemas, inclusive os fundamentais 
dos direitos humanos, passam a ser 
atingidos a partir do momento em que 
há uma agressão em marcha no mun-
do (o comunismo) e que os hipócritas 
fingem não ver. Essa é a diferença en-
tre os liberais e os hipócritas. 

Reafirmando que há infiltração 
comunista na Igreja; Jarbas Pas-
sarinho disse, a respeito .de dom 
Pedro Casaldáliga, "espanhol, que 
deveria estar fazendo vida eclesiástica 
neste pais, na verdade fala uma lin-
guagem tão dura ou mais dura do que 
aquela linguagem mais abusiva da 
oposição". Depois de lembrar que esse 
bispo fez um poema em homenagem a 
Che Guevara, indagou se a Igreja -se 
solidariza com os insultos que ele 
proferiu a militares brasileiros. 

O senador paraense esclareceu 
que jamais declarou que a ditadura 
militar fosse uma solução na luta con-
tra o comunismo, e contou a seguinte 
passagem 

— Em outubro de 1965 fui 
chamado pelo presidente Castello 
Branco, no momento em que havia u-
ma dificuldade muito grande para o 
presidente manter a posse de dois 
governadores eleitos, os de Minas e da 
Guanabara. O presidente me recebe, 
fala de suas dificuldades. Eu lhe 
trouxe uma mensagem. Ele a recebeu, 
discutiu-a comigo e depois disse: "O 
que me doi é que estamos entrando 
aqui pela madrugada. Isto tem sido a 
minha vida todos os dias na ten-
tativa de restabelecer, em definitivo, a 
democracia no Brasil, que talvez nun-
ca tenha existido senão por períodos 
muito breves". 

Em aparte, Magalhães Pinto, que 
assegurou a posse de Israel Pinheiro, 
fez este depoimento: 

— Tão logo os resultados das ur-
nas estavam favorecendo o Sr. Isael 
Pinheiro, eu lhe mandei um emissário 
para dizer que o Governo estava in-
teiramente à sua disposição, para que 
ele pudesse fazer o seu programa. E - 
na ocasião, procurado pelo general 
Malan, que era comandante da 48  
Região Militar, e dizia estar incum-
bido de dar posse a Israel. Respondi 
que ele poderia entrar em férias, se 
desejasse, porque quem ia dar posse 
era o governador (Magalhães Pinto) 
com a policia do Estado. De modo que 
o Governo de Minas não foi o respon-
sável pelas noticias que foram levadas 
ao presidente Castello. O que nos 
prometemos, desde o primeiro encon-
tro — e tive vários encontros com 
Israel Pinheiro — era respeitar a von-
tade das urnas. E, não podemos, tam-
bém falo pelo lado da UDN, que per-
deu a eleição, ser culpados de quais-
quer referências ao Presidente. Na 
verdade, Israel Pinheiro foi empos-
sado por nós mesmos, sem interferên-
cia da Força Militar Federal. 

Voltando ao problema institu-
cional, Jarbas Passarinho afirmou não 
passar de "um absurdo verbal" de-
clarações de que há totalitarismo no 
Brasil. 
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Braga acusa dom Casaldáliga 
O deputado Wilson Braga, da 

Arena paraibana, acusou ontem o 
bispo dom Pedro Casaldáliga, de 
São Felix do Araguaia, de exagerar 
os problemas nacionais para atender 
interesses ocultos, o que ocorreu, 
segundo frisou, por ocasião do 
depoimento que prestou na terça-
feira à CPI do Sistema Fundiário. 

O parlamentar criticou o re-
ligioso por este ter censurado o 
general Reinaldo Mello de Almeida e  

outros integrantes do Exercito, 
frisando que esse comportamento é 
motivo para que se determine uma 
severa investigação sobre a atuação 
de Casaldáliga. 

Segundo frisou Wilson Braga, o 
pais conhece seus homens públicos e 
seus problemas, não necessitando de 
-alienígenas que chegam ao Brasil 
para procurar distorcer os fatos e 
tentar comprometer os homens que 
servem à nação". 
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O pronunciamento do b:spo de São Félix do Araguaia, dom Pedro 
Casaldáliq_a_,  na CPI que discute o sistema fundiário, esta semana, rece-
beu ontem novas críticas no Congresso. O senador Jarbas Passarinho 
reafirmou que "há infiltração comunista na Igreja". Ao mesmo tempo, a 
Presidência da República disse desconhecer em que se fundamenta o 
deputado Amaral Netto ao afirmar que "o presidente Geisel já tomou as 
providências diplomáticas" para expulsar do Brasil o bispo de São Félix. 

Respondendo sobre a mesma questão, o ministro Armando Falcão, da 
Justiça, disse: "Eu não sei nada sobre isso". Falcão foi abordado pelos 
repórteres ao sair da audiência que concede aos senadores, todas as 
quintas-feiras. Já o senador Jarbas Passarinho afirmou que dom Pedro 
Casaldáliga "fala uma linguagem tão dura ou mais dura do que aquela 
linguagem mais abusiva da oposição". 

O senador paraense ressaltou, porém, que jamais declarou que "a di-
tadura militar fosse uma solução na luta contra o comunismo". E 
acrescentou: "Quem pode ser a favor de torturas, quem pode ser a favor 
do aniquilamento dos direitos humanos?" O próprio senador respondeu, 
afirmando que "todos os problemas passam a ser atingidos a partir do 
momento em que há uma agressão em marcha no mundo". 

Jarbas Passarinho manifestou-se contrário à incorporação do AI-5 à 
Constituição, por considerá-lo de caráter transitório. Após seu 
pronunciamento, o senador paraense manteve um debate com o seu 
colega do Rio Grande do Sul, Paulo Brossard. Este último afirmou não se 
encontrar "entre aqueles que entendem que não existe infiltração 
comunista". E concluiu: "Mas a pretexto de se combater o comunismo 
não é possível admitir que se termine por extinguir a democracia, a 
ordem jurídica, as garantias que protegem os direitos da pessoa 
humana". No final da sessão, Jarbas Passarinho acusou Brossard de 
utilizar linguagem antiparlamentar nas críticas que fez ao Governo sobre 
as reformas de abril. (Página 5) 



O presidente Geisel somente despachou, no Palácio do 

Planalto, no expediente da manhã. A tarde, segundo 

assessores, ficou trabalhando na biblioteca do Palácio 

Alvorada, numa antecipação de um dia, do que é natural 
em todas as semanas em que não viaja. Hoje, o presidente 

não terá nenhum despacho ou concederá audiências. A 
Assessoria de Imprensa informou que não há agenda, 
mais não esclareceu se Geisel irá ou não ao Planalto. Caso 
não vá, o chefe do Governo volta a trabalhar no Alvorada 
e, à tarde, segue para a Granja do Riacho Fundo, onde 
passa o fim de semana. 
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O coronel Camargo disse à imprensa que não sabe em que se baseou o deputado Amaral "e-
topara anunciar a expulsão do bispo de São Felix 
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Palácio desconhece expulsão 
do bispo Pedro Casaldáliga 

A Presidência da República des-
conhece em que se fundamentou o 
deputado Amaral Neto, da Arena do 
Rio de Janeiro, para afirmar que o 
presidente Ernesto Geisel "já -tomou 
as providências diplomáticas" para 
expulsar do Brasil o bispo Pedro 
Casaldáliga, de São Félix do Ara-
guaia. 

O porta-voz do presidente Geisel, 
no seu encontro com os jornalistas 
credenciados no Palácio do Planalto, 
ao comentar o violento discurso 
pronunciado pelo deputado Amaral 
Neto, disse, textualmente: "Não sei 
em que se baseou o deputado para 
fazer esta afirmação. Não conhecemos 
base nenhuma para uma afirmação 
desse tipo". 

Os jornalistas procuraram novas 
informações do Assessor de Imprensa 
sobre a situação do bispo de São Félix afirmativa, de que "não sei em que se 
do Araguaia como, por exemplo, se baseou o deputado Amaral Neto para 
existe algum processo em andamento fazer esta afirmação". 
no sentido de apurar as declarações 	Com relação à aprovação do 
feitas por dom Pedro Casadáliga na divórcio pelo Congresso, o coronel 
CPI da Terra. O coronel Camargo, no José Maria Toledo Camargo disse que 
entanto, não foi além da sua primeira o presidente Geisel faz questão ab- 

soluta de manter em reserva sua 
posição pessoal: "Não vai colocar sua 
posição pessoal a respeito", mantendo 
o que já -dissera anteriormente, de que 
"o problema do divórcio é questão 
aberta dentro da Arena e de consciên-
cia de cada deputado e senador". 

Geisel nomeia 
Délio Mattos 
para STM, na 
vaga de Huet 

O presidente Ernesto Geisel 
nomeou ontem o tenente-brigadeiro 
Délio Jardim de Mattos para exercer o 
cargo de ministro do Superior Tri-
bunal Militar, na vaga decorrente da 
aposentadoria do ministro tenente-
brigadeiro-do-ar Carlos Alberto Huet 
de Oliveira Sampaio. 

Em outro decreto, o Presidente 
da República nomeou para o cargo de 
ministro do Superior Tribunal Militar, 
o almirante-de-esquadra Júlio de Sá 
Bierremch. O novo ministro ocupará a 
vaga deixada pelo almirante-de-es-
quadra Sylvio Monteiro Moutinho, 
recentemente aposentado por ato do 
presidente Ernesto Geisel. 



Capanema, que após uma audiência 
de 10 minutos, recusou-se a revelar o 
teor da sua conversa com o ministro 
Armando Falcão, alegando que ha-
viam falado sobre "miudezas". 

— O que fala normalmente um 
parlamentar quando pede uma au-
diência a um ministro? — indagou 
Capanema, para em seguida respon-
der a sua própria pergunta: "Sobre 
miudezas, e nesse caso não vale a pena 
a imprensa publicar, ou então sobre 
assuntos confidenciais, quando então 
não pode revelar. 

Mas o vice-líder do Governo, 
deputado Blota Junior, que solicitou 
audiência para pedir a Falcão pro-
vidências no sentido da aceleração da 
instalação da Junta de Conciliação e 
Julgamento, em São Paulo e no resto 
do país, não se furtou a comentar o 
problema estudantil, revelando in-
clusive que o ministro da Justiça 
havia manifestado curiosidade sobre 
como a questão estava sendo con-
duzida pelo Governo de São Paulo. 

Mota Junior disse ter trans-
mitido ao ministro Falcão que em São 
Paulo havia uma tendência ao diálogo 
e ap entendimento por parte das 
autoridades governamentais, o que na 
sua opinião servia como indicador de 

A palavra amenidade foi no en- que breve seria encontrada uma 
tanto trocada pelo senador Gustavo solução para o problema. 

de Armando Falcão no Senado, re-
velou ter discutido, durante breve 
audiência, sua proposta de emenda 
constitucional instituindo rito su-
mário para julgamento, pelo Supremo 
Tribunal Federal, de acusados de 
crimes contra a paz social, ordem 
pública e patrimônio popular. 

Segundo afirmou o senador pelo 
Rio Grande do Norte, o projeto de 
emenda encontrou boa receptividade 
por parte do Governo e inclusive de 
lideres do MDB, como por exemplo o 
deputado Thales Ramalho, embora 
ainda não tenha recebido "sinal ver-
de" para apresentá-la. 

Já o senador Benedito Ferreira, 
da Arena goiana, cuja-audiência foi a 
mais longa concedida por Armando 
Falcão — 50 minutos — à semelhança 
da maioria dos parlamentares que se 
entrevistam com o ministro da Jus-
tiça, disse ter conversado apenas 
sobre "amenidades". 

— Nós temos muitos interesses 
em comum — notou Ferreira — 
somos ambos fazendeiros, gostamos 
da terra e da criação de animais, além 
disso tomamos chá. A audiência 
durou muito tempo porque alem de 
trocarmos idéias sobre generalidades, 
tivemos que esperar o rapaz que nos 
serviu uma xícara de chá". 
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Falcão nada diz sobre 
dom Pedro Casaldáliga 
Mais uma vez, o ministro da Justiça preferiu o silêncio 

— Eu nada sei sobre isso — disse 
ontem o ministro da Justiça, Arman-
do Falcão, em resposta a um repórter 
que lhe perguntou se o Governo iria 
expulsar do pais o bispo de São Felix 
do Araguaia, dom Pedro Casaldáliga, 
por suas declarações na CPI do sis-
tema fundiário, quarta-feira passada, 
acusando os generais Reynaldo Mello 
Almeida, Rosalvo Eduardo Jansen e 
Humberto Souza Mello — já -falecido 
— de protegerem interesses da Com-
panhia Agrícola Codeara, dona de 
vastas extensões de terra em Mato 
Grosso. 

— Escrevam nos seus jornais — 
reforçou Armando Falcão — que o 
ministro da Justiça nada tem a de-
clarar sobre os atos do Governo, afas-
tando-se em seguida dos jornalistas 
que o aguardavam à saída da audiên-
cia que concede habitualmente a 
parlamentares, às quintas-feiras, no 
Senado. 

A pergunta do repórter se pren-
dia ao violento pronunciamento, 
feito anteontem à noite, antes da 
votação da emenda divorcista, pelo 
deputado arenista Amaral Neto, que 
confessou ter certeza de que o pre-
sidente Geisel já - tomou todas as 
providências diplomáticas para ex-
pulsar o bispo Pedro Casaldáliga. 

O senador Dinarte Mariz, um dos 
habituais frequentadores do gabinete 
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De Anchieta a Casaldáliga 
Trtstao de Athayde 

-1 
 "TM bispo-missionário, con-
jvivendo com os índios e 

os pobres, posseiros ou 
não, desses nossos mais ínvios 
sertões, já seria, por si só, uma 
singularidade. Um bispo-poeta 
autêntico, e não simples poetas-
tro edificante, seria até um caso 
ainda mais raro. Que dizer então 
da existência real de um bispo, 
ao mesmo tempo missionário e 
poeta? Pastor, totalmente dedi-
cado ao seu rebanho, constituí-
do pelo povo mais abandonado e 
explorado do nosso extremo Oes-
te. Cantor, encantado e ,encan-
tante, dos mistérios da natureza 
mais intocada dos nossos deser-
tos primitivos. 

Pois bem: essa confluência 
de excepcionalidades é que se 
realiza na pessoa desse jovem 
catalão, hoje tão brasileiro como 
o mais brasileiro dos filhos de 
nossa gente e de nossa terra, 
Dom Pedro 'Casaldáliga. Não é, 
pois, de admirar que contra ele 
se conjuguem as forças mais in-
capazes de compreender a forta-
leza dos fracos, a riqueza dos po-
bres, a fluência dos marginaliza-
dos. Nem sei se os seus admirá-
veis poemas, que Antônio 
Houaiss colocou em puro verná-
culo, poderão um dia vir a lume. 
Como não sei se, no momento em 
que acaso possam aparecer, ain-
da teremos entre nós essa ave 
rara dos nossos impérvios ser-
tões. 

£ssa conjugação de parado-
xos e adversidades, entretanto, é 
que fará desses poemas da liber-
tação humana um pequeno 
grande sinal do tempos inóspi-
tos, mas anuncia es, que esta-
mos vivendo. A poesia brasileira 
nasceu do ,conúbio de um basco 
com as nossas florestas virgens 
e com o nosso homem das selvas, 
dono da terra. Nasceu com An-
chieta, que escreveu os seus poe-
mas nas areias das praias da 
Bertioga. Quatro séculos mais 
tarde, essa mesma poesia renas-
ce do contato de um catalão com 
essas mesmas florestas intangi-
das e esses mesmos seres huma-
nos intocados pela chama da ci-
vilização. Mas capazes de lhe res-
tituírem as grandes virtudes na-
tivas de que a descivilização nos 
privara. 

E' a milhares de quilômetros 
distantes daquelas praias deser-
tas, onde o basco de roupeta de-
satou as asas da nossa nascen-
te poesia brasileira, que o cata-
lão do século XX, com o seu ma- 

cacão de missionário episcopal, 
solta de novo as asas do mesmo 
vaticínio poético, em face do 
"Araguaia mudo, como a dor do 
povo, contido como o furor do 
povo". A séculos de distancia, 
Casaldáliga responde a Anchieta, 
como um eco responde a um gri-
to. E agora o grito é do próprio 
povo em busca de sua libertação: 
"Meu olhos, meu silêncio, / o 
silêncio de Deus e a palavra, / 
devem, por fim, saber alguma 
coisa / da árvore e do rio e do 
grito do povo. / Digo eu. Canta, 
Milton. / Gritam, livres, os po-
bres. / Não é possível que conti-
nuem as estrelas, / impassíveis?" 

De José de Anchieta, modelo 
quinhentista do nosso Pedro Ca-
saldáliga, escreveu Simão de 
Vasconcelos (1597 — 1671) em 
sua Crônica da Companhia de 
Jesus: "Era destro em quatro lín-
guas, portuguesa, castelhana, la-
tina e brasileira; em todas elas 
traduziu em romances frios (?), 
com muita graça e delicadeza, as 
cantigas profanas que então an-
davam em uso; com frutos das 
almas, porque deixadas as lasci-
vas não se ouvia pelos caminhos 
outra coisa senão cantigas ao 
divino, convidados os entendi-
mentos a isso do suave metro de 
José. Aprendeu a fazer alparga-
tas de cardos bravos, que serviam 
em lugar de sapatos. Juntamente 
a sangrador, com que foi causa 
da vida a muitos, porque não 
havia na terra o tal ofício. 
Aprendia enfim • em um mesmo 
tempo José todas as artes, mo-
dos e troços, com que podia ser 
de alívio a seus irmãos naquele 
desterro do mundo e a qualquer 
dos outros homens sem diferen-
ça, porque a todos se estendia 
aquele seu dilatado bojo de ca-
ridade; a todos ensinava, conso-
lava e metia em seu coração e 
tudo são princípios, depois verá 
o mundo seus prodígios." (Simão 
de Vasconcelos, Crônica da Com-
panhia de Jesus, ed. Vozes, 1977, 
vol. I, p. 255). Relatando o mes-
mo Simão de Vasconcelos a pas-
sagem de Anchieta pelo Espírito 
Santo em 1566. diz que ele "cho-
rou com os índios suas misérias". 
(ib. II, 123). 

Desse nosso futuro primeiro 
santo, que escrevia poemas pe-
las praias, cantava "romances" 
pelos caminhos, como Francisco 
de Assis, e "chorava com os ín-
dios suas misérias", é que em  

nossos dias esse seu compatriota 
catalão-brasileiro tirou o modelo 
para cantar a miséria continua-
da dos nossos aborígines e do 
nosso povo sertanejo, nesses poe-
mas de Terra nossa, liberdade, 
que traduzidos agora em nossa 
língua, hão de um dia escanda-
lizar e edificar, ao mesmo tem-
po, os seus leitores. 

Pois não é um poeta de sa-
lão mas do ar livre. Não é ape-
nas um cultivador de acrobacias 
assimétricas ou um bardo "edi-
ficante". Nem um bispo distan-
te entre quatro paredes. Mas um 
cantor e curador do povo humil-
de e participante de suas misé-
rias e esperanças, corno foi o Ir-
mão José, de nossa aurora na-
cional. 

Seu ideal é "poder dizer pa-
lavras verdadeiras, em meio às 
coisas que perecem." Sua maldi-
ção é contra a opressão desse 
povo humilde e miserável pelos 
grandes poderes deste mundo. 
Brada então, como Tácito, na 
Antiga Roma, contra os "latifun-
dia (quae) perdiderunt Italiam", 
pois: "Maldito seja o latifúndio / 
salvo os olhos de suas vacas. / 
. . . / Bendito seja o povo / uni-
do e com coragem / Bendifros se-
jam Deus e o Povo / que fazem 
minha Ira e minha. Esperança." 

Em torno desses ideais, dessa 
Ira e dessa Esperança é que gi-
ram esses cantos maravilhosos 
do bispo missionário do século 
XX, como cantaram à Virgem 
Imaculada os cantos do Irmão 
José do século XVI. 

E todos esses poemas aflora-
dos do fundo de uma vida de to-
tal renúncia e sacrifício, em que 
a Beleza nasce do Amor e da 
Verdade, são alimentados pela 
Fé em Deus e na Liberdade, co-
mo o diz escrevendo à sua Mãe 
na remota Catalunha: "Se me 
batizas, outra vez, um dia, / com 
a água dos soluços e da memó-
ria, / com o fogo da morte e da 
glória... / diz a Deus e ao mun-
do / que me puseste — o nome / 
de Pedro-Liberdade". 

A mesma mensagem liberta-
dora de Fé e de Poesia é que li-
ga, nos dois extremos do Brasil, 
das praias de Piratininga às 
margens do Araguaia, e da au-
rora do século XVI ao 'crepús-
culo do século XX, esses dois ex-
tremos do batismo do nosso Po-
vo nas águas da regeneração 
cristã, Anchieta e Casaldáliga, 
nesta terra que só será nossa 
pelas mãos da liberdade. 
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PSS  

• 
O Sr. liVICr£Orriara  é um dos mais eficientes 
operadores 43 T9jTr.ipmxiliar do comunismo e da 
expansão soviética no Tereebo Mundo. 

O Papa Joáro XXIII abriu as portas do Vaticano ao 
entendimento com os marxistas. Foi o começo da 
aliança entre c3tcacos e marxistas, que só favorece a 
expansão comunista no mundo. 

• 
ÃO os próprios 

r soviéticos que 
confessam, através 
de urna de suas 

lwr;u; publicações oficiais, a 
Ficvi3la Internacional, a participação 
ativa da hierarquia católica ria 
conspiração contra o regime político 
xaciante, qualificado pelos dirigentes 
r asseis corno urna ditadura militar e 
naturalmente fascista, por não se 
1,' 	ar de um regime progressista ou 
socialista, nos moldes marxistas. 
Os comunistas soviéticos 
esmeram-se na confissão aberta 
sobre a união entre membros da 
hierarquia católica brasileira e 
ativistas comunistas e saúdam esse 
diálogo permanente entre "crentes e 
comunistas" como meio de atingir o 
grande propósito da Rússia, alie é a 
conquista do Brasil para o 
comunismo e para sua área 
de influência. 
Confirmam-se, assim, de forma cabal, 
as denúncias de O. Geraldo Sigaud 
sobre a participação ativa de padres 
e bispos católicos, entre os quais os 
senhores Casaldáliga, Balduino e 
Há/der Câmara — este amavelmente 
citado pela publicação soviética 
corno o líder do movimento 
cristão-comunista, e adversário do 
regime militar brasileiro — na 
-agitação comunista nas cidades e no 
campo. Eles usam a CNBB para sua 
pregação marxista e subversiva, a  

pretexto de defender os 
desprotegidos da sorte, vítimas "do 
capitalismo cruel". 
A revista soviética afirma, no seu 
texto esclarecedor, que o capitalismo 
e o imperialismo americano 
perderam uni dos seus mais sólidos 
aliados e pilares na América Latina, 
que era a Igreja Católica, antes 
inimiga mortal do comunismo, e, 
para a Rússia, sustentáculo do 
imperialismo .e do capitalismo, assim 
corno a religião era, para miare 
Unir,, o ópio do povo. 
Mas Lênin já era. Os tempos são 
outros e a religião já não é para os 
pragmáticos lideres soviéticos o ópio 
do povo da cartilha teninista, mas 
uma aliada importante que está 
sendo conquistada, seja através da 
colaboração entre marxistas e 
católicos de esquerda, preocupados 
com a pobreza e a miséria dos países 
subdesenvolvidos, 'seja através da 
propaganda maciça e eficiente de 
Moscou; seja ainda através da 
infiltração evidente de comunistas 
nos quadros hierárquicos da Igreja. 
Talvez o comunismo internacional 
não tenha encontrado, ao longo do 
tempo, melhor e mais eficiente aliado 
que a Igreja Católica, para seus 
objetivos imperialistas, tendo em 
vista a força da Igreja e sua 
extraordinária influência no mundo 
ocidental, particularmente na 
América Latina, submetida às  

pressões políticas e injustiças 
comerciais praticadas pelos pals:r: 
industrializados, principalmente os 
Estados Unidos. 
A condescendência do Vaticano r:orn 
o comunismo internacional, 
convivência dita pacífica entre a 
Igreja Católica Apostólica Romana 
com os governos comunista 
contribuíram decisivamente para que 
os padres em toda parte do traindo 
liberassem suas restrições ao 
comunismo e às atividades dos 
comunistas, em nome de um ataliela 
'socialismo cristão'', que constitui, 
sem dúvida, urna heresia tanto para o 
cristianismo como para o socialismo. 
O resultado dessa abertura do 
Vaticano, a partir de João XXIII, é rvw 
a Igreja Católica tornou-se urna 
aliada natural da expansão 
comunista do Terceiro Mundo, uma 
espécie de linha auxiliar do 
imperialismo soviético que é a 
realidade mais trágica desta parte do 
século. Ao se conciliar com o 
comunismo e consentir que padre'; 
obviamente marxistas e agitadoira:, 
corno Casaldakda, Balcluíno, 
outros -snircrores Uri-n.6M li";;Wo 
cristão" opera contra os regimes 
latino-americanos pregando a 
subversão da ordem, a Igreja nega-se 
a si mesma e torna-se o principal 
aliado e agente da subversão 
comunista e do totalitarismo 
soviético no Terceiro Mundo. 	I 



D Pedro Casaldáliga quer 
/6-'- 

menor dependência de Roma 
São Paulo — Se quer ser 

fiel às suas características 
de universalidade e levar 
avante sua missão evangeli-
zadora no Brasil e em toda 
a América Latina, a Igreja 
tem de desligar-se mais do 
passado e ficar menos de-
pendente dos recursos de 
dinheiro e pessoal religioso 
do exterior, bem como do 
"excesso de determinações 
de Roma", disse ontem o 
Bispo de São Félix do Ara-
guaia, D Pedro Casaldáliga. 

O prelado, que está parti-
cipando de uma reunião de 
120 missionários em Itaici, 
adiantou entretanto q u e 
seu desejo de maior inde-
pendência da Igreja n a 
América Latina "nada tem 
a ver com cismas". Simples-
mente, para ele, a liturgia, 
a formação do clero, os mi-
nistérios sagrados e outras 
atividades religiosas ''8 ó 
terão sentido se realizados 
dentro do contexto local e 
não segundo as normas do 
atual:Direito Canônico". 

SER OU NAO SER 

O encontro dos missioná-
rios aberto na última sex-
ta-feira e que se encerra 
hoje à noite, tem como 
principal tema a situação 
das 42 prelazias que ocu-
pam cerca de 60% do terri-
tório nacional e não gozam 
da autonomia concedida às 
dioceses. S ão governadas 
por um bispo mas não têm 
clero secular e dependem 
da boa vontade das ordens 
e congregações religiosas 
(com 97% do seu pessoal es-
trangeiros). O desejo da 
maioria dos participantes, 
de que as prelazias passem 
à categoria de dioceses, es-
barra, contudo, no proble-
ma de financiamento, falta 
de pessoal religioso e em 
antigas normas burocráti-
cas. Não obstante, o Núncio 
Apostólico, D Carmine Roc-
co, mandou dizer que os 
missionários "têm inteira li-
berdade para discutir o as-
sunto" e que seu desejo é 
ter um encontro com eles 
na Assembléia-Geral dos 
Bispos, que se inicia terça-
feira, também em Itaici. 

D Casaldáliga, entretan- 

to, já manifestou sua opi-
nião que as prelazias não 
admitam mais a vinda de 
congregações religiosas do 
exterior e se tornem todas 
dioceses — alegando que "a 
Igreja ou é missioqária em 
todo lugar ou não e. 

O Bispo de Grajaú (Ma-
ranhão), D Marcelino Lazza-
ri, referiu-se ainda ao pro-
blema criticando que as 
prelazias tenham confiado 
seu trabalho até o presente 
quase exclusivamente a 
congregações religiosas e 
leigos voluntários estrangei-
ros, "quando o que eles fa-
zem, o leigo 'brasileiro tem 
provado poder fazer muito 
bem e até com mais suces- 

- Temos dado pouca im-
portancia ao leigo — con-
fessou. 

ENCICLOPÉDICO 
N a 	entrevista, pergun- 

tou-se também ao Bispo 
qual é o rumo que, a seu 
ver, tomará a Igreja na 
América Latina com a as-
sembléia que o seu episco-
pado vai realizar em Puebla 
(México) no mês de outu-
bro, e na qual será votado 
um documento sobre "a 
evangelização no presente e 
no futuro da América Lati-
na". 

As respostas ficaram só 
no documento-base que pa-
ra isso foi preparado. "Não 
tem espinha dorsal", disse 
o Bispo ide Diamantina 
(Mato Grosso), D Henrique 
Froehlidh. E peca por "ser 
multo episcopalista e não 
ter partido de uma consulta 
Junto a teólogos, sociólogos 
e pastoralistas", acrescen-
tou D Casaldáliga. O Bispo 
de São Félix do Araguaia 
acusa ainda o grosso docu-
mento de "equilibrista e en-
ciclopédico porque trata de 
todos os problemas e não 
aprofunda nenhum, n à o 
ataca a situação trágica de 
'marginalização do nosso pc-
vo, não firma a identidade 
do homem latino-ameri-
cano, ignora a existência de 
35 milhões de índios e, logo 
de entrada, nem sequer faz 
alusão Assenbléia de Me-
delin" (realizada há 10 anos  

na Colômbia e na qual foi 
traçada para a Igreja uma 
linha de evangelização es-
sencialmente comprometida 
com a promoção humana" 

— Estaremos perdendo 
tempo se em Puebla não 
abrirmos perspectivas e 
esperanças, de libertação 
para o povo que sofre — 
advertiu D Casaldáli-
ga, lembrando a valida-
de do trocadilho já em vo-
ga: "si el pueblo no está em 
Puebla, Puebla no llegara si 
puebio" (se o povo não está 
em Puebla, Puebla não che-
gará ao povo). 

O Bispo-Auxiliar de Curi-
tiba, D Albano Cavalin, con-
corda também: "E' um do-
cumento muito frágil" 
A BOA SEMENTE 

Sobre os índios, junto aos 
quais vem pesquisando há 
16 anos com equipes espe-
cializadas, o Bispo de Dia-
mantina adiantou que está 
preparando um estudo para 
ser levado também a Pue-
bla. Afirmou que "a Igreja 
deve ter pelos indígenas um 
carinho todo especial, não 
para impor-lhes a evangeli-
zação, mas para chamar a 
atenção para os seus valo-
res religiosos e a boa se-
mente que eles têm era seu 
coração". 

D Casaldáliga acrescen-
tou, entretanto, que "seria 
uma pastoral angélica que-
rer salvar os índios sem 
violência e injustiça presen-
tes no restante do pais". 

Segundo ele, "não adian-
ta socorrer um grupo deter-
minado de imigrantes ou 
acabar com um latifúndio 
se não se atendem a todos 
os imigrantes e não se par-
te para a reforma agrária 
dentro de uma visão glo-
bal". Ontem chegou tam-
bém ao encontro dos mis-
sionários o presidente da 
CNBB e do Ceiam (Conse-
lho Episcopal Latino-Ameri-
cano), Cardeal Aluísio Lors-
cheider, que não quis fazer 
comentários. Um úl timo 
participante c h egou tam-
bém de Rio Negro (MT), 
"aonde o avião só vai uma 
vez por semana", D Miguel 
Alagna. 

• 



D. José Maria Pires famb. -1 acha que d. Balduino deveria ir a Pue-

bla. 

ITAICI — Em entrevista 
coletiva concedida ontem, o 
arcebispo de João Pessoa, 
dom José Maria Pires e o bis-
po de Campanha (MG), dom 
Antonio Afonso de Miranda, 
lamentaram que os prelados 
de São Felix do Araguaia, 
dom Pedro Casaldáliga e de 
Goiás Velho, dom Tomás Bal-
duino (presidente do Cimi) 
não tivessem sido eleitos há 
dois dias como membros da 
delegação da CNBB que irá 
em outubro a Puebla, Mé-
xico, participar da II Assem-
bléia Geral do Episcopado 
Latino-Americano. 

