
naquela região. 

- u DPF/MT, ciente, estará designando equipe para apuração do 

ocorrido. 

- Tal denúncia poderá ser também um desdobramento dos fatos o 

corridos na AIN RIKBATSA (Aldeia Barranco Vermelho), comunica 

da a essa ASI, conforme CI n2 044-ASI/2g SUER, de 09.11.89. 

Atenciosamente 

Benanwies C/é:Mo:do a Silo 
Assesser 11 - Resp. p/ASI - 	v ER 

PS no. 207 / 88 

2),e, .\.011.2,,,-,(),b A3 • NIZÁJ- 	• 	

(2 	/ 

- SUER COMUNICAÇÃO INTERNA N.° O3—ASI/2ã SUER 

  

SR CHEFE ASI FUNAI - BRASILIA-DF 

/te)-Z 

Senhor Chefe 

Encaminho para conhecimento de V.S§.1  cópia 

do documento abaixo :- 

AIN PARECIS  - PIN CABECEIRA DO SACRE  - ALDEIA KOTITIKO  

- Relatc5rio/denUncia do Cacique Geral da Tribo Parecis - JOÃLJ 

ARREZOMAÊ, encaminhado diretamente o Sec Seg Pública-MT e o 

DPF/MT, sobre atos de delinqB'ància praticados pela OPAN E CIMI 



gaupoteste 

fiar 41'4°14".  
se 

Prot- 5.' 

Dato 

-9_, 	apep 

Ministério do Interior 

COMUNICAÇÃO INTERNA N2  001/90 
FUNAI 

De 
Posto Indígena Cabeceira 

-›4 0 Sacre 

Para 
3rg Superintendente 2.Q SUE:? 
Coronel Silverio 

II TT r J it 

Encaminho a V.Ss, documento relente 

'a o Cacique João Arrezumag, sob inrregularidades que ver:._ 

2)  ocorre o de agresogs contra suas integridade, por parte das I  

organizaçogs "CIVI" enCPAN" e seus compomponentes, ao então depar_ 

tamil

entlicia Federal e Secretaria de Justiça de rato Iro-- 

141  

tencioc—ente: 

Cuiabaj7 07-03-90 

SUS.PI C. SACRE 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

SERPROT / Z.' Stnt 
,,ROTOCOLO 

m Of-  de L2,3  de  19 

Assinatura Data 



O ARREãrl 

cique Geral da Tribo Parecis 

1/1/1 e1\). ;P • 8Ago 

DA: RESERVA INDICINA PARECIS - TANGARA DA SERRA/MT 

Comunidade Indígena Parecis - Cacique JOÃO ARREZOMÃE 

AO: SENHDR SUPERINTENDENTE REGIONAL/SR/DPF/MT 

ASSUNTO: RELATORIO PARA FIM DE DOCUMENTAÇÃO 

Comunicação (fai) 

RELAWRIO 

Vimos através deste informar V.W atos delinqüen 

tes que vêm acontecendo na Reserva Indígena Parecis pelos representantes 	das 

entidades 1DREPAÇÃO ANCHIETA (OPAN)" e"CONSELHI) INDICENISTA MISSIONÁRIO" 	nas 

pessoas dos que se intitulam Padres BAUDUINO, ARLINDO, FEPNAUDO que 	encape 

çam os demais. Esses atos são: 

19) Armando os silv.-Mias:com armas de fogo e munici5es; 

29) Subjulgando fisicamente e aliciando índias do sexo feminino, inclusive ge 

rando filhos com as mesmas; 

39) Aproveitando-se indevidamente a imagem e o espaço do índio, 	arrecadando 

benefícios em proveitos proprios, sem distribui-los entre as Comunidades; 

49) Agredindo verbalmente contra suas crenças indigenas e suas tradições mile 

nares; 

59) Agitando os índios á se auto agredirem, como também fomentam idéias 	de 

agressão a fazendeiros e comunidades envolventes das reservas. 

Para isso, recorro a V.Sí3, no sentido de 	poder 

mos solucionar esse probelma em breve espaço de tempo, jã que o mesmo 	poderá 

acarretar acidentes graves com percas devidad, como jã ocorreu com nossos 	ir 

mãos IRAXE e CANOEIROS que foram induzidos a se agredirem até a morte 	pelo 

padre Bauduino, que lã reside, inclusive, por informação de Iraxe que se 	en 

contra em CuiabáT- 

fi 
	

Atenciosamente, 

• 

Cuiabã-MT., 0/.03.90. 

. • • 	• - 	"" • 



Y111 fLks 4 p • 9/1CM 

• 

VUNDLÇA0 'NACIONAL 1)0 IN Diu 

Asw.:2,2c:1::, COM. SOCIAL 2` SIJER 

VEICULO: \") .̀IN (1-.‘. 	\-).e 	1 ri .().â 
DATA: . , 	 / 

PAG: 	 ............. • • .............. 

:! • 
• :7; 	 k 

: Com a interveniência da Delegacia Fe- manutenOode um paternalismo nocivo que •J  
`deral deAyicultura em Mato Grosso, a Fu- deixa o índio cada vez mais revoltado 
nai recebeu ene doação mil mudas de serin- 	nfelizment cesse tipo deação não cccr- • 
Ç,;".táras da Prefeitura de São José do Rio - re com frequência E lamentável constatar„: 
Claro As mudas doadas pela Prefeitura es- que nem semprea pdítica da Funá sejue 
tão sendo plantadas em aldeias dos indios...,se critério 

- Paresis, numa extensa área situada no mu-: ,. 	Caso houvesse um int cresse mai a' peio • 
nicipio de Campo NOVO dos Paresis, no me- destino do indo, do verdadeiro proprietário 
adio norte, mato-grossense cede já existem das terras brasileiras, a Funai podia ddinir 
seringais nativos sendo exploradas pelos outras ações prioritárias e prcairar desen- 

. índios há vários anca 	 • 	vol vê-las Dentro dessa ótica a Funai pode- 
A idéia é substitui r a seringueira nativa ria roalizar estudos sobreasatividadw prin-

pela saingueira cultivada, cuja explaação é . cipais decada uma das nações indígenas, ou 
''rnais viável do perito de vista da produção e pelo menos das mais populosas, e adota( 
ida produtividade Alan dessa primeira ex- projetos semelhantes ao da seringueira nas • 

aldeia Paresis 	• 
Dessa fama, as índios brasileiros po-

deriam atingi r urna situação mei hcr cbquea 
quevivematualmante indusivectspcndode 

periCficia, a Funai praffidepiantar mais dez 
...mil mudas de serinquaras para formar se-

ringaiscultivados na área dos Paresis, 
velrnrxte_através do- /barna,' que mantém 
conv6inio ar) emirgcsas ' que dwõem das uma falte de renda segura • 	• 
mudas e podçr,OK,0410, Ignpém,,..orgno 	Talvez agcra, cern o advento deurna no- 
do:Ição 	 • 	 va administração no País, a Funai tarribán 
• 'A iniciativa édas mais louváveis porque troquedesuperintendênciaernudea menta-

ciematstra q0eaiste uma precalpaçao com . 'idade Não épreciso muita coisa, nem rnes-
‘ a si tuação dOs'indiguwis: histcricamentees--  mode acesso de reciirsas f nancx2i ros. Pre- • 

poliados no,erasil.desdea.chegada dos pri- , cisa-se fundamentalmenteda ventader-fefa-
j. meiros portugueses:. há quase 500 anos. A zer alguma coisa pelo índio brasildro. Cem 

Funai; em conft.into-con outros ergãos pro- base no exanp/o das Paresis, há muito !ao' 
cura melhorar o nivel de vida.  dos Paresis, ' fazer em fava dos demais índios  distribuí- 

•.,I).atuandd no, sentido 'de tornar mais rentá- dos per todo o Brasil. 
yd a sua principal atividade econômial. • • . 	Muito mais do que demonstração de • 

•• Com. essa política, unindo esforços em bom SOISQ quando a Funai desenvol veações 
benclíció dos povos indígenas, a Funai re* .• 'em bendidas dos índios ela está cumprindo • 
gata uma parcela das, injustiças cometidas 2' o seu dever de zelar pelo bem-estar de uma 
sistematicamente aos índias brasileiros. E ,•,;sdrida parcela da população brasileira Um.: 
isso:que.se esperado Õ-gão que cuida da povoqueantes era dono sozi nho doBrasil. E 

!,..;questão indígena' . no ,pais: medidas que que fel abrigado a divi dí-lo cem o homem 
incentivem os índios a cultivarem a terra e branco, se/rendo toda serie de revezes por 

Lt;''p:,(31..etirar,e7). o, seu sustento, ao invés da I, isso ; ; 	• 	, • 
``,.,:r.re•at;rÀt *V.:0111!).1/..kile"5..hi/r1JPA.......1•1•1:r 4„,1.it 	 •S'i.C•vt. 	't o •", ..••••• r". 



FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

ASSE:ZOAI:1 COM. SOCIA. 	urra 

VEICULO: 	 ..... 
DATA:  	9.3 	/, 

pAG. 	- 

PARESIS 
A prefeitura de São José do 

Rio, Claro doou, por interferêr-
cia da • Delegacia Federal de 
Agricultura, mll múclaS de Seria-
gueiras que' a Funai está, plan-
tando, nas comunidades dos 
índios ParesiS, no município de 
Campo Novo dos Paresis; Os 
Paresis são índios que exploram 
seringueiras nativas na região, 
produzindo cerca de 12 topela-
das de látex 'por ano, segundó 
infórmau Jacob Kufner, da DFA. 
A intenção é incentivar os índioá 
a explorarem a seringueira culti-
vada, que produz mais em me-. . 
nor tempo e alcança maior pro-
dutividade. Os tempos são oU-
tros:,indio não quer mais apito, 
quer faturar pesado em cima da 
agricultura. AliáS, com todoS os 

4% ,  • 	••, 	j.•;,,,.r:N, 
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Brasília, 18 de agosto de 1.989 

Companheiros, 

O Povo Yanomami corre sério risco de desaparecer. 

Suas terras desde 1986 estão sendo invadidas por garimpeiros. Hoje são 	40 

mil, os quais tem provocado doenças, poluição dos rios e causado !o desmata-

mento dá floresta, morte de nossos parentes, além de frequentes conflitos. 

Os Governos Federal e do Estado de Roraima 	não 

só apoiam ú presença dos garimpeiros nas terras dos Yanomami, como retalha - 

ram a área criando duas florestas e um parque nacionais e 19 pequenas áreas 

indígenas descontinuas. Tudo isso contra a Constituição Federal. 

Face a esta situação, lideranças indígenas resol 

111 

	

	
veram dar um basta nesta situação. Por isso estamos convidando todos os Po- 

vos Indígenas do Brasil para estarem entre os dias 3 ã 7 de setembro de 1989 

em Brasília, para uma grande manifestação de protesto contra o governo e de 

apoio aos Yanomami. Vamos cobrar a retirada dos garimpeiros garantindo-lhes 

condições dignas de vida e de atividade econõmica fora de terras indígenas e 

o respeito a terra de nossos parentes. 

Nesta hora, o apoio dos amigos e aliados das na 

ções indígenas, é Fundamental. 

Para maiores informações sugerimos aos companhei 

ros que nos contate através dafrente Parlamentar do índio, na pessoa 	dos 

seguintes'/  deputados ou doSecretaridgdp  51111à 
DepuLado Haroldo  1-hW-  (061) 223.6693 

DepuLado Tadeu Franca - (061) 223.8648 

Deputada Lurdinha Savi gnon,- (061) 225.3056 ad/A(M) 

Secretariado do CIMI - (061) 225.9457.-.Rej- 

Aguardando sua participação em todas as ativida-

des cuja programação remetemos em anexo, subscrevemo-nos, 

atenciosamente, 

i/
gteve 4445? 
Manoel Oura 

Coordenador da Comissão 
das Organizações Indígenas da 

Amazonia Brasileira 
p/ Comissão de Preparação do 
Encontro em Defesa do povo 

Yanomami 
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NAÇCSES I N1D OCNIAS 
CM APOIO AOS 	Y ANION1 A M I 

LOCAL: Drasília/DF 
HOSPEDAGEM: Colégio Santa Maria 
DATA: 4 a 6 de setembro de 1909 
CHEGADA: 2 de setembro de 1909 

ATIVIDADES 

• DIA 04 (41(2')  

1R PARTE. Debate entre as lideranças indígenas, presidenciáveis e 
• jornalistas sobre a política indigenista para o próximo governo. 