Dom José Maria e dom 
Miranda afirmaram ainda 
que se sentiriam "muito 
felizes se o Papa Paulo VI in-
dicasse os dois prelados 
como delegados a Puebla" (o 
Papa tem direito de indicar 
15 por cento dos membros da 
Assembléia). 

As declarações de dom 
Miranda em favor de dom 
Casaldáliga e de dom Bal-
duino foram recebidas com 
incredulidade por alguns bis-
pos que se encontravam no 
refeitório do mosteiro de 
Itaici logo depois da en-
trevista coletiva, já que o bis-
po de Campanha é conhecido 
no episcopado principalmen-
te por suas idéias retrógadas 
e conservadoras. Segundo 
consta, ele teria sido eleito no 
último escrutínio, de domin-
go, disputando a vaga restan-
te com dom Alano Pena, 
progressista, pelo apoio 
maciço da ala conservadora 
da Igreja, e pelo apoio de-
cisivo dos moderados, com 
votos cabalados na última 
hora. 

Admitindo que discorda 
das posições muitas vezes as-
sumidas por dom Casal-
dáliga e dom Balduino, o bis-
po de Campanha entende que 
,a Igreja "não deve temer es-
tas discordâncias, porque  

tudo, em Puebla, será dis-
cutido fraternalmente." 

Para o arcebispo de João 
Pessoa, os dois prelados do 
Regional Centro da CNBB 
devem ir a Puebla "pela ex-
periência que adquiriram no 
relacionamento constante 
com índios e posseiros e tam-
bém por já terem sofrido 
muito por isso." 

Quanto as divergências in-
ternas da Igreja, dom José 
Maria considera este fato 
"muito saudável, pois não 
pretendemos ter uma unifor-
midade de pensamento, mas 
a unidade dentro da diver-
sidade." Disse ainda que as 
duas chapas surgidas duran-
te os entendimentos preli-
minares á eleição "mostram 
claramente que há duas ten-
dências, em alguns pontos 
convergentes: uma conser-
vadora outra progressista, 
além dos moderados." 

Dom Miranda, por sua vez, 
ressaltou que a Igreja "dá 
um exemplo de liberdade 
democrática a todo o mundo 
ao realizar uma eleição em 
que todos os bispos poderiam 
ser eleitos e também votar." 

Tanto para dom José 
Maria Pires como para dom 
Miranda, a delegação da CN-
BB que yai a Puebla "é muito 
representativa, pois foram 
eleitos bispos de todas as 
regionais da entidade". Mas 
para o arcebispo de João Pes-
soa, há também uma re-
preséntatividade das corren-
tes ideológicas que se ani-
nham no episcopado bra-
sileiro, considerando, en-
tretanto, "muito difícil detec-
tar algum predomínio de 
uma das áreas". Ressaltou 
que a escolha de determi-
nados setores da Igreja pelos 
oprimidos "não é uma ques-
tão de ideologia ou de simples 
posição humanitária, mas o 
compromisso criado com o 
povo através da fé e do Evan-
gelho." 
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D. Casakláliga 

adverte sobre 

invasão rural 
O bispo de São Félix do 

Araguaia, dom, Pedro Casaldá-
liga, disse, ontem, em Manaus, 
onde esteve por algumas horas 
aguardando embarque para o 
interior da Amazônia, que o 
problema de terras em algumas 
regiões do pais agravou-se e en-
tra em uma fase de transfor-
mação do campo em empresa. 
Dom Pedro Casaldáliga salientou 
que isso significa que o "pequeno 
não terá vez, a enxada não terá 
valor algum, permanecendo o 
pobre, pobre e o oprimido, oprimi-
do" 

Dom Casaldáliga salientou 
"que essa opção mais explícita 
que o regime do país tem para 
uma transformação do campo em 
empresa é apenas uma obediência 
ao capitalismo dependente para o 
trilateralismo". Ele também 
criticou o ministro do Interior, 
Rangel Reis, pelo seu empenho 
em ver aprovada a lei de eman-
cipação do índio, já que a minuta 
do documento tem sido contes-
tada pelo Cimi (Conselho In-
digenista Missionário), por an-
tropólogos e setores da opinião 
pública. 

A área norte de Mato Grosso, 
segundo o bispo, está recebendo 
grande número de colonos 
gaúchos que estão "tirando a vez 
dos posseiros, pois chegam com 
todos os incentivos e financia-
mentos, enquanto que o finan-
ciamento dos posseiros do lugar 
são o suor, a chuva e o sol de 
Deus". 

— Os posseiros são uma clas-
se em extinção — disse o bispo 
— e, para agravar mais ainda 
esta situação, o INCRA baixou 
medidls da posse para 30 hec-
tares, o que pouco significa. 
(Página 7) 
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Bispo acha que resultados 
de Puebla serão práticos - 
« A conferência de Puebla deverá ser 

uma reafirmação dos aspectos válidos 
de Medellin e uma afirmação dos temas 
novos surgidos nestes 10 anos, 
oferecendo-nos um instrumental prá-
tico para a evangelização nas grandes 
cidades» , disse ontem, dom Antonio do 
Carmo Cheuiche, bispo-auxiliar de 
Porto Alegre e membro do Conselho 
Episcopal Latino-Americano. Ele este-
ve na semana passada em Bogotá 
participando de uma reunião prepara-
tória da Conferência e, ontem, fez 
palestra para os alunos do curso de 
Comunicação Social da Regional Sul 
III da CNBB. 

« O objetivo da Conferência de Pue- 

bla é seguir o espírito de Medellin e dar 
um passo à frente», salientou dom 
Cheuiche. « Nos últimos 10 anos 
explicou 	surgiram grandes temas 
novos, como a participação da mulher e 
a presença dos leigos na Igreja, o 
desenvolvimento da vida urbana. A 
Igreja viveu 19 séculos no campo, 
agora se volta também para os pro-
blemas urbanos, que passaram a ter 
muito maior importância. A conferên-
cia procurará aplicar à América Latina 
o documento do sínodo de Roma sobre 
a evangelização no mundo e se 
preocupará mais com aspectos práticos 
do que a de Medellin, que se fixou 
bastante em princípios teóricos» . 
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Casaldáliga deie ilde os posseiros 
O bispo de Goiás Velho, dom 

Pedro Casaldáliga, que passou por 
Manaus em viagem para o interior 
do Amazonas, disse que o pro-
blema de terras em algumas re-
giões do país agravou-se e entra 
em uma fase de transformação do 
campo em empresa, o que significa 
que "o pequeno não terá vez, a 
enxada não terá valor algum, per-
manecendo o pobre, pobre e o 
oprimido, oprimido". 

Para o bispo, "essa opção mais 
explicita que o regime do país tem 
para uma transformação do campo 
em empresa é apenas uma obe-
diência ao capitalismo dependente 
para o trilateralismo". Dom Pedro  

Casaldáliga criticou também o 
ministro jo Interioi pio seu em-
penho em ver aprovada a lei de 
emancipação cio índio, já que a 
minuta do documento tem sido 
contestada pelo CIMI, por an-
tropólogos e setores da opinião 
pública". 

De acordo com o bispo de 
Goiás Velho, a área no norte de 
Mato Grosso está recebendo um 
grande número de colonos gaúchos 
que estão "tirando a vez dos pos-
seiros, pois chegam com todos os 
incentivos e financiamentos, en-
quanto que o financiamento dos 
posseiros do lugar são o suor, a  

chuva e o sol de Deus". 
Afirmou que "os posseiros são 

uma classe em extinção e para 
agravar ainda mais esta situação o 
INCRA baixou as medidas da 
posse para 30 hectares, o que 
pouco significa, provocando um 
terrível estrangulamento". Dom 
Pedro Casaldáliga disse que a 
transformação do campo em em-
pres não quer dizer um aumento 
de trabalho é tão somente um 
aumento de desemprego, de mão-
de-obra ociosa e barata, ocasio-
nando emigração dos posseiros 
para os subúrbios da cidade, onde 
sem emprego, passam à magi-
nalização". 

Pczi 
• 
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D. Casaidáliga lembrai 
o massacre de ertiri 

'O dia 15 de julho, para país 
e particularmente para as 
populações indígenas, deveria ser • 
ama data histórica, 	marca 
•7,y1. ,Yrt oliOrtça '•;; 	, 	' 	1LX" se 

celebrou com e 	I )fle!fo 
Lumkenbein morrendo pelo terra 
de;',irte.to, e o índio Simão .3orord 
morrendo ao tentar salvar a vida 
do padre". Com e3tas pdavras, 
dom Pedro Casaldáliga, biipo de 
São Félix do Aragunia, refe-iu-se - 
ontem - em Goiânia, ao sgundo 
aniversário do massacre de l'ideruri, 
em que, um grupo armado !demi° 
pelo fazendeiro João Marques de 
Oliveira o "João Mireiro" - 
atacou a aldeia dos índios i3ororo, 
rna 2ndo um padre e ferindo outros 
quatro bororos. 

Dom Pedro criticou a impuni-
dade dos atacantes de Meruri, di-
zendo que, "entrarto o secretário 
de Segurança Públice do Estado do - 
Mato Grosso lança sobre o . país 
es* alarmismo de nove:a de tele-
viàão - falando desses qutrenta e 
tantos mortos que não 	tem - o 
processo de Meruri está ai": João 
Mineiro sai trPs vezes per semana 
de sua cela no cadeia de Birra do 
Garça e vive &migado cimo um 
príncipe em seu. castelo". O bispo 
recordou também "o pio essado 
padre João Basco Pertid, I3urniee, 
que morreu a meu lado, em outubro 
de 1976, defendendo o poro e pro-
testando evangelicamert,- centra 
as torturas". Como se sabe, o 
assassino do padre Burniee fugiu 
da cadeia de Aragarças, Goiás, 
menos de um niN rips ter sido 
preso, e até hoje não foi r,!capt ara-
do. 

Referindo-se ao atual ~Mento 

político, dom Pedro afir nau que 
"totio passo que se di para a 
democracia é válido, e tua aliança 
honesta para conseguir a liberdade 
para o povo é unia medida que não 
pode ser minimizada nem despre-
zada". Mas ressalvou: "tenho, 
entretanto, uma sincera 
preocupação de que, enqiainto mis 
estamos em polgados com ban-
deiras mais nu tri mos teóricas e  

muito genéricas de democracia e de 
liberalização, estão sendo dado 
passag drásticos para acabar de 
estrangular o povo do Brasil. Re-
firo-me, mais era particular, às 
área ti qi a? atingem de perto o nossa 
Prelazia de São Félix: o mundo dos 
posseiros e do lavrador em geral, é 
o mundo das populações indí-
genas". 

Depois de dizer que "o posseiro 
seria uma classe em extinção", 
dom Pedro atribuiu a "sentença 
de morte contra os posseiros' ' à 
'política governamental do 

campo.empre,m, que visa somente 
o lucro, e que concebe apenas o 
grande latifúndio, nacional e 
multinacional, ou a tal de coloni-
zação privada, que não é certamen-
te cooperativa nem coisa 
semelhante, como se alardeia mui-
tas vezes. P.; mais uma empresa 
colonizadora, com . os mesmos 
esquemas sufocantes de lucro, que 
nenhuma possibilidade oferece 
para o pequeno lavrador, como po-
dem constatar os que moram 
nessas áreas de chegada das 
frentes colonizadoras". 

• Comentando áproieto de lei so-
bre l- fT.7.-e:iWeriãção Tnne—ria,--: o 
brspr.?.. .dlsse duvidar ,que,._ no 
' 'Ãuiélio'-r--("Diciónorto) . 	_ 
palavras para 9ii0ificar sarcasynO, 
a .:iiiprenia ai•bimiriedirde corri...que 
se fala-  das pootilii0e s .  indígenas 
ness.  as minutas tio prometo de lei que..  

á7lii és-  Idênt.jqdji!SmaiklitÀ.2.-11),Q,. 
Piídi'6"--COntou quej 	certa vez, 
aiiuiÇ da..  _prOpria . jigre 
alarmou comuçift do atfugs_ 

tro_Sagget 
Q3.--Ptufre aamou..o_miniStro 

&R -razão ao_padre Ia-si. Tenho a 

ministroLtenz urna  espéde_jk 
parunóLasociil em relação ao índio. 
fl"-éreléTsTR-Tiri:a.14-2-bein 
pf7a_, di.i.gprnacia—dol_ge riezelw 
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MISSA DA TERRA SEM MALES 
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1. ABERTURA 

Todos (Canto) 
Fm nome do Pai de todos os Povos, 

Maíra de tudo, 

excelso Tupã. 

Em nome do Filho, 

que a todos os homens nos faz ser irmãos, 

no sangue mesclado com todos Os sangues, 

em nome da Aliança da Libertação. 

Em nome da Luz de toda Cultura. 

Em nome do Amor que está em todo amor. 

Em nome da Terra-sem-males, 

perdida no lucro, ganhada na dor, 

em nome da Morte vencida, 

em nome da Vida, 

cantamos, Senhor! 

II. MEMORIA PENITENCIAL 

   

Todos (Canto) 
Herdeiros de um Império de extermínio, 

filhos da secular dominação, 

queremos reparar nosso pecado, 

viemos celebrar a nova opção.: Ressureição 

--- na Ceia da Morte e da Vida, 

a antiga memória perdida; 
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-- Eu sou Aymara. 
-- Eu sou Araucano. 
-- Eu sou Maia. 
-- Eu sou Inca. 
-- Eu sou Tupi. 
-- Eu sou Tucano. 
-- Eu sou Y an 
- Eu sou Aymoré. 
- Eu sou Irantace. 
- Eu sou Karajá. 
- Eu sou Terena. 
-- Eu sou Xavante. 
- Eu sou Kaingang. 

.SS-3 )k) 9„24,2(30 

Solo (R) 
- Eu, Guarani. 
E é com canto Guarani 
que todo o Resto do Continente, 
todos os Povos do meu Povo, 
cantam agora seu lamento. 

(C) 
- Irmãos, vindos de fora, 
se quereis ser irmãos, 
escutai o meu canto! 

Todos (('anto) 
- Queremos escutar, 
de coração aberto, 
com a mão do remorso 
sobre a ara do peito. 
Queremos reparar 

5 

- a morte dos Povos do passado, 
na Festa do Povo esperado: Ressureição 

- a História da América inteira, 
nesta Memória de Libertação; 

- na Páscoa do Ressuscitado, 
a Páscoa Ameríndia 
ainda sem Ressureição... Ressureição... sem Ressureição 

Solo indígena: recitado (R) ou canto (C) 

Solo (C) 
Eu sou América, 
sou o Povo da Terra, 
da Terra-sem-males, 
o Povo dos Andes, 
o Povo das Selvas, 
o Povo dos Pampas, 
o Povo do Mar... 

(R) 
Do Colorado, 
de Tenochtitlan, 
do Machu-Pichu, 
da Patagônia, 
do Amazonas, 
dos Sete Povos do Rio Grande.. 

Vozes individuais 
- Eu sou Apache. 
- Eu sou Azteca. 
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a História desta Terra, 

'massacre secular. 

Solo (R) 
— Eu tinha uma Cultura de milênios, 

antiga como o Sol, 

como os Montes e os Rios 
▪ de grande Lacta-Mama. 

Eu plantava os filhos e as palavras. 

Eu plantava o milho e .a mandioca. 

Eu cantava com a língua das flautas. 

Eu dançava, vestido de luar, 

enfeitado de pássaros e palmas. 

Eu era a Cultura em harmonia com a Mãe Natureza. 

Todos (Canto) 
— E nós a destruímos, 

cheios de prepotência, 

negando a identidade 

dos Povos diferentes, 

todos Família Humana. 

Solo (R) 

— Eu era a Paz comigo e com a Terra... 

Todos (Canto) 40,-   E nós te violamos 

ao fio das espadas, 

no fogo do arcabuz 

queimamos teu sossego. 

6 

Solo (R) 	 V5S ‘5531 ,p . 2, 
-- Eu conhecia o ouro, o diamante, a prata, 

a nobre madeira das matas, 
mas eram para mim os enfeites sagrados 

do corpo da Terra Mãe. 

Eu respeitava a Natureza 

como se respeita a própria esposa. 

Todos (('anto) 
-- Caravelas do Lucro, 

viemos navegando, 

para vender a Terra, 

para explorar lucrando. 

Solo (R) 
— Eu vivia na pura nudez, 

brincando, plantando, amando, 

gerando, nascendo, crescendo, 

na pura nudez da Vida... 

Todos (Canto) 
-- E nós te revestimos 

com roupas de malícia. 

Violamos tuas filhas. 

Te demos por Moral 

a nossa Hipocrisia. 

Solo (R) 
— Eu tinha meus pecados, 

eu fiz as minhas guerras... 

Mas eu na° conhecia 
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a Lei feita Mentira, 
o Lucro feito Deus. 

Todos (('anto) 
— E nós te revestimos 
com roupas de malícia. 

Solo (R) 
--- Eu era a Liberdade 
— não uma estátua apenas — 
Moara em carne humana, 
a Liberdade viva. 
Eu era a Dignidade, 
sem medo e sem orgulho, 
a Dignidade Humana. 

Todos (Canto) 
— E nós te escravizamos. 
E nós te sepultamos 
na escuridão das minas. 
Dobramos o teu corpo 
sob os canaviais. 
E te jogamos contra 
as árvores amadas, 
para cortar madeira, 
cortando o teu espírito, 
o cerne do teu Povo. 

Solo (R) 
- Meu tempo era o Dia e a Noite, 
o Sol e a Lua, 
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as Chuvas e os Ventos gerais, 
meu tempo era o Tempo, sem horas. 

Todos (Canto) 
-- E nós te amarramos 
ao tempo do relógio, 
a nosso louco tempo 
de pressas e interesses, 
ao tempo-coneorrencia. 

Solo (C) 
- Eu adorava a Deus, 

Mafra em toda coisa, 
'Tupã de todo gesto, 
Razão de toda hora. 
Eu conhecia a Ciência 
do Bem e o Mal primeiros. 
A Vida era meu culto, 
a Dança era meu culto, 
a Terra era meu culto, 
a Morte era meu culto, 
eu era um Culto vivo! 

Todos (Canto) 
--- E nós te missionamos, 
infiéis ao Evangelho, 
cravando em tua vida 
a espada de uma Cruz. 
Sinos de Boa Nova, 
num dobre de finados! 
Infiéis ao Evangelho 
do Verbo Encarnado, 
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te demos por mensagem, 
cultura forasteira. 
Partimos em metades 
a paz de tua vida, 
adoradora sempre. 

.Sol() (R) 
— O Amor do Pai de todos 
me batizou com a Água da Vida e da Consciência 
e semeou em mim a Graça do seu Verbo, 
Semente universal de Salvação. 

Todos (Canto) 
Quando nós te ferramos 

com um Batismo imposto, 
marca de humano gado, 
blasfêmia do Batismo, 
violação da Graça 
e negação do Cristo. 

Solo (R) 
— Eu era um Povo de milhões de vivos, 
de milhões e milhões de Gente Humana, 
milhões de imagens vivas do Deus Vivo. 

Todos (Cantb) 
— E nós te dizimamos, 
portadores da Morte, 
missionários do Nada. 

Solo (R) 
— Eu vos dei a beleza do Mar e suas praias, 

10 

f55 g6.31 p,,26/2% 
eu vos dei minha Terra e seus segredos, 
os pássaros, os peixes, os animais amigos, servidores, 
o milho da espiga apertada e repartida, 
o bulbo generoso da mandioca — o pão de cada dia — 
o guaraná cheiroso da floresta, 
o caldo assossegante do chimarrão do Sul, 
o remédio da Terra enfermeira, 
a canoa, voadora nas águas, 
o Pau-Brasil de fogo, 
nome do coração do vosso Pais... 

Todos (Canto) 
E nós te depredamos, 

desnudando as florestas, 
calcinando teus campos, 
semeando veneno 
nos rios e no ar. 
E vercamos de arame 
a Terra generosa, 
separando, por cercas, 
os homens contra os homens: 
para engordar o gado 
da fome nacional, 
para plantar a soja 
da exportação escrava. 

Solo (C) 
— Eu era á Terra livre, 
eu era a Água limpa, 
eu era o Vento puro, 
fecundos de abundáncia, 
repletos de cantigas. 

11 
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Solo (R) 

— Eu era a Saúde dos olhos, penetrantes como flechas, 
dos ouvidos atentos, 
dos músculos harmônicos, 
da alma em sossego. 

Todos (Canto) 
— E nós te mergulhamos 
nos virus, nos bacilos, 
nas pestes importadas. 
Teu Povo reduzimos 
a um Povo de doentes, 
a um Povo de defuntos. 

Solo (R) 
— Eu vivia embriagado na Alegria. 
A Aldeia era uma roda de amizade. 
Meus Chefes comandavam, 
servidores do Povo, 
com a sabedoria e o respeito 
de quem se reconhece igual ao outro. 

Todos (Canto) 
--E.nós te embriagamos 
de cachaça e desprezo. 
Fizemos-te objeto 
do Turismo imprudente. 
Tomamos os teus Povos 
uma placa de rua, 
e o teu Saber antigo, 
Tutela de menores. 
Pusemos as algemas 
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Todos (Canto) 
— E nós te dividimos 
em regras e em fronteiras. 
A golpes de ganáncia 
retalhamos a Terra. 
Invadimos as roças, 

• invadimos as tabas, 
invadimos o Homem. 

./o (R) 
— Eu fazia um caminho a cada vez que passava. 
Era a Terra o caminho. 
O caminho era o Homem. 

Todos (Canto) 
— Nós abrimos estradas, 
estradas de mentira, 
estradas de miséria, 
estradas sem saída. 
E fizemos do Lucro 
o caminho fechado 
para o Povo da Terra. 

Solo (R) 

— Eu era a Terra inteira, 
eu era o Homem Livre. 

Os (Canto) 

-- E nós te reduzimos 
em Vitrina e Reserva, 
em Parque zoológico, 
em Arquivo-poeira. 
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dos nossos Estatutos 
na tua Liberdade. 
Jogamos tua Língua 
nas covas do silencio, 
e os teus Sobreviventes 
à beira das estradas, 
à beira dos viventes... 
mão de obra barata 
rias fazendas e minas, 
nos bordeis e nas fábricas, 
mendigos dos subúrbios 
das cidades sem alma, 
restos do Continente 
da grande Lacta-Mama... 

Pss sS3230/.9,q* 	III. ALELUIA 

Todos (Canto) 
Aleluia, aleluia, aleluia. 
Todos os Povos da Terra, 
da Terra-sem-males, 
louvem ao Pai! 

O Evangelho é a Palavra 
de todas as Culturas. 
Palavra de Deus na Língua dos Homens! 

— O Evangelho é a chegada 
de todos os caminhos. 
Presença de Deus na Marcha dos Homens! 

(A música se torna diferente, em tom de desafio e esperança) 

Solo (C) 
— Eu era toda América, 
eu sou ainda América, • 
eu sou a nova América! 

Todos (Canto) 
E nós somos agora, 

ainda e para sempre, 
a herança do teu Sangue, 
os filhos dos teus Mortos, 
a aliança em tua Causa. 
Memória rediviva, 
na Aliança desta Páscoa. 
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- O Evangelho é o destino 
de toda a História. 
História de Deus na História dos Homens! 

Aleluia... etc... 

IV. OFERTÓRIO 

Todos (Recitado) 
— Erguemos em nossas'maos 
a memória dos séculos, 
reunimos na carne do pao 
a história do Tempo 
de Libertação. 
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Aqui vos entregamos 
a vida banhada de chuva, 
o milho plantado na terra, 
o amor em pão repartido. 

Em nossas mãos vos entregamos 
a cinza das aldeias saqueadas, 
o sangue das cidades destruídas, 
a vencida legião dos oprimidos. 

Aqui vos entregamos 
a esperança da Terra-sem-males, 
a caça-alimento na boca de todos, 
o culto da dança de todas as noites. 

Em nossas mãos vos entregamos 
os seios exaustos das minas, 
a água profanada dos rios, 
as madeiras-em-cruz deste martírio. 

Aqui vos entregamos 
a paz da abundIncia, 
a liberdade dos Homens, 
a vida de homens iguais. 

Em nossas mãos vos entregamos 
as veias abertas de América, 
a pedra calada dos templos, 
o pranto da memória índia. 

Todos (Canto) 
— Na herança do milho, 
na massa do pão, 
a Páscoa do Cristo 
e a nossa união. 

Na sorte do vinho, 
na luta e na morte, 
a Páscoa do Cristo 
e a Libertação. 

Todos (Recitado) 
— Erguemos em nossas mãos 
a memória dos séculos, 
recolhemos no sangue do vinho 
a história de um tempo 
de escravidão. 

Todos (Canto) 
— Na herança do milho... etc... 

V. RITO DA PAZ 

Todos (Canto) 
— Shalom, 
Sauidi, 
a Paz! 

A Paz de Deus, na paz dos Homens. 
O Amor do Pai entre os irmãos. 
Todos os Povos num só Povo. 
Porque o Senhor é nossa Paz. 
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Shalom, a paz antiga. 
Sauidi, a paz perdida. 
Em Cristo, a nova Paz! 

Shalorn, 
Sauidi, 
a Paz! 

Cantando repartimos V.S.S. 
o Vinho da Irmandade. 

Cantando caminhamos à procura 
de uma Terrasem-males. 

- Celebrando a Páscoa do Senhor.., etc... 

VII. COMPROMISSO FINAL 

VI. COMUNHÃO 

Todos (Canto) 
- Celebrando a Páscoa do Senhor, 
cantamos a Vitória 
de toda a Humanidade. 
Tribos de toda a Terra, 
Povos de toda Idade. 
Na carne do Senhor 
revive toda carne. 
Por isso comungamos toda a luta. 
Por isso comungamos todo sangue. 
Por isso comungamos toda busca, 
de uma Terra-sem-males. 

- Libertos do primeiro Cativeiro, 
cantamos a Passagem. 

Cantando atravessamos 
o novo Mar Vermelho do teu Sangue. 
Cantando comungamos 
o Pão da Liberdade.  

(Voz masculina e voz feminina, recitado. Todos, canto) 

Voz m. 
- Alimentados da Páscoa do Senhor, 
e na Esperança da Terra Prometida, 
rejeitamos todas as cadeias 
e, com os pés descalços sobre esta Terra nossa, 
retomamos a marcha dos mortos redivivos. 

Voz f 
- Com as claras estrelas dos Povos exterminados, 
iluminamos a rota do último Êxodo, 
buscando a Terra-sem-males. 

Voz m. 
- Como fogueiras ardendo no corago da noite, 
a memória dos Povos perdidos 
conduz o passo dos seus filhos. 

Todos 
- Memória/Remorso/Compromisso! 
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Voz f 
— Pelos Templos sem defesa saqueados, 
por todas as Cidades destruídas, 
pelos 90 milhões de índios massacrados.. . 

Todos 
— Memória/Remorso/Compromisso! 

Voz m. 
— Pelas ruínas do Império do Sol, 
pelos Palácios Maias abolidos, 
por todo o Povo dkteca escravizado, 
pela desolação dos Sete Povos... 

Todos 
— Memória/Remorso/Compromisso! 

Voz f 
— Pelo silêncio das flautas e tambores na noite, 
pela morte da alma destes Povos, 
pela palavra "resignação" dita aos escravos... 

Voz f 
	fss. 5S% p. a 3/Gyab 
-- Pela peste que trouxemos no sangue depurado, 
pelas lanças quebradas na humilhação, 
pelas cabeças cortadas dos Aymoré. . . 

Todos 
-- Memória/Remorso/Compromisso! 

Voz m. 
Pelas cercas farpadas dos novos bandeirantes, 
pela cachaça integradora, na boca dos guerreiros, 
pelo açúcar servido com cianureto, no paralelo onze, 
pela prepotência da Tutela e o sarcasmo da 

Emancipação... 

Todos 
— Memória/Remorso/Compromisso! 

Voz f 

40) 
— Pelo arcabuz dos bandeirantes e bugreiros, 
pelos meninos escravizados, pelas meninas defloradas, 
pelas caravanas de moribundos rumo a São Paulo... 

Pela cruz inscrita na espada dos saqueadores, 
pela devastadora Civilização que se pretende cristã, 
pelas catedrais assentadas no coração dos templos 

índios 
pelo Evangelho da Liberdade, feito decreto de 

cativeiro. 

Todos 
— Memória/Remorso/Compromisso! 

Voz m. 

Todos 
	

Todos 
— Memória/Remorso/Compromisso! 	 — Memória/Remorso/Compromisso! 
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Todos (Canto) 
— Morena de Guadalupe, 
Maria do Tepeyac: 
congrega todos os índios 
na estrela do teu olhar, 
convoca os Povos da América 
que querem ressucitar. 

Vozes individuais (Recitado) 
— Montezuma! 
— Atau Walpa! 

Tupac Amaru! 
— Sepé Tiaraju! 
— Toríbio de Mogrovejo! 
— Rosa de Lima! 
— Bartolomé de las Casas! 
-- José de Anchieta! 
— Roque! 
— João! 
— Afonso! 
— Rodolfo! 
— Simão Bororo! 
— João Rosco! 

Voz m. 
E todos os Patriarcas, Profetas e Mártires da Causa 

Indígena! 

Todos (Recitado) 
— Prosseguiremos vossa caminhada! 

22  

Unidos na Memória ftsS.6S2 J3(-1/06 Ie. da Páscoa do Senhor, 
voltamos para a História 
com um dever maior. 

Unidos na Memória 
da Antiga Escravidão, 
juramos a Vitória 
na nova servidão. 

América Ame ríndia, 
ainda na Paixão: 
um dia tua Morte 
terá Ressurreição! 

A Páscoa que comemos 
nos nutre de porvir. 
Seremos nos teus Povos 
o Povo que há de vir. 

Os Pobres desta Terra 
queremos inventar 
essa Terra-sem-males 
que vem cada manhã. 

Uirás sempre à procura 
da Terra que virá... 
Mafra, nas origens. 
No fim, Marana-tha! 
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MATO CHOU:40 - ARASIL 

março dó 1979 

- Quarta-feira de Cinzas começou a QUARESMA e o QUAREáEA ato a Semana Santa. 
A Igreja, durante oeouloo, vem ensinando que a CWARESMA o tempo de penitencia, de je-
jum... Por que sera que agora ou padros falam to pouco disso? A ponitimcia, ja nao 
presta? No mais oareco jejuar? 

Todos somos pecadores 'e todos precisamos nos arrepender Sempre :teremos que 
fazer,pe4tC;ncia pelos nossos pecados9 pelos pecados dos nossos irmos. Se voces nao 
;fazempe:itoacia, nao serao salvos -disse Jesus. 
P 

	

	1 110àAooneoe que a Igreja eStS, sentindo cada vez melhor como a vida 
Átodsi ela' UMa penit'encia dura e como o jeum È2a Povo atura o ano inteiro. 

O qu, esta se passando aqui, nomeio do nos? Tubarao tomou 
1 ie nas terraa baixas a enchente engoliu a lavoura. Perdeu-se o arroz, , . 
. bou. O Covernoi nao se importa com os pobres, nao toma as medidas que 
, - nao teme, as estradas cortam todo ano e os preços 

- Uma lata de leite) .50 cruzeiros 
- Um litro de Oleo, 28 
- Um quilo de arroz, 20 
- Um quilo de farinha, 15 
- Uma dUzia de ovos, 35 	

. 

- Um quilo de cebola, 25. 
- Um litro de gasolina, 18, 20, 
O aperreio .e.  aqui e j em todo o Pais. Para milhes de brasileiros 

I. 	 N 	 oN .• 	 ~ 	 N . 
ta sento o pao de cada dia. E nao e esse o "Pao nosso" que Jesus nos ensinou. Nao e 

- 	, 	... 
isso o que Deus quer. Esta nao e a penitencia que lhe agrada. Ele detesta esse jejum 
imposta aos fracos pela cobiça dos poderosos. E rejeita a Quaresma dos ricos nipocri-
tas, que se esquecem da fome de seus trabalhadores. 