2?-. PARTE. Mostra de vídeos sobre a realidade indígena. 
3?..' PARTE. Reunião entre lideranças dos povos indígenas entidades 
civis, sindicais, populares e estudantis para discussão e posicio-
namento sobre: 
12 - Agressões ao povo Yanomami, 
22 - Violações aos direitos constitucionais das nações indígenas 
no Brasil 

LOCAL: Anfiteatro 09 da Ala Sul do ICC (Minhocão) - UnB. 

*HORÁRIO: 1?.. Parte - 09:00 horas - 
2?- Parte - 12:00 horas 
3à Parte - 14:00 horas 

DIA 05 

1. Debate com parlamentares e entrega aos Presidentes da Câmara 
dos Deputados e Senado Federal, de documentos das lideranças indí-
genas sobre o desrespeito e agressões às nações indígenas no Bra-
sil com destaque à questão Yanomami. 

LOCAL: AUDITÓRIO NEREU RAMOS (CAMARA DOS DEPUTADOS) 

HORÁRIO - 09:30 horas. 

2. Entrega nos comitês de candidatos a Presidência da República de 
documento sobre o desrespeito aos direitos dos povos indígenas no 
Brasil. 

40LOMITê. COLLOR 	14:00 horas 
URIZOLA 	15:00 horas 
LULA 	 16:00 horas 
COVAS--------17:00 horas 
ULISSES 	18:00 horas 

DIA 06 ( 0) 

Ato público na Rampa do Congresso Nacional e caminhada ao Palácio 
do Planalto com parlamentares, entidades civis, sindicais e lide-
ranças indígenas para entrega ao Presidente da República de docu-
mento sobre as agressões ao povo YANOMAMI com reivindicaç5es. 

HORÁRIO - 09:30 horas 

É 
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I 1 
611344FNAIHBR 
412432FNAI BR 

.pal CURITIBA NR 105 	90 15.9 1130P r.1BO 

ASI FUNAI BSB 

NR 514/GAB/1A SUER 150989 PT RETRM RDG ADR PASSO FUNDO PT°T 
Em' "NR 688/GAB/ARPA DE 130989 °T RETRM PARA CONHECIMENTO TEOR 

NOTA RECEBIDA PIN GUARITA PTPT ÇAC EEE FAVOR AVISAR BSB/FUNAI QUE 

LOURINALDO CH ADR PASSO FUNDO PT" ESTE TITULAR INFO VG AINDA 
NAO SABEMOS ASSUNTO SERAH TRATADO VG MAS TALVEZ IDA ESTEJA LIGADA 
AO ENCONTRO UNB PT 

INDIO FRANCISCO RIBEIRO ET SEU FILHO DESLOC DIA 08 SETEMBRO AQUELA 
CAPITAL COM INTENÇAO CHEGAR ATEH FUNAI ACOMPANHANDO CACIQUE 
SAMUEL ET VALDIR JOAQUIM  °T NERI RIBEIRO CH PIN GUARITA PT 

EDIVIO BATTISTELLI 

No sup 1A SOER 

NNNIN 
IN1 MBOC 

611344FNAIHBR AV/FUNAI 
412432ÇNAI BR 

 

EM ,5',g 
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611344FNAIHBR 
653100FNAI BR 

DE CGB/MT NR 0.03 50 01/09 1005HS 

ILMO SR. 
CEL NAZARENO SUCUPIRA LIMA 
MD CHEFE ASI FUNAI BRASILIA - DF 	OU 

r 
NR 039/A51/2A SUER DE 010989 PT RETLX NR 144/ASI/89 DE 250889 PT 
INFO NR PROVAVEL DE INDIOS QUE SE DESLOCARAO AH BSB BIPTS  39  (NO-
VE) NAMBIKUARAS (ADR VILHENA/RO) PTVG 06 (SEIS) BORORO ET 12 (DO-
ZE) XAVANTES (ADR BARRA DO GARÇAS/MT) ET 01 (UM) PARECI (ADR TAN-
GARAH SERRA/MT) PTVG TOTALIZANDO 28 (VINTE ET OITO) INDIGENAS DA 
JURISDIÇAO DESTA SOER PT SDS JOSEH SILVERIO DA SILVA SU°TE 2ASUER 

DN-1019HSr) 
611344PNAIHBR 
653100FNAI BR 
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.511.344ÇNA,HR 
811390ÇNA1 BR 

%Nç 

?5 lem 	RCF 	r N i w 	007 010989 	16,42 

ISI 

W :Lra SR, 

14111 

CEL. NAZARENO SUCupIRA 
CHEFE ASI/BSB 

 

NP 105/AST/3A SuER DE 01.09.89 °T RERA TELEX NR 144/As1/058/89 
DE 25.08.89 °T INFORMAMOS O SEGUINTE BI°T-JOAO PESSOA/°B NAO TEM 
CONHECIMENTO °TVG ADR-GARANHUNS/PE TEM CONHECIMENTO REFERIDA MA-
NIFESTAÇAO VG INCLUSIVE SOuBE QUE A UNI QUEM ESTAVA ORGANIZANDO ' 
VG MAS NAO EH SEU CONHECIMENTO DESLOCAMENTO INDIOS DERNAmBuCo °TV 
,:, (1)R.G. vALADARES/MG NAO TEM CONHECIMENTO ATEH PRESENTE DATA IDT- 

. SAN 
VGADR- MACE:O/AL SABE'APENAS QUE LIDER XOCOH JOSEH A°OLONIO DOS ' 

TOS VG REPRESENTA 	 A 	 A NTE UNI NORDESTE ESTAH °AR DARTICIDR REUNI 
WAO EM PORTO ALEGRE VG DEVENDO SE DESLOCAR RUO GRANDE DO SUL NO DIA 

31.09.89 °TVG ADR- °AuL0 AFONSO/BA INFORMA QUE CACIQUE LAZARO 	ET 

d 

	°AJE AREA INDIGENA KIRIRI VG, COMO TAMBEM LIDER OUTTERTA A.,..DAN 
KARARUH ESTA E O M 650 TRATANDO DRODLEMAS TERRA °TVG ADR "EUNA°0L:S/ 

ni 	A NAO TEM CONHECIMENTO TAL MANIFESTAÇA0 VG °OREM C2O4 FINANCIOU 
Is 
	p!:51.(JCAENTO 'A D ROXIMADAMENTE  08 INDIOS ALGUMAS ALDEIAS °ARA BS0 ' 

VG FALARAM QUE IRIAM COM O OBJET:VO D TRATAREM SO2RE DROLEMAS 
RELC'O',IADO5 A TERRA "IDIGENA DT SDS 

T :O uCHOA 
, SI/3A 
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0 
611344FNAIHBR 
811390FNAI BR 

11.11 RCF 	NR 	046 	12.09.89 	16,00 

EMO ILMO SR. 
CEL AIRTON ALCANTARA GOMES 

F1 SUPTE GERAL BSB 

NR 470/GAB/3A SUER DE 12.09.89 - RETRANSMITIMOS INTEGRA TEOR RDG 
NR 468/GAB/ADRM DE 11.09.89 VG EM RESPOSTA RDG NR 052/ASI/3A SUER 
DE 28.09.89 VG VIAJARAM PARA BSB DIA 08.09.89 VG OS INDIOS DAS ' 
ALDEIAS FAZENDA CANTO BIPT 	 CFIFS_TINO DA SILVA ET ADILSON 
CELESTINO  VG ALDEIA MATA DA CAFURNA  ANTONIO CELESTINO ET MANOEL 
DAVI GOMES_VG ALDEIA CARAPOTOH CACIQUE JUAREZ DE SOUZA VG WI- 
!O DE SOUZA VG JOSE MARCILIO VG BENEDITO MACARIO ET JOSEH HER 
CULANO DOS SANTOS PT SEGUNDO INFO VIAJARAM 03 INDIOS ILHA DE SAO 
PEDRO PT INFORMO QUE INDIOS DA ALDEIA KARIRI/XOCOH VG TINGUI - 
DOTOH ET WASSU COCAL NAO VIAJARAM PARA TAL EVENTO PT DESPESAS FO 
RAM PAGAS ATRAVES CIMI/AL PT INDIOS VIAJARAM EM ONIBUS FRETADOS ' 
PT SDS JOSE HELENO DE SOUZA -ASSESSOR 1/ADRM PT INFORMO AINDA QUE 
OS REFERIDOS INDIOS NAO FORAM COM AUTORIZAÇAO DESSA SUER/ADR PT 
SDS 

LAURI CAMARGO 
SUPTE 3A SUER 

N N N N 
VAL1209 
811390FNAI BRO 
611344FNAIHBR 



AV/FUN/1 

IN!! 

Ill TLX DE MANAUS NR 46 

611344FNA1 BR 
922188FNA1 BR 

1109 	1630 

rnek). . 
1/ i' 	0 9602- 

mil 

N1  
W  AsI/FuNAI/BSB CEL NAZARENO SUCUPIRA LIMA 

thl 
NR 0461/GAB/5A SUER DE 110989PT EM ATENÇAO RETELEX NR 144/ASI/89 DE / 

III

250889 VG INFORMAMOS DESLOCAMENTO DOS INDIGENAS ABAIXO MENCIONADOS // 
POR ADMINISTRAÇAO VG QUE SE DESLOCARAM A BRASILIA EM APOIO ETNIA PANO 
MAMI °TPT DA ADR/°RT/AM VG INDIGENA SERVIDOR JOSEH FERREIRA DE SOUZA 
VG CAPITAO GERAL DA TRIBO SATEREH-MAwEH VG MESMO VIAJOU SEM AUTORIZA-
ÇA0 DO ADMINISTRADOR PTVG DA ADR/TBT/AM VG FERNANDO SEVERINO  VG ALI -
RIO  MENDES ET AURELIANO MENDES  VG TODOS PROFESSORES BILINGUE DO QUA - 
DR0 DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO DO AMAZONAS VG DA ETNIA TICUNA 
°TVG DA ADR/RBR/AC VG SEGUIRAM APROXIMADAMENTE 15 INDIGENAS TODOS 

 

RE-
P R ESENTANTES DA  CPI ET UNI ACRE VG NAO FOI POSSIVEL ApuRAR NOMES VG / 
MESMOS FORAM CUSTEADOS PELO CIMI/AC PTVG DA ADR/BVB/RR VG CARRERA  ET 

W JOSEH DA AI CATRIMANI  VG  GERALDO DA AI DEMENI  ET ARI DA AI AJURICABA/ 
VG TODOS CUSTEADOS PELA PRELAZIA DE BOA VISTA VG TENDO COMO INTERME - 
DIARIO 0 PADRE GUILHERME DAMIOLI PT IMPRENSA DE MANAUS PUBLICOU QUE / 

W- 	
DIA 120989 °ARTICIPARAO DE REUNIAO NA UNIVERSIDADE DE BRASILIA ONDE// 
IRAO ELABORAR DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES AOS PRESIDENCIAVEIS, PT 

Til NO DIA 130989 VG REUNIAO NO AUDITORIO NEREU PAX-0-5 ONDE IRAO S1R RECE-
BIDOS PELO PRESI/CAMARA ET DEMAIS DEPUTADOS  VG COM OBJETIVO DE SOLICI 
TAR PROVIDENCIAS QUANTO AGRESSAO SOFRIDA DOR INDIGENAS EM TODO BRASIL 
°T ENCERRAMENTO DAS MANIFESTACOES OCORRERAH  EM MANAUS COM UMA GRANDE/ 
PASSEATA QUE TERAH O APOIO DOS SINDICATOS VG PARTIDOS  POLITICOS VG RE 
LIGIOSOS ET INSTITUICOES DE PESQUISAS  VG PREVISTA DIA 150989 A PARTIR 
DAS 16:00 HORAS °T SDS 

FRANCISCO EUGENIO DOS SANTOS 
SUPER 5A SUER 
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RIPJA 

TELEX N.° 144/89 

RÁDIO N.° 

u 
31k FUNAI  
n.° expedidor n.° aparelho data hora da transmissão  iniciais do operador 

25 AG8STO 1989 

nome e endereço do destinatário 

CIRCULAR - TC DAS AS SOER 

texto a transmitir 
TA CAPITAL PERÍUDU DE 03 AH 07 SET APOIO GRUPO VANOMAMI ARTICULADA PELA FRENTE PARLAMENTAR 

DO ÍNDIO-FPI ET CIMI PT ESTÃO SENDO CONVIDADAS LIDERANÇAS INDÍGENAS AUWO PAES PT FIM ACOM-

PANHARMOS MOVIMENTAÇÃO SOLINFO UG ANTECEDÊNCIA POSSÍVEL VG NÚMERO ÍNDIOS DESSA SUER DESLO-

CARÃO 953 PARA TAL EVENTO PT SDS NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE A5I/FUNAI 

LEVO AU CONHECIMENTO U.SA. _JrAM- PREVIS 	• IFLblAlAtJUIRUPUb INDA.W.2 5 NE_S- 

assinatura e carimbo do operador 

Bis. 50x3 148x210 
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<)21476Ç d4_ SR 

:/GO NR. 001 DE 04.09.9 11:55 HS. 

. SU°ERIM- ENDENTE•EXECUT:VO 6A SUES? 
ASI/PuA:rS3S 

NR. 403/GAB/6A StR DE 04.09.89. RETLEX NR. 144/ASI/89 DE 25.08.89. 

NAO OBJETIVEMOS NENHUMA CONFIRMAÇAO DAS LIDERANÇAS INDIGENAS NO AMB:—
TO DESTA SUER, ATEH O DRESENTE MOMENTO. SDS 

1:VO DE C.L.RVLHO ET SILVA  SU'EX 64 SliR 

621476ÇNAI BRC» 



.„ 	. ATENCIOSAMENTE, 

: 	NIVON 
SU°EX 

DE CARVALHO ET SILVA 
6A SUER 

,4 

621476FNAI BRO 
611794ÇUMI BR 

0908.1710 

611794FuNI BR 
621476FNA1 ER 

DE GOIANIA/GO NR. 13 DE 08.09.89 A/C 17:00 HS. 

DO:. SUPERINTENDENTE EXECUTIVO 6A SUER 
AO:. SR. °RESIDENTE/SUGE/ASI 

NR.414/GAB/6A SUER DE 08.09.89. INÇO A V.SA , QUE EM REUNIAO RECEN-
TE NA APEA INDIGENA KRAHO, ALDEIA MANOEL ALVES PEQUENO, PROMOVIDA PE 
LOS INDIOS RAONI ET .MEGARON, OS QUAIS FORAM ACOMPANHADOS POR 3 JORNA 
LISTAS DA TV BRASIL CENTRAL , LUIZ EDUARDO E 3 MULHERES DA UNIVER-
SIDADE DE GOIAS, UM CERTO PROF. OLIMPIU S_LRRA— DA MATA VIRGEM, MAIS/ 
2 ACOMPANHANTES, FERNANDO SCHIAVINI DE CASTRO (DEMITIDO DA FUNAI POR 
CONDUTA IRREGULAR), E GRANDE NUMERO DE LIDERANÇAS IND1GENAS KRAHO . 
OS ASSUNTOS GIRARAM EM TORNO DE DEMARCAÇAO DA TERRA, ABANDONO DA FU-
NAI ET OUTROS SEM IMPORTANCIA.ÇOI DISTRIBUIDO ALIMENTAÇAO ÇARTA,COR 
ABATE DE VARIAS REZES . RESSALTO A ATITUDE DO PIN SANTA CRUZ , ONDE 
OS INDIOS DAQUELA COMUNIDADE RECUSARAM O CONVITE , ALEGANDO QUE ESTA 
VAM PREPARANDO AS ROÇAS E QUE ESSAS REUNIOES,, TINHAM COMO UNICO OB 
JETIVO,DENEGRIR A IMAGEM DA FUNAI. 
DURANTE O DESENVOLVER DA REUNIAO, FOI DISTRIBUIDO DINHEIRO AOS INDIOS 
CERCA DE WCZS loo,ho (CEM CRUZADOS NOVOS), PARA CADA UM. 
CONSIDERANDO QUE A DISTRIBUIÇAO DE DINHEIRO AOS INDIOS EH NOCIVA, UM/ 
DIA APOS O EVENTO, SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE ITACAJAH, GRANDE MUNE*  
RO DE INDIOS ALCOOLIZADOS,.COAALGUNS.  CALDOS PELAS CALÇADAS, ENCENAWm4 
DO UM QUADRO DEPRIMENTE. ' 	'4r, 	 r 

FICOU ACERTADO , QUE NO DIA 12'CORREMTE NES, ÁS LIDERANÇAS SE DESLOCA 
RAO PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAREM DA mANIFESTAÇA0 EM SOLIDARIE 
DADE AOS POIOS TANOMANI NA LUTA PELA RETIRADA DOS GARIMPEIROS DE SUA 
AREI, CUJO TRANSPORTE SERIA EM AVIAO FRETADO. 



C.12.1'1U 

	 ni Vol t  • l'411tís,  
o 
61170 f.cVNI hR 

t, 21476çna1 ER 

DE GoIAKIA/G0 nR. 023 DE 12.09.89 A/C 

DO:. SU°ERINTENDENTE EXECUTIVO 6A SUER 
AO:. SR. °RESIDENTE/As' 

421/GA9/6A SUER DE 12.00 .Sa. RETRANsmiTimOS INTEIRO TEnr,  RD& 
NR. 626/ADrA DE 08.00 .89." INFeRm0 V.SA , SEGUIPAO FRASILIA,EN 
CONTRO LIDERANÇAS INDIGENAS 	DIAS 12 AH 14.09.89, PEZ INDIGS TA-
°IrADEH ET CACIQUE °IN SANTA IZABEL . TEMDONI /ADM/REG/ADRA e.. 
SDS NIVON DE CARVALHO ET SILVA/SUDEX 6A SUER 

621476ÇNAI BRr) 
611704;uNa BR 

AENFUNAI 

s'! •6 211  
EM 13 I9-  49 
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CONFIDENCIA, 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

n90/89 

24 AGO 89 

MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO CONTRA GARIMPEIROS NA AI 
VANOMAMI - FPI e CIMI. 
ArJ/FCi'AI 

DSI/MINTER 

CÓPIA DE CARTA DO ÍNDIO MANOEL MOURA e PROGRAMAÇÃO 

010 	 DE MOBILIZAÇÃO (2 FLS). 

9. 	AVALIAÇÃO 
	 1 

Para conhecimento dessa Divisão encaminho, em anexo, cópia de 

carta assinada pelo Índio MANOEL MORA (TUCANO) , conclamando lideranças indíge-

gesapara se deslocarem para Brasília, bem como cópia da Programação das ativida-

des a se realizarem nesta Capital. 

......••••••MEMIONFMR 

• 	J Nmett 1.- iud,;. 77 — RhGULAMENIO PAPA 

FICA, AUTONtAtit..#:, VEMC, RESPONSÁVEL 

TODA E QUALQUfR fát:',N QUE ma 
Cal~pac u:- ASSe?,“(3 	 O 

SALVAGUARDA DE ASSUNTOS SIGILOSOS) 

PELA "etNUTFNCAO Ur ti 31(3LO (AM, 12 O 

SiGILOS 

MOD. 129 210x297 



.1(hileis, //7/7/ 

Brasília, 18 de agosto de 1.989 

/ 

Companheiros, 

O Povo Yanomami corre sério risco de desaparecer. 

Sues terras desde 1986 estão sendo invadidas por garimpeiros. Hoje são 	40 

mil, os quais tem provocado doenças, poluição dos rios e causado Io desmata-

mento dá floresta, morte de nossos parentes, além de frequentes conflitos. 

Os Governos Federal e do Estado de Roraima 	não 

só apoia; 	,wesença dos garimpeiros nas terras dos Yanomami, corno retalha - 

ram a área criando duas florestas e um parque nacionais e 19 pequenas áreas 

indígenas descontinuas. Tudo isso contra a Constituição Federal. 

Face a esta situação, lideranças indigenns resol 

veram dar um basta nesta situação. Por isso estamos convidando todos os Po-

vos Indígenas do Brasil para estarem entre os dias 3 ã 7 de setembro de 1989 

em Brasília, para uma grande manifestação de protesto contra o governo e de 

apeio aos Yanomami. Vamos cobrar a retirada dos garimpeiros garantindo-lhes 

condições dignas de vida e de atividade econõmica fora de terras indígenas e 

o respeito a terra de nossos parentes. 

Nesta hora, o apoio dos amigos e aliados das na 

ções indígenas, é'fundamental. 

Para maiores informações sugerimos aos companhei 

ros que nos contate através da Frente Parlamentar do Índio, na pessoa 	dos 

seguintes'deputados ou do Secretariado do CIMI: 

Deputado Ilaroldo !.ima.- (061) 223.6693 

Depurado Tadeu França - (061) 223.8648 

Deputada Lurdinha Savignon - (061) 225.3056 , ítiÓfri/D 
Secretariado do CIMI - (061) 225.9457,.,9,ej-7-4y2_ 

Aguardando sua participação em todas as ativida-

des cuja programação remetemos em anexo, subscrevemo-nos, 

atenciosamente, 

r' 

I 	r 

e r. 

Lrti- 

7/V 

))? apure 
Manoel 1 

, 
ura 

Coordenador da Comissão 
das Organizações Indígenas da 

Amazonia Brasileira 
p/ Comissão de Preparação do 
Encontro em Defesa do povo 

Yanomami 
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LOCAL: 	Bras I ia/DF 
-i0SPEDAGEM : Colégio Sant a Mama 
DATA: 4 a 6 c1€ setembro de 1969 
CHEGADA: 2 de setembro de 1969 

ccTIVIDAD1-1.5 : 

DIA 04 

1.q PARTE Debate entre as lideranças indígenas, presidenciáveis e 
jornalistas sobre a política indigenista para o próximo governo. 
2? PARTE. Mostra de vídeos sobre a realidade indígena. 
3? PARTE. Reunião entre lideranças dos povos indígenas entidades 
civis, sindicais, populares e estudantis para discussão e posicio-
namento sobre: 
12 - Agressões ao povo Yanomami; 
22 - Violações aos direitos constitucionais das nações indígenas 
no Brasil 

4, LOCAL: 
HORÁRIO: 

Anfiteatro O? da Ala 	Sul 	do 	ICC 

1? Parte 	- 09:00 horas 
2? Parte 	12:00 horas 
3? Parte 	- 	14:00 horas 

(Minhocão) - UnD. 

DIA 05 

1. Debate com parlamentares e entrega aos Presidentes da Câmara 
dos Deputados e Senado Federal, de documentos das lideranças indí-
genas sobre o desrespeito e agressões às nações indígenas no Bra-
sil com destaque à questão Yanomami. 

LOCAL: AUDITÓRIO NEREU RAMOS (CAMARA DOS DEPUTADOS) 

HORÁRIO - 09:30 horas. 

ak  2. Entrega nos comitês de candidatos a Presidência da República de 
11,  documento sobre o desrespeito aos direitos dos povos indígenas no 

Brasil. 
COMITÊ: COLLOR 	14:00 horas 

DRIZOLA 	15:00 horas 
LULA 	 16:00 horas 
COVAS 	17:00 horas 
ULISSES 	10:00 horas 

DIA 0ó 

Ato público na Rampa do Congresso Nacional e caminhada ao Palácio 
do Planalto com parlamentares, entidades civis, sindicais e lide-
ranças indígenas para entrega ao Presidente da República de docu-
mento sobre as agressões ao povo YANOMAMI com reivindicações. 