Diz a Biblia, no capitulo 58 do profeta .Isaias: 
" Assim fala o Senhor Deus: De que serve jejuar, 

No dia de vosso jejum so cuidais de vossos negocios e oprimis 
rios. Passais vosso' jejuM, ferindo com o punho.o.pobre...' O jejum que me agrada por- 

, 
ventura consiste em o homem mortificar-se por um dia? Sabeis qual é o jejum que eu 
aprecio? L romper' as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo;- libertar-oa oprimi---- 

0 
os, repartir a comida COA os que tem fome c abrigar aos desabrigados.. .11 

. 
pode co- QUARESMA e sim tempo de penitencia, mas a verdadeira penitencia so 

, 	. 	 . 
Meçar pela Justiça. So se arrepende, quem se corrige. So corrige sua vida, quem con-
serta suas injustiças. 

Deus nao e Pai que gosta da peia do sofrimonto, Ele reler a alegria para to-
do:1 os seus filhos. .E.' essa alecria somonte alcança .a todos, quando todos tem sua casa 
o comia asseguradas, a escola certa para os filhos, o tratamento Garantido para os 
doentes, o direito reconhecido e a liberdade respeitada para viver como gente. - 	 . 

QUARESnA, mais do que um tempo do penitencia esmorecida, o temoo (.: „ 	 - .. 	 . 	 . 	 . 
m2.2 para n. PASCM. E a Pascoa de JESUS CRIWO e a nossa Libertaçao. Nao o "earvan-. 
do a cabaça feito caniço ou se deitando na cinza" que o PovO agradara a scu Deus. fi 
se erguendo da misria, ouebrando os cativeiros, acabando com as desigualdadea, 
bertando de todo pecado, do todo medo, de toda opresso. 

.Sendo desse jeito, o Senhor assegura, pelo profeta Isaias, que Ele proprio 
.:uiar...). 0212 POVO COr:uinUOMCnt0 O CIU0 V: leZ da Paz clospontara nas trevas o que e glidiria 

do Deus, a verdade rio seu Reino, irá crescendo em nossa caminhada como um jardim ee 
alegria, como roça de f,-tua. 

.Soja 03DU a WARE= da 
doo irmos. 

nossa nossa Igreja de Saolix do Araguaia, mous queri- 
see, j  

-1' 

/NO 	 olco• 

• ' 

do Povo e 

as terras altas 
a mandioca pu-
deveria, serviço 

altear aosustadoramente: 

25••• 

a fome es 

se disso nao vos importais? 
a todos vossos opera - 

li -.e 1 - 
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se roalizou, em Puebla, do.MOxico, a esperada retirii50-de bispos da Amtiri-
oa Latina, a TERCEIRA CONFERNCIA DO EPISCOPADO LATINO-AMERICÂNO. 

• O Papa Jos.° Paulo  II veio ao ndoso Continente, para abrir ousa Conferencia. 
Passou pela Ropublica Dominicana, cm Centroamerioa o ficou no' hoxico quatro dias. Foz 
uns 40 discursos e .palostras, .se encontrou com autbridados, religiosos e estudantes 
ç visitou o Povo nos sUblrbios ou bairros pobres. Escutou a p-lavra dos índios, sofri- 
da.e forte'. E Parece que sentiu como o nosso Povo . 	. 
algunsForganir,ddores da-recepçao• do Papa quiseram 

• II 	A Ok • 	• 
mendicfcs 'e 'as famílias largadas na miseria. 

, 	1  
Milhes de. pessoas aclamaram o Papa, cantando ; 

aquele  carinho:oome.ux) o Povo da Arririca Latiria sabe tratar ás 
10 500 'jornalistas 'informaram ao mundo inteiro sobre “onfer'Jncia 
sem.do,Papa a America. 
00 	; O Papa disse, nos 

importante o DOCUMENTO DE PUEBLA, que os bispos fir,eram nessa Confor?,ncia. ALVORADA 
ig apresentando, durante o ano; esse'Documento-e os retratados de Puebla. O que os 

- 
Tlispos falaram e o que nos todos devemos fazer. 'A Evanzelizao no ureente e no fu- . 	 ..e• 	 - "L'ro da America Latinandenende de todos os cristaos- deste Continente. Entao, tam.oem 

Wepende do nos& 

O Papa Joao Paulo  II disse 	 • 
- que essa re,iniao ligava' com aquela II Conferencia de I-UMELLíN e (Jur 

taMbem agora a Igreja devia fazer uma opçao, uma escolha, EN 	DG3 POBRES 
- que a Igreja deve anunciar sempre a VERDADE e que essa Verdade se 

encontra, certa e completa, na palavra; na vida, na morte e na ressurr'eiçao 
de JESUS CRISTO, Filhos de Deus feito Homem; 

- que a IGREJA'nos faz cristos, pela,Palavra de Deus e pelos Sacra- 
. 

mentos e nos vamos fazendo a Igreja, com a nossa fe • em Jesus Cristo, manifes- 
tada na sinceridade de nossa vida; 

- que a LIBERTAÇ7,0 que a Igreja prega e a Libertaçao total do Homem 
(corpo e alma,'particular e social, no tempo e na eternidade). E elle essa 
Libertr,.ça0 exige o resueito aos Direitos ao cana Pessoa Humana é dé eãd-a Põ 

f, a Libortaçao do pecado e a Libar- 

DE GUADALUPE; padroeira do 1;,exico e 
essa reaniao dos bispos e todo o Po-
a seu Filho Jesus que os bispos ti-
profetas, mestres e pais. 

:.)om Aloísio Lorscheider,  arcebispo de Fortaleza, presidente da Confog:ncia 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e presidente tambC;m do CELAM (Conselho Episco7 
pai Latino-Americano), explicou, no inicio Ca Conferncia de Paeblas 

'Proclamar hoje e amanha o Evangelho a nossos povos latino-ame- 
ricanos, animados pela esperança e ao mesmo temoo torturados no mais pro .- 

- 

riqueoedor, mas e mesmo a nossa missao, nosso dever, e nossa vida. O grito 
ç'.. 	rai;i eje aegau±ia.que chega ate esta Conferencia o pede uma res 
u$:eia'profetica, exige c comproisso da erioarnaçao da Palavra de Deus em 
nosaa,vida e no nosso amingio... 

::.ecisa-se de uma exata proclama4, do Josus Cristo para por na 
do-ide luz u dig4dade do Homem". 

e 

vive, luta e espera, mesmo quando 
esconder para ele as crianças do, 

o chorando de alegria, com 
pessoas que ama. Mais 

de Puebla e a via- 

seus discursos, muitas coisas importantes. Como foi muito 

vo, sem escravidoes de nenhuma especie. 
iiço da injustiça) 

- e o'Papa pediu a NOSSA SENHORA 
de toda a Amgrica Latina, que amparasse 
vo do Continente e . pediu para Ela pedir 
vessem coragem, clareza e bondade, como 

fundo pelo esmagamento de sua dignidade, no e apenas fraterno, nobre, en- 
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.) ....,‘.,. ...„. . , do nouso rAuar, 4.,...g1u.,..  

!/„%
do das Missas o hoMenagona que su tuu colo 
g:J.o:Ando melhor como foi sua .,.. 	o contat , 

io a d re ; / ,..;:=% 
, . -',.5 brado on mem-iria dolo. 

P. FUR.:1SCO wynkilo !loja ft. do jarleir , -', 	.."-:„...- 

',- 	. hl)k:j 	

nao no dia 2, e rot por causa do f_L;:ado, doa- 

\t,I.::: - 	LiSC01/:--_--% ---ç--,. 11 1 errl 	. 
v.„---------7---7-- 	

. manchado. Enquanto.fazia uns dias do oraç5o, 
frcnto a uua Grande. montanha. de nevo, quo so 
chama ''Mont Blanc, lá na França. $ 

____I--.. , UM companheiro 2eul  2ap... jEkVka.13.PI., .escrevo: • ' 
Ih 	,•• 

. 	H 	°Durante ds troa dias ultimo:, do ano, quo eram tambe'm seus --tras ultinos dias, , 
--ouvánds '.olo. ffilar do Brasil, ao livro ( do bispo Pedro ) e do sou i2enso desejo do voltai- 

- 	... 	 . 	, 
'ilA. a .osse

,dpais. Elo tornava vivo o livro, fazendo cora tros linhas pacinas -11:.'ociras... 

i +i r.: lial,131, ..71.5 13 horas ...flou-nos ainda e nos dedicou o livro - essas sZo as illti-
'mas.Palavras $3tio ¡ol. escreveu. As 20 horas vomitou Enlito. sangue. EU o aconpanhel numa au-

lancia. a •C:haoriix.': Foi essa una longa. a diicil descida, - na neVó:. Elo dizia: °SC a gen:-
te'.nTi.o".thegar».lodo, .Ou 'se eu ainda vomito mais, vou morrer mosmo....°  Foi o-aerado acuo1a 
• noite., na tentativa de co achar a causa da sua honorracia, mas sangrava tudo por dentro e 
. ,o sanue nao. coagulava uais... Morreu as 14 heras do dia 1 ,de janeiro no hospital de Clia- 

r.ionix. 	j- . 	• 	. 
. 	• - . 	Os que estavanos reunidos rezamos muito por ele e na Missa, eu levantoi o cáli- 

ce pelo Brasil, em lugar do Padre Frpncisco...a 	 . 
, 	 . 	• 	. - 

Escrevo de Paris, 3.11,u 

2Loabo ao chozar da basilá:ca do Saint Denis, ,no suburbio do Paris, one foi 
celebrada a lissa....Tinha umas 300 pessoas, das quais varias ol'am brasileiros, oxilados 
como ou. Exilados como ora o Jentel, que apesar de francs vivia pensando ci voltar para 
essa terra que ele tanto queria, para junto desse povo, do qual alo ora frac e copa 
nhoiro. 

ia I:reja foram lidas mensagens dos Comitebs'Brnsil Anistia, rrrnce 	o 
Franco Í:à.:$erique - Latino, alem. de nonsagem da CNBB do condolncia pura sua Ccuo:aia. Os 
exilados brasileiros tambgM fizeram uma mensagem dizendo que ae Jonter tivesse morrido 

a igreja estaria cheia do povo, ao lado do vai ele lutou e sofreu. ?ara nos, aquilo 
pelo que elo lutou sempre foi justo, sempre cera. Sua morte, nos a sontives como .a morto 
Ce um coupanhoiro e do certa forua ele nos dá vida e-  Snino para continuer. 

' •• Quando nos conhecemos, cio estava junto. Voc2 devo lembrar que a cada coisa que 
voco comentava sobre esse Arwsuaia que ele conhecia tanto, ele se.  peunha a -12a2nar. 

Seauramonte foi áJ-.1aginando uu Arauuaia livro, um Brasil liVre de :Jriluiros, 
capangas, exploradores o ,opressores de todo tipo, que ele nos deixou. 

Sigamos, pois e necessário fazer disso una realidade... 

Por ocasr-lo do tricjsimo dia da morto do padre-  l'rancisco, 

r 'A  .os Sanj,qp., arcebispo do Goiania celebrou una Missa, na catedral daquela cidaJo o recor-

dou que o °Padre (Tentei sempro lutou pelos direitos dos posseiros o dos -1.ndio5, dentro 

da lei o da justiça.a  

Dlsse Dou Fernando que aavioncia no crista, como tatAbgm no o sao a passi. 

vidade o o ;edo sobretudo o medo do poder e do dinheiro." 
,0 - acrescentou - nos dá forças para que nao tenhamos medo, para que: no 

nos,  calemos. 

• E a cada dia, aumenta o minoro de cristaos, .1110.5M0 no catglicos, que se 'unem 

a njr; nessa luta cola justiça.'" 
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— Do Padre' Ivo Plunian,  da Parequia de Santa Luzia, do Nova Igua9u, no Es— 

4 

	 4)65. s521 
• 

f, 3c1/2.18.(0 
i  • 	

4 

sa° de Rio de Janoil;o: 
ultimamonto (encontrei "o To. Francisco) em setembro e outu— 

n) do 1978. Fisicamente, elo cotava na França, mas o 
lrmanentemonto no moio de vocesl.em Santa Terezinha, 

. 

participou da morte do Jesus polo batismo, pela 
na mesma cruz que o seu Pove., participe igual—

da comunidade de Santa Luzia, na diocese ue Nova Iguaçu, reza— 

	

s pÓrvqt 
“ 	

e 	. 

eeel 
e 

continuem com coragewe Iirmeza,:aando—nos liçoes e testemu— 

	

, 	•I 	e eee • devida..Rezai! por nos, a fim de que nes tambem sejamos fieisv  sem desnimo,sem 
seSpero e 'sem mode v'aqui, na nossa Baixada Fluminense.... Baixada desprezada, expio—
ila asnassinadar:crucificada. A Pascoa e • todo 

em Jesus jorra em vida eterna, 
delidades essenciais". 

/ / / _ / 	/ 	/ / / / / 	/ _/ _/ 

• 
DIA 3 DE RARÇO, setimo aniversario daquele corajoso levante de SANTá mee—e- 
NEA; quando os nosseiros defenderam seu Ambulatorio e suas terras, contra a 

è Codeara o a Policia, o ?ovo de Santa Terezinha vai comemorar a data com um 
drama e uma celebraçao. 

Tambom nesse aia, DIA 3 DE MARCO, vai se colorar  na ieTejr. cle Santa Terczi—
álla, bem perto da Cooperativa tao querida do Padre, um quadro grande cum a 
fotografia  do PADRE  FRANCISCO.  Para lembrança de todos, velhos e novos e 	— 

ra que sirva de exemplo na caminhada. 

e 
- / / / / _ / _ / / _ I / / / / 

Por determinaço federal, 
^ — 

todos os Hospitais do P,:,as tem oorigeçao 
do atender os doentes que nao tem recursos 
o se encontram em caso de urgeneia. 
Esses doentes nao pagam 
• o hospital tambem nao faz nenhum favor, 
porque e o Governo Federal quem paga ao hospital, 
nessas ocasioes. 

a-\ Essa lei oudiuposiçao federal e 
a 
CIRCULAR 02/75 
do nNISTI:JRIO 
da PREVID2NCIA E ASSIST2aCIA SOÇIAL 

) exilio,.ilanido do nua torra, sua torra de eloiçaos 
neles, seu Senhor e seu Deus. 

Que o Francisco, que 
xseguiças, pela condenaçao, pregado 
mto do sua Reosurreiçao. 

e eoraçao e ozespirito estavam 
na Prelazia de 	o Felix. Vivia 
ali tinha seu Povo o uua Igreja • 

dia. 	• 
Estamos fraternamente com voc2s no sofrimento e na esperança que toda vi— 

certos de que agora o Pe. Francisco nos ajudare. nas 
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co-nlas- 
ue íde 7todoç: "4)1 b ANTIO0OINÁSI0 DOS PADRES" 

• - CENTRO COHUNITARIO " NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO" 

A 5.rea de terreno do antigo "Ginásio dos Padros"., medindo 7.200 M2, foi doa 
da pela Prefeitura de Barra do Garças à Prelazia do.  S7.xo lonix -naquela .1)oca ainda de 
pendendo das Prelazias vizinhas-, em 1969 e depeia rógistrada no CartOrio de Imoveis 
da Comarca, sei) o n2 2.568, em 13 / 10 / 76. 
W.11, JIL. kélnistruçao do GEA ("Ginásio Estadual 

, 1  1 	
10 1

969,4COlcgio foi inaugurado em 23 de maio de ..• t  ,¡ 1 	l' 	 . 	. -1 ' • : . 	i 	 O 

I .p,,,,,,,:i , 0,Glina.pio era catPdual; mas o predio e .1: 	..• • ..,,. •I 	1 a, :; 	: • 	4. i: • 

i 

, 1 afPrelazia qued Ó construi reorganizou e dirigiu .; . 	:! 	, 	lb. i • 	i ., I  1 	,Id:  

.,eptavam em atrito com a Prelazia, fize 0. 	. 
5.066,00afem da limpeza do terreno 

lhado; Guanabara doou 500,00; 3 Narias 
"cisco Vilela, 560,00. A diferença foi 
Ilyna ALVORADA de fevereiro. 

Durante a construçao dessa primeira .etapa, houve uma grande 
parte do povo de SZo Felix, seja em dias de serviços  como em fretes c 

. As carteiras foram doadas, parte pelo Colgio Claretiano de 
• 

Irmas de Sao Jose. 
. 

preOlo funcionou como Ginasio, foi alugado pelo Estado por 
em 1974, que foi por 1.500,00. O Estado n.o pagou este a-
novembro de 1971 a dezembro de 1972. 

Em 1975, deixando de ser Ginasio, .passou a servir para os Clubos.de Maes  
com todas as suas atividades, Clubes de jovens è meninos, Aulas noturnas do alfabeti- 

. 
.nuo e comple5aentaçao, reunioes, encontros, assembleias. 

Em 1977, a Prelazia fez am projeto de ampliacao, com a finalidade de conver-
tcr o imOvel em CENTRO COT=TSRIO. Este Centro atende necessidades de Cultura;

Ifficancia e Prodo'40 Humana do Povo de Sao FClix e da Regiao da Prelazia e, naturaimi. 
te, .serviços _pastorais da mesma Prelazia. 

• Para essa ampliaçao se recebeu da organizaçao "Adveniat", da Alemanha, a iq 
portRncia de W.; 250.000,00 e das Irmo de ao Joselaa Dinamarca, o valor de Cr-: . . 

300.000,00. O salda de Cr$ 41.631,31 está ainda sendo empregader no corrente ano, para 

finalizar a realizaçao desse projeto. 
( Ainaa, uno haig.)a, do Soo Paulo doaram colchoes para o Centro). 

propriou. Foi registrada no CGC sob o n2  037 69 445 / 6001 - 29. e no Conselho Nacio-• 

nal de Serviço Social sob o n2  219.798, em 4/11/77. Foi declarada do Utiliclaile Pjbli- 
ca pala Prefeitura hunicipal de Sao Folix do Araguaia, pelo Decreto ne 10 d°-2 de 
dezembro de 1977. â Prelazia, com isso, cedeu e imc;vel'do aatigo Ginánio -:':ora 
tro Comunitnrio"- para a :aeferida Assoaiaçao, qua'administra o Centro seaundb as 

rasto- 
---...... 
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Araguaia") iniciou a 3 de acosto de 
1970. 	. 
o' professorado eram da Prelazia .e foi 
ate que a repressao acabou com ele. 

cs-msas da cons - raçao importaram 70.04MO  
i 	. 	. 

P v 	A' parte.  maior - 	42.365,00 - foi doada pelos 	 tombem 
1.1 

por alguns amigos do Brasil. Algumas fazendas vizinhas, que naquele tempo ainda no 
. 	• 

ram tambem algumas doaçoes; Suiamissu, doou 
serviços de caminho c parte da madeira do te 

y 500,00; Agropecuária Roncado'', 5005 00; Fran-
Coberta pelas outras doaçoes que ja constaram 

amigos da Espanha e 
onu:oi ros.  • 

colaboraçao por 
carretes. 
Rio Claro e par..  

te . pelo Coleio de Itu, das 
.Nos anos em que o 

es4 1.000,00 por mas. Exceto 
lueuel durante.14 meses, de 

Em 25 de ax2.2.to de 1974, festa de Nossa Senhora da Assunçao, padroeira de 
ao FClix, fundou-se, aqui, em San Fclix do Araguaia, uma Associaçao de CalLara e. rrn. 
moço Humana, chamada ASSOCIO D 2DUCAC7O 2 ASSISUNCIA SOCIAL 3NO3SA 3;i4;:ó:L DA 
ássun!'Spv InUependente da Prelazia, a Asse ...iaçao tem sua diretoria e seus estatutos 
••••••• 

• 
cessidades do POVO O4 meia°. Resorvouce a Pro]vzia duas salas, para biblieteoa 
esCritt;rio o o'direit6 dc utilizar o Centro para reunioes e outras ativictades 

rniu, om cortas dias do ano. 

"Cen 
ne-
e 
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COM ESTE CURSO A GEITE ESTÁ TE;DO MAIS IIITIMESSE 

Sao Fjlix do Araguaia andou moviMentada nesto.janeiro e fevereiro. Aqui se realizou a 
segunda Etapa do Curso de Professores. 

,Acabou no dia 25 do feveroiro e os participantes vOltaraM para casa com muitas difi-
culdades por causa da enchente. 

• Os professores dos patrimOnies que ficam algM do Xavantim tiveram que ser .)aideados 
com suabaoagem numa canoa motorizada que trabalhou mais.  de 6 horas sem folga. 

.......‘14pfesuorO'participantes falam 'em álvorada sua opiniZo sobre esse curso: 
• v ,..• 

:',.!".¡•"0'CUrsatrOXEI'grande importrincia para toda essa regigo: Somos uma turMa de 74 ele- 
Mentos o em grupoLvamos discutindo e planejando.nossas atividades nas escolas. 

• .Sao tambem momentos em que nos divertimos com brincadeiras, esportes, musica, teatro, 
etc. Tudo isso faz com.que aumente a nossa unia°, a nossa .coracem e segurança para essa' • luta ,continua.' • 4• 

"Trocamos muitas ideias, trabalhamos em grupo, aprendendo que g bom ajudar os compa- 
:'-leirUs que tem dificuldades." 

"Com esse curso a gente está tendo mas interesso. Dá Mais facilidade de trsfor- 
Llo 

 
que C necessário para a comunidade e o nosso trabalho." 

' "Considero este curso como um meio de desenvolvimento dessa regZo. Apjs i la. Eta- 
pa, realizada no ano passado, muitas *coisas ferem facilitadas dentro do ensino, principal.- 
mente a organizaç'ão e funcionamento das aulas. 

E átg nesmo no sentido de enfrentar as dificuldades que aparecem nas escalas e aa 
do povo." 

"Vou embora com muita tristeza no caraça°, por deixar tantos amigos, d2 curso e da 
cidade. Mas vou preparada para enfrentar o trabalho, quando chegar no patrimonio. Devo is- 
so ao curso que esta nos preparando para ajudar a comunidade." 

"0 curso importante porque dá mais segurança no ensino e o nível das escolas cresce 
e faz a gente sentir mais a realidade e fazer os outros sentir tambgm." 

MUI= DE RUA E DE CAMPO EM SA:TO TOiIO 

ir
Fizemos uma reunia() no dia 27 de janeirode 1979 e limpamos as laterais do campo de 

avia. -juntamos 15 homens:- Nt.  dia 3 do - feVareird da 1979 fizemos outra reunia° e limpamos • • 
as e área do grupo: 
Juntamos 22 homens. Muitas outras pessoas colaboraram com bebidas, cafg,quebra-jejun. 
É na \mil° para resolever os problemas e necessidades do cada dia que o povo vai sen-

tindo'sua força e sua corazem para enfrentar as coisas mais sgrias como a permanGncia na 
torra. 

liosmo fazendo essa limpeza, cabe ?.,s autoridades cuidar dessas coisas que silo de sua 
responsabilidade. 

DSLEUCIA SL;DICAL EM LUCIARA 
II.0,••••••••••••••••~.~.~. 	 ••••••••••• 	Off VI...••••••••••••••••• 

do Trabc_lhadores Rurais 
raunicipio 
foi vendo c import2naia 

no fim de jaaeiro andou por Luciara o presidente do Sindicato 
do Santa Yerezinha, ao, qual pertencem todos os trabalhadores deste 

Com essa rounirlo de esclarecimento, o pove da rua e do sert'a"o 
queoo Sindicato tem na defesa dos interesses dos trabalhadores. 

. . Foram feitas iais de 70 inseriçges e carteiras. Por enquanto, 
responsáveis sindicais de Cuiabá, ficou escolhido provieoriamente o 
enfrentaste deata DUegacia Sindical. Elo já tem experiencia do 5 , 	• 
Coias, o pode nos prosar o sou apoio. 

de!= jeito, gente: sg na uniao dos trabalhadores 
VUJ os problemas daquelos que vivem do seu trabalho. 

atg 
senhor 
e 	checada dos 

Uriti, como 
anos de Sindicato em 

no Sindicato g que se pode rosa- 
r 

s ? 

' 	. 
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. 	..Unto da.Codobro ostava aco-ucaado 	U6M dar serviço o soa 	Lá • • • 

quo naa Ginha dinheiro, éra so prop trabahadorca ficar comprando no armazjm atj aca'oar o 
iladado LiO tiaham. 

-Ato ai, 'estava contado na Alvoaada anterior. Então, o que acontacou: os trabalhadoros 
so reuniram o combinaram fazer a desposa ,por Conta da fazenda. E assim fizeram. 

No dia da feira, o grupo reunido .chogou no armazjm o o.  chefe ¡..la turma falou: 
gora ou diante, njs queremos a despesa por conta da ,C,azohda. 

O erente respondeu: _, Por conta da fazenda veces nao vao levar nadinha. Porque a fa- 
. 

w: 	• 
zenda nao da fornecimento por conta dela a ninguom. 

, 	. Nesta hora, todos elea falaram a uma ao voz: . TO2 que dar; enquanto voco nao paca nos 
toin que dar o do comer e ate o do fumar. E j por conta da fazenda; 

Ai, elo falou: _ Ja que VOÇ2 aatão bravos, podem tirar tudo o qu.e voce's precisarem. 
, 

. 	.. 
 

Eles tiraram tudo o que precisavam. E quando estava com 5 dias gila aconteceu isto, 
ele 'paopu todos os que se tinham reunido. Istc foi no dia 12 do janeiro. E os syle não sui- 
aor.v; intrar pa reunia°, não tini.= recepido ate o dia 2G de janeiro, mas pereco que so 

-dl. 	it•H : I 'il ‘• 1 ' • ¡tr.  ' 	. '' } 
'a SaiLt "aaa'amen lanoadia 16 do fevereiro. . 

• ! 	1 • . 
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: OS 10 W4S DO O =FEITO EM PORTO ALEIRE 	
Â 
; NO FIM, QUEM AP.ANNA É O POVO 

	

r --- 	' , 
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JÁ QUE 1170 TEll GfliSIO AQUI 

Tem muitos alunos no Porto Alacre que já 
estudaram o 4° ano mais._de duas vezes, sj 
pra não ficarem parados. Ar;ora, se apresou- 

puseram seus .fililda.; '-,a3- La'inaaio por - u_ 

O probloma o quo os alunos nao esto ma-
triculadoa, porque o ginásio não j 
da. IS como ao os alunos estudassem em Lucia-
ra. Os pais já escreveram una. certa ao dire-
tor do ginásio, si'. dose; Gomes, pedindo pra. 
ele vir aqui matricular, já que eles nao t6r, 
condiçSos do ir ate 

Os pais estão esporando ser atendidos. 
Agora, o que os pa±a achavam bom de tudo, 

era se o governo já tivesse faito um ginásio 
aqui, porquo ai sous filhos não preciaariam 
c atud ar na faaonda, a =ama que intica com.  o 

e tira a torra dolo. povo 

adio dos professores da famnda. 

.,) 

4 

11:- --7u,s p) mos 
1; '''• - &c:11., d 5 i o , i 

is 
'o 

• prefeito'. do nosso municipio, Luciára, 
Hveio no Porto'Alesre ficou uns. 10 dias. Ele 
'tfoz, foi trazer a patrola, cooeçou logo a 

limpar' as TUUS: e depois vaio com a cobrança 
lotos: para escritura, mais de G 1.500 

cruzeiros e Para cadastrar,uns 2', 150 cruzeiros: 
Um deu explicaçocs do que era isso, nem : 

sequer uma reunia° para avisar essas coisas 
para o povo. Pois ele acha melhor cOaiorsar 
de voa por uu.do  que fazer a reunião. • :: 

o.  
a 
:7  tou um Ginasió na fazenda Pirasuaosu, e esses 

06 vereadores, que ainda são escolhidos 
por voto direto, deveriam fazer leis no 
interesae do povo. Mas, não j bem assim 
que está acontecendo na nossa região. 

Em Luciara,' por e.;:emplo, a eloiço pa-
ra a presidencia da mesa dirioonte doaCa-
mara da vereadores foi auito bacvaloada. 
Dois vereadores da JaA não Comparoceram, 
checando sj no fim da reunião. 

Na entreca dos cornos, houve muitos 
discursos e ate elogios ao secretário an-.  
terior por ter mandado ioformaçoes ao 
E2 uenhum momento foram lembrados os,  pro-
blemaa do povo do Luciara. 

E problemas j.  o que não falta: não tem 
servir() na rua, 30 h000ns osirao, pra fazer 
derrubada ni:z. fazenda Tapírape. naa too ao 
aeadimento a sajde. A estrada eatá Corta- 

. 
beneficia os' c000rciantes, CO2 preços nua-
ca tabelados. 

des especialmente convidadas, que vao re-
solver os preblemas do povo. 

aD ouvindo o pavo,' discutinda com elo, 
dá pra saber o que j preciso fazer no in-
teresse da comunidade. 

O fato, j que o povo continua dando o ' 
seu votó para apanhar, pra ser esquecido 
e usado. 

MEL.EITO VI S r A -t)0:1T111(51)0I4IS 

Dopois de multo tempo, o prefeito vi' 
siteu o patrimCinio no dia 13 de janoiro. 
Convidou O pov4oara una reonao no prj-
dio da escola, brido cada quem podia.i.,:er—
GunLar o que quisesse. 

Po.rguntaso soi)re professor para os rau 
nos do 4.9  ano, disse qu) ora para saber o • 
numero do alunos, mandar oara o secreta- 
rio do édeucaç7).e, que tinha professor pa- 

Os pais que podiam, t i.,.arau, seus filhos 
para estudar fora. 	7 alunos se arrisca- n  
mm a estudar no ginásio da Pirar?. nu. os . 	 h ao sao rounioes socicu_s, cora- auterida--- : 

jovens estão aoroveitando pra estudar lá, 	da c r mel-cc.:daria que vem da .ao rjii7 30.  

o• a, 
• 

à. 

( 

,,t.••• 	D.' C.!. 
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COMISSZO DA COIISPRUÇI) DA IGREJA NOVA 

. 	. 
Foi formada uma comisso pra organizar a 

onstruçao da Iareja nova, ainda esta ano, 
".'que a Igreja velha nao ta aguentando mais. 
Depois do se reunir e discutir o assunto, 

oleira tarefa foi fazer um levantamnnto 
ra saber do todos' se era de gosto ou na, 
enstruir a Igreja. Pelo resultado, a popula-
Zo está*  do acordo e ato se comprometeu dar 
witos dias de serviço. 

Para a construça Ã *tem muito material 
:amarado : telha, alvenaria, madeira: serrada 
3 atj um Pouco de diahoiro no Banco. 

A Comisso escreveu tambjm uma carta pro 
jj;SPO Pedro,pedindo uma ajuda para a constru-
-ao. 

Essa IarroÀa vai ser a Ca  aa do Povo, por 
aso todos tao convidados pra dar a sua ajuda. 

aando caça agasalho na necessidade e jogado 
3 um lado para outro. SO mesmo os pobres sa-
3m agasalhar os pobres. For ao caso do pea 
Je apdou o casal •precisado. 
' Alo, jovens de Sia 1ix, a Pziscoa tj. ai 
3SM0, a a.0 nt o espera vock";s outra 'vez: 

• Jtot, 	aaortar.o atorro da estrada da j 	a., cortadi'es osta Ger MON' i;!101 . 	tO 

(i ajudar na coastruça da nonto cio rio . . to osto ano. Toda sono2na :-...° retinem a e.. ...- 

3s Pont°3 )  mau isao so no vorao
.
. A profoi- 	''..,,hun o documento "Exiguncias Criats Para .. 	 Á, . 

ra ja tem um caninha° basculant° e um trator' yaa Ordem Polltica", o alguns pontoa ira- • 
, - 

aho quo 'podo ajudar.. 	 . . . ...portanto:: de saticlo. 	• , 
Encarregou algumas posaaas para roçar o • , 	Agora, ja procuraram um *lote na rua pe. 