HORÁRIO - 09:30 horas 
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Programa de índio não dá voto 
Tucano diz que esta é a razão para nenhum candidato ter ido ao debate 

á,! te, a que todos foram convida- 
dos, com mais de 300 índios de 

ii. 63 grupos diferentes de todo o 
País, que queriam saber qual 
a política indigenista que pre- 

IV 
tendem adotar em seus gover-

i nos, se eleitos. Segundo lide- 
m• • ranças, o fato não surpreen-
;:f deu os índios, que amanhã 
if:' vão em massa aos comités dos 

I

.' candidatos entregar a propos-
ta que a população indígena 

:i gostaria de ver implantada no 
',..: próximo Governo. 

i 	—• Os presidenciáveis não 
., se interessam pela questão in-
r , dígena porque não esperam 
., voto dos índios, embora gran-
i de parte tenha título de elei-

.; tor. Também não se interes-
(' sam porque índio não dá di-

nheiro. Se desse, eles esta-
riam presentes — avaliou o  

coordenador da manifestação 
indígena que está acontecen-
do em Brasília, o índio tukano 
Manuel Moura. 

Apenas quatro candidatos 
enviaram representantes. O 
do PCB, Roberto Frei' o do 
PDT, Leonel Brizola, o da 
Frente Brasil Popular, Luiz 
Inácio Lula da Silva, e o do 
PV, Fernando Gabeira. 

Brancos vaiados 
O advogado Pedro Teixei-

ra, que briga na Justiça para 
ser candidato pelo PDC, com-
pareceu e recebeu muitas 
-vaias dos brancos presentes 
ao debate, quando disse que 
"em minhas veias correm go-
tas de sangue indígena", pe-
diu que os índios fossem hoje 
ao Supremo Tribunal Federal 
no julgamento de sua candida-
tura e propós incluir nos cur-
rículos escolares a língua 
indígena. 

O senador Mário Maia, lí-
der do PDT no Senado, foi o  

Único parlamentar presente, 
embora os 100 parlamentares 
da Frente Pró-Indio do Con-
gresso tenham sido convida-
dos. Ele compareceu represen-
tando o candidato de seu par-
tido. Foi vaiado e hostilizado 
pelos brancos, que queriam 
saber o que ele já fez pelos ín-
dios do Acre. Respondeu que, 
como médico, atendeu a mui-
tos índios da região e, como 
parlamentar, votou em todas 
as propostas favoráveis aos in-
dígenas. Como é do mesmo Es-
tado do sindicalista Chico 
Mendes, assassinado no ano 
passado, teve que ouvir publi-
camente a afirmação de Iraci 
Rubim, de que "os seringuei-
ros do Acre Cem horror a Má-
rio Maia". 

— Dizer que os seringuei-
ros me odeiam, é um exagero. 
E uma afirmação azeda e in-
justa — respondeu, enquanto 
alguns índios já cochilavam 
no quente Anfiteatro da UnB. 

t.• 	Nenhum dos candidatos à 
Presidência da República apa-
receu ontem na Universidade 
de Brasília (UnB) para o deba- 

piRNAL, DF r!“:51? IN 
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Demarcação. Índios 
pressionam governo. 

SALVADOR — Chefes das principais nações indígenas es-
tarão na próxima aemana em Brasília para fazer uma nova 
"Cruzada" na luta pela demarcação das terras invadidas por 
garimpeiros em Roraima. O anuncio foi feito nesta capital pe-
lo cacique Raoni, que veio à Bahia participar do Seminário de 
Cinema sobre Melo Ambiente, e solicitar apoio-ao governa-
dor Nilo Coelho e aos deputados estaduais, no sentido de 
pressionar o governo federal para demarcar as reservas indí-
genas. 

Os chefes indígenas pretendem ser recebidos em andiénclas 
pelo presidente Sarney, além de visitar o Congresso Nacional 
e se reunir com dirigentes de entidades civis, como e OAB. 
Raoni pretende pressionar o governo federal para uma solu-
ção 'definitiva em relação à invasão das terras indígenas por 
garimpeiros em Roraima, além de querer também uma defini-
ção sobre a demarcação de reservas no Pará, para a qual a 
Fundado Mata Virgem, segundo seus dirigentes, já dispõe 
de USS 1 milhão. 

Como um verdadeiro "chefe de Estado". o cacique Rapai 
foi recebido peio governador Nilo Coelho e pelos constituin-
tes estaduais e pediu para deterem a violéncia praticada con-
tra tribos no Estado, particularmente os pataxós que habitam 
a região Sul e sio constantemente ameaçados por grileiros. 

Num discurso em tupi-guarani, pronunciado da tribuna da 
Assembléia - traduzido para os deputados pelo presidente Re-
gional da Fundação Mata Virgem, Olímpio Serra - Raoni cha- 
mou a atendo para o processo de exterminação por que pas-

' aam as nações indígenas e apelou para que todos se unam na 
defesa da vida e cultura dos índios, sendo aplaudido rodos de- 
putados baianos. 	 1MB) 

me,41 p-ttfigo 

NOTICIÁRIO DO DIA 

lanomamis 
exigem 'ação 
do Governo 

.contra garimpo 
'• BRASÍLIA — Sete meses depois de 
'• ter recebido a medalha do Prémio 
i Global 500, da ONU, o índio Davi Co 

penaua lanomami ameaçou ontem 
r devolve-1a se o Governo brasileiro 
't não retirar logo 45 mil garimpeiros 
• de suas terras em Roraima nem de-

marcar a área total e continua de 
nove milhões de hectares. 

— Esta medalha. que eu não pedi. 
• pias que os brancos me deram e é de 

(todos. os brasileiros, não está resol-
vendo nada — disse o lider ianoma-
mi para mais de 300 índios de 67 gru-
pos diferentes de todo o País, que 
desde ontem chegaram a Brasília. 
sem apoio da Funai, para denunciar 
o "genocídio dos ianomamis" e en-
tregar um documento aos candidatos 
à Presidência da República, ao Con-
gresso e ao Presidente Sarney. 

E a primeira vez que um grupo tão 
grande de índios se reúne na Capital 
e toma atitudes inéditas: no final da 
tarde de ontem, em horário de gran- 

t de movimento, eles panfletaram na 
Rodoviária. Com  cocares e bordunas. 

- os corpos pintados e carregando fai-
xas de protesto, convocaram a popu-
lação para debates e um ato publico 
na rampa do Congresso, quinta-feira. 
De lã caminharão até o Palácio do 
Planalto para entregar ao Presidente 
Sarney um documento com as rei-
vindicações ianomamis: retirada dos 
garimpeiros, demarcação da área 
contínua (o Governo decidiu demar-
cá-la em "ilhas", o que reduziu a 
área para 30%) e plano emergencial 
de saúde para aqueles índios. No 
panfleto, os índios responsabilizam o 
Governo Sarney pelo "genocídio". 
Os garimpeiros estão levando doen- 

• as, poluindo rios, acabando com a 
.caça e a pesca e a cultura tradicional 

' 'do povo ianomami, segundo Cope-
naua. 
- Hoje, os 300 índios vão debater. na  
UnB, com candidatos à Presidéncia, 

k uma nova política indigenista. Até a 
tarde de ontem, haviam confirmado 
presença Luís Inácio Lula da Silva 
(PT) e Roberto Freire (PCB). 
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NOTICIÁRIO DO DIA 

fio; T 6,11Leaeo Mia 
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tíltio de alójarra. >Vivemos
vilem VAI PAIS INATA 
•' _POR 411110$ -E-.P 

113! "fyi:.1-4À¡ 
• t• 

• 
) novo indigenismo de resultados 

ROMARIO SCHETTINO 
O debate entre as lideranças 

ndígenas, que aconteceu ontem 
o Anfiteatro 9 da UnB, demons• 
rou que além de unidade em tor-

-.o da defesa dos Yanomami e 
ontra a atual política indigenista 
o governo brasileiro, há também 

'ivergéncias democráticas. En• 
!uanto os Pataxó, e outros seg-
mentos, defendiam e proposta de 
xtinção de Funai e criação de 
_ma Secretaria Especial de 
'olítica Indígena ligada à Presi-
aència da República, o ex-
leputado Mário Juruna achava 
.ue esta era uma questão menor. 
Sem falante e demonstrando 
iominio perfeito do discurso, Ju-
una denunciou corrupção entre 
,s índios e falsas lideranças. Co-
no resposta, ele ouviu o que não 
queria. Foi acusado de desconhe• 
er a legitimidade de um in-
do porque este não tinha ca-
Belos lisos, e de ter ido a uma 
ribo acompanhando fazendeiros 

O 80CA 

armados até os dentes, com e in-
termediação da Funai. Farpas à 
parte, houve quem dissesse que 
era preciso evitar debates deste 
tipo em público. Paternalismo 
besta. Quem não sabe que há ín-
dios pobres e índios ricos? Que há 
interesses bem definidos em cada 
região do Brasil, tanto da parte 
dos índios quanto dos brancos? 
Eu diria, que bom que as diver-
gências estão vindo a público' 

No essencial, eles estão unidos. 
São todos contra os abusos come-
tidos por Romero Jucá em Rorai-
ma e contra a política (ou falta de) 
da Funai, que esperam ver extin-
ta o mais rápido possível. Eles 
querem mesmo é uma Secretaria 
Especial, na dimensão exata de 
sua importância no Pais. Hoje, os 
índios vão levar essas e outras 
reivindicações aos Presidenciá• 
veis durante reunião na Sala Ne-
reu Ramos, já que nenhum deles 
foi à UnB pra ouvi-los. 

Que coisa: 
V Governo teme unto a 
,Mternacionalizaçáo da • 
Amazónia e 1211.11te pmvi-
4enciou um mero radar 

'-apara controlar, ao menos 
- .pelo espaço aéreo. a ré-

gigo. Já liberar garimpos 
em terras Yanomami e 
lazer vistas grossas ao 
-contrabando... ()Viador-

.- Ia A', werns 
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NOTICIÁRIO DO DIA u2; E DOO 

o coíR;lo Biant1ris1  

O cuim 10 DO BRASIL 

CO JORNAL Dl BRÁSILIA 

Rondônia arde como se a selva 
osso um cirande campo de ffuerra 

queimada e que jamais ouviu qual-
quer campanha educativa, pelo rá-
dio. Ele fez uma grande queimada 
nos seus 23 alqueires de terra e 
agora está esperando a chuva para 
plantar. 

O efeito estufa que dá tanto medo 
na humanidade talvez começe aqui 
em Rondónia. Ao longo da estrada, 
com mais de 40 graus, envoltos em 
espessas camadas de fumaça, sen-
timos mais calor do que em qual-
quer verão. Quase não se vé animais 
e milhares de pequenos insetos se 
debatiam nos vidros do carro quan-
do estacionávamos para documen-
tar. Estavam fugindo do fogo, de-
sesperados. Isso significa que os 
pássaros não terão alimentos e que o 
equilíbrio ecológico da região está 
todo alterado. Isso sem mencionar 
os microorganismos que vivem no 
solo e são atingidos pelo fogo. 

A curto prazo não há nenhuma 
saída no horizonte a no ser a chuva. 
Quando estávamos a 30 quilómetros 
de Porto Velho, na volta da viagem, 
começou a chover,mas foi apenas 

FERNANDO GABEIRA 
Enviado especial o Porto Velho (RO) 

Chamas de dez metros de altura 
lambendo a estrada, árvores retor-
cidas e cinzas. Eis o panorama que 
as queimadas estão impondo.  ao  
Estado de Rondônia, que tem 18,3% 
do seu território comprometido pelo, 
fogo. 

Depois de uma incursão de 200' 
quilómetros pelo interior do Estadc 

(13 DlAR10 DE PERNA sentimos a BR-364, rodovia financi 
ada pelo Banco Mundial, como sc 
fosse povoada por milhares de tribos 
indígenas que se comunicam entre si 
através de rolos de fumaça. A 
situação em alguns trechos das 
estradas do interior é tão grave que 
é preciso manter fechadas as jane-
las dos carros, num calor de 40 
graus. 

	

DE MINAS 
	

Vimos um incêndio de grandes 
proporções no quilómetro 560, a uma 

DE ALA"...3 hora de distância de Porto Velho. ,As 
chamas varreram a vegetação, i-
mensos rolos de fumaça subiram aos 
céus e uma súbita mudança de vento 
quase matou uma família de cam-
poneses ao nosso lado. Eram cinco 
pessoas e uma delas tinha um bebê 
no colo. O teto do barraco que eles 
ocupavam foi para os ares e se 
formaram redemoinhos de fumaça. 
Conseguimos escapar correndo para 
o asfalto. Anteontem um lavrador 
oriundo do Paraná, Valdecir Bezer-
ra, morreu queimado em Santa 
Luzia, a 600 quilômetros de Porto 
Velho 

Mais difícil do que ver as queima-
das é perceber que culturalmente os 
habitantes da Amazônia a conside-
ram uma necessidade: o secretário 
do Meio Ambiente de Rondônia, 
Francisco Araújo, disse que não 
estava muito preocupado com as 
queimadas porque esse ano não 
atingiam as matas virgens. Mais 
tarde confirmamos no Instituto Bra-
sileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDFT inúmeros focos de incêndio 
estão queimando mata virgem e 
além do mais todos admitem que 
sem insetos, sem pássaros a mata 

	

DIA 
	nunca mais será a mesma. 

VE JA 
	

O presidente do Sindicato dos 
Triste viagem 

Agricultores de Rondônia, um gran-
ISIOÉ de fazendeiro chamado Vicente 

Moura, deu uma entrevista aos 
MAN: HE jornais locais anunciando que iria 

queimar 229 hectares de terra para a SE 11801 
plantação deste ano. " Vou incendiar 
Porto Velho", afirmou em tom de 
brincadeira. 

Durante a manhã, antes de incur-
sionar pelo interior de Rondônia 
falei com o governador Jerônimo 
Santana, do PMDB. Ele disse que 
estava preocupado mas considera 
que as queimadas em Rondônia são 
apenas uma projeção do processo de 
desenvolvimento brasileiro. "Des- 

mataram outros Estados. Agora 
chegou a vez da Amazônia. O pior é 
que somos um Estado do tamanho 
do Estado de São Paulo e temos 
apenas 15 fiscais do IBDF. Isso não 
dá para tomar conta de um simples 
município." 

Todos os camponeses com quem 
falei defenderam abertamente a 
queimada como a única saída para 
tratar da terra. Apenas um deles, 
Moacir Gomes de Melo, 58, também 
oriundo do Paraná, me confessou 
que não queimava as terras. Mas 
isso com um grande incêndio no 
fundo de suas terras. Ele afirmou 
que estava apenas roçando a terra e 
que o incêndio nessa época é uma 
fatalidade: mesmo quem está ape-
nas cuidando da terra esta sujeito a 
ele. O ar da Rondônia está cheio de 
fumaça e de fagulhas que são 
levadas pelo vento e queimam tudo. 

Na fazenda Monte Cristo, à beira 
lo rio Madeira, um camponês esta-
'a queimando sua roça e se esque-
eu de fazer o que chamam aqui de 
iceiro, uma proteção de mais ou  

menos quatro metros que irnix•ie 
passagem do fogo. O resultado foi 
queima de centenas de hectares d 
mata virgem. 

Viajar pela Amazônia em chama., 
é uma tristeza. Ainda no avião que 
vai parando em todos os aeroportos 
era possível ver as pequenas foguei-
ras marcando a terra escura. Um 
funcionário do governo de Rondônia 
que viajava ao meu lado disse que 
existem cálculos extraoficiais de que 
são feitas quatro mil fogueiras por 
dia no Estado. 

Sem alternativas 
A Secretaria do Meio Ambiente 

tem uma campanha com o seguinte 
slogan: "Evite que a telafique 
cinza". Dificilmente isso 	dar 
certo. Pelo que pude observar nas 
entrevistas dos fazendeiros daqui 
não existem nem equipamentos nem 
técnica= alternativas as queimadas. 

Ao lo igo de nossa viagem, vimos 
dezenas de pequenos agricultores 
queimando suas terras. Um deles, 
Edridan Freire, 63. afirmou que não 
conhece outro método além da 
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uma pancada rápido. Já houve con 
chamam a "chuva do caju" e agor 
estão esperando que a temporad 
real de água comece com a próxima 
lua nova. 

Acredito que estamos na lu, 
minguante mas está difícil vê-la 
céu. Se os diretores do Bane 
Mundial transitassem pel 	trad 
em chamas que ajudaran 	coní 
truir talvez tivessem um pouco d 
dor de consciência. E o mesmo qu 
financiar a guerra. Uma guerr 
contra as árvores e contra os bicho 
bem descrita por um funcionário d 
governo que viajou 400 quilómetro 
vindo de Ji-Paraná: "Nunca tiv 
tanto medo. Se abrisse a janela 
fogo podia entrar. Se fechasse moi 
ria de calor. Isso aqui vai virar ur 
deserto." 

No momento, com os rostos cobei 
tos de cinzas, como carvoeiro: 
somos testemunha de uma dupl 
tragédia: a Amazónia está desaN 
recendo e grande parte das força 
sociais daqui não dão importánci 
ao assunto. 
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Fogo já devasta 
18% de Rondônia • 

**N 

FERNANDO GABEIRA 
Enviado Especial o Porto Velho (RO) 

Chamas de dez metros de 
altura lambendo estradas, árvo-
res retorcidas e cinzas. Eis o 
panorama que as queimadas 
estão impondo ao Estado de 
Rondônia, que tem 18,3% do seu 
território comprometidos pelo fo-
go. Todos os camponeses com 
quem falei defenderam arden-
temente a queimada como a 
única saída para tratar a terra. 
A BR-364 parece povoada por  

milhares de tribos indígenas que 
se comunicam entre si através 
de rolos de fumaça. Uma súbita 
mudança de vento quase acabou 
matando pelo fogo uma família 
de camponeses. 

Em Porto Alegre, o ministro 
da Justiça, Paulo Brossard, 
disse que uma eventual inter-
venção da Polícia Federal con-
tra as queimadas não terá èxito 
porque o órgão só "possui meia 
dúzia de gatos pingados e um 
punhado de gente". 	PÁG. C-1 

• 
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"Índios querem terras 

A ppgrticipação no Encontro é intensa 

nações dos diversos Estados do Brasil 
— por sua vez, fizeram um paralelc 
entre o trabalho realizado pelos mis-
sionários desde a Colonização do Bra-
sil, até há bem pouco tempo. Conside-
raram positivos os resultados obtidos 
desde a fundação do Cimi, mas ressal-
taram a necessidade de que o órgão 
não retorne aos moldes reacionários e 
opressores de imposição de uma reli-
Fdão. 

• 
• -, 

demarcadas", diz Cimi 
Durante o segundo dia da 8a As-

sembléia do Conselho lndigenista 
Missionário, a Igreja, representada 
por dez bispos e o grupo de'religiosos, 
todos delegados do Cirni, júntatnente 
com os índios convidados debateram a 
ação do órgão delineada a partir da 
sua primeira assembléia, realizada em 
1975. Dom Mário Cl 	 , bis-
po da mui iocese de Tefé, no Ama-
zonas, declarou que a Igreja tem per-
corrido o caminho certo, ou seja, "se 
colocando ao lado dos povos indíge-
nas, ajudando-os a se organizarem en-
tre si e fortalecendo os contatos com a 
sociedade envolvente". 

Segundo o Cimi, um dos maiores 
progressos conseguidos até agora é o 
fato dos índios já terem se conscienti-
zado de que precisam regularizar a 
situação das suas terras, isto é, que 
têm que lutar para queesta terra não 
lhes seja tirada. "Além do reconheci-
mento da necessidade da demarcação, 
os índios já estão cuidando dos seus 
próprios problemas, estao se armande 
de subsídios para lutar pelos seus di-
reitos. Algumas tribos da minha pre-
lazia já conseguiram, inclusive, nego-
ciar com o governo municipal benefí-
cios para suas aldeias", diz dom Má-
rio. 

Os índios — representantes de dez 

 

Uma Constituição indígena 

 

De 31 de julho a 4 de agosto, 
foi realizado pela Comissão de 
Direitos Humanos da Organiza-
ção das Nações Unidas mais um 
congresso para elaboração da De-
claração Universal dos Direitos 
dos Povos Indígenas. Dos repre-
sentantes brasileiros que estive-
ram presentes ao encontro, Ma-
nuel Fernandes Moura, da Nação 
Tukano do Acre, que falou em 
nome de 18 organizações indíge-
nas da Amazônia brasileira, está 
presente a 8a  assembléia do Ci-
mi. Ontem, em coletiva a im-
prensa, Manuel falou sobre a ex-
periência, para ele a primeira 
oportunidade que teve para con-
tato direto com povos de outros 
países. 

O processo de elaboração do 
documento, segundo estimativas 
de assessores do Cimi, poderá se 
alongar até daqui a cerca de cin-
co anos. Trata-se de urna conven-
ção entre os países que se imporá 
pela sua força moral. "Para nós 

significa uma Constituição Uni-
versal que garantirá os direitos de 
nossos povos", definiu Manuel. 
Em seu pronunciamento durante 
o evento, Manuel frisou que estes 
direitos, aqui no Brasil, não estão 
sendo respeitados. "O governo es-
tá retalhando as terras indígenas 
através do projeto Calha Norte, 
que está reduzindo entre 60 e 
70% destas áreas". 

O relatório apresentado pelo 
governo federal não expõe a reali-
dade pintada com fidelidade por 
Manuel Fernandes Moura: 
"Nossas terras estão sendo invadi-
das pelos garimpeiros e suas 
doenças, pelas águas das hidrelé-
tricas (35% da área dos Walmiri-
Atroari já foram alagadas pela re-
presa de Balbina), além da vio-
lência contra o índio". Manuel 
canta que o relatório foi tão men-
tiroso que, "quando os Yanomani 
apresentaram um vídeo sobre sua 
real situação, a representante do 
governo brasileiro se retirou de 
vergonha". 

. 	. 
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Igreja ajuda índio a 
resolver es problemas 

e 

Depois de ter feito um levan-
tamento da situação indígena no 
País, da atuação dos índios frente 
aos seus problemas e da reação da 
população envolvente à problemá-
tica indígena - os participantes da 
89. Assembléia Geral do Conselho 
Indigenista Missionário fizeram 
ontem um apanhado geral da atua-
ção da Igreja junto aos índios. De 
acordo com Dom Mário Clemente, 
bispo de Tefé, está havendo um 
crescimento no relacionamento 
Igreja-índio. "A Igreja está apren-
dendo a escutar e a respeitar a cul-
tura indígena e, através de sua 
ação, os índios estão encontrando 
um apoio e tendo um maior enten-
dimento da situação que os circun-
da", disse Dom Mário. 

O Bispo de Tefé assegurou que 
para muitos grupos indígenas esta 
atuação da Igreja tem sido a salva-
ção. Conforme ele, a Funai tem 
tentado acabar com os índios atra-
vés de demarcações de terras que 
não respeitam os direitos dos ín-
dios, inscritos na Constituição. 
"As demarcações, na verdade, es-
tão diminuindo as áreas indígenas,  

como foi o caso dos Yanomani, que 
perderam dois terços de suas ter-
ras", explicou ele. 

Para  Fábio Villa4, vice-
presidente do-Cimi, a demarcação 
das terras é o maior problema en-
frentado pelos índios, devido às 
consequências, que acarretam a 
diminuição das suas áreas. Ele ex-
plicou que a questão indígena está 
militarizada, regida pela Saden - I 
Secretaria de Assessoramento da 
Defesa Nacional, órgão que substi-
tuiu a Secretaria Geral do Conse-
lho de Segurança Nacional. De 
acordo com o comunicado oficial 
do presidente do Cimi, Dom Erwin 
Krautler, à 27# Assembléias Geral 
dos Bispos do Brasil, a Saden subs-
tituiu a Secretaria Geral do CNS 
no Grupo de Trabalho Interminis-
terial incumbido de apreciar pro-
postas de demarcação de terras in-
dígenas, burlando assim a Consti-
tuição. 

As discussões na assembléia se 
estenderão até domingo, e, a par-
tir das análises feitas, se planejará 
a ação da Igreja nos próximos dois 
anos. 