	

, 	- 
to daa ruas e .ra construir a Casa das Comadres. Ja es- a 'campo clo aviao.• 

t-ao do olho nos aclebos e na madeira roli- O povo ficou contento com a visita do pro- 
ito, elo andou em muitas casas o.  isso elo 	ça da Igroja. velha. 	, 

O ma_is ialportante, e que as comadres' 
o fazia desde a era das oleiças. a 
Todo mundo espera quo volto mais vozes o 
rapra o aroMetido. • 
•.: 	la 1.:Htt a

-; 
 I 

! 	• !' 	.!!!H, 
•A 	t TRO•o, P130'..3 "!TO' GT01.1 MUITO 
,----a t'' 	• '1'''i 	•I; ' a .1, 	!i! 	I.  :1 	' , 	• 	' 	- ' 
• .' t• •i 	. 

[P .'ti* 	l' 	• 1 0 pOvo daqui do o ir.po as l 	o 	nunca se es 
I 

taccu da noite do 31 de dezembro. 
'nossa noite, ,Um,•grupo de rapazes e moças 
t Clube de aJovens.de  S'áo Pjlix do Araaalaia, 
io passar uma peça de teatro que fala sobro 
Natal de 1978.. 	• 	 . 

A' Igreja ficou lotadinha, atei de gente que 
.aca ia; -e todo mundo ficou gostando daquela 
tpâthiada. i jia.. Gostaram do teatro, de noria 
)1•ffillkuele buchá̂o e de Josj, um cara despe. - 
lado*  . 	 • 	a 

5 
O teatro mostrou muito bem q112 a vida do 

:sal pobre e feita de muito sofrimento e que,a 

••••• •I • Ar •• 	• • ••• 

. 	• 

	Lx 

Jos dias 14 e 15 de janeiro, bastante 
avexado, chegou aqui o Raimundo ..'oriaocau 
o presidente do Sindicato dos'Trabalaja-
res Ruvais de Santa Tereziaha. 

O comaanheiro voio fazor uaa visita e 
trazer um pouco da sua experiencia, aaimen 
do os • cempaziaairos • daqui, para c ontiauarj 
na luta e na unia.: 

Ele deu . a idjia de formar logo a dire-
toria arovisgria. Conversou caia o pessoal 
as duas noites que _aqui eSteve._ _. _ ___.__ _ 
. 	Durante o dia, 'visitava os companhei-
ros em suas casas. Todo mundo ficou aais 
esclarecido e.  milito Satisfeito quando ele 
passou uor aqui. 

Seguindo a orientaça do Muriçoca, foi 
eleita a diretoria provisjria por ,9 vo-
tas contra 5. . Essa diretoria jj se aovi-
monta e'visitou Azulona. Gameleira c San-
ta Cruz. 

Tambjra oscroveu carta para os compa - 
nheiros de Santo Antonio, pedindo pra mar-
car um encontro lja 

4 arjxima etaPa j - 
pelada pra fundaçao, 

.inverna muito forte, 
i- pelo r•ies do maio. 
t 	É bom 2ile nos outros patrimOnioa, ; 
. colegas vao se organizaadO o tonando 
dos aue querem participar. . 

• r • 	Sj mesmo quando os companheiros 50 uni-
rem j que•vao conseguir os 3011.9 direitos. • 

to se representando 
aio: Existe delas na 

I no Grupo 4ao vorada 
c a 'ar" -cai a da 

fonadra, 
l v  ( • 

, 
.---z--.,....-,/'' 

' 	''` ‘10,.. 

PELOS SEUS DIREITOS 
•••• 	 41.••••41,  ff 11.,  

SII1DICATO A UNI7.0 DOS TRAEAa.:AWRES 

A 

na vida do patrimo-
Comisaa da Ijreja, 
e atj no Sindj_ra-ato, 
diretoria ur otaisj?-' a 

ir organizando a pa-
Iaso, por aotivo do 
so pudera aar feito 

nota 
03 

• 
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". A ESCOLA DE SPANTA Th.11E1.621A 

• 	 riM••••••••••••••••••••••• 

O povo .do Santa Terozinha está revoltado 'comt Diretoria da Escola o quer quo ela se-
ja mudada. EMAIICIPM)7:0, o jornalzinho do CoMitC Pro-Emancipaçado Santa Terezini•La., no ::,ou 
atiMoro .do março, conta como esta as coisas. Alvorada transcreve do EMANCIPLÇO o seguinte 

"Dia 24 do Sovereiro, chogaram a Santa Terezinha .3 fuacionjrios da Secretaria de Edu.- 

caço,• Àwdolos, o sr. Lrilson, delegado do ensino da Barra, para dar resposta ao abáixo-
assinado dos pais do alunos que exigia a salda da atual diretoria da escola estadual. 

Esses senhores chegaram e'fugiram vergonhosamonte, com modo do converoar com o povo,_ 
daescutilr asVordades do povo. 

2 	 .;••• n a,11 .)COla Estadual do 12  Ggau do Santa Torezinha virou um problema de polltica. 
Sc;, entra na . escola como profewr; quem . estiver ligado a' ..t.itEijia  

hi4jria. 	 . • 	 • , ,r-• 
L 11.  Afalts.1.docaPbeidade aparecou doso o começo. E no ano passado, quando o secreUrid::' 

NeroS.Costa babou o 31.1.11M Jonas, quem o ajudou foi a-prjprio estado, pois foi um 
.aviao*do oJhado, que veio ate aqui. para lhe:dar fuga. E o aluno jogado numa cama, sem poder 
se-movinentarfestando paralltico atj hoje. E o secretario, autor, do crime, ficou recebendo 
cada mes o Seu saljrio da Secretaria da ZducaçZo. Mas a histjria no para ai. 
• No começo deste ano, Cleomenes Neres Gosta, ima do antigo socretjrio, vai a Barra e 

;Itravjs dos seus padrinhos polibicos consegue a nomeaçSo do Vice-Diretor. E chegou de2itin-
oo D.Alzira„ dando como motivo que ela neiio áárvia para o trabalho por conta da queda com a 
lata d'jgua, quando ora obrigada junto com D. Norberta, zeladora, a buscar  Égua mais de 

uctros de distancia. E .para espanto de todos, a prOfessora Regina Borela, reconhecida . 
Wor todos como a melhor professora, nao foi contratada. 

110 dia 18, numa reunia de pais, ficou clara a revolta de todos diante desses absur-
a. .Q.1 abaixo-assinado com 12 assinaturas j levado a secretaria, pela sra. •i"parecida E-
ïeitas representando os pais. D. Aparecida levou cm frente sua tarefa. Falou com o secré- 
. • tario, peido soluça())  solicitando que algum viesse pára conhecer a situaçao deuerto. 

conseguiu. 
Num avia fretado pelo estado por 27 mil cruzeiros, chega D. Aparecida e os funcionj- 

:Aosmandadoí, pelo sócretjrio, quo'garantiu .4-ye oleS.víriAn conhecer a situaça c conversar 
. os pais. _ . 	. 	 • 
• Mas isso nao aconteceu o mais uma vez o povo foi enganado. Esses funcionarios, convo-

cados polos pais, atra-yes do abaixo-assinado, fazem uma rounio corÁ a direça da escola, e 
oom ouvir ninguem do poVo, gozando da cara . do Povo, saem do Santa Tcrezinha, sem liar a me-
nor satisfaça aos pais. Esto 6-o nosso Estado. lissiu funciona a Educaç'jo de nosso moio. 
• .0s.  pais,com muita raza esta mais revoltados hojo do que antes e sua revolta j uSta. 

Mas na vamos esquecer que esses funcionários representem o Secretário da Educaçaoa _ 	_ 
essas as nossas autoridades. - 	 " 
Quando que o Mato Grosso ser a um estado civilizado? • 

FAZEI REUNIXO 
•••••••••••~1/•• 

•.:Ei''01.VÉT0 DE UMA KIE DE FAIdLI,A. DE SANTA TERF2IMIA 
••• 

• Ana conta pra lavorada os acontecimentos sobro a escola 0 dá o 'sou depoimento: 

.uDia 7 do fevereiro de 1979 foi feita a rouni26 do 	do.  ano cscolar. Nesta rou 
; ..'.71o, muitos pais u alunos só revoltaram, quando fa.calil aprésontados os profossoros o a 
,..orossora Regina nSo cotava no moio dos que iam dar aulas..Enta, os paia perguntaram: 
or mo Rejina dão ia lecionar? Rosr.oadorem que ela tinha sido domitida. Nesta hora, 

tanto os puis como 03 alunos so revoltarám. 
Muitos fizoram sua contribui4o o D. Aparecida foi pra Ouinbrl levar o abaixo:,ascinaao 
pais.consoguiu 	 ..;-e;).rusontt.u...1.;es i.),:tra conhecer nossos probloium. o . 

•••• 
• 

•, 
,••••""- a. a/ 

G' 
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 • 
2 ""S" ...A.Wat; ..710, OS pais Na noite do dia 24, depois da fuga dos funáionarios da S3Cr  

Vierem sua reunrãe mesmO seu a presença deles. O prefeito do Luciala esteve presento e 
todo o apoio ao povo. 
E muita gente falou, mostrando sua revolta por conta do desprezo com que o povo j tra- 

tado e mostrando que na vai se abaixar diante do ningujm.. O prefeito garantiu abrir uma 
...sacia Municipal se dentro de 90 dias q problema da escola no estiver resolvido. -.c.: o povo 
çotii todo ativo. . 

A-maior parto dos pais tirou seus filhos da escola, enquanto nn melhorar a situaç50. 
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) 	o ,..; i 	110 	• 	! 	!! 	il 	• 	 - ' • 	- 
l'alarar.f.para dona Aparocida que fiZO:j30 o convito a todos os pais para a rouniSo Is 7 • 
horas da noite nO Ginjal°. Estavam todos combinadoà o preparados para aparecer nesta 'acra. 

Mas, sabe o que aconteceu? Usaram osca dirotoria e ossos repro4entantes de ve,lagran-
do covordia. Amontoou todos na casa do sou•Datista; cio pega todo 0:3Co. pessoal, lova para 
b ginásio, oculto da populaçSo; se assim, eles conversaria com esses reprosontantes Mas 
eles, para mostrar sua educaçSo, nSo teriam tomado nossa frente com toda essa mentira. Es- 
ao que eles fizeram j de gente cretina. 	 ,. . 	 • 

Se eles na tivessem medo que nosso problema seria resolvido, elos seriwa os primei-
ros á nos ajudar a fazer essa rouniSo, para sabor ,quem estaria dirito e quem estaria er-
rado.N7lo e•pc!or escondido o conversar oculto. Nos no fazemos nada escondido. no dia da •  
revolt:i p? Pinacto •nos falamos logo na cara, que iamos fazer um abaixo-assinado, como fi- o .. 	$ 

. 7.e.,•;104:  ,:•. 1•:,..;,'Io . . • I  : 	! I • ., 	. 

	

.; 	I, 	' 	! 
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. 	i .i 	. 	-.. 

	

. 	. 	• 	, 	• 1 	.. ,1  
.1 	Seu'liatistia:falou que sempre espera o Canuto por seu nome.  no Alvorada, que elo 
!cher fazer sua:càMa.•:Acora, chegou a oportunidade, sou nome cata ocupando Alvorada, com 
YoÀS0. Mas nSo'ipi O'Canuto que colocou, sii.o.. Foi edta mSá do familia &li-:,,Lo apavorou- 
.:31'e cozi a sua falsidade.' Aqui, paro com minha histeria. 	• • 	 • 	• 

' : !o: 	• 	. 
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POVO•gUE SE RESPEITA É POVO RESPEITADO 

1101—":1:Codearol'om dezembro, Cercou uma estrada: que levava ,;.s roças do gz_51-11s moradores do 
Santa Terczinha. Foram feitas muitas reclamaç5os e a cerca continuou no lugar. Mas a paci-
eacia do povo tambom acaba. E nu::1 dia, a córca amanhoce-a cortada. 

Desta voz, a Codeara reagiu diferente Foi chamar CoaceiçSo e -iria perguntou onde que-
ria que a estrada ficasse e *lho pediu licença para . abrir um colchete onde a cerca foi cor-
tada. E ofereceram muita coisa; 

É gente, po. pes 	 j 
A Codeaim ja.conlwco-o povo o cabo que o povo demora, 
mas ago. 	 • 

ASSEMBLÉIAS 

io final de janeiro roi realizada a Assembleia dn. UNICAS para prectaçSó de•contas e 
elciçSo da nova diretoria. Foi eleita presidente, dora Eva Pereira dà Silva. 

..Tambem o ComitCs: Prj-Emancipaç7o de Santa Torezinha realizou sua Assembleia ?ara premi 
cher, cargos vagos na diretoria. I•esta - Assembljia, foi decidido que se _faria U2 ao.rassi 

elo ao senhor govornador, pedindo a instalaçSo do energia elétrica em Santa Terezinhc,. - 
E a 25 de fevereiro foi roalizada a Assembleia Ca Cooperativa Mista do Ararfuaia, para 

prestaçao anual de contas. 
•• 

AGORA JÁ TEM CaTSEUI0 D.E r.us E ',IESTRES 
•.• 	• o. 	..••••• ...•-•••••• 	 ....em 

Finalmente, em Luciara, Co constituiu 
CO todas as escolas do pais. O imoortante, 
pais talar conta dà Escola do seus filhos, 
ter e para agiri •  

AINDA A, GLEDA DO MEXICANO 

o Conselho 
j que esse 
juntamente 

de Pais o Vestres, que e obrigaçSo 
Conselho funcione é sirvc, para os 
com os professores. Conselho 6 para 

   

• 

    

O prefeito Co Luciara estava esses dias, comunicando aos interessados, ouo agora, no 
dia 2 do março, viria i'o povo do dono" dessas terras que chamam de Gleba do Mo::icano.Dicia 
o prefeito que agora era para ceda posseiro comprar mesmo sua torra, com financiaaento. E 
otio so nSo compresso, ficaria sem. 	• 	• 	 . . _ 

OS 70 posseiros que moram nesoa Gleba pensam do outro modo. rolo menoo,unitss deles. 
r.lcs sabem que financiunento no j para pobre. Sabem, sobretudo, que a terra jr1 e deles: 
nvo omonto por diroito do posso,. mas tambem por direito do usucapiSo,'Pois tem possuiroc 
lá, com mais do 20 o ato 30 anos. • '• . 

So continuam unidos o teimando no aerviço, ranguern podo tirálos'dessa terra. 

 

,•• 

 

• lo 



p66.531 i).,9(4V.2to 

LUGIl•IU1 JÁ MI S-111D 	 11 
4,..•••• 

A ParOquia do llonsa Senhora das Graças, do Guifslia, na Vila Operjria, endo a rrolazia 
tom muitos bons-  amigos, deu do prosento o seu Sino para a Igreja do Nosoa rnhora das Gra-
ças, do Luciara. E a Igreja nova e bom zolada dooLuelara jzi tem ó : ;ou sino. 

Possoal, 6 para estar mais acordados, no? pura escutar sempro.a voz do Dous o a voz 
da comunidado, que o sino roprosonta... 

COPLAGF_Iv. E.SOrilliEJO DOS NOSSOS t1DIOS 

Q11.2:joy_ante d,o,..rurvA.d Fj.À.op,tpl.P.a,rbpApo  onixe o Rio das onixe ; 	e a estrada do Bar- 
ra para SS'o Fjlix, 	ten sabido defender. o seu direito'e ectZo L;anhando a questa.o. j,oesar 
idos,eros..culpados da prjpria.FluAI, que entregou porto doscas torras as Fazendas. 	'. 

UtU'OLIUVe.4los compreender Como 6 justo-qe_os Xavanto exijam o que.  C-  seu o os possei-
..ros;tievem k.45i.ndor deles .o exounlo do coragem. razendoiro,e.  grilairo podem falar outra 
coi,,

4s
a. Mas•oii diroito o.  mesmo dos indios.. i• • 	. 	;: . i•• . 	. 	. . : . 	, 	 .• - 	. 	• ' ! • • 	•• 	- 	e 

'. NoHfim cic0i.no.de  1970 era o prazo 'pra demarcar todas as reservas dos povos indienás 
, 

(-1(:) Dra3il, e a.  FuN.Ard£5.0 cumpriu o seu dever. Entra°, os índios fazem lei com toda razZ:o. • 
i. 
i 	_ DJ 'outra parto, devemos lamentar mais um fato triste que mostram como os vícios de 
'nossa eivilizaçn prejudicam aos índios. Dois Karajg: - um da Macájba e •outro da Larra do 
Tapirap.- morreram afogados recontementes,por causa da puna: a desgraçada pinga da.inte- , 
graça° nacional.......Karaja morrer afogado, o como morrer afogado peixel 

Ile Os que vem acompanhando com interesse á política do governo para tp.- íãdics, soguem 
1  eOcuoadw com a.tal de "EmancinarZo O projeto continua na toca, o governo no desiste: 
Parece que estt'l preparando novamente o projeto, ajeitado, mas sempre de grande prejulzc 
para os índios. 

lanchar as aldeias e as tribos e os índios 
.. -is estradas o 'a beira das cidade..,. 

Índio tem r, direito e preciso de possuir sua terra de viver na sua aldeia com 
o 	

/ i 
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c. 	 o 
Bananal, por c,Ik7,a_danenentez.. Este ano, 

enchente tem sido maior e porque ja suo tres anos seguidos. O 
„ 

povo isolado, vivendo nos torres, enfiado nos jiraus. As roças pilhando, o Gado mor- 
-  

ondo atolado .E praga de mosquito que nao tem filho de Deus que aguente. 
0110 	A isso tudo, se ajunta a insegurança em que vive sempre o povo tcri da Ilha. 

vexado que o primeiro direito, na Ilha, 6.  dos índios, e esse direitdeve ser respei-
tado sempre. iias o governo do Brasil no pode se esquecer desses 10 ou 12 mil brasi-
leiros no indios, que cstao nessa ilha, sem garantia, sem titulo, sem posse, vindos 
do Nordeste ou do Gois, muitas vezes tocados pelas fazendas e que no podem vir pa- 

- 

ra'oste ;lato G3.4osso, porque aqui tambjm as fazendas tomaram tudo. 
O pior do tudo, (ç que esse povo da Ilha, paga imposto ...a FUNAI, pelo gado, pelo 

aramo, pelas casas. So esse ano passado, segundo declaraçoeu dos propriou ficais, a 
FUN:LI tirou da Ilha com esses impostos mais de 2 bilhoes. E.o imposto subiu de 26 
que era em 1978 para 32 cruzeiros, apertando mais a vida desse povo. 

Uma noticia alegro e que agora vai ter -equipo pastoral morando na Ilha: o padre 

Faliero e a professora nargarida. O padre Fa mais o bispo Pedro estiveram.  IA em feve-
roiro. A equipo ter sua rocidencia em S7i.o JoSo do Javae, mas atonder a'Ilha toda, 
tirando essas banda que ficam mais porto de Sao Felix, Luciara e Santa Terezinna. 

_A prefeitura de Formoso do araguaia oaroce que vai dar apoio firmo ts escolas da 

Ilha.Procisa. A estrada j chegou ao rio Formoso C a ponto sobre o rio est na metade 

Essa estrada o mito esporada, mas se atravessar a Ilha toda, ai a Coisa ja muda 

na estrada, quo entusiasma a todos, vai oxiar 
lha do Bananal. Porque as grandos fasondan,os 

.aoabaro no apodorando da Ilha do Bananal. Os 
mais atingidoo poloo.vicios e coblça Co 4,sr:i 
E quom vai pagar o pato soro como sompro, co 

. )la Ilha moram. 

'graves problemas para as aldeias da I- 
eolonizvdóros financiados e os turistas 

Í ndios 
• 

Karajn o Javae ficarao ainda 
e cm itenoe firmeza em sus terras. 
poqaenos: os índiou'e os oertanejos que 

, 
Se o'Indio e emancipado, facilmente os grandes tirarao terras 	 vao se 

se iornarao peoes e atC vaabundos,por 

seu povo, ode ser livre c respeitado como•fndio. 

NOTÍCIAS TRISTES E ALEGRES Dâ ILHA DO BA.1,4AA:11 

. Todos sabemos como fica a- Ilha do 
pior 2.inda, porque a 

••• 
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!USADO DE SOFRER, O POVO DZIMBOU O REI 

iodo Ira, .foi,o Povo. O Ira, antiga Per- 
0:iPaiSdallisia, muito rico,um dos ; 1. 

naiorq
.4
d prodUtores•de petrOleo do mundo. 	// 11 	• 	• 
Povo - o.mUito pobro. A rie'leza toda 

k\.:(  nasmaos, do alguns, os donos do po - 
trole° o o governo. 

Esta situaçao ficou pior desde 
lao,o. rei do,Ira; Reza Pahlevi, começou a 

.- rseguir o Povo. Isso aconteceu em 1953. 
41. 

O Povo nao sofreu calado, nao . 
1110em 1963, numa revolta do Povo, o exer 

to matou 10 mil pessoas. Outra revolta 
ioi a dos estudantes, em 1967, com 	mais 
le mil mortos. 

• Desde essa Cpoca, o Povo eratra 
tado,a ponta de fuzil. E como o rei era 
Tuito rico, comprou aos Americanos as me-

. 
lloros armas para seu exercito. O exercito do Ir.j, ficou famoso por ser um dos exerci- 

do mundo. Por isso tambri, uM dos mais violentos. 'LiSs melhor armados 
' Qualquer uma pessoa que fizesse oposiçao ao rei, era perseguida, morta ou 

banida do pais. 
Uma dessas -pessoas banidas foi o ayathol Khomeini, um líder religioso mu- 

e 
çulmano. Vivia na França sem poder voltar a seu pais, ha 

muito religioso e nao aceitava que o seu chefe ficasse 
, Povo. No começo de 1978 o Povo fez varias greves para 

muitos anos. No Ira., o Povo 
exilado, fora do pais, longe 
pedir que o Khomeini voltas- 

liro Ira. O rei reprimia violentamente essas greves todas. 
• em setembro de 78, o Povo exigiu de uma vez a 

Khomeini. O exCroito assassinou milhares de pessoas. O Povo 

e salda do rei e a volta do 
ainda se revoltou mais. 

Em outubro, o Povo exigiu o fim da monarquia ou governo do rei. NOV03 massacres. 
Entao os trabalhadores do pctroleo fizeram gravo apoiando a revolta do Povoe. 

Aao teve jeito, o rei alandonou o pais em janeiro do 1979, mas deixou um governo nome-
ado por ele, para manter tudo do mesmo jeito. 

Ai, o chefe religioso Khomeini voltou ao Ira e, junto com o Povo, derrubou 
esse governo e proclamou o Ira como Republica Nuçulmana. O primeiro passo j.  foi dado. 
O Povo ganhou essa vitOria. Falta agora o Povo mesmo fazer o seu governos um governo 
popular do verdade, em que as muitas riquezas do pais sejam distribuidas para todos 
por igual. Porque, que negOcio j.) esse: Pais rico e Povo pobre...? ' 

4 
ESSES NINISTROS DO NOVO GOVERNO.. .1 

O srosidonto nomeado do Brasil, general Joao Batista Figueirodo, ja esco - 
lheu ou SOUS ministros. Todo mundo aguardava novidades, algumas mudanças que trouxos-
sem esperança do melhora. A surpresa foi uma decepçao. Nos Ninisterios de maior impor 
tanoia na arca economical  política e social colocou gente do governos.anteriores 2  to-
dos eles acusados do muita corrupçao. Por isso a gente no • acredita que esse governo 
novo soja a favor do povo brasiloiro, No dr.). para norenitar. E so ler os jornais. 

, 	 i( Desta vez quem derrubou o gover- / <, ,  

\-1  ep O O 
on  

f‘51 	4)) 
4 

o./ 
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portos,' aa, Goerno Mediei o vai para o Ministerio do Interior. Dizem que ficou rico 
, som i at parcrintdp que recebia por debaixo do pano. Petgnio Portella oarri o Miniotro 
... ..1 i 	w - 	., i •-, , 	: 
:da.a.  lu Auando presidente do Senado, deu a idj!ia do "pote'de abril"., . que 

,i 	.: "Iii:', :1 	 . • 
Oiacabpu coia:asl'éloiçoes para Governador o. trouxe outras medidas: arbitrarias. Diz que 

.*Ita9. fljUdr.taaberturaodemocratitca. Sera? 	 . , 	 . 
. 	1 

 
,De qal!quer maneira, nada muda pro povo. O aperreio continua. O de comer ca- 

. 
i 

da, dia aumenta mais.. O Povo n'àe tem mais terra para trabalhar, no tem emprego, ne 
tem. begurança pi-a cuidar dos filhos. Desses Ministros 

• 

• 
e 	1 

' • ,j 	

13 

. O :nral Golbery, miniatrp-chofo do Gabinete Civil, foi prosidento do uma . 
ffultinacional, acusado de corrupç 	 s ao ato por um outro.  general, seu colega. Simonon, 
que era ginistro da Fazenda, no GoVorno Goisel, e vai ficar na.  ;¡ecretaria do Planeja-
mento, g . acusado da sabida do custo de vida. Delfim Hutt°,  que foi Ministro da Fazen- 
da, no Governo. Medici, vai para o MiniotOrio .da Agricultura. Ele ta.nUm 	acusado do 
corrup4o. Enganou o Povo no aumento do salb..rio minimo. Entregou o pais aos grupoa es 
trangeiros, vendeu as torras para eles. Agora, na .1gricultura, o que neg quef vai a: 
zer? Ele diz que.  vai s(5 ajudar a quem tem dinheiro. Andreazza foi Ministro dos Trans-! • 

• t 	I 	• 	.• 	• 	' 	1:1 	.„ • , 	• • 

e ai...1 'o Povo mesmo nao pode 
Pe. 

erar nada.
aa  

001 PADRE E QUATRO RAPAZES, 
NÁRTIRES EM EL SALVADOR 

Diz que Puebla lembrou s os muitos martircs da America Latina, tantos 
milhares de assassinados e torturados, nesse nossa Continente, por causa dc Evange-
.1ho,.por causa da Justiça e da Libertaçao. Se foi assim, esse foi um grande pecado de 
Puebla...1 

NosIsim queremos lembrar sempre aqueles que, como Jesus Cristo, sabem dar a 
.vida por Deus e pelos irmo. No foi o proprio JeSus que disse que dar a vida pelos 
irmos e "a maior prova de amor"? 

• Ainda nas vesperan da Conferencia de Puebla, no dia 19 de janeirol .foram ao 

sasinados, pela Policia e pelo Exercito, numa Casa de Oraçao de EL SALVADOR (Centro-
Ame:rica), o Padre Octavio Ortiz Luna e os rapazes Argel, carpinteiro,de 22 anos; Da-
vid Alberto, estudante, de 15; Jorge Alberto, eletricista e estudante, de 22; Roberto  
antonio, estudante, de 15.  
• O Governo de El Salvador, ditador e perseguidor do Povo 63a igrej-a,- qüiS-----  

illganar o Povo dizendo que esses mortos oram subversivos...,.mwi Povo salvadorenho 

n o acr2ditgu nessa mentira covarde. Vinte mil pessoas se ajuntaram, no dia seguinte, 
ao redor dos 5 MÁRTIRES, para rezar, cantar e escutar . a palavra corajosa do Arcabispo 
Homero. O pastor protestante, Jorge liara, em noma do Censelho Mundial das Igrojas,se 
uniu ao luto o "7a, alegria subversiva" dos salvadorenhos que sabem -disse ele- que co-
nes seus mortos no acabaram. matados mas ganharam Vida Eterna. 

O sanguo dos Eartires o sempre semente do melhores cristos. Sejam exemplo 

o força para nos esses novos martires da America U,tina. 

AS ENCHENTES 

regiao invadiram a cidade de s50 F1ix, outros patrimC;nioc o muitas lavouras e.pas 
maior enchente desde 1926. Muitas faelilias ficaram desabrigadas, en-

ta do serviço è.  maior do que o normal. Dificultados os transportes, c a-
cofre cortes. A estrada Barra/3o FOliX eat& donde o ragu de janeiro. As 

chegam mais.poucao. e sobem muito do preço. Tem taAb7Jm os que aprovoitam 

para explorar... 
Si'. profeito, preocupado com a corto de seu Povo, apelou .7ta Autoridades 

Ciiaha mandou vacinas contra tifo c mantimentos. Os.mantimentou CO pon 

, para ao procisoos do.rovo 	 aa  

triste 0-que 	 eonn 1.11:11:1:; Gal..ais, Bailia e E:T.i.rito Santo 

ttn aldo ainda maio violentas 6 i'„nr,uom f.ló.ita i nublara do defiabricndou 
:AMORADA, qm outro ntimoro, expl:d'ari 03000 aconteciam; das enchentoo• 

	. Neste ano, c ja sao tresuegudos, as acuas do Araguaia e outros rios 

Oa 
tagons. Foi 
quanto a fal 
bastecimento 

mercadorias 
da situnn 

O 
oompotenton. 

000, o obra 
O 

as onchontos 
o do Met4ton. 
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V R /9 do /e 
Tambjn„ queremoájnos defender 
dossos falsos lar:ondeirds, 
que no nosso 

• Se trata de grileiros. 

Compadro, eu vou lhe dizer 
um caso bem esclarecido: 
nem governo federal, nem estadual, 
nom deputado, 
no desonvolve os proble!m 
dos lavrador brasileiro. 

, 	. Acho, compadre, com certeza ,  
:vai ser resolvido o problema 
'com um candidato inesquocido 
da humanidade. 

• 

Eu sou cdmo rolggio: 
quando atrasa, nao me adianta. 
Trabalho pro tubarao 
a fim do mo passar manta; 
Sou atrevido, rias no esmorecido; 
civr.'rento qualquer barranco. 
Nrachoquoi Fazendeiro j como grvoro, 
que muito .= atrapalha; 

,fica no moio, da roça, 
do Vez en: qw,Liu.o solta uri galho, 
como, 	tenho.  dito. • 	, 

:j 
1 .,o:nos:: fica!71OSWeolhos fechaeqs 
le a'boca abd,rba:cómo arutau, 	' 
pagando 'mosquito, 

.vamos ser. atacOosfcom certeza; 
H'ldepoib vanos gritar aflitos. 

bem: dormindo de botina, 
:o tubarao cerca o nosso destino. 
Depois, ngs vamos gritar para quem? 

"prense entZo cada um: vamos nos reunir, 
'formar um diretgrio igual; , 
as vezes nos podemos 'apelar 
'pelo Governo federal, 

Mas nada está' resolvendo. 
A luta continua a mesma 
e o.  posseiro' continua sofrendo. 
Por isso, na cidade 
existe ladra() e desordeiro, 
Porque o lavrador no tem apoio, 
como tinha de promeiro. 
Vai trabalhar e.  no Pode. 	• 
O tubarao vai atacar. 
O certo j pra cidade mudar, 
viver de matar e roubar. 

Mas, deixando esse assunto pra trs,- 
eu penso comigo mesmo: 
vou falar com o meu compadrã 
para entrar em entendimento: 
chamar os nossos amigos 
o a nwsa familia toda; ela grande, 
pois somos mais de 150, 
considerados familia brasileira. 
liztvg compadre? 

É; somos esse Inl,aero do fanilias, 
moradores na Canabrava, 
irmaos carnais e esuirituais 
porque todos nos somos eristaos, 
sonos todos brasileiros.- 
Provemos com os nossos documentos. - 
Vamos fazer um podido 
ao nosso governodor, 
pra ter collyaixilo do nas. 

Ngs podo todos em fila, 
por no caber no sa17to; 
Tamos todos no terreiro, 
arrecla.oando sobro o apóio 
dos lavrodor brasileiro.  

- Compadre, quando esse candidato 
!for eleito no coraçZto 
de todos os brasileiros, 

o 'vai ser resolvidos 
o os problemas do Drasil. 

Esse candidato o cminecido: 
.Jesus Cris,.,o, Rei dos Reis. 
Sabe disso? 
Esta.j a nossa derrràeira Espora:Iça. 

( Do Um posseiro da 17oonabrava ) 

•••----- 

• 

• 

„.. 