• ,„4,17-4‘ 
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Missionário debate 
a situação indígena 

Com a presença de 1:01 delega-
dos das 11 regionais da -  entidade, 
entre religiosos, leigos e bispos e 
também índios de algumas nações 
indígenas da região Norte, fui aber-
ta - na terça-feira á V Assembléia 
Geral do C1MI - Ginselim Ind(w.nis-
ta Missionário. Os trabalhos foram 
iniciados ontem pela manhã, quan-
do os delegados apresentaram a si-
tuação indígena em suas regiões, 
para um debate por lodos os partici-
pantes. À tarde houve a ampliação, 
da análise da questão indígena no 
País, estendendo-a aos ihivos indí-
genas da América Latina, através 
de uma plenária. 

O encontro se estenderá até di 
ingo, dia 13, (.(mi u tema pficial 

"Ação Missionária da (grea junto 1 

aos povos indígenas nu atuai roo 
texto histórico". Participam, além 
de 1). Envia Kraut ler, preshletne 
do Cimi, mais nove bispos de várias ' 
dioceses ou prelazias, que possuem 
povos indígenas em suas regiões. 
Estilo presentes também 10 lideran-
ças indígenas da região Norte, das 
nações Macuxi, Tu kano, Pira - 
Tapuia, Uniam', Sateré, Apurina e 
Caxarari. 

De acordo com 	Erwin vau- 
t ler„o prol denta .indigena será tra-
tado a partir das experiencias de ca-
da regional, sendo também deliat i-
da a realidade da política indígena 
no contexto 	constituinte.põs- 	"As  

leis foram con-quistadas na Consti• 
tuição em 14$, mas é importante que 
sejam cumpridas", disse D.: Erwin. 
Segundo ele, apesar das leis serem 
favoráveis aos índios, existe urna 
política antlindigenista .no País. 
"Queremos que os índios sejam pro-
tagonistas de sua própria história", 
acrescentou o bispo. 

Para o índio António, da nação 
A purinã do Acre, o grande proble-
ma da relação do povo 'indígena 
coro O governo é a questão da de,  
marvaçao das terras. "O governo 
quer diminuir a área indígena, 
demarcando-as com a forma de co-
lónia e nós queremos uma demarca-
ção contínua", explicou ele. Segun-
do António, o modo corno O Gover• 
no brasileiro tem tratado a questão, 
viola uai() o direito das nações indí• 
genas de viverem a sua própria cul• 
t ura. 

A lém desta mesma reivindica-
ção, de uma demarcação justa, Se-
bastião Duarte, da nação Tukano, 
Amazonas, assinalou outra priori-
dade de 21) nações que ele represen-
ta. De acordo com Sebastião é pre-
ciso reconhecer o direito que o ín-
dio teto de ter uma escola voltada 
para sua cultura, que ensine às suas 
crianças a sua língu,., sua história e 
crenças. "Queremos vonscientiaar 
O nosso povo através (te tuna escola 
realmente indígena", disse Sebas-
tião. 
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Indios 
debatem 

• A sucessão presi-
dencial é um dos te- 

' mas da 8° Assem-
bléia Geral do Con- 

selho
' Missionário imi), 

IncliaFnista 

que se realiza em 
Goiftnia desde a inti-

ma terça-feira. Do 
encontro deveráSair 

um programa hon. 
•", tendo as reivindica-

ções das 80 nações 
Indígenas brasileiras; 

a ser encaminhado 
aos presidenciáveis. 
A demarcação das 

terras indígenas 
também será debati- 

• 

qua.a defesa da vida e doa &mi-
tos humanos e sobretudo do ín-
dio é uma prioridade para o Ci-
mi. "Nisto sumos intransigen-
tes", decla-a. 
' Em comunicado oficial envia-
do a 27° Assembléia Geral dos 
Bispos do Brasil, realizada em 
abril último, dom Erwin relata a 
violência contra o índio. 
"Somente em 1988 fora-n repor- 

el.:a do 
Governo em exterminar os ín-
dios e sua cultura". A conclusão 

	  é do presidente do Cimi, dom 
Erwin Krautler, bispo da prela-
zia do Xingu, para quem o dos-
cumprimento das leis homologa-
das com a Nova Constituição, 

. são o principal Indício da arbi-
trariedade com que-são tratadas 

' as questões indígenas. "As auto- 

ção social". 
Apaixonado pelo seu trabalho 

de missionário e conhecedor da 
. realidade vivenciada hoje pelos 

índios brasileiros, dom Erwin 
coloca que o Cimi, diferente-
mente dos critérios adotados pe-
lo Governo na sua atuação, tem 
procurado "fazer dos índios os 
protagonistas da sua própria his-
tória", ou seja, "ouvimos o que 
eles nos dizem e procuramos 
ajudá-los da melhor forma", 
completa dom Erwin, frisando 
que nenhuma decisão tomada 
pelo Conselho é unilateral. 

Igualmente ao que decidiu a 
Comissão Pastoral da Terra em 
assembléia realizada na ultima 
semana em Goiânia, o Cimi pre-
tende oficializar sua posição em 
relação ao "jurisdicismo" nado- 

ridades têm se pautado por um tadqs e confirmados 38 assassi-
comportamento pior do que o natos de índios, 28 dos quais di-
adotado nos tempos da ditadura, retamente relacionados a confli-

: impondo seu modelo de distri- tos de terra, 59 casos de agres-
buição de terras, de, comporta- sões físicas (desde tentativa de 
mento e até mesmo de organiza- assassinato até estupro), e 12 de-

tenções ilegais por policiais", 
enumera dom Erwin, acrescen-
tando que o Governo continua 
aplicando o decreto n° 
94.946/87, que faz distinção en-
tre povos aculturados e não acul-
turados, para se apropriar de 
terras indígenas, apesar da 
Constituição ter suprimido esta 
diferenciação. 

Com tantos problemas a se-
rem discutidos ainda existem 
certas divergências dentro da 
igreja quanto às formas de evan-
gelização dos povos indígenas. 
Mas dom Erwin se considera 
bastante distante dos métodos 
usados por muitos dos jesuítas 
que passaram pelo Brasil na épo-
ca do descobrimento. "Se a Igre-
ja é católica --- e católica quer 
dizer universal -- ela deve se 

nal. "Se-uma lei está sendo usada_ _adaptar a todas as culturas, pre-
-contra o índio, apesar de seu ob- servando sua essência, com a • 
jetivo ser o de defendê-lo, ela crença em Deus e o amor.ao prZi, 
não deve ser obedecida", declara ximo e sem qualquer tipo de im-
dr, rr; Er Ir: cernp!c:nentande 
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s problemas dos índios 
Eles já foram os donos do Brasil; hoje mal são donos de si mesmos 

chado em Plenária o quadro ge-, 
ral da situação do índio brasilei-
ro e de como a população não in-
dígena tem se situado diante des-
te. Houve ainda o confronto dos 
dados nacionais om a realidade 
da América Latiiza. Amanhã se-
rão apresentados relatórios dos 
missionários do Cimi. 

Na Assembléia, que continua 
até domingo, vários assuntos se-
rão colocados em pauta, um de-
les é a susessão presidencial. Do 
encontro'Zerá retiradb um pe-
queno programa contendo as 
reivindicações das 80 nações in-
dígenas brasileiras, o qual será 
entregue aos presidenciáveis. 
Outro item que será discutido 
durante a assembléia é a demar-
cação das terras indígenas e o 
cumprimento da Constituição. 
Segundo dirigentes do evento, a 
terra dos Yanomami foram redu-
zidas em 70 % pelo governo. 

Demarcação é a prioridade 
"São reconhecidos aos índios 	Sebastião Duarte da Costa, 

sua organização social, costu- representante de 20 Nações Tu-
mes, línguas, crenças e tradições kano situadas no Alto Rio Negro 
e os direitos originários sobre as (Amazônia) e professor bi-
terras que tradicionalmente ocu- Brigue, inclui entre as reivindi.. 
parti, competindo à União cações do seu povo, o reconheci-
demarcá-las, proteger e respei- mento e apoio da escola indígena 
tar todos os seus bens". O artigo 	elo 	Governo Federal, 
231, do capítulo VIII da Consti- "Iniciamos com respaldo da 
tuição Brasileira é claro, mas se- Igreja, no ano passado, urna ex-
gundo os representantes de na- periência educacional do gênero 
ções indígenas que estão partici- em minha região e timos conse-
pando da 8° Assembléia do Cl- guido parte do nosso objetivo 
mi, entre o texto e a realidade, a que é seguir um currículo elabo- 
distancia é enorme. 	 rado de acordo coma nossa bis- 

Euclides Pereira, represen- torta. Aprender português é ne-
tante da Nação Makuxi cessário, mas português não é o .,-
(Roraima) colocou que a demar- nosso idioma", comentou. 
cação de áreas contínuas para 	Uma maior participação da 
cada povo, expressa na Consti- sociedade em prol dos povos 
tuição

In- 
não foi feita até digenas nas próximas eleições 

Agora. "A Funai tem utilizado, presidenciais, é a reivindicação 
em conivência com setores go- de Manuel Fernandes Moura, da 
vernamentais, está convencendo Nação Tukano. lembrando 
membros das aldeias a aceitarem apenas o presidenciável Lula,'„ r . 
a política oficial de distribuição candidato pela Frente Brasil Po:--
de terras que segrega as aldeias pular, apresentou em seu plano 
nas suas respectivas áreas, lotea- de governo propostas "bastante 
das entre as famílias que as com- tímidas" em defesa dos direitos' 
põem, transformando o restante indígenas. Manuel prevê .que: 
em ro 	 IP 

Analisar a atual situação dos 
povos indígenas do Brasil, o tra-
balho que o Conselho Indigenis-
te Missionário está realizando 
junto a estes povos é delinear es-
tratégias de trabalho do órgão 
nos próximos dois anos. Estes são 
os principais objetivos da 8° As-
sembléia Geral do Cimi, aberta 
às 9 h da última terça-feira, no 
Centro de Treinamento de Lide-
res, na Vila Pedroso, O tema 
principal do evento é "A ação 
missionária da Igreja junto aos 
indígenas no atual contexto his-
tórico". 

Durante o primeiro dia da As-
sembléia, os 138 delegados per-
tencentes às 11 Regionais do Ci-
mi --- entre os quais, leigos, reli-
giosos, sete bispos --- ouviram os 
relatórios de dez índios convida-
dos representantes de cada uma 
das Regionais. A tarde, foi fe- 

Na reunião do Cimi o piincipal ponto e a denuircaçáo das terras indigenas,  

om KTou--Ver. lei, conr"1"ra, 

rsrav 

DoM Krautler: defesa da (ousa indígena e demarcação da terra 



DIÁRIO DE CUIA84 — 15.08.89 

CIM1 aprova 
novo programa s&) 

Foi *provido em Goikati (G()) pela 
r Assembléia Geral do Cimi (Conselho 
indigente' MiliionánO) o programa (S-
iara° "por uma nova ponteai indi geraste", 
queserah apreienado a todoeus se nitidatos 
à Presidem. ai da República. 

Na opinião do Clmi, 'a pohtica indi-
geniSta governamental fraiassou desde 
seu inato" F hoje. apesar de a Como-
liaça() determinai Que abe ao Errado ape-
nas proteger os povos indijtenas. e isso 
mais "itteera-tos", o governo continua 
prioniere nos areiftea que eOlueert em nsao 
a sobrevoa jg ema, isisv4es. 

No pr 	'Ti /*MG, n Ci mi afirma 
a necessi 	evogsçáo imegitioui de 
decretos e Out s atos normativos incom- 
atneioneris cr 	•o da portaria 94.945/87 ---. 
que iodai o tNieltso de Segerarça Na- 
%tonal, hoje50~Ses, te iate de ASSe140- lii.::• 
ranw illo (14 Defesa Niwiortal), no grupo de'.:rn'^ 
trabalho mtç 	isterial que apie e ia todos 
na rrfts-C914o_f 	demaruição das taltarás 
indigenss 

(:Onforme O "grama mini rno, o tú- 
11,Un presidente doto gestor pitus os contra- 
tas * e is r) totaejkoMa ~Ode Mudo dm 
~o, 4404,0141e krirst &te iierf oomfièrheek-1"-- -, 
E guardo oil)141114Weeprograo. as e‘onOoni. i 

ore tens g.ovellif Jr$  woudd:() CAI tuNortar  1.  rt¥ 0  
o( anuas e o

if 	
(Programaste ')esen- 

volveriam.):  rági atra de fronteira da 
Alar /Orna Ckidentel.1,0 (I mi defende a "i- ) 
mediata suspendo de todos dos aspectos 
deves roteais que afeiem os direitos das 
eoetunuttinks indigente . 

Em relaçãoao Mui órgão indigenista 
oficial, e e deve ser `imediatamente re For-
mulato, excluindo-Se Ioda ingerència es-
tranfia à sua espante/10o, notadamente 
a da Saden". Para o Cimi, o ó rgào indige-
nista "lei deve ger doiedod'ii,èskuturã, 
derreseraticas de gestio,in cttrindo em siar • 
administraçao une conae.fho doirberatikti 
COnstr4tatio pura "representantes te at timos 
da' naçOe4 indigenws, e%poctalista4 na 
Matei ut e representantes de O rgs To zaçõeS 
miligeno,lis nao-governamentais". () pre-
sidente do brg:io tridtgent.4 seria nomea- 
do peto previdente da Repahlwa.il par ur de. . 
indtutsào do Lon:.ekho de Idem a.ti vo. ( r 'Iro. • 

• grama ~imo "'por uni.uUaa pottuee : 
indigenv.ta" será roca nhn hatta a todos ers • 
candidatos esta seroem.... ....— ...  . .... : 
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403/GAB/5A SUER DE 15.08.89 PT INFO VOSSIA VG INTEIRO TEOR TELX 
NR 311/GAD/ADR/RBR DE 11.08.89 DT ADRASDAS INFORMAMOS VSA QUE VARIAS  
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DO: SUPERINTENDENTE EXECUTIVO 6A SUER 
AO: ASSESSOR DE COMUNICAÇAO SOCIAL - ACS/BSB 
ATT: NELSON r1OTTA GOMES 

DE GOIANIA/GO NR. 026 DE L0.08.89 14:45 HS 

TLX NR. 356/GAB/6A SUER DE 10.08.89 

8A ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO-CIMI 

UTILIZANDO O TEMA PRINCIPAL " A AÇAO MISSIONARIA DA IGREJA JUNTO 
AOS POVOS INDIGENAS NO ATUAL CONTEXTO HISTORICO ", O CIMI ESTAH 
PROMOVENDO, ATEH O DIA 13 PROXIMO, EM GOIANIA, A SUA 8A ASSEMBLEIA 
GERAL, QUE REUNE, ENTRE OUTRAS , 10 LIDERANÇAS INDIGENAS DA REGIAO 
NORTE, DAS NAÇOES MACUXI, TUKANO, PIRA-TAPUIA, TANIANO, SATEREH , A 
°URINA ET CAXARARI, ALEM DE 138 DELEGADOS DAS 11 REGIONAIS DA ENTI-
DADE, ENTRE BISPOS , RELIGIOSOS ET LEIGOS. OUTROS ASSUNTOS TAMBEM// 
GANHAM DESTAQUE , COMO " A DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS(°RIORI-
TARIA) E A SUCESSAO PRESIDENCIAL". DO ENCONTRO SERAH RETIRADO UM 
PROGRAMA CONTENDO AS REIVINDICAÇOES DAS 80 NAÇOES INDIGENAS BRASI-
LEIRAS, QUE SERAH ENTREGUE AOS °RESIDENCIAVEIS. 
ALGUNS REPRESENTANTES INDIGENAS TEM DENUNCIADO HAVER UMA DISTANCIA. 
MUITO GRANDE ENTRE O TEXTO CONSTITUCIONAL , DO CAPITULO VIII, DOS// 
INDIOS, PARA A REALIDADE. GERALDO PEREIRA, REPRESENTANTE MACUXI, CO 
LOCOU QUE A DEMARCAÇAO DE AREAS CONTINUAS PARA CADA POVO, EXPRESSA 
NA CONSTITUIÇAO , NAO FOI FEITA ATEH AGORA . " A FUNAI TEM UTILIZA. 
DO, EM CONIVENCIA COM SETORES GOVERNAMENTAIS, ESTAH CONVENCENDO MEM 
BROS DAS ALDEIAS A ACEITAREM A POLITICA OFICIAL DE DISTRIBUIÇAO DE / 
TERRAS QUE SEGREGA AS ALDEIAS NAS SUAS RESPECTIVAS AREAS , LOTEADAS// 
ENTRE AS FAMILIAS QUE AS COMPOEM , TRANSFORMANDO O RESTANTE EM//// 
PROPRIEDADE NACIONAL". TAMBEM SAO REINVINDICADOS O RECONHECIMENTO E 
APOIO DA ES.COLA INDIGENA PELO GOVERNO FEDERAL, BEM COMO UMA MAIOR// 
PARTICIPAÇAO DA SOCIEDADE EM PROL DOS POVOS INDIGENAS NAS PROXIMAS E 
LEIÇOES. 
°ARA DOM ERWIN KRAUTLER, °RESIDENTE DO CIMI, E BISPO DA PRELAZIA DO/ 
XINGU, " HAH UMA INTENÇAO CLARA DO GOVERNO EM EXTERMINAR OS INDIOS 
E SUA CULTURA", O QUAL COLOCA QUE O DESCUMPRIMENTO DAS LEIS HOMOLO 
GADAS COM A NOVA CONSTITUIÇAO, SA0 O PRINCIPAL INDICIO DA ARBITRA-
RIEDADE COM QUE SAO TRATADAS AS QUESTOES INDIGENAS ." AS AUTORIDA-
DES TEM SE PAUTADO POR UM COMPORTAMENTO PIOR DO QUE O ADOTADO NOS// 
TEMPOS DA DITADURA, IMPONDO SEU MODELO DE DISTRIBUIÇAO DE TERRAS , 
DE COMPORTAMENTO E ATEH MESMO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL." 
IGUALMENTE AO QUE DECIDIU A COMISSAO PASTORAL DA TERRA EM ASSEM-
BLEIA NA ULTIMA SEMANA EM GOIANIA, O CIMI PRETENDE OFICIALIZAR/// 
SUA POSIÇAO EM RELAÇAO AO " JURISDICISMO" NACIONAL." SE UMA LEI 
ESTAH SENDO USADA CONTRA O INDIO, APESAR DE SEU OBJETIVO SER O // 
DE DEFENDE-LO, ELA NAO DEVE SER OBEDECIDA", DECLARA DOM ERWIN COM-/ 
PLEMENTANDO QUE A DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANOS E SOBRETUDO/ 
DO INDIO EH UMA PRIORIDADE PARA O CIMI." NISTO SOMOS INTRANSIGENTES' 
, DECLARA. 

RESUMO EXTRAIDO DAS MATERIAS "MISSIONARIO DEBATE A SITUAÇAO INDIGE-
NA" E " OS PROBLEMAS DOS INDIOS", DOS JORNAIS: O POPULAR E DIARIO 
DA MANHA, RESPECTIVAMENTE, EDIÇOES DE 10.08.89. 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL DA FUNAI - 6A SOER 10.08.89. 
GOIANIA/GO 

00:. ALBA 
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O último saque e  (p.v4p 

No início do mês, o bispo de Ro-
raima, Dom Aldo Mongiano, en-
viou um dramático apelo às autori-
dades constituídas solicitando pro-
vidências para sustar a construção 
de mais uma pista de pouso clan-
destina no território dos índios Ya-
nomami. Existem ali dezenas de 
outras pistas clandestinas tolera-
das pelo Ministério da Aeronáuti-
ca. Entre outros interesses, elas 
servem às atividades dos milhares 
de garimpeiros que, ilegalmente, 
invadiram as terras yanomami, in-
suflados por poderosas companhias 
de mineração que os exploram com 
ponta de lança de seus projetos fu-
turos. Tudo com o agressivo incen-
tivo do ex-presidente da Funai e 
atual governador de Roraima, Ro-
mero Jucá Filho. 

Conforme a denúncia de Dom 
Aldo Mongiano, a construção da 
nova pista de pouso, localizada so-
bre o próprio leito da BR-210 (a Pe-
rimetral Norte), no quilômetro 
144, demonstra que "a ousadia e o 
atrevimento da invasão garimpei-
ra' em área yanomami assumem 
aspectos de desfaçatez contra as 
autoridades e as leis do País, que 
envergonham quem quer que te-
nha bom-senso ou honradez". 

Entre os dias 9 e 12 de junho, 
uma comitiva da Ação pela Cida-
dania um movimento que reúne 
parlamentares e organizações co-
mo a CNBB, OAB, ABI, CUT, CGT 
e SBPC, entre outras - esteve em 
Roraima onde testemunhou a tra-
gédia vivida pelos yanomarni. Em 
Paapiú, maloca localizada na área 
indígena de Surucucus, os índios 
sofrem todo tipo de agressão. 

O igarapé que abastece a maio-
ca está poluído pelos restos das 
'barracas dos garimpeiros e pelos 
depósitos de mercúrio resultantes 
da garimpagem; a caça foi espanta-
da e a pesca prejudicada, oque 
obriga os índios a esmolar comida; 
além de desnutrida, a população 
indígena está contaminada por 
doenças venéreas e de pele, e nada 
menos que 90% dela estão atacados 
pela oncocercose, grave doença que 
afeta os olhos e que começa a se es-
palhar pelo País, levada pelos ga-
rimpeiros. Para agravar a situa-
ção, o posto da Funai está pratica-
mente abandonado, sem condições 
de prestar qualquer assistência, e 
a pista de pouso local encontra-se a 

Antônio Brand 
50 metros da maloca; dali desce ou 
parte um avião ou helicóptero a ca-
da cinco minutos, provocando um 
barulho ensurdecedor. 

Todo este processo de agressões 
aos Yanomami tem um nome: ge-
nocídio, crime que agride o direito 
internacional, definido em conven- 

U
ão pela Organização das Nações 
nidas no dia 11 de abril de 1948, 

em Paris. De acordo com a Conven-
ção, que foi subscrita pelo Brasil e 
que ensejou a aprovação da Lei n° 
2.889, de 10.10.56, que define e pu-
ne o crime, "entende-se por genocí-
dio qualquer dos seguintes atos, co-
metidos com a aintenção de des-
truir, no todo ou em parte, um gru-
po nacional, étnico, racial ou reli-
gioso, tal como: assassínio de mem-
bros do grupo, dano grave à inte-
gridade física ou mental do grupo, 
submissão internacional do grupo 
a condições de existência que lhe 
ocasionem a destruição física total 
ou parcial, medidas destinadas a 
impedir os nascimentos no seio do 
grupo e transferência forçada de 
menores do grupo para outro 
grupo. 

Não é de agora que se dei.uncia 
o genocídio contra os Yanomami. 
Em dezembro de 1988, a CNBB, 
através do documento "Em Defesa 
do Povo Yanomami", protestava 
contra a Portaria Interministerial 
n° 250, que reduziu em 70% o ter-
ritório yanomami, pedia a demar-
cação das terras tradicionalmente 
ocupadas por aquela nação, exigia 
a retirada dos garimpeiros e a res-

- ponsabilização penal "de todos os 
que têm agido no sentido de esti-
mular, promover e respaldar este 
genocídio". Segundo o documento 
da CNBB, "o desenvolvimento e a 
segurança do nosso País não po-
dem ser forjados sobre os cadáveres 
dos Yanomami". 

Em janeiro de 1989, o presiden-
. te José Sarney e os ministros da 

Aeronáutica, Minas e Energia e In-
terior, além do secretário da Saden 
receberam do ministro da Justiça 
um relatório do Conselho de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH), que mandou uma equipe 
a Roraima e constatou todas as de-
núncias anteriormente feitas. 

Contudo, o governo federal não 
moveu uma palha sequer no senti-
do de reverter o quadro e tudo indi-
ca que não está disposto a fazê-lo. 

:.! 
Ao contrário, o que se observa é 'a 
sua clara cumplicidade com os in-
teresses dos grandes grupos econó= 
micos responsáveis pela tragédia 
yanomami. 