• • 
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rasaldáliga 
f alará sobre 
a Amazônia 

Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São 
Félix do Araguaia e autor de diversos 
livros, inclusive o best-seller "Creio na 
Justiça e na Liberdade", estará no Di-
retório Central dos Estudantes no pró-
ximo dia quatro, às 20 horas. Ali, ele 
debaterá o tema "A questão da Ama-
zônia". 

JERCINIMO SANTANA 
Do debate, também na condição de 

convidado especial, participará o de-
putado federal Jerônimo Santana, do 
MDB do Território Federal de Rondônia. 
Esse tema, ao lado da luta pela anistia, 
foi escolhido pela Comissão Nacional Pró-
União Nacional dos Estudantes para ser 
dissecado em todas as universidades 
brasileiras. 

Já a partir da próxima segunda-feira, 
serão distribuídos aos universitários tex-
tos referentes aos problemas gerais da 
Amazônia. O objetivo é oferecer subsídios 
aos alunos para que haja maior parti-
cipação nos debates. 

fi C Pç PuLA "' 
2 g)eb A ct crê que Amazônia 

já está perdida 
Para D. Pedro Casaldáliga, a Amazônia 

não está só ameaçada — "está perdida". 
O Bispo de São Félix do Araguaia acha 
que reformas econômicas, sociais ou 
mesmo agrárias não são suficientes para 
minimizar os transtornos que se tem 
verificado naquela região: "É preciso que 
aconteça uma reforma política radical". 
D. Pedro vive os problemas dos opri-
midos da região, participa com eles no 
seu dia-a-dia e com base nessas ex-
periências fez uma série de denúncias, 
mostrando que até mesmo entre a es-
trutura administrativa pode ser detectado 
o comprometimento de determinadas 
pessoas, que se adaptam ao sistema, 
quando deveriam transformá-lo. Delfim 
Neto, o atual ministro da Agricultura, é 
um dos maiores acionistas de uma das 
multinacionais que vêm assolando o 
pais: a Bordon. O tema foi discutido no 
Diretório Central dos Estudantes, no 
primeiro de uma série de debates. D. 

asaldáliga aceitou o convite para in-
Jgrar o Comitê Goiano pela Anistia. 

PÁGINA 15 

Poia.,Qcvt. G 6 0'1. }g 

Dc rn Casaldáliga 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Fundação Nacional do índio - FUNAI 
7.a Delegacia Regional 

Oficio 11.2  f) 	.DR/79 
	 Em o6.04.79 

Do 	Delegado Regional 
Ao 	Sr, Assessor de Segurança e Informaçrges 
Assunto Recorte de jornal "0 POPULAR" - remete 

Senhor Assessor 

Em anexo e para exame dessa Assessoria, es-
tamos remetendo recorte de jornal "O POPULAR", editado nesta Capj 
tal, enfocando o debate estudantil a que esteve presente o Bispo 
de São Felix do Araguaia-MT. 

Este titular se f'éz presente no referido NI 
centre, podendo informar que a matéria publicada C uma síntese de 
que foi discutido . 

Cabe-nos informar ainda que o Bispo de São 
Felix, referindo-se ao Exmo. Sr. Presidente da FUNAI, Dr. Adhemar 
Ribeiro da Silva,afirmou que "dados estio sendo levantados sobre 
o novo Presidente da FUNAI e que brevemente ,serão publicados pela 
imprensa Nacional", dando à's suas palavr um tom depreciativo e 
ameaçador, provocando murmliries'na pia ia. 

diais 

U4A/1 , 11- , 0 44, 1-el• 

A D.tkag O'\),ANScli,NAMAAK 4‘,0 14,444-t- 

/WW(I 

Atvere Eseetes Caldas 
~ser Chefe da ASI ¡FUNAI 

ações ,  

Dei. Reg. 
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Coordenação Regional do Arquivo Nacional no DF- COREG 
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Notação: 

Fi,S3s't, PtQN. PSZ, 553, p,%95a)0286 

Dados do documento especial 

Característica: 

'“)kPf\ (,)•ts Or" (YY" Oãe)  

Conteúdo: 	

cLe_ orrL 

Localização: 

Dados da unidade de arquivamento de onde foi retirado o documento 

Obs: 

eurçmQ444o 
naw 

00.:15,titSoçã9, 



ps  s e-  5 3ip 

k 

- 

POLITICA /NACIONAL 10 DE J1 ILHO DE 1979 -- Página 
JORNAL DE BRAS 	L A 

Casaldáli a: o socialismo é a solução 
re,.. São Luis — A Igreja deve par-

ticipar do projeto socialista, porque 
não há terceira via entre o socialismo e 
o capitalismo. Mas o cristão, ao in- - gressar num partido ou movimento 
socialista, deve conservar seu espírito 
crítico e sua liberdade de opinião, pois 
seria um erro canonizar o socialismo 
ou considerar o projeto perfeito e 
definitivo do homem. 

outros países da América Latina, afir-
mou Casaldaliga. "Aqui, embora os 
defensores de uma revolução nas es-
truturas da sociedade ainda sejam 
minoritários metade do colégio dos 
bispos quer reformas sociais. Nos 
outros países, ao contrário, a maioria 
dos bispos ainda não compreendeu 
que a Igreja não pode ser algo diferen-
te e separado da sociedade, porque a 
Igreja e o povo de Deus no povo dos 
homens, e deve entrar em todos os 
projetos da humanidade. Nos países 
capitalistas, a tarefa do cristão deve 
ser lutar para a humanização do 
regime, por uma maior humildade, 
pelo fim do sectarismo ideológico, pela 
liberdade de crença e de opinião. Na 
política, o cristão deve ser o fermento 
e a consciência crítica da humanidade, 
à luz do evangelho", declarou , 

ABERTURA 

> 
5 o cc 

Dom Pedro quer que os cristãos rnantennam seu espírito critico den 

O bispo de São Felix do Araguaia. 
declarou ainda que a abertura pro-
movida pelo governo Figueiredo "foi 
ditada pelo próprio capitalismo inter-
nacional, que deseja limitar a sel-
vagem exploração dos povos do ter-
ceiro mundo e promover uma de-
mocracia formal que contenha a re-
volução". Casaldaliga disse que o con-
ceito de "democracia relativa" foi 
cunhado pela Comissão Trilateral, um 
organismo criado pelos líderes ca-
pitalistas da Europa Ocidental, Japão 
e Estados Unidos e que não corres-
ponde ás exigências básicas de nosso 
povo". 

Ainda segundo o bispo, a abertura 
que o regime brasileiro executa "com-
porta certas manifestações culturais, 
certa liberdade de imprensa e até mes-
mo partidos políticos radicais, atuan-
do sob controle, resumindo-se tudo 
numa espécie de folclorismo pseudo - 
democrático". Mas isso não impedirá 
disse, que a luta contra o regime con-
tinue, "pois os pobres, os deserda-
dos, vão progressivamente abrindo 
caminho na história, e nenhuma 
manobra tática do capitalismo im-
pedirá que derrubem as estruturas da 
opressão. Como exemplo, casaldaliga 
citou a guerra civil da Nicarágua, 
"onde o povo enfrenta uma Guarda 
Nacional superequipada pelos Es-
tados Unidos e está em vias de livrar--
se de urna das ditaduras mais san-
grentas do continente". 

A afirmação foi feita ontem em São 
Luis pelo bispo de São Felix ,clo 
Araguaia, dom Pedro Casaldaliga, 
após participar de um encontro 
promovido pelo Ceial (Centro E clesial 
para a America Latina) , um organis-
mo religioso italiano criado há 18 anos 
e que ja enviou cerca de 3.200 sacer-
dotes e leigos ao Brasil. Casaldaliga 
disse que o encontro reafirmou o com-
promisso do Ceial com os pobres e 
demonstrou que o principal entrave a 
uma pastoral libertadora no Brasil 
continua sendo "as próprias estru-
turas da Igreja, marcadas pelo tra-
dicionalismo , pelo conservadorismo e 
pelo excessivo juridicismo", ainda que 
pelo menos metade dos membros da 
CNBB seja "favorável as mudanças 
exigidas pela sociedade". 

O bispo de São Felix citou dois 
outros "impasses" identificados pelo 
Ceial: O cultural ( porque os sacer-
dotes italianos encontram no Nor-
te/Nordeste brasileiro um estilo de 
vida muito diferente do europeu e um 
povo retirante.  que adota formas 
próprias de religiosidade( e o político, 
'representado pela falta de formação 
politica do clero, num mundo marcado 
pela idustria". 

Em algumas regiões do Nordeste, 
disse, os sacerdotes europeus encon-
tram dificuldades imensas para 
trabalhar, citando como exemplo a 
diocese de Viana, no interior 
Maranhão, "onde a atuação do bispo 
Adalberto Paulo da Silva constitui 
uma verdadeira cruz para os cristãos 
comprometidos com os humildes". 
Observou que a nomeação de dom 
Adalberto, contra a vontade da 
maioria do prebistério de Viana, 
deriva da estrutura centralizadora do 
Vaticano e não teria ocorrido "se a 
cúria romana ouvisse mais as con-
ferências regionais de bispos e menos 
a nunciatura apostólica". 

Mas a situação da Igreja no Brasil 
é ainda muito melhor do que em 



Soluçcio para 
Casalciciliga 
o socialismo 

O bispo de São Felix do Araguaia, 
dom Pedro Casaldáliga, disse ontem em 
São Luis que a Igreja «deve participar 
do socialismo porque não há uma ter-
ceira via entre o socialismo e o capi-
talismo». O prelado — que participa de 
um encontro do Ceial (Centro Eclesial 
para a América Latina), organismo 
italiano criado há 18 anos — alertou, 
entretanto, aos cristãos para que man-
tenham seu espirito critico, 

Entre as várias dificuldades para a 
adoção de uma pastoral libertadora no 
Brasil, o bispo apontou as «próprias es-
truturas da Igreja, marcadas pelo 
tradièionalismo, pelo conservadorismo 
e pelo excessivo juridicismo». Segundo 
dom Pedro, os sacerdotes e leigos 
europeus enviados ao Brasil pelo Ceial 
— 3200,. 	desde sua fundação — encon-
tram no Norte/Nordeste brasileiro um 
povo retirante que adota formas 
próprias de religiosidade. (Página 5) 
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Para conhecimento e superior exame de V.Sa., 

encaminhamos em anexo, recorte do semanjrio "TOP NEWS", edita-

do nesta Capital, bem como ccipia de Discurso proferido pelo pa 

ranànfo da 'turma tinic- ' de formatura da Universidade Federal 

de Gois. 

Informamos que cópias do referido Discurso 

foram distribuidas profusamerte,spor ocasião das solenidades o 

corridas no Ginasium Rio Vermelho (de esportes) de Goi&d.a. 

mhes/IB 
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.CORkÂtNákD. UNITAtLeSIDàDk; 4I11.&UL DÃ,UOIÁIS 

Tenho recebido vários convites para ser paraninfo da formandos; Esses gestos 

de solidariedade universitária sempre me gratificaram, Entretanoro, nunca nude me 

fazer presente. O convite de voces tem sido o ilmico que já aceitei, com o com-

promisso de uma presença física. 

Voces são para mim uma "turma única" em sionificagão. Por serem da Jniversi 

dada da capital de Goiás. Porque Goiânia acabou sendo para a gente, uma espócie 

de capital adotit'a, adotante, cruzamento de caminhos e de encontros, aconchego ' 

de solidariedades em todas horas, ate de perseguição e de morte - louvada seja 

a memória do mártir João Penido Burnier. 
A, 

Esta Goianiaanossa, sede da igreja do sempre acolhedor patriarca Dom Fernan_ 

do. Goiânia, da Comissão Pastoral da Terra, Goiania, do Conselho Indigenista 

Goiânia, casa de tantos companheiros, de pastoral, de cultura, de 

procura...ssa Goiâniatão queridamente familiar, onde somente me dói a, crescente 

marginalização de seu povo e a presença ainda não questionada do genócida Anhan 

guera . 
De Goiânia parti, ná 11 anos, para o meu Mato Grosso, e continuo indo e vin 

do, de Goiânia, para Goiânia, com tantos outros milhares de retirantes do dato 

Grosso, ou do . Norte ou do Nordeste, bem mais desprotegidos do que eu. Eu venho e 

vou em serviço, eles em desespero 	 

Goiânia, capital da Belem-Brasiliasem transito, cidade de todas as possibi_ 

lidades, porem em tumultuada construo, terra quimericamente prometida a tantos 

lavradores despejados de terra, convergância marginalizante de tantos jovens;  dee 

tantas famílias, carregados impunemente desses campos gerais. 

Cidade-promessa-urgente, com vocação de capital legitima do Centro-Oeste 

sede necessária de uma nova cultura integradora de valores, que corresponde 

dignamente a esses destacados protótipos cultuas, que o estado de Goiás cita 	, 

com orgulho 

Goiânia, politicamente outra,, logo, com premancia, porque a velha Goiânia' 

politiqueira já não esta. mais servindo para voces creio nem certamente para o 

povo de Goiás. Forja necessária de uma política nova, voltada para o:Povo-Senhor 

e pão mais para os senhores coronis provincianos. 

5-10 sei exatamente como voces encaram os projetos oficiais que prometem a 

transformação mágica de nossa regiao num celeiro do Brasil. Eu constato, infeliz_ 

mente, dia-a-dia, neste nosso Centro-Oeste a acelerada expulsão de homens 	do 

campo para as empreitadas inseguras, para as periferias infra-humanss;  incluSive 

para a marginalidade, que todos sabemos deeunciar, mas cujas causas suportamos 9 

todas Itão passivamente. 
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E eu e todos recitamos a melancéliOaeladainha de "poios" e "programas" oue 

redundam sempre nema nova frustação dos que efetivamente, trabalham a terra e 

produzem nosso alimento. 

Estou cantando os amores e as dores de Goiânia, com vontade de provocar os 

brios críticos de todos voces. 

Hoje voces estão se formando, A Ulm-JÃÁiâjilxâà 1P-2.âka,  D2; u. Obi, 	lhes impe 

a investidura de sábios, tácnicos, doutores. Voces estão saindo da Universidade 

para entrar na vida ? Será que a vida não estava dentro da universidade ? o que 

á 

 

que a Universidade ensina ? Com que bases e para aue fim voces estiveram se 

formando ? 

Peço a Deus, e exijo da Universidade desta Goiânia querida, uma consciente 

livre e politicamente engajada missão, formadora de combatentes alinhados 	com 

o Sovo, não de bacharóis executivos do elistema, Uma Universidade pretendidamen 

te neutra, apenas voltada para tácnicos e erudiçZes á sempre um crime de lesa — 

sociedade. ( O oue voces sabem muito bem — não significa que a Universidade Pede 

oval de Goiás não deve ser tambem sempre mais apuradamente cientifica ). 

Voces se formam prooue outros trabalharam. Voces são uns privilegiados — 

desculpem — com menos máritos, Por isso, com redobrada resoOnsabilidade. Estão 

dispostos a pagar sua dívida aosPovo ? 

r2oda formatura á a passagem decisiva de uma fronteira política. Voces vão 

oara o Povo ou vão Para a Dominação ? Desculpem, repito, amigos, companheiros de 

responsabilidade e sperança. Estou desafiando—os porque acredito em vacas, um 

por um, como voces acreditaram em mim, eom a confiança de camaãmdas Que me como_ 

ve e me compromete. 

Paraninfo pode cobrar, imagino. Eu cobro. flonrem sua juventude, sua lucidez 

universitária, sua just.J. rebeldia Política, seus renovados protestos de engajamen 

to na luta de nosso povo. 

Na medida da minhas possibilidades, estarei com voces, estando vcces e eu 

10 com este Povo oprimido. Aqui, em Goiânia, nossa capital. Em ambos os lados 	do 
Araguaia, artéria do Centro—Oeste desafiador. Neste Brasil que esta tentendo ser 

novo — e o seray apesar dos .poderosos velhos controles. Nesta boa hora de Deus e 

dos homens. 

Estou escrevendo este recado para voces já entrada a noite, e ainda estreme_ 

cido pela desafiante vibração da Terceira Assembláia Nacional do Cimi, reunida 

aqui em Goiânia. Sempre que a gente se encontra com o índio, rompe na gente 	o 

anseio de utopia. A utopia necessária, aue entre todos vamos realizar. Para isso?  

voces estão se formando hoje. 

Com esta certeza, recebam o abraço deste seu paraninfo 'a distancia — e to 

próximo, na comunhão da amizade e no compromisso. 	• 

.eJjj.,11t0 



Discurso proibido"?' 

N
a última sexta-feira, mais 
uma turma de Jornalismo 
da Universidade Federal 
de Goiás colou grau. A 
turma dos formandos 

levou o nome de Mino Carta, em 
homenagem ao "homem que mais 
revolucionou a imprensa brasilei-
ra", e teve como padrinho o 
escritor e jornalista Ignácio de 
Loyola Brandão. O paraninfo de 
todos os formandos da UFG foi 
o bispo D. Pedro Casaldáliga. 

Formaram nesta turma 13 jor-
nalistas: Cristiana dos Santos 
Mendes, Cristina Veiga Costa 
Campos, Edson Hermes Pereira, 
Luis Yuldhide Goya, Maria Lilian 
Dias Daher, Marbingela Berquó 
Ramalhão, Marley Regina Costa 
Leite, Carmem Ferreira, Maria de 
Lurdes de Barros, Raul Barbosa 
de Freitas, Rosana Bastos Lousa, 
Sebastião Vieira de Melo e Sandra 
Regina Balocchl Marques. Entre-
tanto, desta vez, houve um fato 
Inusitado. A oradora da turma ge-
ral de formandos da UFG, Mariân-
gela Berquó Ramalhão, não for-
mou. 

Mariângela tomou conhecimen-
to, por telefone, no próprio dia 
da formatura, de que havia sido 
reprovada por falta. em uma das 
matérias, embora o problema já 
estivesse resolvido na esfera do 
próprio Colegiado de Comunica-
ção. 

Reprovada por falta foi a justifi-
cativa da Universidade. Entre-
tanto, dizem por aí, que a causa 
que culminou com a sua reprova-
ção teria sido o teor do discurso 
que preparara. O mais estranho 
disso tudo, dizem, é que a oradora 
que a substituiu apresentou:se I-
mediatamente e já com o discuso 
pronto. 
. 	O DISCURSO 

Gostaria que todos me ouvissem 
como a voz de todos os formandos,  

como porta-voz desta turma. Tur-
ma que é parte de uma geração 
mareada pela ditadura, pelo arbí-
trio, pela violência, pela delação, 
pelo silêncio compulsório a que a 
juventude foi reduzida pela força 
das armas. 

No momento em que deixamos a 
Universidade, conscientes da defi-
ciência de nossa formação acadê-
mica, desejamos protestar, pela 
última vez, em benefício dos 

companheiros que estão iniciando 
agora o curso superior. Protestar 
contra a situação de apatia, inco-
lor e anódina a que a Universidde 
foi reduzida. Sentimos que a Uni-
versidade perdeu sua capacidade 
crítica — razão maior de sua exis-
tência — para, tornar-se téc-
nica e tecnific,ante, burocratizada 
e burocratizadora, fábrica de mão-
de-obra semiqualificada para se 
colocar a serviço de outros interes-
ses desde quando se rendeu ao 
sistema repressivo instalado no 
país. Repressão que através dos 
anos suprimiu o debate e a partici-
pação e provocou o desapareci-
mento antinatural das lideranças 
(dentro e fora da Universidade), 
além de extinguir arbitrariamente 
legítimos organismos de represen-
tação estudantil, para colocar em 
seu lugar os falsos e estéreis dl-
retórios setoriais, órgãos tutela-
dos e instrumentos da repressão. 

Ao mesmo tempo em que deses-
timulava o livre debate, promovia-
se o linchamento da Universidade, 
inflacionando-a com o aumento do 
número de vagas, aumento es-
se muito maior do que a capacidade 
de crescimento do corpo docente, 
dos equipamentos e de outros re-
cursos colocados à sua disposição. 
Com  isso, a qualidade do ensino 
declinou e o compromisso da Uni-
versidade com a realidade nacio-
nal passou para um plano infe-
rior, cedendo lugar aos compro- 

missos da Universidade com o Go-
verno. 

Por todo o país muitos doe me-
lhores professores foram violen- 
tamente afastados das universida-
des, por sua posição de indepen-
dência, por denunciarem a dete-
rioração do ensino e da própria 
insdtuição. O afastamento de 
um contestador é a maior violên-
cia que se pode praticar contra a 
Universidade, que é lugar de con-
testações. 

Nas salas de aula, fomos obri-
gados a conviver com estudantes 
profissionais, estranhos estudan-
tes que se transferiam sucessiva-
mente de curso para curso, no tor-
pe trabalho de espionar alunos e 
professores, a fim de colher sub-
sídios para os processos de dela-
ção elaborados pelos organismos 
de informação db Governo. Es-
ses elementos, infiltrados no 
meio estudantil, levantavam falsas 
acusações contra todos os que ou-
savam discordar, transformando 
em ilegal o direito inalienável de 
opinião e criando um clima de re-
pressão que tornava impossível 
o florescimento de um verdadeiro 
espírito universitário. Esse tra-
balho degradante de delação e 
perseguição matou a criatividade, 
espalhou o pânico, provocou a ex-
pulsão e prisão de colegas nossos, 
que por todo o País foram presos 
e torturados pelo crime de terem 
sido humanos e sensíveis em uma 
época em que se tolerava apenas 
o comportamento de marionetes, 
em que a liberdade cedeu lugar à 
obediência. 

A esses colegas rendemos nos-
sas homenagens, hoje, pela cons-
ciência da responsabilidade que 
tiveram perante o povo, de ser-
mos parte de uma minoria privile-
giada que tem acesso à Universi-
dade — Universidade elitista sus-
tentada pelo povo e na qual o povo 
não entra — e que por isso mesmo 
deve estar a serviço da grande 
maioria marginalizada do país. 
Enfim, colegas mortos e desapare- 

cidos pela sua visão crítica por 
parecerem, aos olhos do poder, 
ovelhas que escaparam ao controle 
castrador vigente. 

Por isso mesmo, pelo respeito 
que temos pelos colegas atingidos 
pelo arbítrio e pela violência, vio-
lência que nos fere a todos, consi-
deramos inadiável a concessão de 
uma anistia ampla, geral e irres-
trita, como condição prévia para a 
democratização do país. O verda-
deiro estado de direito é o esta-
do de liberdade que exige, como 
condição para o seu gozo perma-
nente, a libertação de todos os pre-
sos políticos que se encontram ain-
da encarcerados; a supressão das 
prisões arbitrárias por razões ideo-
lógicas; que continuam a existir no 

país ;e o retorno de todo os atingi-
dos pelo regime que se encontram 
exilados, banidos e foragidos, 
Incluindo aqueles que em um ato 
de desespero recorreram à violên-
cia, utilizada contra a violência, 
utilizada contra a violência aplica-
da a todo o povo. 

No momento em que encerra-
mos uma etapa de nossa vida, na 
hora em que se conclui a nossa vi-
da universitária, saudamos com 
entusiasmo a reorganização da 
União Nacional de Estudantes, ór-
gão máximo de representatividade 
estudantil, saudamos a União Es-
tadual de Estudantes, e os Centros 
Acadêmicos, que se renovam co-
mo a própria juventude, para a-
tuarem em defesa do direito do de-
bate livre e da ampla participação 
da classe estudantil na vida nacio-
nal. Temos esperança de que o 
processo de abertura — apesar 
da lentidão e do gradualismo 
que o Governo procura impor-lhe 
—possa permitir aos colegas que 
se formarão no final do ano, 
que comemorem neste mesmo lo-
cal não apenas a sua graduação, 
mas o retorno dos mestres afasta-
dos e o surgimento de uma uni-
versidade livre. 

`f  To e N E- s 	-o‘ 	77 ‘• 	S' &IMA/40 
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• 
• Este Brasif de lieje se parece muito com ode 1964 

o.i .  com o de 196S. Estadstieas levantadas, recen-
temente, mostram que, neste ano da graça de 1979, 

. já houve mais greves do que no Ultimo ano do gover-
nicho burgo Goulart. E a aisitaçao das greves já é 
mais extensa, porque inclui professores c eapregados 
em serviços essrnaiai• . 

Se no é o fim do mundo é coisa parecida, para 
uma recém-restaurada democracia. Somente falta 
que recratweem as agitara:aia: dos missivaários ver-
melhos que, no passado,  Cl.,111 as suas intrizas, con-
seguiram transformar o índio brasileiro em um caso  
internacional, quando o governo -brasileiro foi 
acusado até de ganocWo.  

.Nho é certo que isto aconteça, porque, agora, o 
famigerado CIMI (Conselho Indicam: .Messionário 
está submetido, teoricamente, à autoridade da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispoe Brasileira;) e não 
se poderia — também teoricamente — dar-se às 
leviandades a que o levaram certos prelados. 

O que eles fizeram, niquela época, foi relem-
brado, não em termos de denúncia, mas de justifi-
czçâo pessoal — e de história pelo padre jesulta José 
Vicente César que foi, nada mais nada menos, dogue 
presidente do CIMI. 

Conta ele que os I00.0(K) índios das mais várias 
naçCass restantes nó Brasil, estiveram. minem, aos 
cuidades missionários das ordens religiosas, até que, 
tão ceado estas suficientes, criou-se ao (ao tempo de 
Rondea), cai 1910, o Servico de Protecao aos Inclios. 
Foi ene substituido, em 1968, pelo general Albu-
querque Lima, cano Ministro do Interior — em vir-
tude de irregularidades verificadas — pela FUNAI 
(Fundação Nacional do índio). Não houve, porém, 
uma sulistituiçao das missões religiosas que conti-
nuaram a sua obra, paralela com a entidade oficial. 

Atualmente, conta o padre José Vicente César, a 
Igreja Católica (há tanibém missões protestantes) 
cuida de apenas uma terça parte dos índios brasi-
leiros, cerca de 30.000, sendo que o contingente 
maior se encontra no norte da Amazónia, nas fron-
teiras com a Colómbia. Ali, as missões salesianas 
abrigam mais de 20.000, em adiantado estado de 

aculturaçao, alguns deles frequentando faculdades 
de nivel unisersitário, e nelas lecionando. As profes-
soras bulias, informa ele, sáo muito apreciadas pela 
competência e paciencia para com as crianças. No 

. centto de  Mato Gru:so, há 1.500 xavante: e 250 
bororea, assistidos pelos filhos e filhas de 'J. Ilosco 
1105 aldeias de Silo Marcos., Sangradouro e Meruri 
Em Utiariti no norte de Mato Grosso há a missa() 
dos . estileis. Os  franciscano:: continuam o seu his-
tórico trabalho missionei ri Clitre tis Manduructis, ao 
sul do Pará, entre o; 	na fronteira das 
Guiarias. E os donnuicanos  cuidam, ata sertócs de 
Goiás, (ha, índios (aia ia, X icrins e Gasitees. Por 
fine trariam parte na ohra de evangelFzaçao, OS Mis-
sicntá; iin da ("meditam, entre ia tutora; do teu 'tino 

Itorám•os sersitts, do Acre, e est tereiarios, do 
territór lu de Nomionia. 

A partir de 1970. watido o padre José Vicente 
Cr"siir, nital;:k tmese a 1.1;1'111,1011 ila 	ir.i, em vir- 
tude de uni encoolt.1, em fevereiro de 194, patro• 
cinado pela Conferencia Nau-ninai 	Bjaieti  do  

Brasil (CNBB), rcaiithtlit 	Mo Paulo. Cridiesta 
ramo, o Instituto Anthroply; do lirw:j1, filiado ao 

'Mem opte. Internacional, aia Camaregiusáo tio 'turbo  

'Divino, que visa a aculturaçflo dd indio, mas res-
peitando-se a cultura de cada grupo indígena. A 
evangalizaçao passaria a ser progressiva, 'em várias 
etapas, com cnsinamentis, práticos, hist rue io, c, por 
fim, a mensagem religiosa. Fundou-se com essa 
Iinaliaade, o CIMI (Conselho hulha:na Missionário). 

Dele, o padre José Vicente César foi secretário, 
sicepresidente e presidente. Dentro em breve, 
porém, graças à aça° de alguns preladoe desvieu-se 
o instituto, inteiramente, das suas finalidades, pas-
sando a fazer politica e oposiçâo ao governo, a serviço  
declarado da subversab. "No ano passado, escreveu o 

.. 1.7 padre José Vicente César — cm n testemunho dado' 
através da revista bilingue "Cadernos Tento- 

.Brasileiroc," 	("Deutsch-13r asilianische 	lief te"), 
editada em Nuremberp, (N° 4, julho/agosto de 1978 
— dessinculei-me desta entidade que se afastasa 	. 
mais e mais dos seus objativits originais, envolvendo-
se e imiscuindo-se em assuntos da competência ex-
clusiva do governo, como se a solução do problema 
indígena dependesse,. primeiro, de uma mudança 

ri•dical no sistema sógieepoltrian do Paia. Sa-a. oxre  

urina ele, isto parece um absurdo. para salvar os  
poucos índios que sobreviveram a tantas experiencias  
desastrosas, nao podenros esperar até que o sistema 
vigente economia) sua oeraubriajaae_saIrstituido_pore 

.....] _outro. Pehe, ins de 1978, o desvirtuamento do óegao ' 
atineiti limites extremos; seus membros foram 
proibidos de penetrar em áreas indíaenas e ao se-
cretário Padre António Irsi (jesuíta), %L iado o in- . 
gresso nas missões salesiana-s-de.  Mato Grosso. 
. _. . 

Dai que teve a Igreja de tornar uma decisao. E 
esta foi tirar ao CINII a sua autonomia, colocando-se-
o, diretamente, sob a jurisdição da própria CNBB. 
As atribuições do CIMI Passaram à  alçada dos bis-
pes, em cuias di~ e pre-~ exista pastoral en-

---triindio. "Com isso, acrescenta o padre José Vicente 
César, se apararam as asas a uma ulit jovem, coa-nau-

_ daaIt_i_pelo In esidente D. Tomás Balduino 0r-tiz. (em 

soa di0C4..,'Se de Goiás 11.50  há  .r1,-)0., indigenas!) e pelo 

irrequieto prelado  espanhol  Vedai Casaldáliga que 
manobravam a estruatira_d.o C.IMI, taaeuebeel_.  apaLu.'. 

. Infelizmente, continua o autor, prosseguem esses 
sagazes corifeus (dentro doa métodos da mais dia- 

1)6lica dialética marxista), burlando a ingenuidade (Iça  
suas cxceieqtsr 	— pois adiam, "sitie clic", 
a aplicaefto dos laivos e.statu(os do CiMk." Na ver-
(fade-. I). Balt:uniu c D. Casaldtifiga, eu suas pre-
lazias, ao irises de tratarem doe Iridiry, ou dre; seus 
fiéisecorfflimarn a pregaaii sulivarsao..E iagaira, com 
a "abertura" devem sentir-se corno peixes na água. F. 
peixes mais daninhos do que as piranhas, pois estas 
sào rosadas, e.  eles sat.) vermelhos. 

Quanto a Indios, nas mana; oficiais, há duas' 
correntes: a dos que querem greirdniellies a cultura, 
tal como existe, deade tempos iniemoiriais, c.ta; que 
pteetitli711111 41 sua isculturaçaire ()melhor caminho 
deverá ser ai acialtu'raçaosiiii siderada, levandryse 
eivilizaçao atos imitar:nas, pelo exemplo, nunca, . 	- 	. 
pratZan .  instalando lides cr:..garsintas da:rebela:ira crimo. 

-orem aqueles th.ÁS prehrthri e os seus assrclas tal _ 
linde! in 

A propósito: D, _Bahluirso Ortiz, que cheerar 
Pie:siderite do Cl MI , riflo laia bulira em sua dioccare c 
I?: Pedro Casuldáliga t em inalado vataileaa 
editou Ilinn poesia em que tanciparon "Cite Gut,ei a" 
a Jesus Crivar., 
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";-- A "Missa da Terra sem Males", 
texto elaborado por um Dom Pedro 
Casaidaliga e o poeta Goiano Pedro 
rfierra e musicado pelo artista ar-
gentino radicado no Rio Grande do 
Sul Martin Copias', e que foi apre-
sentado, pela primeira vez. na  Ca-
tedral da Sé, em São Paulo, em 
*abril deste ano, dentro das come-
morações da "Semana do Indio", 
vai ser montado, dia sete, na Cate-
dral do Goiânia. A montagem terá 
Et participação 	Martin Copias, 
que executará instrumentos indige-
nas; de Giba-Giba, que fará percus-
são; do Pery Alves de Souza, res-
ponsável pelos arranjos corais e 
partidbras, que tocará flauta e fará 
percussão, de Guilherme Meneguet- 

• ti; responsável pelos instrumentos-
' de cordas:  do coral de•Goiânia e do 
coral Luther King, de São Paulo. 
In&  A Idéia da "Missa da Terra Sem  

Males", nasceu em abril de 1978, 
nas nanas de São Miguel, no Rio 
Grande Go Sul, durante uma assem-
bléia Indigena que reuniu vários ca 
ciques, líderes religiosos e Bispos 
ligados ao Conselho 	lndigenista 
Missionário (CIMO. Entre eles dom 
Pedro CaSaidaliga, Bispo de São 
Farm do Araguaia, e Dom Tornas 
Balduino. Dom 	Pedro e o poeta 
goiano Pedro Tierra fizeram o texto 
que tern como tema central a orga-
nização social do índio e sua desa-
gregação ao contato com os civia.. 
zados. Martin 	Copias, um artista 
natural da província argentina de 
Catamarca, mas radicado no Rio 
Grande do Sul, cujo trabalho ó vol-
tado para a realidade latino-ameri-
cana, foi convidado a criar a músi-
ca e a fez em companhia de Pery 
Alves, Guilherme Meneguetti e Gi-
ba-Giba. 

‘"Missa da ferra sem mates" 

será apreseráada em São -Paulo 
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Mato Groo 
• . , 

Par1111.1.1U-2 no 
BRAMIA — A existéncia de um 

"grupo param tar", formado por 40 baixais 
com annas 	fornecidas pelo exército — me- 
tralhadoras conto 30 --„ atuando nos muni-
dpios nnttn&s de Ribeirão Bonito e 
Cascalheira é re.s-ponsável pelo assassinato 
do posseiro Pedro Basilio dos Santos, 60 
anos, há Ws dias, foi denunciada ontem pelo 
bispo da prelazia de São Feliz da Araguaia„ 
D.)in Pedro Casaldáliga. Em virtude da pre-
sença desse grupo na regi:To — informou o 
bispo — há 25 dias, cerca de 40 posseiros 
CStáb escondidos na mata. 

Dom Pedro Casaldáliga, ao relatar os 
acontecimentos na sua prelazia, disse que 

.esse grupo atua em nome do fazendeiro João 
Evangelista e sua impunidade é comprovada 
pelo fato dos próNios pistoleiros comuni- 

 ao delegado de Ribeirão Bonito a 
morte do poss.eiro. Dada a proximidade cr:n 
3 reserva indígena de "Pimentel Barbesa, 
onde, segundo Worm:10es ainda Info con.-
provadas, anteontem ocorreu um conflito 
armado entre xavantes e fazendeiros, o bis-
po irTo afasta a possibilidade de um acordo 
entre fazendeiros para a formas:5o de grupos 
desta natureza. 

Diante do fato de oue os índios teriam . 
iniciado a expulsão dos fazendeiros- são 45 
— às 9lis dá Manhã de anteoptern„ mas forarn 
desarmados pela Polícia Federal, a pedido da 
FUNAI, Dom Pedro disse se preocupar 
"com o significado deste novo tipo de co-
bertura" c o desanimo que o insucesso dessa 
empreitada ocasionará entre as Lideranças 
indígenas. 
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Rio de Janeiro 

Data:  

PZigina. ---,e Bi,spo artnicia covr,rdia: 

ATE l',IE1r..',12,:i',3ORAS "''TO 30 
C(A 11i1b E Pv..‘:5V.105 

	

DRAezILTA fiX,S) 	.?‘ existéncia de sim empo pa- 
rarnibtar.. forme da por 40 homens com armas privitti- 
•:a.s dis Forças Arrnaiins — metralhadoras pcnto 30 — 
atuando nos mu liettiios matogrossent•es de Ribeirão 
nito e Cascaiho:ti a c r,spotisavel Pelo nçsrlsiiinto clo 
seiro Pedro Basilio dos rt :Intrg:, 60 :Ines, h trés dias, foi 
denunciado ontem pelo Dispo da Prelazia de gão Felix 
do Ara.gliala, Dom Pedro Casaidalisza. Em virtude da 
presençd desse grupo na região — informou o Bispo _ 
há 23 tilus, cerca 'de 40 posseiros estão escondidos na 
mata. 

Dom Pedro Casalidaliga. ao  relatar os acontecimento,; 
rta sua - prelazia, dftse que esse grupo atua em nome do 
fazendeiro João Evangelista e sua impunidade é com-
pro:3,2a pelo fato dus 21,35rios pistoleiros comunica:tern 
ao dele7,a(10 de Elliebt-iu3 Bonito a morte do posseiro 
Dada a proximidado com a reserva Incliepna de Pimenta 
Barbosa, onde, segundo informações ainda não com-
provadas, anteontem ecorreu um conflito armado entre 
::avantes e f•tt!endeiros. o bispo não afasta a possibilida-
de de um acordo entre fazendeiros para a formação de 
gruoos desta naturna. 

/NDIOS PODEM ATACAR 

Di3nte 10 fato de que os índios teriam iniciado a 
expulsio dos fazendeiros — são 45 — às 9h da manhã 
de ontem mas foram desarmados pela Policia Fed.:trai, 
a pedido da Funai, Dom Pedro disse se preocupar acom 
o significado deste novo tipo de cobertura» e o desã.ni-
rno que o insucesso dessa empreitada ocasionará entre as 
lideranças inciigenas. 

O antropólogo Olimpio Serra — ex-diretor do Par- 

	

que Nacichnl do Xingu 	que'n acompanhava durante 
a entrevista, contentou que es xavantes. i,numa lição t.le 
diplomacia-. jamais SR 7u-garam a procurar o Governo 
em busca de soluções pacificas. Mas, desde que não fo-
ram atendidoz, mesmo com derretes presidenciiti,?, para 
a demarcação de suas ,reservan, deciditam resolver a 
questão por conta o:6pda. Porém, ressalta c antropó-
logo, :'eles nunca tornare.rn a iniek *va do ataque e se 

Ck fizeram, avisaram antecipadamente». 

1 

• 
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Ofício na 003/30 

   

  

IN I IN flW•al 

 

      

Do: Chefe do P.I.Tapirapd 

Ao: limo. Sr. Diretor do D.G.O. 

Assunto: Coraunicaçao (faz) 

Barra do Tapirapd 
Em, 05/05/30. 

Senhor Diretor 

Comunico a V. Se., para as providôncias cabíveis o 
Pu. 

ao mesmo tempo solicito instruçoes como proceder, diante dos fatos que ultima 

mente vem ocorrendo na•área do P.I. Tapirapd, conforme abaixo descrevo. 

1) Que no dia 22 de abril de 1930 as 16.00 hs, che—

gava na aldeia Tapirapd, na aeronave de prefixo PT—DID o bispo da prelazia de 

Goiás Velho, D. Tomaz, vice presidente do CIMI, juntamente com outro indivíduo 

nao identificado. 	
2) Que durante c noite do dia 22/04/30, foi reali— 

zado na aldeia Tapirapd uma reunia() de caráter sigilosa, com a participaçao ma 

oiça das irmazinhas de (jesus), do casal do professOres 	Gouvea do Paula/ 

e Eunice), e da atendonte da OPAN (Operaçoes Anchieta), Sílvia Maria, e que em 

cuja reunia° a FUNAI no teve acosso. 

3) Já no dia 23/04/30 as 15.00 lis, chegava na nide 

ia 'Carajá do P.I. Tapirapd, o Sr. Darei, procedente de Porto Alegro RS, 	pois 

segundo informaçoes obtidas em diálogo com o mesmo, disso—mo ser concelheiro / 

do CIMI, e coordenador da OPAN, vindo atd esta área a convite da aftbendente Sil 

via Maria e das irmazinhas do (jeaus), com objetivo de participar de um oncon 

tro com D. Pedro Casaldáliga, bispo da prelazia de S. Feliz do AragLv5ia, e que 

tal encontro estaria marcado para os dias 25 ou 26, na aldeia Tapirap6. 

4) No dia 26 de abril de 1930 as 10.30 hs, chegava na 

aldeia Tapirapó procedente do S. Folix do Arguia, D. Pedro Ca 	lia e o Sr. 

Matos, mais conhecido como guarda costa do Bispo, Logo a se/n:11r o Sr. Matos dos 

loucou—se ató a aldeia Karajá, conversou reservadamente com a atendente Sílvia 

e com o Darei, levando disfarçadamente os dois para aldeia Tapirapd para uma no—

va reunia°, que mais uma vez a FUNAI - nao podo participar. 

5) Talvez ainda no seja do conhecimento do V. Sn., a 
ni¡M1dc1111‘4/ 11 I tt I fi 111 	• 	 rriv?tÉ1 d() 	 vrti,)4• 

1401iiloAdlib tomou 	 IIII;r:111.111,0 	Pi)o,:lloO I,o 	'o o I, o itlorryo In/  on 

o WITYT NUA 

MIM MI 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 	
2 

- FUNAI - 

CONFIDEITOIAL 

Brasília - DF. Em 

Do 

Ao 

Assunto 

t,á na área indígena desde outubro de 1.979, autorizada verbalmente pelo Diretor 

do PARA e pela Dra. Nair Tanaka, diretora do HOSPIff, e indicada pelo bispo da  

prelazia de SZo Felix, D. Pedro Casaldáliga, como posses de confiança do mesmo 

e da prelazia, valendo a pena frisar o enorme apeio e interesse da Dra. Nair 

naka, em manter a atendente da prelazia na área Indígena. 

6) Diante dos fatos acima mencionados Sr. Diretor, fatos es—

tes que ocorrem constantemente, me vale ainda perguntar a V. Se., qual e5 a mi—

nha posiçao e qual a posiçao da REJA', pois a minha ideologia sempre foi e se 

rá, Indio, Fund. e Governo, e jamais será manipulada por estes falsos missio—

nários que por aquítrabalham. 

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reno—

var protestos de estima e apreço. 

• 
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ASSUNTO: SANTA IZABEL DO MORRO 

DATA : 01 a OB Jun 80 

PARTE INFORMATIVA: 
••••••••••••••111•••••• 

1) PRELAZIA - O Bispo Dom Pedro Casaldaglia , continua agitando o povo. Nos 

dias 01 e 2 de junho práximo passado, visitou váribs lugares no interior da Ilha , 

realizando reunioes e distribuindo panfletos entra os posseiros. 

2) FUNAI - O Administrador do Parque Indígena do Araguaia, Antropálogo AN 

TONI() PEREIRA NETO, a_mádica NAIR TANAKA e o Chefe do Posto Indígena EDUARDO AGUI 

AR DE ALMEIDA, esto realizando um trabalho de agitaçiio entre as índios, 	tomando 

atitudes paternalistas pura com os meamoa' a impresso que se tem e que esto mui 

to seguros em seus cargos e tentando comprar os índios para no caso de serem demi-

tidos, insuflarem os índios contra a cápula da FUNAI, como acontecau com os índios 

xavantes recentemente. Os referidos elementos trabalham sempre um conjunto, sendo' 

a Dr* TANAKA a mais radical. Recentemente tomaram as seguintes atitudes: 

a- Alguns índios reclamaram que o gado da prápria FUNAI havia danificado 

as suas roças e solicitavam indenizaçao. Os elementos acima citados fizeram uma a 

^ 
valiçao dos estragos, incluiram na avaliçao roças que os índios já haviam feito a 

0 
colheita e para surpresa de todos inclusive do práprio índio, avaliaram os prejui 

zos offiCe4 245.000,00 (Duzentos a quarenta e cinco mil cruzeiros), quando na reali-

dade o valor á em torno de Cr.  30.000,00 (Trinta mil cruzeiros), mas a verdadeá que 

já foi efetuado o pagamento, pela FUNAI. Tal atitude chocou a opinião pública da 

localidade. Vários índios estão fazendo gozação, dizendo que no ano que vem 	vau 

plantar umas covas de mandioca, cortar o arame e colocar sal para o gado comer e a 

FUNAI pagar. Na aldeia está havendo desfile de índios com bicicletas novas, áculos 

escuros a rádios de pilha. 

b- O Sr ANTONIO PEREIRA NETO, apás receber uma mensagem rádio da FUNAI, in 

formando que o Hotel JK iria ser utilizado pela FA8, retirou praticamente todos os 

moveis do citado Hotel, levando-os para o Alvoradinha. Mobiliou a casa da cherd  dó 
Posto indígena e autorizou os índios a levarem mávais para Aldeia. 

.."w"....o'f.'"•••••••••"" 	 r  .7)ntinoa,""lofW.".•"..e.f.^.'"*".•".*"..."*""*""'... 
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Foi constatado camas, colchaies de mola, penteadeiras etc., jogados na aldeia. Cons 

ta ainda, que estariam preparando os índios para atearem fogo no Hotel. O Sr ANTO 

NIO'PEREIRA NETO, comentou um uma reunido entre eles que para tal atitude eles se 

riam índios. 

o— No dia 04 Jun os índios jogaram propositadamente no Rio, um carrinho pa 

ra transporte de bagagem da VOTEC, para logo an seguida retirarem e cobrarem a im 

portancia de Cr Z 600,00 (Seiscentos cruzeiros) pelo trabalho. Como o agente da em 

presa VOTEC negou—se a pagar, houve interferZncia do Chefe do Posto Indígena, que 

determinou, caso no houvesse pagamento, os índios atirassem—no novamente no rio. 

d— O Administrador do Parque Indígena, ANTONIO PEREIRA NETO, usando no se 

sabe qual argumento, conseguiu elevar os impostos cobrados pela FUNAI, aos possei—

ros da Ilha em 500% (quem pagava Cr3 37,00 de imposto por animal irá pagar a impor—

tancia de cr 480,00). Os posseiros, povo pobre e sacrificado que vem sofrendo 4 a 

nos consecutivos pulas cheias do rio, perdendo todas as plantaçoes, bar] GOMO O UL1 

do, e ainda, enfrentando várias epidemias, sem assistencia mr3dica escolar, nan / 

tal condiçoes de pagar tais impostos. A revolta e total entre os posseiros e 'cedas 

afirmam que no pagarao por falta do recursos o tanbem rio tem para onde ir. '• 

dias o Sr ANTONIO PEREIRA NETO, passou uma mensagem rjadlo, solicitando sua demis—/ 
• 

saca, mas a intençao do moz3mo es de so fortale,cor no cargo. 

C L 	,a r\SV:rW"MaA 

é 
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Dom Pedro CasakiáNa ia* ia Ascade 
A Funai. diz Roberto. aluga 

-anualmente terras para fazen-
deiros. através de locação de 
pastagens. Cerca de 150 mil reses 
passam pela Ilha. anualmente, 
destruindo. Mas, também não 
queremos lutar só pelo índio. 
Seria tirar o manto de uni santo, 
para colocar em outro. Os pos-
seiros também são vítimaS, por-
que também sofrem as conse-
qüências de um modelo capi-
talista selvagem. 

No folheto que está sendo dis-
tribuído, convidando para a 
Palestra de D. Pedro Casal-
dáliga. bispo da Prelazia de São 
Félix do Araguaia. que hoje 
falará. às 20 horas na sede social 
da Ascade (L 2 Sul), um resumo 
da situação: "A Ilha do Bananala 
já foi o paraíso dos Karajas. hoje 
é o paraíso do boi. Contra o Es-
tatuto do índio. a Funai arrenda. 
terras da Ilha aos latifundiários 
da região e aos 14 mil sertanejos 
que hoje moram dentro do Par-
que Indígena". 

Entre os perigos que a comis-
4 são denuncia, está a ameaça dos 
1. caçadores profissionais que ex-

terminam a fauna e utilizam os 
próprios índios corno instru-
mentos de destruição; a irres-
ponsabilidade do turismo de. 
predador; a estrada 'que ameaça 
atrasessar o Parque Indígena: 
os grançies arrendatarios nue 
querem transformar a 'lha num 
imenso campo de pastagem: des-
truição das matas; a reabertura 
do Hotel.JK, que levará para 
dentro das aldeias a cachaça e a 
prostituição; e o 	impo de 

: pouso, explorado pela FAB e 
• pela Votec, que converte os ín-

dios em serviçais dos viajantes. 
Roberto Botelho explica mais 

detalhadamente: 
- A reativação do Hotel JK 

(que no tempo em que Juséelino 
foi cassado mudou de denomina-
ção - John Kennedv-. para obter 

A luta do povo kárajá. na  Ilha 
do Bananal, não tem caraderN• 
ticas novas. Tudo faz parte. 
como diz Roberto Botelho - 
economista e membro do 
Movimento de Defesa da 
Amazônia - do genocídio e et-
nocidio programados que se 
desenvolve atualmente no País. 
Ultimo reduto de um povo que 
está sendo dizimado ao longo dos 
anos: .1 Ilha do Bananal está sen-
do it. .'adida paulatinamente, por 
posseiros e fazendeiros. Os ín-
dios, legítimos donos da terra. 
esses não contam dentro da 
pilítica capitalista que avança 
deixando marcas e danos ir-
recuperáveis. 

A Ilha do Bananal ti a maior 
ilha fluvial do mundo e a maior 
rese: tia ecológica do Brasil Cen-
tral, área de reprodução de 
inúmeras espécies animais, 
sot..;. tudo pássaros. Dividida em 
duas áreas administrativas (a 
reserva florestal . do norte. 

• admi iistrada 	pet• 	Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal e a área sul, onde se 
situa o Parque Indígena do 
Araguia. ssób o controle da 
Funai), •a Ilha abrigava em 1910 
cerca de 10 mil índios k-arajás, 
restando hoje apenas 1500 in-
dígenas, se muito. 

Invadida por 14 mil posseiros 
mil .familia,:de serta-

nejos que :•bram razidos pelo 
latifúndio As terras dos índios - 
objeto de exploração descon-
trolada e criminosa por parte da 
Funai.-a Ilha motiva agora uma 
comissão a lufar em defesa do 

.que ainda resta do tanto que está 
sendo. destruido. Antropólogos. 
Prelazia de São Félix do 
Araguaia, Conselho Indigenista 
Missionário, Movimento de 
Defesa da Amazônia de Goiânia 
e Brasília, Comissão Pastoral da 
Terra. Associação Nacional de 
Apoio do índio (seção Brasilia). 
Sociedade Brasileira de Indi-
genismo. parlamentares e jor-
nalistas. fazem parte dessa 
comissão 'pró-Ilha de Bananal". 
que convoca a população bra-
sileira para 'uma tornada de 
posição contra o lento genocídio 
do povo karajá e a descarac-
terização de sua própria cultura 
natural. 

• 
O PERIGO NA ILHA • 

Roberto Botelho, que faz parte 
da comissão, fala sobre o que es- 
tá acontecendo na Ilha e os 
perigos sue corre o pcwo 
Karajá (ou o que restou dele): - O 
que está acontecendo com 	o 
povo Karajá é o mesmo que vem 
acontecendo com todas as mi-
norias étnicas brasileiras, ou seja, 
o genocídio e o etrioddio pro-
gramados. Temos nessa luta, 
dois pontos principais para 
'serem desenvolvidos: a presar-
vação do direito do índio as suas 
terras e o reassentamento dos 14 
mil sertanejos em terras pró-
ximas à Ilha. 

favores do governo mas que 
agora. com  a ascensão de Jus-
celino volta a se chamar assim) 
para exploração turistiea .  vai 
transformar 'íamo em animal de 
zoológico. A Goiástur, que está à 
frente disso, não pensa que está 
praticando o extermínio lento da 
cultura desse povo colocando-
em contato de forma tão brusca 
com a civilização? Já não chega 
tudo que já foi feito? 

VALE DO GUAPORÉ 

Estendendo suas criticas a 
politica indigenista desenvolvida 
no Brasil. Roberto Botelho tala 
da variante da BR- 364. que 
passerá inexplicavelmente pelo' 
meio da tribo dos Nambikwara, 
situada no ,:ale do Guaporé, a 
noroeste de Mato Grosso: - O 
governo está construindo a BR- 

que ligará Cuiab:i a Porto 
Velho. Q trajeto original passaria 
ao lado do Vale, sem tocar na 
terra dos índios. No Vale há 
grandes empresas agropátiarias 
e para favorecer essas empresas 
foi criada unia variante que não 
tem motivo-algum para ser cons-
truida e que passará no meio de 
duas aldeias Nambikwara. 
Inclusive tem uni grande em-
presário, Mário Morimoto, do 
PDS, que será favorecido com a 
variante, entre tantos outros. 

Nós, unia reunião de muitas 
entidades interessadas nesse 
problema, enviamos inclusive um 
Dossiê de mais de 500 páginas ao 
Robert MacNamara. do Banco 
Mundial (que vai financiar cerca 
de 30 por cento da construção da 
estrada), incriminando o Banco 
Mundial corno cúmplice desse 
genocídio retnocidio programa-
dos. Enviamos Provas concretas 
que incriminam a Funai na 
medida em.  que fornece certidões:. 
mÊativas de área mine esmo 
localizadas tribos indígenas. e 
inclusive uni documento do Con-
selho de Segurança Nacional que 
coloca em dúvida a necessidade e 
os aspectos legais da construção 
dessa variante: 

DENUNCIA 

Numa denúncia que Roberto 
Botelho faz questão ide frisar que 
é particular, ele desmente o 
secretário especial do Meio 
ambiente. Paulo Nogueira Neto, , 
que nuns ciclo de palestras em 
principio de setembro de 79 afir-
mou que o Brasil estava prestes a 
deter unia técnica de exploração 
racional de florestas tropicais a 
partir de experiências desenvol." 
vidas na floresta experimental do 
Tapajós. 

• Diz Roberto, - Isso é um 
absurdo. Pais no mundo detém 
urna técnica de manejo racional 
de floresta tropical. e os que 
detém são pises de clima tem-
perado, e frio como os Estados 
Unidos, o Canadá. a Finlândia. a 
Suécia e a União Soviética, por-
que suas florestas são de espécies 
homogêneas. o que torna o custo 
operacie.ial mais baixo, na 
medida em que as árvores de 
grande valor econômico estão 
mais próximas unia das outras. 

- No Brasil não. são 60 mil es-
pécies ç poucas de valor .eco-
nômico, estando ainda 4 distân-
cias de 300. 400 e até mil metros 
urna das outras. O brasileiro tens 
imaginação muito violenta e 
acabaria por passar a moto-serra 
em todas, como vem acontecen-
do. A técnica que o secretário 
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põe corno solução seria acoplar 
' guindastes nas copas das árvores 
mais altas e dali passar a pescar 
as árvores de valor económico 
abatidas transportando- as atra-
vés de clareiras ou picadas aber-
tas pra isso, evitando assim si 

das outras espécies 
que não têtif tanto valor eco-
nôniico assim. Isso é mentira e 
denuncio isso. O Brasil tão cedo 
não deterá urna técnica de 
manejo de florestas tropicais e is-
so que ele disse ,é utópico. O 
Iviovirnento de Defesa da 
Amazônia e cientistas acham que 
a Amazônia só pode ser apro-
veitada racionalmente depois 
que o pais detiver essa técnica, e 
isso não vai acontecer tão cedo, 
ainda mais que quem melhor 
saberia tratar da floresta é quem 
melhor conviVe com o ecossis-

)terna da região, os arnazónidas, 
os indios e os posseiros que 
menos a destroem. Teriamos que 
ter unia forma de ocupação que 
favoreça a pequena propriedade. 
através de urna reforma agrára 
que favoreça o indio. o posseiro, 
e as comunidades rurais, só 
assim. • 
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explica principalmente pela 
deturpação dos estudos desen-
volvidos pela Comissão Inter-
ministerial para a proposição de 
uma;nova politica florestal para 
a Amazônia. Diz Roberto que as 
propostas originais distinguiam 

”.11e foram 
deturpados criminosamente: • 
No primeiro relatório se pro-
punha a criação de unia reserva 
de 150 milhões de hectares para 
reservas nacionais. parque 
ecológico, 75 milhões de hectares 
para reservas indigenas. que 
áreas superiores a SOO hectares 
não poderiam ser queimadas. 
criação) de 60 milhões de hectares 
para florestas nacionais, que 
seriam exploradas por empresas 
brasileiras. exclusivamente. Na 
última hora, ao serem enca-
minhadas essa propostas pelo 
Ministério do Interior à Presi-
dência da República, foram 
alteradas à revelia do consenso 
de toda a comissão. Esse novo 

. relatório deixa claro apenas uma 
proposta". o zoneamento eco-
lógico- econômico da região. 
criação de duas florestas para 
exploração madeireira (ai entram 
os contratos de riscos e como 
conseqüência as empresas mul-
tinacionais. barradas no pri-
meiro relatório) e o fortalecirnen-
to do IBDF. 

fse 

- As duas florestas eles so 
definem como nome. Uma é a do 
Tapajós e a outra unia área qual-
quer. não determinada, e que 
pode ser quase o resto todo da 
Amazônia. Ou seja. a Amazônia 
Legal é cerca de 56 por cento do 
território nacional. 4,6 • milhões 
de quilómetros quadrados e 300 

sls 	 fl,s- 
tas. Sem que eles definam o 
tamanho e a localilação, fica 
diticil saber se eles não estão 
propondo o resto da floresta toda 
como essa segunda área. Uni 
absurdo. Deturparam, alteraram 
todas as propostas da Comissão 
que se reuniu durante 120 dias 
para apresentar o relatório, sem 
que isso traga conseqüências? Os 
prejuizos são grandes e se nota 
isso a começar da abertura que 
deram às empresas multina-
ciopais. que antes eram excluidas 
e agora estão -legamiente-  con-

vidadas a participar de unia fatia 
do bolo. 
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Regional da 
CNBB denuncia 
situação dos 
índios de MS 

CUIABA (O GLOBO) — A Regional do 
Extremo-Oeste da CNBB, que congrega 
bispos, superiores religiosos, cooreena-
dores de pastoral, representantes dos 
presbíteros, leigos e religiosos — denun-
ciou ontem em Cuiabá "o grave proble-
ma que aflige a comunidades indigenas 
de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, 

- algumas ameaçadas de extinção". 

A situação dos índios — particularmen-
te das nações guarani.kaiowá, kadiveu, 
nambikwara e karajá -- foi levantada e 
debatida durante a 19! Assembléia Anual 
da Regional Extremo-Oeste, realizada 
em Campo Grande. Além de dezenas de 

. pessoas ligadas à causa da defesa indíge-
na, vários bispos dos dois estados partici-
param das reuniões. 

Segundo documento divulgado ontem 
pela regional, cerca de 10 mil índios da 
tribo guarani-kalowá estão vivendo 
atualmente em apenas 18 mil hectares de 
terras, na região de Dourados. Conforme 
ainda a denúncia, "os índios estão sendo 
freqüentemente removidos de suas ter-
ras para áreas já superpovoadas". 

3955 .5s-? e. busiotz 
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Bispo teme 

pelos exilados 
São Paulo — O Bispo da Pre-

lazia de São Felix do Araguaia, 
Dom Pedro Casaldaliga. disse 
ontem, em Campinas, que pior 
do que o problema cia expulsão 
do Padre Vito Mtracapillo "é o 
destino de tantos estrangeiros 
anónimos, exilados do Cone 
Bui, que devem ser atingidos 
por essa nova xenofobia e cujos 
destinos podem ser a cadeia ou 
a morte em seus países de 
origem". 

Num debate sobre o proble-
ma indigena, realizado anteon-
te, à noite, em Campinas, o 
Bispo relacionou os índios ao 
caso do Padre expulso, argu-
mentando: "Hoje, os grandes 
estrangeiros no pais são exata-
mente os índios con.s:antemen-
te expulsos de suas terras. Os 
Indígenas, missionários e indi-
kenistas lutam por uma causa 
perdida, pois não enfrentam 

g apenas a Funal  e o Presidente 
da República, mas um sis-
tema". 

De acordo com o Bispo de 
São Félix do Araguaia, a chega-
da do capitalismo às ternas In-
dígenas foi "o principio do fim", 
porque, enquanto esse sistema 
continuar a governa: o Brasil. a 
problemática do índio não será 
resolvida. Por isso, é necessário 
revolucionar nossa mente e 
nosso coração e temos de nos 
comprometer com a causa indí-
gena". 

Ainda a respeito da expulsão 
do vigário de Ribeirão, Dom 
Pedro garantiu, seguindo a li-
nha traçada na nota oficial da 
CNBB, que a Igreja "não vai 
alterar seu trabalho em furicao 
da expulsão. Temos de conti-
nuar fiéis ao Evangelho e ao 
povo". 

• 
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Índios 

• 

D. Casaldáliga, 
• sem medo 
de ser expulso. 

	

0,-- ---Ntf, 	A expulsão do pa- 
dre Vito Mirecapillo 

/. 	. ' não assusta o bispo 
dom Pedro Casal-
dáliga (fato). On- 

	

- 	' tem, em São Paulo, 
ele disse não temer 

. que o mesmo lhe 
, 1 à :b aconteça, alegando 

¡que ao cristão é proibido ter me-
1  do. Sua preocupação, acrescen-

I
tou, é com o povo expulso de sua 

' terra, cornos problemas de sobre- 
vivência dos índios, com a fome e 
com os mar-drailizados. 

Em Ribeirão, Pernambuco, o 
bispo de Palmares, dom Acácio 
Rodrigues Alves, celebrou ontem 
a primeira missa depois da expul-
são do padre Vito. O bispo disse 
ao paroquianos que eles não de-
vem desanimar, continuando o 
trabalho do padre, que deverá ser 
substituído por dois sacerdotes. 

O padre Viro chegou à Roma 
:arde de sábado e foi imediata- 

te cercado por jornalistas 
, 

rasileiros à italianos assim que 
desembarcou do avião da Varig. 
Um carro de polícia, que o aguar-
dava, levou-o para a área nacional 

_ do aeroporto de Fiumicino, onde 
tomou outro avião, com destino a 
Bati. De lá, seguiu para sua cida-
de natal, Andria. 

Embora sem muito destaque, 
a maioria dos jornais italianos re-
gistrou a expulsão do padre Vito. 
O jornal II Tempo reproduziu de-
c;arações de dom Paulo Evaristo 
Arrs, lamentando a sentença do 
Supremo Tribunal Federal, que 
negou o habeas-corpus ao religio-
so. ()Corriere della Sera e II Gior-
nale citaram dom Há/der Câmara 
e seu trabalho em Recife ao co-
mentar a expulsão do religioso 
italiano. 

Agora, o padre Vito irá se 
deiclocar à disposição do bispo de 
Wrdria, para que decida sobre sua 

lut .lização no campo pastoral. De-
!pois, pretende escrever um livro 
:sobre os cinco anos que passou 

i
no Brasil.  

Mais uma vez, o fantasma da 
emancipação ronda os índios, só 
que desta vez a pedido dos pró- 

ios slivIcolas, no caso, da Re-
serva de Duque de Caxias, com 
eertiza induzidos e mais uma vez 
enganados por pessoas inescrupu-
losas, gananciosamente interes-
sadas na exploração comercial da 
mata virgem, rica em canela e 
cedro. Restando para o índio, co-
mo recompensa, a iminência do 
alcoolismo, da miséria e mendi-
cância. (...). 

Fonseca Neto, Ara rua m a 

Antropologia 
(...) Nos estudos de Antropologia 

que tenho realizado sobre o processo 
evolutivo do surgimento e ocupação 
do planeta Terra pelo homem, tenho 
me detido nas observações de estudio-
sos e pesquisadores — naturalistas, 
com destaque especial para Levings-
tone e Tocqueville.(...) 

O que me chama a ateinão é a im-
pressão geral de que na Antiguidade, 
as nações indígenas eram completa-
mente -heirriiétic-as e não se comunica-
vam.(...) Segundo o relato desses via-
jantes, os costumes e artes indígenas 
eram e são profundamente parecidos. 
E bem verdade que nesse grupo hu-
mano a evolução mental estacionou, o 
qtte poderia ser a causa da estereoti-
pia de costumes, artes e danças.(...) 
Especialmente nas danças, há gran-
des coincidências no que diz respeito 
ao gesto e ao movimento, mesmo en-
tre as mais longínquas tribos do mun. 
do.(...) 

Isso tudo nos leva a pensar que o nú-
cleo base da civilização nasceu e se 

desenvolveu numa única área, cujos 
habitantes, por uni motivo natural ou 
histórico, promoveram uma marcha 
.em várias direções e se dispersaram 
por toda a Terra. Suas culturas, hábi-
tos e costumes foram conservados e 
passados de memória, de geração em 
geração. 

Fatores de ordem natural foram 
modificando a morfologia humana, 
sua biometria e caracteres iconogra-
ticos, e, determinados grupos, por 
motivos que ninguém conhece, evo-
luíram psicologicamente. (...) Mas, 
na base, os desejos, hábitos e costu-
mei, mesmo nos estágios mais evo-
luídos da civilização, são em tese os 
mesmos das mais retrógradas e atra-
sadas sociedades primatas dos ba-
bulnos e pa.pauas dos d.stantes mares 
do sul. (...) 

Paulo C. Amaral, Rio. 
- • 	- 
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A lógica de Juruna 
• Em reunião em que se discutia recentemen-
te em Brasília a situação do indio no Brasil, o 
cacique Mário Junina, que ainda não tinha sido 
ouvido,-pediu de repente a palavra. 
• Levantou-se e, tomado de ímpeto irresisti-
vel, produziu o seguinte discurso: 
— Indio no Brasil não pode acabar. 

Indib no Brasil tem que viver. 
— Se índio acabar no Brasil, acaba Funai. 
— Se Funai acabar, acaba emprego para ge- • 
neral. 
• Sentou-se e foi ovacionado pelb resto da 
reunião durante uns cinco minutos. 
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Á luta pela terra com 
sangue, suor e lágrimas 

Indigenistas 
protestam 
A Associação Brasileira , 

Antropologia e a Comissão Pró-
Indio, em nota oficial emitida 
ontem, protestaram contra a 
portaria assinada em conjunto 
pelos ministros do Interior e das 
Minas e Energia, Mário An-
dreazza e Cjsar Cais, liberando 
às empresas estatais a mi-
neração de materiais estrativos 
nas áreas indigenas. As duas en-
tidades classificaram a medida 
de "arbitrária, tomada no reces-
so dos gabinetes sem consulta 
aos interessados e sem expli-
cações à sociedade civil". 

A. nota, assinada por Eunice 
Durham, da Associação de An-
tropologia. e Manuela Carnetro 
da Cunha, da Comissão Pro-.In-
dio, explica que "cabe enérgico 
protesto contra o fato de que 
medidas dessa importância 
sejam tomadas sem que se te-
nha noticia de qualquer estudo 
prévio, sobre seu impacto sobre 
as populações tribais". 

"Sangue da Terra" — Murilo Carvalho 
— repirtagens — Ed. Brasil Debates 

ANTONIO MARCELO 

Há uma guerra não declarada — 
mas nem por isso menos violenta --
na Amazónia, nas margens do 
Tocantins ou ao longo do Araguaia? 
O que e Raiou — o encontro de duas 
nacionalidades oiro progresso amal-
diçoado? E para onde correm as 
procissões do sertão da Bahia? 
Para longe de cidades em ruínas, 
cobertas pelas águas e enchentes 
provocadas por obras mal plane-
jadas. mal realizadas, símbolos de 
um Brasil que não pertence a seu 
povo. que o despreza e procura es-
quecê-lo? 

Essas são algumas questões que 
se levantam ao final da leitura do 
último livro de Murilo Carvalho, *Sangue da Terra", uma coletânea 
e reportagens "escritas ao longo 

de quase cinco anos" que "cos-
turam uma realidade que se pre-
cisa conhecer mais de perto: a luta 
surda e violenta que se trava em 
todo canto deste Pais pela posse da 
terra". 

Indios, posSeilos, trabalhadores 
da—Te-rra, peões de Raiou, perso-
nagens de um Brasil negado por es-
tatísticas e pela retórica oficial, 
constroem um mundo sofrido, mas 
ao mesmo tempo de resistência e 
esperança. Um mundo presente 
nas reportagens de Murilo Car-
valho que, embora não consigam, 
exatamente por seu caráter jor-
nalístico, a globalização exigida 
por alguns, permitem, mais que um 
retrato, uma aproximação da 
realidade reprimida e violentada 
de parcela ponderava' da po-
pulação brasileira, de .."certas 
metades exiladas de nosso provo". 

As 23 reportagens que compõem 
"Sangue da Terra" foram, algu-
mas. publicadas no semanário 

Movimento". 
outras, por ação da 

_ensura. só agora podem ser co-
nhecidas. Nenhuma se perde por 
estar superada, que a situação que 
as engendrou continua hoje mais  

grave que ontem e, se nada muda, 
pior amanha que hoje, embora seja 
na esperança da mudança que o 
livr.o se completa e se realiza. 

Dom Pedro Casaldáliga, na 
apresentação, pede que o livro não 
seja enviado a ministérios. quer do 
Planejamento, do Interior ou da • 
Agricultura, porque a hora "é de 
falar do povo para o povo. Sem 
outras einleas mediações". E tal-
vez esta seja uma das principais 
qualidades das reportagens de 
Murilo Carvalho: o permitir uma 
leitura fácil, acessível e. funda-
mentalmente, irada. Sem que, com 
Isso, se caia no simplismo provo-
cado pelo distanciamento ou falta 
de informação. 

Um retrato de corpo presente da 
situação de grandes parcelas dos 
trabalhadores do campo, subme-
tidos e insubmissos, "Sangue da 
Terra", divide-se em quatro par-
tes, enfocando a Amazônia, co-
nhecida em viagens pelas águas do 
Araguaia ou pelo barro da Tran-
samazónica / Transamargura: 
Itaipu, onde peões conhecem o 
"preço injusto do suor"; algumas 
nações indígenas, velhos filhos da 
terra; e o sertão da Bahia, coberto 
pelas águas, onde "o sertão virou 
mar e o povo se afogou no sol da 
caatinga". 

Percorrendo as quatro partes do 
livro, o "estilo apaixonado" — con-
forme o classifica dom Pedro 
Casaldáliga — mostra o repórter 
que já foi, e talvez continue sendo, 
um contista; cuja sensibilidade 
testada na própria busca dos fatos, 
não isenta de riscos, prisões e fugas 
— permite captar momentos im-
portantes das lutas surdas ou aber-
tas que se travam pelo interior 
brasileiro, sem deixar de lado a 
sensação de vazio e perda dos que, 
obrigados pelas enchentes pro-
vocadas por Sobradinho, aban-
donam as ruirias de sua cidade sem 
saber se vão encontrar algo mais 
que rumas na próxima parada. 

Antonio Marcelo é romancista e jornalis-
ta 
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Outros tchans 
• — Depois que o guaraná virou moda 

entre os brasileiros e ate ganhou projeçào 
internacional (hoje, o Brasil exporta gua-
raná em pó para muitos paises e sempre 
sob o rótulo de'revigorante, especialmente 
sexual), chegou-se ao cumulo em Manaus, 
berço do produto: estão falsificando 
guaraná e trocando-o por serragem, que os 
turistas que circulam por la compram 
muito. Os preços subiram em mais de 
trezentos por cento nos ultimos seis meses 
e os maiores admiradores do guaraná são 
os americanos, que chamam-no de "nu-
tural high". Detalhe: hoje, o unico guraná 
garantido, em Manaus, é o do Museu do 
Indio, feito pelo rnaues, que tem o "nihil 
obstat" da Funai. 

Pss 



Carta do Araguaia 
Recebi das /onjuras de São Pélla-  do Araguaia a 

cartoorfrcukir gue Dom Pedro Casaldáliga mandou a q-ziem estava 
detendo carta Diz ele: "A solidariedade 

dos irnzãos é um rochedo bíblico que protege do medo 
e do desanimo, garante o espaço 

e o alento para.' continuar lutando Por ora, o banzeiro da 
minha expulsão parece ter acalmado. O 

padre lfzto pagou por todos (?) e a todos nas deu urna coesão 
maior, inclusive dentro da Igreja. Corno 

eu repetia, nessas datas de vai-não-vai, o triste é 
ver como continuam sendo 

expulsos da Terra e da Vida os índios, lavradores, 
operários, famílias pobres. Deste Brasil. desta América Latina 

toda. Do mundo. .4 Inda recente: o novo martírio 
inegeno caingangue, com a morte matada — e certamente 

impune 	do líder 'Paraguaio", de 
Slanonetrinha sucessor de Angelo Creta. As Slaviero do 

diabo são muito poderosas e as forças oficiais 
acobertam a depredação e o genocídio." 

DEZ ANOS 

"Nossa Prelazia completa 
neste ano de 1981 seus dez 
anos de caminhada. Faz 10 
anos que tem bispo esta Igre-
ja sertaneja, "entre o Araguaia 
e O Xingu", e o bispo — bom 
ou ruim — é quem dá a uma 
comunidade de Fé sua caracte-
rística orgânica de 1.Treia Par-
ticular. Para celebrar esses 10 
anes, estamos proniovendo vá-
rios encontros e também algu-
mas publicações: As datas prin-
cipais da Comemoração serão:.  

— 14 15 e 16 de agosto em 
São Félix: 

—11 e 12 de outubro em Ri-
beirão Bonito por ocasião do 
aniversário do martírio do pa-
dre João Basco. 

Vos to.dos estão convida-
dos. E só criar coragem para 
enfrentar a estrada ou se asso-
ciar com o Delfim Netto para 

correguir pegar e pagar una 
avião... 

Publicaremos também uma 
"cartilha pastoral" — Igreja, 

-o que ft.? — e uma história cor-
del do nosso Povo e da Prela-
zia. Assim como um cartaz, 
com a. fotografia do painel da 
Catedral: o Povo eia marcha, 
carregando a Cruz, atrás de 
Jesus Cristo Ressuscitado. O 
casal Luiz e Eunice, que traba-
lham na Aldeia Tapirapé, jun-
tamente com a irmã Beth Ron-
dou, neta do Rond.on legítimo, 
que trabalha nos Munku, estão 
preparando a História dos tn-
clios, desde a ótica indígena:  
sempre proibida. Um texto vi-
vo, direto. E com desenhos ori-
ginais dos próprios índios Tap..1-
rapé. ESperarnos ainda poder 
editar esse ano um Catecismo 
Popular. 
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enchente ameaça 
ser maior que a de. 
1930, que, por sua 
vez, foi a maior lá. 
conhecida nessas la-
titudes. O Araguaia 
tem alcançado o ni-
vel de um mês mais 
tarde em 81 e con-
tinua subindo. Está 
se realizando no 
nosso Centro Co-
munitário, beir 
Araguaia, a illtIma 
etapa de um ,Cur-
t-0, supletivo de f'-
rias, para profess,'o 
res da região. Possi-
velmente vai ser in-
terrompido, p o r 
causa das águas. A 
estrada Parra do 
Garcas-São Fébx lá 
cortou, já abriu de 
novo... OS 709 
quilómetros do tra-
jeto enloiram a um 
morador de 5io Fé.• 
lix quatro dias e  

treze conduçóess. 
Recorde olimpico. 

A briga do povoa-
do de Santo Anto-
nio, Rio das Mortes, 
com os Abdalla-Zar-
zur está pendendo 
a favor do povo. de-
pois de muita ten-
são c procco:oo 
Uma nova =caca 
se levanta sobre a 
ilha do Bananal. 
Parece confirmado 
o convênio Bravt, 
França c Alema-
nha rara a amplia-
ção do projeto "Rio 
Formoso", o ou.? 
daria o Formosào.... 
Toda a Ilha seria 
transformada em 
plantacão de arroz 

soja (e também 
cara), reduzieln.s as 
aldeias Karaa:á• Ta-
vaé a fíreas restri-
tas. Não mais a 
Ilha será Parque.. 

A Funal está quei-
mando as casas doa 
sertanejos e vaquei-
ros que saem da 
Ilha, para que nem 
eles nem possíveis 
SubstitUtOS 	sa 
ocupá-las. 

Já temoa (eles 
têm) quatro proje-
tos pro-álcool se 
abrindo nas áreas 
de Santa Teresin111 
e Porto Alegre... 

No princípio 
era. a Floresta e o 
Indo livre. Dlpois, 
foi o Sertanejo re-
tirante. Veio mais 
tarde o 13ot do la-
tifúndio financeiro. 
Agora, vai ser a 
Cana. E arcanh 
será o Deserto, um 
Nordeste arna7(Nni-
co. que dam térn os 
roderes canitalistas 
de acumular des-
truindo!' 



kts s53, p .23/2' 

  

Casaldáliga: Igreja deve 
orientar sobre partidos 

• 

• Do correspondente em 

k)0 	
GOIANIA  

"Se a Igreja pode ser concreta na 
moral sexual e na moral profissional, 

• também pode e deve ser concreta na 
moral política." A afirmação foi feita 
ontem pelo bispo d. Pedro Casadáliga, 
que regressou da Assembléia Nacional 
da CNBB em Itaici e passou ontem por 
Goiânia, com destino à sua prelazia de 

5 	São Felix do Araguaia, no Mato Grosso. 
D. Pedro falou sobre o documento pre-

Ç) parado pela equipe pastoral de São 
Felix — 'sugestões para a atuação pas-

,..,"‘ toral na politica partidária" —, lem-
brando ser "importante conhecê-lo em 
sua íntegra, sobretudo em suas introdu-

k ções, que deixam as coisas suficiente-
mente claras. Isso não significa — ex-
plicou — que ele não seja discutível. 

f' Não é um documento dogmático, é ape-
nas livre e sicero". 

O bispo de São Felix concordou 
com os termos da entrevista do presi-
dente da CNBB, d. Ivo Lorscheiter, 
publicada ontem pelo Estado, e disse 
que "ser concreto em política não signi-
fica impor um partido a quem quer que  

seja nem, menos ainda, condicionar 
uma comunidade ou uma paróquia a 
uma filiação partidária". E completou: 
"A única filiação que a Igreja global-
mente defenderá é a filiação divina. 
Todos somos filhos de Deus". 

Ressaltou, porém, que ao se falar 
em definição política e partidária, 
"uma coisa é o bispo e outra são os 
cristãos, em geral, e os indivíduos, em 
particular". Reiterou que "as paróquias 
e as comunidades, como tais, não fazem 
opção por um partido", o que, em seu 
entender, não impede que "a Igreja e 
seus pastores optem por esclarecer os 
fiéis sobre os partidos que seriam ou 
não a favor dos legítimos direitos da 
população". 

"Sinto-me satisfeito-- disse o bispo 
de que este pequeno documento mi-

meografado, vindo dos confins do Ara-
guaia, possa ajudar a Igreja e o País a 
refletirem sobre este problema suma-
mente vital, que é a política partidária. 
Anos atrás, não se podia falar em 'Igre-
ja e política'. Amanhã, todos acharão 
normal que a Igreja fale em moral par-
tidária e política partidária. A Igreja e o 
resto da Humanidade caminham em 
liberdade e realismo. Graças a Deus." 
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.Prezadoci 1,.c.-entes de :,..aso-fH 

1 	-• 	 ;)!,111(.;j:,,fikfr,H 	 ,() Ali ti 1 

o Curso de Atualizaço da Iastoral Indií.:,eei.sl.,a.Ur 0 wJ;?.undo evao 

se realiza 	'.1. 30r3Ja Trcjc 

• 0 Curso tora prineialmento ires objetivos 

1) Atualizar o UJOW0 	 .  

2) Lvaliar T 

3) Dar una 	 

O rrimciro Objctivo tem sua razio do ser porroir,  

no conheeimento,ara melhorar a ação cra.elizadoiL. 

O secuudo objetivo torna-se indis-)ensLWel para medir o que 

to9(leteetax no falhas o os suoo sos,co-,:ii suas oausas.Ser4 proveito 

bean sabor o que pensa o nosso povo sobie oste assunto. 

O torneiro obisto 	ivalmorte (0 SU7a iyuortcIneir. 
- 

:r( • oçrcr CO {ndies,mo :,..Li 	.,... 

:feliz)nente ooxtuiidado de motivar um oroseiento de toda.  a. () 
, 	- 	e 	 e 	 ,... 

no que se 1-,:J oro a situaçao do Indio.Dai tom sur.o. b  o dificuldades e nao 

esta sondo compreendida a nossa linguaem.'Cos tres dias .tentaremos dizer 
e 

alco a todos p ois quercwos scr " um paljdo,mas autentico reflexo do -(.)ro,--,  

Drio Senhor Jesus2 que passou -lie tambju entro os homens atento a todos 

se-Al disorimirmose oa exclusivismos borcue portador de uva mersaEom de 3 
, 

salvaçao para todos ias sollei-co•esrooialmeote polos pobros e peque..ai= 

nost pelos sofredores". - ( Joao -Paulo II cm Torcsina ) 

Uma comiss'ao cota trabalhando rara cneohtrur --- 

checar a muitos a mensagem que seria dada -i.-*cfr paloL_ 

Lota comisso te.A1 uma tarefa dí-rf_cil c racwn to n ru),911n 

boragao, 

• 
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Dlii-lopm: c.: ;1, Cowmilli-1.0.A  

l'(.1 	; 	a) 	111:1  

-Lima.Posna  diH i:11(.[LO dcvt! Her do 	, 

condenar ,isso levaria as -Dessoan a se J.,  (:',3'LC(!i, a ainda mais ,,Sabemos que 

nom 

	

	a corro çao frat,ey.‘na e Sn:LU:Lar qUar12.4 O l',  ‘a .z._ .1. 7, Rd a 111.1.fi1 clima de C o Ilfr 011.= r 

.- 
taçao.iTesta 	o'br,:Yliud. o Uri ico 1: alar e ad.ileme rito  „ iluminax,conseien= 

1- 1zer ver, 

eu=cnos at, fazer ui:a pedido,inspiraJo "j'elo Lvanceno l isto 

seja assurida plona.mente por todos a causa d02 f.ndips,assim como J.,osta= 

riamos que fosso assuoida a enusa de todos aqueles que,  se dobateo na 

Pobreza. Convidamos os çue dispoom de bons matoriais,do bem-estar,assica  

como os que ocupam postos dL decisso a com orar na soluço do :problema. 

-sta cooperaçao eeilsiste .:xincipalffiente cm dar condiçoes reais de desen= 

volvimento interal. 

Isto n.o sicaifica -,)roeurar simplesmLnte um acordo,baseado num 

comr.romisso,cup 	t,:alteracla a situsçao dos indios.A  neta 	mudan= r 	. 

e . -,n,C.irlwlos a coilversao.ressoas O .,rupps sao convidados a 

crurJecJr, 	 eArn-rça a dosica 	ritante.A mudança eleve 

ser ,-;ftua(::a em todos co cscalOcs do nossa comunidade. 

A todos recemondc,  ç-J,o sejam feitas araçoes :para este fim e que"a 

nossa nansidao c bondado de Cristo"(2 Cor.1091) nos guie na açao ovange= 

• lizadora. 

.3 - 	A freqjncia ao Curso o obrigaçao de todo o agente que trabalha 

'entre Indios.02 outros •podam vir querendonnesse caso avisem.  o Rcv.P. • 

Luciano,responsvel pelo setor. 

Io Senhor 

# 

• 

Doï;•, fado Mongiano 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
ASI/FUNAI 	• 
N.o 4/0 / $) 
Em 0,5-10.5 / 

OFICIO N2  006/DEL/10@DR/81-00NF. 	 Ba Vista-RRfm 22.04.81. 

Do 	: Delegado Regional da 102DR 

Ao 	: Sr. Assessor Chefe da ASI/FUNA1 
Assunto Informaçao (Presta) 

CONFIDENCIAL 
"Toda e qualquer pessoa que 
torne conhecimento de assun-
to sigilr..-..)so 
te respons.wel 

1110 	
cão de seu sigilo". (.rt. -1'.:2- Dec. ti  
79099-06 Jan 	

a 

- 

Senhor Assessor Chefe, 

Tomamos conhecimento que essa 

Assessoria tinha recebido informe de que o Bispo D. PEDRO CASALDAL1 

GA esteve nesta Capital de BOa Vista e que supostamente teria sido' 

convidado por esta Unidade Regional. 

Esclarecemos que tomamos co 

nhecimento da presença do referido Bispo nesta Capital atreves da 

Policia Federal local e que por conincidencia o mesmo chegou exata-

mente quando de deu inicio as comemoraçoes da Semana do índio, o ' 

qual participou das festividades como simples ouvinte e a convite ' 

• da Diocese de Roraima, sem ter feito nenhum pronunciamento pUblico: 

Apes contatos com o Bispo lo - 

cal D. ALDO MONGIANO, o mesmo nos informou que D. PEDRO foi convida 

do pela Diocese de Roraima para participar de um Curso de Atualiza-

çao da Pastoral lndigenista promovido pela Diocese, conforme Cepia' 

dos objetivos, em anexo. 

Quanto a programaçao da Semana' 

do índio correu normalmente, tendo a Diocese de Roraima e Secreta - 

ria de Educaçao promovido palestras e outras atividades, em censo 

nancia com a participaçao da FUNAI. 

Os objetivos foram no sentido ' 
e de promover o tndio e conclamar a populaçao de Roraima a assumir ,' 

MOO. 11.3 

Segue - 



Atenc i osamente, 

Dlnart e Nc16r. de Madeiro 
Delegado R;. 10.a D R 
Port. 387/ de 03/08/77 , 

42s 5 5551f 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

CONFIDENCIAL 
CONT. DO OFICIO N 2  006/DEL/I00DR/81-CONF.  

tambem, a causa indigena. 

Cientes de vossa atençao, renovamos ' 

nossos protestos de profundo respeito. 

'Toda e qualquer pessoa que 
tome ccnhecimento de assun-

to sk--) -..E.,0 fca, automáticamen- 

e.- 	 pe';a manuten- 

çJio ci,JJ s 	sigilo-. 	- 

79029-06 Jan 

I Imo.Sr. 

Assessor Chefe da ASI/FUNAI 

BRASI LIA-DF 

DNM/vIfm. 

MOD. 115 

• 



• JORNAL DO BRASIL C1  quarta-feira, 17/8/81 C3 1° Cadertlifo  
Porto Migre — Rubens Rocha 

6... 
Casaldáliga condena o PDS por apoiar o Governo e considera o PP 

e PTB "oposições vacilantes a favor do capitalismo" 

Casaldáliga sugere ao povo 
que apóie PT, PMDB ou PDT 

Porto Alegre — Ao defender 
que a Igreja, através dos bis-
pos, padres e agentes pasto-
rais, deve participar da políti-
ca partidária e apontar para o 
povo os Partidos que ajudam a 
população, o Bispo da Prelazia 
de São Félix do Araguaia, 
Dom Pedro Casaldáliga, consi-
derou o PT, PMDB e PDT os 
Partidos que "oferecem um es-
paço popular". Para Casaldáli-
ga, "um cristão pode lutar em 
qualquer destes Partidos". 

Dom Pedro Casaldáliga con-
denou o PDS por apoiar o Go-
verno e o sistema vigente, e se 
disse contra o PP e PTB por 
serem "oposições vacilantes, 
sendo talvez contra o Gover-
no, mas a favor do sistema 
capitalista". Revelou que por 
cinco vezes, nos últimos anos, 
D Governo tentou expulsá-lo, 
uma delas em 1976: "O então 
Presidente Ernesto Geisel ga-
rantiu a fontes eclesiásticas 
lue não haveria santo ou força 
1.ue impedisse a minha expul-
ião se ficasse comprovado — e 
ião ficou — minha suposta 
iarticipação na destruição da 
ielegacia de policia de Ribei- 
•ão .Bonito." 

DEAL SOCIALISTA 

Depois de observar que o 
Partido ideal é escatológico — 
'o Partido de São Pedro e Je-
Jus Cristo no céu" — Dom Fe-
iro Casaldáliga afirmou que o 
Partido ideal na Terra seria o 
ocialista: "Se a Igreja nos 
eus 20 séculos seguisse o pro-
rama das bem-aventuranças, 
?riamos uma sociedade socia-
zada, fraterna, livre e demo-
rática. O ideal cristão equiva-
! ao ideal do socialismo." Mas 
o quadro político brasileiro, 
asaldáliga considera o PT, 
MDB e PDT as melhores op-
Ses. 
Casaldáliga defende a parti- 
pação da Igreja não só na 

mas na política parti- 
iria, indicando ao povo os 
irtidos que o ajudam: "A 
tpria Santa Sé e o episcopa-
) italianq, por diversas vezes, 
fizeram opções, apoiando ou 
ndenanào Partidos na Itá-
.. A política não existe só em 
lhas gerais. A Igreja tem 
mpromissos com a transfor-
ação do mundo, e achar que 
Igreja apenas fala sobre li-
as gerais e não age na politi-
partidária é considerar a 

-eia sem sua condição ter- 
descomproinissada. As  

Comunidades Eclesiais de Ba-
se não devem ser base partida-
ria, mas seus integrantes de-
vem optar por Partidos. O bis-
po, o padre, devem ajudar o 
povo a descobrir a honestida-
de, a verdade, e portanto de-
vem apontar os melhores Par-
tidos". 

QUASE EXPULSO 

O Bispo de São Félix do Ara-
guaia condenou o novo Esta-
tuto dos Estrangeiros, "por 
não beneficiar em nada o pais, 
e ser uma mácula à nossa ima-
gem de hospitalidade. É ino-
portuna, nesta época de aber-
tura política, até em termos 
publicitários para o Governo, 
e vai atingir muitos exilados 
estrangeiros que vivem no 
pais". Espanhol, Dom Pedro 
Casaldáliga revelou que por 
cinco vezes, nos últimos anos, 
o Governo brasileiro tentou 
expulàá-1o. 

— Nas duas primeiras não 
me lembro o ano. A terceira foi 
em 1975 no Governo Geisel, a 
quarta, em 1976, quando meu 
decreto de expulsão já estava 
na mesa do General Geisel, 
que garantiu que me expulsa-
ria se ficasse comprovado — e 
não ficou — qualquer ligação 
minha com a destruição da 
delegacia pelo povo de Ribei-
rão Bonito, após a morte do 
Padre João Bosco Bournier. A 
ultima tentativa foi em dezem-
bro do ano passado, quando o 
Sr Amaral Neto na TV Globo, 
membros da TFP e empresá-
rios da Amazónia fizeram uma 
campanha contra mim, para 
justificar minha expulsão pelo 
Governo — acrescentou Casal-
dáliga. 

Disse, ainda, que vários fato-
res e pessoas impediram que 
fosse expulso: "Em primeiro 
lugar, atribuo à graça de Deus, 
e também a pessoas da Igreja, 

cúpula da CNBB, os cardeais 
Aloisio Lorscheider e Evaristo 
Arns, Dom Ivo Lorscheiter, a 
alguns amigos em Roma e tal-
vez ao fato de o Governo, que 
ve no bispo um poder, não 
considerar tático me ex-
pulsar". 

Ao contrário do Papa, que 
pediu a Dom Ivo Lorscheiter 
que a Igreja no Brasil encon-
trasse um terceiro caminho 
que não fosse o capitalismo ou 
comunismo, Casaldáliga não 
vê uma terceira via: "A opção 
só pode ser socialista, num so-
cialismo em que a experiéncia  

histórica corrija, humanize. O 
capitalismo é irrecuperável, 
pois, basicamente, para exis-
tir, necessita do lucro e da 
acumulação. Não canonizo o 
socialismo soviético ou cuba-
no, mas existem aspectos posi-
tivos: Cuba deu lições de saú-
de e educação para todo seu 
povo, e lá não existem mendi-
gos, como nos Estados Unidos. 
A Tanzánia tem boas expe-
riências em educação e produ-
ção agrícola, a China libertou 
seu povo dos mandarins, e o 
socialismo da Nicarágua é um 
bom caminho — lá até os tor-
turadores foram anistiados". 

Casaldáliga afirmou, ainda, 
que "os progressos da técnica 
não são exclusividade do capi-
talismo, onde os progressos 
tecnológicos são apenas a fa-
vor do dinheiro, da eleição de 
uma minoria em detrimento 
ao povo. É infundada a alega-
ção de que o socialismo fracas-
sa porque a Rússia tem proble-
mas nas suas safras agrícolas. 
Se se fizer pesquisa se verá que 
nos países socialistas o povo 
sobrevive melhor, e a fome é 
menor lá do que nos países 
capitalistas". 

COMUNIDADES ECLESIAIS 

Casaldáliga considera que a 
infiltração marxista nas Co-
munidades Eclesiais de Base 
"existe na cabeça de poucos. 
As CEBs vivem a fé com ale-
gria. A Igreja de Jesus Cristo 
sempre foi infiltrada, o reino é 
isso: trigo e cizânia, peixes 
bons e ruins na mesma rede. 
Se quisermos uma Igreja as-
séptica, a Igreja deveria trans-
formar-se em gueto". Em rela-
ção às fitas cassetes, condena-
das pelos Cardeais Agnello 
Rossi e Vicente Scherer, Casal-
dáliga diz que "elas não foram 
traduzidas para o portugués, e 
as CEBs nem sabem de sua 
existência". 

— A crítica principal é por 
apresentar um Cristo revolu-
cionário. As Comunidades são 
crentes, aceitam Cristo Filho 
de Deus e Nossa Senhora, mas 
Cristo continua libertador e 
comprometido na defesa do 
seu povo. É muito mais do que 
revolucionário, dentro e fora 
da Igreja, na revolução do co-
ração dos homens. É melhor 
olharmos para a fita da vida 
dos sem-terra, dos desempre-
gados, dos oprimidos — sugere 
o Bispo de São Félix do Ara-
guaia. 
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"JORNAL DE BRAStIA" 
25.06.81 - 

Casaldáliga vê povo sendo expulso 
Goiânia - "Há vários anos que me 

pretendem expulsar do Brasil, o latifún-
dio cada vez mais estrangeiro, a se-
gurança repressiva e o medo egoista de 
alguns privilegiados,  - todos eles 
autores da vergonhosa expulsão que o 

• 

	

	povo do Brasil vem sofrendo: expulso 
' da terra, expulso do s ' io, expulso da 

expu so a livre ai-ti - 	o 
so--EiTT—i , smdica 	itica". A a irmação é 
a-e-Dom e ro 	saldáliga, bispo de 
São Félix do Araguaia (MT) que ante-
'ontem à noite passou por Goiânia, a 
caminho de Rondonópolis (MT) onde se 
encontra particinuo de  

t

I

regional do 	- Conse o ndi- 
ge ário. Ontem pela 
manhã, o secretariado da Pastoral da 
Arquidiocese de Goiânia divulgou um' 
texto deixado por Dom Pedro, em que o 

' prelado retoma três questões que foram 
objeto de grande controvérsia, após 
uma entrevista à imprensa em Porto 
Alegre: as fitas cassete "Um Tal Je- 1 
os", a Igreja e os partidos e a ameaça I : 	e sua expulsão. 

Dom Pedro afirma, de inicio, que a 
P  edição desta semana da revista 'Veja 

apresenta "totalmente distorcidas" 
suas declarações sobre a coleç ito de fitas 

, produzida na Alemanha: "Eu fiz (meei- 

tão de que se distinguisãe claramente 
entre as fitas e as comunidades de base, 
uma vez que alguém está interessado 
em persegiii- las simultaneamente". O 
bispo diz ainda que, "baseado em infor-
mação de quem as conhece, destaquei o 
valor técnico e outros inegáveis valores 
de comunicação" (das fitas). " En-
tretanto, destaquei também expli-
citamente a parcialidade com que 
apresentam o senhor Jesus como ..iapenas humano, como revolucionário,

rri  

ais diretamente". 

"Não são essas 140 cassetes que nos-
sas comunidades vão usar", enfatizou 
Dom Pedro. "Essas comunidades têm 
duas cassetes de uso próprio e habitual: 
o Evangelho procurado com amor e a 
realidade durarnente vivida". O bispo 
de São Félix refere-se, em seguida, à 

, declaração, "oportunamente discreta", 
de Dom Luciano Mendes de Almeida, 
secretário-geral da CNBB, "com a qual 
evidentemente ele pretendia desman-
char, em torno das faladas fitas, tanto o. 
alarme quanto n publicidade". 

Após lembrar seus contatos no sul 
com o cardeal Doin Vicente 5 chorar ( por 
telefone, "cordialmente, aliás"), e com 
" vários colegas bispos, no Rio Grande,  

em Santa Catarina' e no Paraná", Dom 
Pedro explica que suas declarações 
sobre !politica partidária  apenas  re- 
petia 	"para a imprensa de eorto 

egre, o quiii equipe  --pastoFal 
Preliiiia de São Félix publicou num 
folheto, entregue em fet  eitimo a 

hjoospresentes à assembléia de  
Itaici e entregue,. ta  èm à opinião 

-15b-bli-cir:1Y-Oin Pedro ressalta que esse 
ocT-Fcl—irnento foi publicado, "na Integra, 

pela grande imprensa". 

"Não metendo ressuscitar velhos 
clericalismos eleitoreiros, que con-,' 

• deno", afirma Dom Pedro. "Entretan-
to, sinto, em consciência pastoral, que, 
um bison_pade n_deve ser concreta...na, 
moral politica  - tão mais abrangente" 
da vida humana - como é concreto na'
moral sexual ou profissional". Em 
seguida, ele nega que tenha recomen-
dado algum partido politico: "Nem' , 
recomendei um partido, nem menos aio-
da algum político, nem excomungue( 
ninguien, práticas infeliz 	 1 I.  

calas pela 	a, mil Lvezosvez 	lias.  
el11

'  
irar a igreja italiana - à som-

bra do próprio Vaticano - no que se 
refere à democracia cristã, e nossa 
Igreja do Brasil, lá pelos anos60, Com a 1 
Liga Eleitoral Católica (LEC). 

"0 ESTADO DE S.PAULO" 
25.06.81 - Pág.19 

Ca aldáliga nega n. 
in eárão 	anklas 

Do correspondente em 
GOIANIA 

Em texto deixado na Arquidiocese 
de Golftnia, o bispo de São Félix do 
Araguaia (MT), d. Pedro Casaldãllga, 
nega que tenha recomendado algum 
partido político às comunidades ecie-
siais de base, embora reafirme a neces-
sidade de seus membros terem "uma 
posição de claro compromisso em polí-
tica". A caminho de Rondonópolis 
(MT), onde foi participar de um encon-
tro do Conselho Indigenista Missioná-
rio, o bispo passou anteontem pela ca-
pital de Goiás e esclareceu, por escrito, 
suas recentes declarações. 

"Não pretendo ressuscitar velhos 
clericalismos eleitoreiros, que condeno 
- assegura o bispo. Entretanto, sinto 
que uru bispo pode e deve ser concreto 
em moral política, como é concreto em 
moral sexual ou profissional". Em se-
guida, ressalva: "Nem recomendei um 
partido, nem menos ainda algum polIti-
as nem excomumguel ninguém, práti-
cas infelizmente exercidas pela Igrela 
muitas vezes. Bastaria lembrar a Igreja 
Italiana, à sombra do próprio Vaticano, 
no que se refere à democracia cristã, e 
nossa Igreja do Brasil, lã pelos anos 50, 
com a Liga Eleitoral Católica". 

• Em outro trecho, d. Pedro Casaldá- 
,liga diz que, "na atual conjuntura sócio- taneamente 

• 

eclesial, um bispo ou um padre não 
deverão assumir carro político". No en-
tanto, acrescenta, "pedir isso também 
dos agentes de pastoral leigas seria 
exigir de um contingente de cristãos, 
cada dia mais numeroso, que se fechas-
sem em gueto e renunciassem à sua 
condição evangélica de fermento na 
massa". 

Para ele, a divisão dentro das co-
munidades "não se criará por uma ou 
outra opção partidária de seus mem-
bros, mas pela divisão sistemática de 
interesses, o bem comum ou a acumula-'
ção egoísta, que permeiem a Humani-
dade, fora e dentro da Igreja peregri-
na". E conclui a respeito dessa questão: 
"Mesmo defendendo uma posição de 
claro compromisso em política, somos 
Contrários a fazer, das comunidades de 
base, bases partidárias, o que já é um' 
bom passo de superação do clericalis-
mo". 

Sobre a ameaça de sua expulsão do 
País, o bispo de São Félix afirma que 
isso é retendido " á 	" 

n o ca a vez mais estrange o", 
pela "segurança repressivaLc • elW."" e- 

r -lguns privilegia~.  E a 
	egleflittas gravadas com o pro- 

grama "Um Tal Jesus", d. Pedro reitera 
sua distinção "entre as fitas e as comu- 
nidades de base, uma vez que alguém 
está interessado em persegui-las simul- 



Do correspondente 
e da sucursal 

Após responsabilizar o bispo d. Pe-
dro Casaldáliga pelos processos dirigidos 
de invasão de terras no Leste de Mato 
Grosso, o governador  daquele Estado, 
Frederico Campos, defendem.  expulsãn 
-da..relititUtt e disse illo entender "como 
ainda se encontra em liberdade, no Bra-
sil, um comunista exercendo suas ativi-
dades subversivas impunemente". Em 
entrevista concedida ontem ao Estado, 
em Cuiabá, o governador afirmou que já 
foram expulsos do País pessoas menos 
maléficas que d. Pedro, acrescentando: 

[ "Lamento que o espanhol venha ao Bra-
,i sil para subverter a ordem". 

Campos definiu o bispo como homem 
inteligente, preparado e pernicioso, e 
considera que sua atuação transformou a 
região do Araguaia mato-grossense na 
área mais crítica de conflitos de terras no 
Estado, tanto no que refere aos posseiros 
quantos aos grupos indígenas. O gover-
nador garantiu que existem pessoas com 
formação universitária, trabalhando apa-
rentemente de graça", que estariam in-
suflando os camponeses a invadir pro-
priedades agrícolas, inclusive aquelas já 
cultivadas. 

Ao comentar o que ele considerou 
um caso concreto de ação maliciosa por 
parte do bispo, Frederico Campos disse 
que o empresário Aristo da Riva cedeu 

Expulsão de Casaldáliga 
é pedida por governador 

para os posseiros 60 mil hectares de suas 
terras localizadas no município de Ponte-
nópolis. Segundo ele, assim que os lavra-
dores tornaram-se proprietários, os pa-
dres que trabalhavam no local deixaram 
a região, "numa prova cabal de que a área 
não era mais um campo fértil para o tipo 
de ação do bispo Casaldáliga". 

No entender do governador de Mato 
Grosso, as atividades de d. Pedro não 
ajudam as populações pobres, já que 
estas "são conduzidas de um processo de 
frustração para outro, como se fossem 
verdadeiros fanáticos". Depois de consi-
derar normais e louváveis das ações do 
clero e de outras lideranças em defesa de 
princípios sociais, Campos referiu-se a 
Casaldáliga afirmando que não vê dife-
renças entre os crimes cometidos por um 
assassino e outros perpetrados por aque-
les que trabalham as mentes de ino-
centes. 

Teólogos 
O arcebispo de Porto Alegre, d. Vi-

cente Scherer, criticou ontem, o isola-
mento de pequenos grupos de teólogos 
para aprendizado, em casas próprias. Em 
sua alocução semanal, o arcebispo disse 
não acreditar que estes teólogos que, 
"em obediência a uma moda ou mentali-
dade bitolada e ideologizada" moram eth 
vilas populares, tenham uma formação 
intelectual "aberta, compreensiva e ge-
nuinamente sacerdotal". 
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presença, os militares poderiam ser mal re-
cebidos.. 
• • Segundo essas infomiações, em Barra 

(IO Garças (MT), o jornal Vaie do Araguaia 
i.Iublicou recentemente urna matéria denun-
olando a volta da guerrilha do Araguaia, "na 
qual volta a afirmar a existência de campo 
ele treinamento de guerrilheiros, orientados 
rfr:los religiosos da região". Esses guerrilhei-
ros, estariam bem equipados, inclusive com 
Meios de comunicação sofisticados, para 
não serem surpreendidos pelas "forças da 
t4apressão". O relatório menciona, também, 
a constante presança de estrangeiros acom-
Panhados pelo bispo Casaldáliga, que per-
correriam as regiões onde os focos de tensão 
são maiores. 

"Os posseiros já invadiram uma fazenda 
acompanhados de Casaldáliga, conforme al-
gumas testemunhas -- dizem os órgãos de 
segurança — ação que não logrou êxito em 
razão da resistência oferecida pelos proprie-
tários. Após esta tentativa frustrada, o bispo 
teria enviado mensageiros a várias localida-
des com a finalidade de convocar todos os 
posseiros para uma reunião destinada a pla-
nejar novos ataques." 

; 	Em Divinéia (MT), .o padre Clélio Jean 
Boccato orientaria os posseiros na invasão 
de propriedades, auxiliado por Pedro Eliseu 
dos Santos ("Pedro Cearense"), responsável 
pelos deslocamentos dos posseiros para as 
áreas a serem invadidas. Nessa localidade; 
de acordo com as informações dos órgãos de 
segurança, cerca de 140 pessoas, entre pos-
seiros e estranhos., armados inclusive com 
metralhadoras, foram vistas nas proximida-
des da BR-158, trecho Barra do Garças-
Água Boa, em companhia de D. Pedro Casal-
dialiga, e dos padres Geraldo e Cléiio. Obser-
vou-se a existência no local de um gerador 
de energia. . . 
a . 
• Em Porto Alegre do.  Norte (MT), o padre 

Jesus, pároco local, seria o orientador dos 
posseiros para as áreas a serem invadidas. 
Em Santa Terezinha (MT), estaria instalado, 
a 20 km da aldeia dos Tapirapés, um grupo 
de pessoas, algumas originárias de Xarnbioá 
(00) e de outras, partes do País e alguns 
estrangeiros. Ainda fariam parte do grupo 
três "irmãzinhas de Jesus". A irmã Dineva 
Vanuzzi, funcionária da Secretaria de Edu-
cação e Cultura dê Mato Grosso, iria ao ! 
município com a finalidade de ministrar ! 
ensinamentos em curso de-  "sobrevivência". 
O pároco local, padre Antonio Canuto, seria 
atoalhado em suas atividades subversivas 
junto aos posseiros pelos seguintes elemen-
tos: Rita de Cássia G. Braglia, Carlos Fonse-
ca Cabral, irmã Edith de tal, Tereza Sales 
Escame, Francelino Dias Silveira ("Muriço-
ca") e Maria Regina Borella, que, segundo os 
órgãos de ser arança, seria amante do Padre 
alanuto. 	• 
: Em Cascalheira (MT), o padre Geraldo, 

ligado ao bispo Casaldáliga, estaria ligado a 
Mn grupo de 150 homens armados, empe-
nhados em ações de invasão de fazendas e 
na eliminação de empregados das mes 
nr‘as• 
i Em Serra Nova (MT), o mesmo padre 

deraldo, acompanhado do professor Lauro e 
o farmacêutico-Martins, teria convencido 

vários populares a assinarem um manifesto 
!favor do comunismo. 
• Os padres Antonio Canuto e Jesus se-

riam "os principais executores da estratégia 
de agitação social entre colonos e posseiros, 
lanejada pelo bispo Casaldáliga". Segundo 

o! relatório, "observando-se a localização 
..mgráfica das vilas Porto Alegre do Norte e 

Santa Terezinha, verifica-se que distam uma 
dá outra cerca de 80 km e situam-se junto a 
grandes empreendimentos agropecuários. 
Os dois padres agiriam no sentido de incitar 
os posseiros e invadir as grandes proprieda-
des e, ao mesmo tempo, preparariam grupos.  
ativos de contestadores políticos". 
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Os Óriii,,fsos de 
,..,:gurança voltam 

a acusar 
os padres 

Os órgãos de segurança já têm uma série 
de informações que consideram suficientes 
Para comprovar a participação do denomi-
nado "clero progressista" em diversos acon-
tecimentos relacionados com o clima de 
violência existente no meio rural do Sudeste 
do Pará, Norte de Goiás e Nordeste de Mato 
Grosso, mas qualquer decisão visando a 
neutralizar a ação desta ala da Igreja está 
condicionada à palavra final do presidente 
figueiredo. 
! 	Segundo informações que os órgãos de 
segurança dizem ter obtido nos próprios 
locais, um dos principais articuladores da 
agitação nessas áreas seria o bispo dom 
Pedro Casaldáliga, havendo 12 localidades 
hoje transformadas em "focos de subver-
são". As localidades são as seguintes: Palas-
Una, Xinguará, Rio Maria, Redenção, Con-
ceição do Araguaia, Barra do Garça, Divi-
néla, S. Félix do Araguaia, Porto Alegre do 
Norte, Santa Terezinha, Cascalheira e Serra 
Nova. 
! 	Essas informações dos órgãos de segu- 
rança mencionam diversos fatos que teriam 
contribuído para aumentar o clima de vio-
lénCia no meio rural. 

Em Palestina (PA) por exemplo, pessoas 
dom aparência de estrangeiros, "suposta-
mente religiosos", manteriam contatos com 
Padres e agentes pastorais e participariam 
de reuniões nos perímetros urbano e rural. 
: 	Em Xinguará, Rio Maria e Redenção, no 

sudeste paraense, seriam escolhidos os líde-
res de comunidades, conhecidos como "co-
mandantes de batalhões de posseiros", que. 
Sob a orientação do padre Aristides e do 
advogado Paulo Fontelles, planejariam 
ações armadas "contra os legítimos proprie- 
tários 	terras". Segundo os órgãos de 
s'egurança, a quase totalidade dos posseiros 
da região em questão estaria armada e as 
armas e munições seriam fornecidas pelo 
padre Aristides Carrilo, francês e pároco da 
igreja de São Gerado —preso recentemente 

e pelo advogado. 
Na localidade paraense de Conceição do 

aguaia, os orgãos de segurança dizem que 
"religiosos e leigos estariam desenvolvendo 
intenso trabalho de subversão da ordem, 
pregando, Ostensivamente, a derrubada do 

gime". 
Nessas atividades, destacariam-se os pa-

dres Ricardo Rezende Figueira, da Cornis- 
o Pastoral da Terra do Araguaiafrocan-

tíns; Francisco (Chico) e Aristides Camio, 
om quem estaria vivendo maritalmente 
aria Oneide da Costa Lima, valva de Rai-
tuido Ferreira Lima ("Gringo"); Heloísa 

Schimidt, Ricardo Medeiros (Rádio Ara-
girafa) e José Basílio de Siqueira ("Zé Do-
0"), da Comissão Pastoral da Terra e da 
¡oposição sindical. 

— Ultimamente — diz um trecho do 
relatório enviado a Brasília— o padre Aristi-
des estaria empenhado em desacreditar a 
atuação da Companhia do 2' Batalhão de 
Engenharia de Construção, objetivando al-
cançar o mesmo resultado obtido com a 
polícia Militar, que estaria desmoralizada 
pelos posseiros. Assim, no episódio da morte 
je um empregado do fazendeiro Neief Mu-
rd, dirigiu-se de maneira desrespeitosa ao 
Comandante da Companhia, sugerindo ao 
militar, na ocasião, que toda vez que este 
pretendesse tomar qualquer providência em 
relação aos posseiros, que hnplicasse deslo-
camento até suas terras, deveria primeiro 
falar com ele, dando a entender que, sem sua 
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DEFESA DO BISPO  Depois de agressOes sofridas por sacerdotem 
todo o Pais, culminadas com a expulsao do pá- 

Idre 	Miracapillo, agora e o governador de Mato Groté9:, : que 
- te insurge contra Dom Pedro Cataldnigaf, afirmou o. deputado Gil 

tóri de Sarros ÁPMDS-MT). 

Disse o parlamentar que Casaldáliga, desde a sua cbega-
da ao Brasilsassjste aos •indios e posseiros perseguidos por la- 

tifundirios, tendo mesmo presenciado as violencias que levaram 

a extinção as comunidades de Xavantes e Cintas-Largas. 
Dai por que e este sacerdote perseguido, acrescentou Gil 

son de Barros,.contra ele se mobilizando agora o governador Fre 

'derico Campoé, os grileiros e os extremados da TFP. 
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São Félix do Araguaia 

                         

Dez anos de luta da Igreja... 
Continuação 

eventualidade, e um gerador 
portátil foi imediatamente 
acionado. 

Desfilaram, então, pelo palan-
que-palco, as figuras do padre 
Rui das Rezas e irmã Gertrudes 
Generosa, recém-chegados à 
cidade imaginária de Terra 
Brava; Mister Grilo, dono da 
Fazenda Late Fundo, com seu 
jagunço Zé Traição; o prefeito 
Vida Mansa e seu ajudante, o 
soldado Zé Mandado; o peão 
João do Mundo, negro orgulhoso 
de sua raça, e sua mulher, Maria 
Lavadeira; e o posseiro João 
Teimoso, presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores Ru-
rais, também com sua mulher. 

O padre e a freira chegam de 
um outro mundo, muito diferen-
te e, durante a maior parte da 
peça, ficam sentados no degrau 
mais elevado de uma escada, de 
onde falam (rispidamente) ao 
povo. Alienados, são logo en-
volvidos pelo tubarão e o pre-
feito, que lhes oferecem di-
nheiro para a construção da 
igreja, pedindo, em troca, sua 
ajuda para "dar um jeito nesses 
subversivos do Sindicato". 

Mas as brutais contradições da 
realidade falam mais alto. Irmã 
Gertrudes começa a descer da 
escada, em contato com as la-
vadeiras e convidada para dar 
aulas de alfabetização no Sin-
dicato. Mais no fim, padre Rui, 
abalado pelo assassinato do peão 
João do Mundo, baixa de seu 
pedestal e despe-se de suas 
defesas hipócritas, assumindo 
também a luta com o povo. 

A PROCISSÃO— 
PASSEATA 

Entusiasmado com o teatro - 
drama, farsa e tragédia ao mes-
mo tempo - o povo de São Félix e 
os visitantes da região e de outros 
estados acorrem em massa, dia 
seguinte, de manhã, para a 
procissão-passeata pelas ruas da 
cidade. Alguns se queixam do 
cansaço - são mais de duas horas 
de caminhada, com três paradas 
para discursos - mas todos estão 
felizes, carregando as faixas que 
falam de suas lutas e esperanças, 
e gritando palavras-de-ordem 
como "Povo unidos jamais será 
vencido" e "Povo organizado 
jamais será pisado". Na frente, 
um grande poster do padre 
Francisco Jentel. 

Oneide, viúva do líder posseiro 
Gringo, de Conceição do Ara-
guaia, Pará, assassinado o ano 
passado; dom Celso, bispo de 
Porto Nacional; o deputado esta- 
dual Dante de Oliveira (PMDB); 
um dos sindicalistas ita- 
lianos (que depois iriam para 
a Conclat, em São l'auM); o Jur- 

nalista e escritor Paulo Schilling, 
do Comitê de Solidariedade aos 
Povos da América Central e 
Caribe; a educadora Maria Nilde 
Maecellani, de São Paulo, e 
representantes de várias dioceses 
e prelazias irmãs, além da Igreja 
Evangélica de Confissão Lu-
terana do Brasil (IECLB), falam, 
durante as paradas, manifestan-
do sua solidariedade ao povo em 
suas lutas destes dez anos e nas 
lutas presentes e futuras. 

A procissão-passeata termina 
na catedral, onde Pedro e os 
padres celebram a "Missa das 
Comunidades". O bispo dá o 
sacramento do Crisma a um 
grupo de pessoas que se com-
prometeram a continuar as-
sumindo a luta, com mais co-
ragem e disposição. 

A tarde de domingo é preen-
chida com diversas reuniões. 
Posseiros do rio das Mortes, des-
pejados pela Fazenda Marruá 
‘do grupo Furlan/Vargas, da 
Freios Vargas, de Limeira, SP), 
dis,çutem com os dirigentes de 
seu Sindicato as formas de resis-
tência. Outros posseiros da gleba 
Azulona/Gameleira, 	pressio- 
nados pela fazenda Agropasa, 
também participam. Sertanejos 
de diversos povoados se encon-
tram para debater, com o de-
putado Dante e o vereador 
Arimatéia, de Barra do Garças, 
a organização politica. Está sen-
do ventilada uma proposta de 
fusão entre o PMDB e o PP, no 
Mato Grosso, e os diretórios  

peemedebistas da região, for-
mados, a duras penas, de baixo 
para cima, não estão gostando 
da idéia de uma aliança com 
notórios inimigos do povo, como 
o senador biônico Gastão Muller 
(sobrinho do finado 	Filinto 
Muller) e seu suplente Váldon 
Varjão (este, ex-prefeito, pela 
Arena, e dono do cartório de 
Barra do Garças, onde se es-
crituraram quase todas as 
grilagens da região), e ainda o 
ex-governador Garcia Neto. O 
sociólogo José de Souza Martins, 
da USP, assessor da Comissão 
Pastoral da Terra da CNBB, e 
ainda Paulo Schilling e Maria 
Nilde, fazem, também, para 
outro grupo reunido, comuni-
cações sobre o que está acon-
tecendo no "outro Brasil", de 
além Araguaia. Eles suprem, 
rapidamente, a ausência de 
televisão, jornais, telefone e 
correio na região. 

ATORES, GENTE 
DO POVO 

A segunda parte do teatro é 
apresentada à noite. Um público 
numeroso, como na véspera, 
aplaude os mesmos artistas, que 
agora encenam uma criação 
coletiva, em que contam as 
etapas mais importantes da 
caminhada dos dez anos da 
Prelazia. A primeira parte, na 
véspera, ainda que calcada sobre 
a realidade da região, trazia per- 

sonagens fictícios. Nessa segun-
da parte, porém, a evocação é 
viva, real: a história da grande 
repressão policial e militar de 
1973; a reorganização dos 
trabalhos; os Clubes de Mães; a 
religião e o trabalho pastoral; o 
assassinato do padre João Bosco 
Burnier pela Policia, em 1976, 
no povoado de Ribeirão Bonito, e 
a derrubada, pelo povo, da 
cadeia onde o crime foi come-
tido: a formação do Sindicato, a 
consciência politica e a opção 
partidária. 

O texto livre, solto, apoiado 
por slides e marionetes, tem co-
mo elemento de interligação dos 
quadros um novo personagem: 
Alvorada, uma menina que 
representa o jornalzinho mi-
meografado da Prelazia, que es-
palha as noticias de canto a can-
to. Como na véspera, está 
presente também o anjo-bufão 
Medellin, que faz o contato com 
o público, declamando cordel, 
interpelando os assistentes e in-
terferindo na própria cena em 
momentos-chave. A vibração do 
povo é uma só, desde o emo-
cionante inicio, onde uma série 
de slides pontilha a leitura de um 
poema de Pedro sobre o padre 
Francisco Jentel e sua luta junto 
aos posseiros de Santa Terezi-
nha, até os alegres momentos em 
que Medellín dança com uma 
imensa boneca de pano. 

No final, a apresentação dos 
atores. Eles vieram de diferentes 
pontos da extensa região: um 
posseiro de Porto Alegre do Nor-
te fez o policial; um professor 
primário de Santo Antonio do 
Rio das Mortes foi o posseiro 
João Teimoso; a mulher deste é, 
na vida real, uma participante do 
Clube de Mães de São Félix - 
aliás, mãe de nove filhos. De 
Santa Terezinha veio o peão João 
do Mundo, que teve como sua 
Maria Lavadeira uma menina de 
São Félix; ainda de São Félix, 
um estudante fez o padre Rui das 
Rezas; de Ribeirão Bonito, um 
marceneiro interpretou o latifun-
diário Mister Grilo. Alguns per-
sonagens foram interpretados 
por membros da Equipe Pas-
toral, como o jagunço Zé Man-
dado (padre Paulo Gabriel, 
vigário de São Félix), e ainda 
Medellín, Gumercindo Vida 
Mansa e irmã Gertrudes. 

Terminou o teatro, continua a 
vida. O ônibus de Goiás Velho 
parte na mesma noite; o de 
Goiânia, no dia seguinte. E 
muitos prometem voltar em 
outubro, quando as comemo-
rações dos Dez Anos da Ca-
minhada da Prelazia serão en-
cerrados, com a celebração do 
5° aniversário do martirio do 
padre João Bosco Burnier, em 
Ribeirão Bonito. 
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SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

Dez anos de luta da Igreja  
	que  fez opção  pelos  pobres  

Texto: Antônio Carlos Moura 

Zé Diluca e Zé da Cruz registraram, em verso e traço, os dez anos de cami-
nhada do povo de Deus da Prelazia de São Félix do Araguaia 

Vou contar essa História/ de 
sofrimento e vitória/ que é pra 
ficar na itzemória/ lembrada com 
alegria./ Fazemos celebração/ 
com festa, bolo e rojão,/ das 
lutas deste sertão/ dez anos de 
Prelazia. 

Assim começa o cordel "Peleja 
das piaba do Araguaia com o 
tubarão besta-fera" - um "ro-
mance em louvação dos dez anos 
de caminhada da Prelazia de São 
Félix do Araguaia". O livreto, 
escrito por Zé Diluca e ilustrado 
com desenhos dos índios Ta-
pirapé e de sertanejos da região, 
foi lançado dia 15 último, em 
São Félix, Mato Grosso, nas 
comemorações do erécimo 
aniversário das lutas daquela 
porção do Povo de Deus, cujo 
bispo, Dom Pedro Casaldáliga, é 
hoje, sem meios termos, o per-
sonagem mais amado e mais 
odiado da Igreja, não só ali, mas 
em todo o Brasil. 

Amado pelos posseiros, peões, 
lavadeiras e índios junto aos 
quais a Equipe Pastoral da 
Prelazia vem lutando, ombro a 
ombro; contra os exploradores; 
odiado por esses mesmos ex-
ploradores: grileiros e latifun-
diários, com suas forças de 
apoio - policia, jagunços - e seus 
aliados - órgãos do governo, 
políticos situacionistas e alguns 
comercia ti t es e outros setores 
ligados aos interesses das gran-
des fazendas. Amado por tra-
balhadores e oposicionistas em 
árias regiões do pais, que, mes-

mo não o conhecendo pes-
soalmente, ouviram falar • da 
resistência dos pobres daquela 
área, que lutam pelo direito à 
terra onde trabalham; odiado 
pelos patrões em geral e pelo 
regime militar, que o querem ex- 
pulsar do Brasil, pois sua denún-
cia profética contra a opressão 
institucionalizada, a partir de 
1971, abriu a brecha, progressiva 
e irreNersivelmente alargada, en-
tre a Igreja e_o Governo. 

O cordel, editado pelo CEDI, 
do Rio, circulou amplamente 
durante a festa, vendido, confor- 
me consta na segunda página, a 
CrS 20,00, para o povo da re- 
gião; CrS 50,00 para o povo de 
outros lugares; e CrS 100,00 
para os colaboradores". Na mes- 
ma página, abaixo dos preços, 
uma observação: "Tubarão não 
paga, mas também não leva". 

A festa dos dez anos não era 
mesmo para tubarão. Piaba, 
porém, tinha muita: de todos os 
povoados da região chegaram 
levas de posseiros, de caminhão 
ou ônibus, pelas estradas 

poeirentas e esburacadas; de 
barco pelo Araguaia e rio das 
Mortes; ou de tropa, pelos trilhos 
incertos rasgados no cerrado. 
Também de longe vieram muitos 
amigos. Um ônibus fretado de 
Goiânia, com pessoal dali, de 
Brasília, São Paulo, Minas e até 
do Ceará. Outro ônibus veio da 
região de Goiás Velho, trazendo 
Ias' raclores e agentes pastorais 
dos 17 municipios que compõem 
a diocese dirigida por Dom 
Tomás Balduino, companheiro 
de Pedro nas lutas e na cami-
nhada profética. Outros amigos 
haviam chegado de avião, in-
cluindo alguns sindicalistas e 
padres da Itália e da Bélgica. Da 
França, entre outros, veio Marie-
Jeanne Jentel, irmã do padre 
Francisco Jentel, pioneiro no 
apoio às lutas dos posseiros da 
região, que em 1973, foi con-
denado a 10 anos de prisão por 
um tribunal militar e, dois anos 
depois, expulso do Brasil pelo  

general Geisel, e que morreu na 
França em janeiro de 1979. 

TAPIRAPE 
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Os festejos haviam começado 
na semana anterior, com a 
novena, cada noite, em louvor à 
padroeira da cidade, Nossa 
Senhora da Assunção. Mas o 
ponto alto foi dias 14, 15 e 16. 
Na sexta-feira, 14, o povo assis-
tiu, ao ar livre, no Centro Co-
munitário, os filmes "A bênção, 
João de Deus" (sobre a visita do 
papa ao Brasil) e "Missa da 
Terra-sem-males", sobre a gran-
de celebração litúrgica de 
solidariedade aos povos indí-
genas, realizada na Sé de São 
Paulo, em abril de 1979. Como 
se sabe, o texto dessa missa é do 
próprio Dom Pedro Casaldáliga,  

tendo como co-autor o poeta 
goiano Pedro Tierra. 

A missa do sábado, dia 15, à 
noite, teve a participação de mais 
de duas mil pessoas (São Félix 
tem seis mil habitantes). Três 
bispos - Dom Pedro, Dom 
Tomás e Dom Celso, este de Por-
to Nacional -, 15 padres e ainda 
dois pastores luteranos presi-
diram a celebração, durante a 
qual falaram ao povo, entre 
outros, a posseira Raimunda, do 
distrito de Porto Alegre do Nor-
te, contando as lutas que aquela 
comunidade está travando com 
as fazendas Frenova, Piraguassu 
e outras; e o chefe dos indios 
Tapirapé, Xywãeri, que explicou 
porque sua tribo não aceita a 
demarcação que a Funai quer 
impor, que beneficia a invasora 
fazenda Tapiraguaia (por coin-
cidência, do mesmo grupo 
Medeiros/Carneiro da Frenova). 
Xywãeri foi muito aplaudido 
quando relatou o diálogo que ele 
e outros lideres Tapirapé tive-
ram, poucos dias antes, em 
Brasilia, com o presidente da 
Funai, coronel Nobre da Veiga: 

- Eu disse ao coronel que eu ia 
conversar com meus irmãos, na 
aldeia, porque sozinho eu não 
resolvo nada. Ai o coronel me 
disse: "Não, vamos resolver aqui 
mesmo. A comunidade tem que 
respeitar você. Você é lider da 
aldeia. É como eu, presidente da 
Funai, que mando nos meus fun-
cionários". Ai eu disse pro 
coronel: "Isso é a lei do branco. 
Eu não posso fazer assim com o 
meu pessoal. Lei de indio é 
diferente de lei de branco. Você 
não sabe nada da lei de índio. 
Você quer entender, mas não en-
tende", eu disse pra ele. 

"SEGURA O 
TACHO" 

Depois da Missa, o primeiro 
ato da peça teatral: "Meu pa-
dim, segura o tacho, que a quen-
tura vem por baixo - ou a co-
rajosa história da Igreja que 
trocou a escada, a galhofa e a 
fortuna pela enxada, a farofa e a 
borduna". O prefeito de São 
Félix, Aldenor Milhomem (PDS, 
ex-MDB) havia mandado des-
ligar o gerador de luz, deixando 
a cidade às escuras, tentando 
com isso impedir a apesentação 

personagens, 
da peça, que tinha, ceoreminoduomydi  doas 

Mansa, um prefeito corrupto, puxa-saco dos 	latifundiários. 
Mas o grupo teatral "Arroz com 
Abroba" havia pensado nessa 
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