Por exemplo, no último dia 18 
de julho, o ministro das Minas e 
Energia, Vicente Fialho, presidiu 
uma reunião de que participaram o 
presidente da Funai, o titular do 
Instituto Brasileiro do Meio AM-
biente e Recursos Naturais Reno: 
váveis, o governador de Roraima 
representantes do Departamento 
Nacional de Pesquisas Minerais 
da Secretaria de Assessoramentó 
da Defesa Nacional, com o objetivo 
'de criar uni grupo de trabalho in 
terministerial para estudar urna 
proposta de legalização ciçiS 
garimpos.  

Tal proposta, de antemão com 
pletamente inconstitucional, resul-
tará num anteprojeto de lei que de-
verá ser apresentado ao Congresso 
Nacional pelo deputado Alcides LI: 
ma. O ministro Fialho não apenaS 
apóia a proposta como declarai 
que intervirá contra qualquer me-
dida da Justiça que vise a retirada 
dos garimpeiros. 

Para nós está claro que este go-
verno, em final de mandato, trata 
de promover, ao arrepio da Consti-
tuição e das leis, nacionais e inter-
nacionais, os últimos saques em fa-
vor do grande capital. O governo 
Sarney está agindo como as hordas 
bárbaras que arrasavam os territó-
rios dos quais eram expulsas. A aí!. 
ção Yanomami é a vítima mais no-
tória desta política de terra 
arrasada. 

A consciência nacional não po-
de permitir que, em pleno fim do 
século XX, uma nação indígena sè-
ja exterminada pela omissão e co-
nivência de um governo sabida-
mente contrário aos interesses na-
cionais e populares. Impedir que se 
consuma o genocídio do povo Yano-
mami é uma obrigação urgente de 
todos os cidadãos brasileiros cons-
cientes, dos partidos políticos, do 
Congresso nacional, da justiça fe-
deral, das Igrejas, sindicatos e de-
mais organizações da sociedade 
civil. 

r ; 

D António Brand é secretário-
executivo do Conselho Indigenistá 
Missionário (Cimi) 



ENTIDADES/PESSOAS LIGADAS À PROBLEMÁTICA INDÍGENA - ENDEREÇOS  

Alain .woreau 
Rua Jacarezinho, 147 
	

Fone: (011)2119173 
01.456 - - Sao Paulo - SP 

Centro Acadêmico de C. Sociais e S. Social 
Universidade de Brasilia • 
Caixa Postal 152894 
70.000 - Brasília - DF 

CONTAG -• Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
SPW - Conjunto 502. - Lote 2 

71.700 - Núcleo Bandeirante - DF 

SASKATCHEWAN INDIAN CULTURAL COLLEGE 
Fed. of Saskatchewan Indians 
Emanuel St. Lhad - Box 3085 

. Saskatoon - Saskatchewan 
.S7K 359 — Canadá 

) 

OXFAÀ - CANADA 

L 

251 Laurier Avenue West 
Room 310 - Ottawa•- Ontario 
Canada KLP 509 

SURVIVAL INTERNATIONAL 
C/0 Phil Hazalton 
Yukon lndian Center 
22 r'isatin Drive 
jhite Horáe, Y.T. - Canada 

Bernard Arcand 
Dept. D'Anthropologie-Universite Laval 
Faculte de Sciences Sociale 
Cite Universitaire 
ctiuebec 10° - Canada • 

OANADIAN ASSOCIATION IN 	'.:Oit Cj' NATIVE PEOPLE 
251 Launer Ave.z 	W. Suite 901 
Ottawa - Ontario - Cariada 

FUNCOL - Fundación Comunidades Colombianas 
Apartado aereo 92099 
Bogota, D.E. 
Colombia, South America 

UNIDADE INDIGENA 
Apartado aereo 32395 
.Bogota - Colombia . 

Nemesio Rodriguez 
Centro de Documentación da America Latina 
Apartado Postal 1,1-2405  
iexico 1 DF — iiiexico 
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Cathrine Watson 
•iJ 546-THE'WORLD BANK 
Washington, D.C. 20433 
USA 

COPAL - (Solidariedad cor_ los grupos nativos) 
Santa Isabel 180 
Lima 18 Peru 

PAZ Y JUSTICIA 
Casilla del Correo 17 
Prov. Buenos Aires 
Argentina 

VENEZUELA MISIONERA 
Apartado Correo 261 (Carmelitas) 
Luneta 1,1ercedes 48 
Caracas (101) 
Venezuela 

Suplemento Antropológico 
Centro Paraguaio de Estudos SociolOcicos 

. Eligio Aya1a 973 
Assunço - Paraguai 

D. Jose Gomes 
Caixa Postal 41 
89.800 - Chapec6 - SC-.  

'D. Tomas. Balduina 
Caixa Postal 5 
76.600 -. Goiás - GO 

1  EQUIPE IkDIGENISTA 

) 

Caixa postal 13 
58.000 - Joao Pessoa 

.,ir. Jimmy Durham 
International Treaty Organisation 
777 United Nations Plaza 
Neva York, NY 10017 
USA 	 • 

Lee Swepston 
International Labour Office 
CII 1211 Geneve 22, Suiça 

THIRD WORLD PUBLICATIONS 
151 Stratford rd 
Birmingham Bll 1RD - inglat,erra 

VORLD COUNCIL OF INDIGENCUS PEOPLE 
:;cite B-844, University of Lethbridge 

=Lethbridge - Alberta 
Canada T1K 314 



CEASPA - Çentro de Estudios y Accicin Cultural 
Ap. Postal 6-133 
El Dorado - Panam 

AÁUESHA CONGRESSO 
C/0 Richard Chase Smith 
Apartado 12 - Oxapampa 
Pasco - Peru 

INSTITUTO VENEZUELANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
Dra. Neley Arvelo Jimenes 
Apartado 1827 
Caracas, 101 - Venezuela 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN y PROWCIóN DEL CA1iPESINATO DE LA PAZ 
CIPCA 
A/C Xavier Albo 
Casilla 5854 ' 
La Paz - Bolivia 

1ITKA- Irlovimento Indio Tupak Kataiu 
Casilla 20045 
la Paz - Bolivia 

APCOB.- Ayuda para el Campesino del Oriente boliviano 
Casilla 4213 
Sta. Cruz - Bolivia 

FEDERACIÓN DE CENTROS SHUAR 
SACNA - iViorena - Ecuador 

P. Juan Zarcos 
OrranizáciOn Kichwaruna "Wangu", rio Rapo 
Apartado 216 - Iquitos - Peru 

Alberto Chirif 
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O
Conselho Indigenista Mis.sioná-
rio, órgão anexo da CNBB, res-
ponsável pela pastoral indige-
nista da Igreja, está reunido em 
Goiãnia desde terça-feira, para 

a sua 8' Assembléia Geral. Participam 
do encontro 138 delegados, das 11 regio-
nais da entidade, entre leigos, religiosos 
e bispos, além de 10 lideranças indíge-
nas de várias nações do Amazonas. Com  
o tema "Ação Missionária da Igreja jun-
to aos povos indígenas no atual contexto 
histórico", os delegados fazem uma aná-
lise da atuação do Cimi e preparam as li-
nhas a serem seguidas nos próximos 
anos. O presidente do órgão, D. Erwin 
Krautler, bispo da prelizaria do Xingu, 
fala da realidade indígena no país. 

JJliane Vasconcelos  
E D. Erwin, quais têm sido as 

linhas adotadas pelo Clmi frente à 
problemática iudigeria no País, ten-
do em vista a ev &nen:ação, que é o 
ata objetivo? 

- O Cimi é uma organização 
que foi fundada em 1972, que 
trai" problemática indígena e 
pra 	coordenar o serviço dos 
missionários em nível nacional 
junto às nações indígenas que se 
encontram no território brasilei-
ro. A linha adotada, desde o inf- 

....cio, foi a evangelização no senti-
do bem mais amplo, isto é, no 
serviço à vida destes povos, que 
há séculos estão ameaçados. 
Muitos povos foram extermina 
dos ao longo dos anos e hoje só 
conhecemos os seus nomes. Nes-
te sentido o Cimi se colocou co-
mo finalidade dois objetivos. O 
primeiro seria a defesa da terra 
dos índios, de sua cultura, de seu 
modo de ser, de sua autonomia 
como povo, como minoria étni- 

ca. Também a defesa das alian- O Cimi se esforçou muito, espe-
ças que estes povos devem fazer cialmente nos últimos dois anos, 
entre si e com outros segmentos era i acompanhar a Assembléia 
da sociedade igualmente margi- t Nacional Constituinte. Nós bate-
nalizados. A problemática inch- imos de porta em porta, junto aos 
gena não é isolada e deve ser vis- deputados e senadores, e procu-
ra dentro de todo contexto na- ramos sensibilizar os constituin- 
cional 	 tes para a causa indígena. 

	

E O Cimi como Igreja mudou 	q E vocês obtiveram sucesso? 
o seu modo de agir? 1 em sido dite- 	- Surgiram vários problemas 
rente da época do descobrimento? ao longo dos trabalhos e ativida• 

- Sim, mas eu não usaria esta des da Constituinte, como por 
palavra, descobrimento, porque exemplo, a campanha difainato-
de Oilkse trata de uma invasão ria contra o Cimi que, durante 
de 	s que eram habitadas por um certo tempo, nos preocupou 
- corno atestam os historiadores - muito. Era uma campanha ha-
mais ou menos sete milhões de geada em documentosstalseados, 
indígenas. Mas claro quber atitua;e010 o intuito de-idesestabilizar a 

.1...

de inicial mudou multo. A npasayaavinião ;Manam a respeito das 
prática evangelizadora é bem re- reais intenções do COM. Na oca-
cente e precisa de muita reflexão sião foi criada unia comissão de 
e aprofundamento, é claro. 	i inquérito que, no final, nos deu a 

E Antes, existia uma imposi- / vitória. Foi uma campanha mui- 
ção por parte da Igreja? 	 - to baixa, onde usaram de texto ti- 

- Antigamente se entendia o po de difamação, de mentira. 
trabalho da igreja numa perspec- 	El 'Quem foram os difamado- 
tiva de conversão, inclusive, a no ---- - — 
cultura européia era imposta, 	- Naturalmente a campanha 
não se respeitava uma cultura foi movimentada por grandes 
indígena. Hoje nós temos uma empresas interessadas em áreas 
outra visão. Quando se fala da indígenas e que queriam ver o 
Igreja Católica, não deveríamos trabalho do Cimi desestabiliza-
entender a palavra católica, isto do, atingindo também os consti-
é, universal, só em termos geo- tilintes. Apesar de tudo isto, ho-
gráficos, mas também em termos je, podemos afirmar que foi uma 
culturais. Nenhuma cultura tem vitória ver os direitos indígenas 
direito de se Impor à outra, ao formulados na Constituição. 	1  
contrário, todas as culturas me- 	E Os índios participaram deste 
recem o mesmo respeito. Isto foi processe? 
esquecido durante muitos sécu- 
los. Sem conhecer suficiente- 	- Creio que foi uma vitória 
mente a cultura indígena. nós a dos próprios índios, que se fize-
menosprezamos e isto chegou ao ram presentes no dia lede junho 
ponto de dizer que os índios não de SR em Brasília, lotando a gale- 
térn cultura 	 ria do Congresso. Isto, certanien- 

13 Esta visão está mudando? 
- Isto mudou muito, mas res-

ta um grande caminho a percor-
rer. Este é o primeiro bloco de 
objetivos. A intenção do Citai 
não é apenas a coordenação de 
seu trabalho, a luta ao lado dos 
povos indígenas, mas também o 
trabalho com a sociedade majori-
tária. Não chamamos sociedade 
nacional, por que não ternos o di-
reito de nos chamarmos assim, 
como se os índios não fossem po-
vos com características étnicas. 
Nós temos trabalhado no sentido 
de sensibilizar, de conscientizar 
a sociedade majoritária a respei-
to dos direitos das nações indíge-
nas. 

E O Conselho Indigenista está 
reunido em sua SI Assembléia para 
análise de sua atuação. O senhor 
pode nos dizer quais os progressos 
alcançados até hoje pelo Cimi? 

- Não é fácil dizer quais os 
progressos do anui. O que o Uniu 
tem feito em favor da causa indí-
gena, isto talvez se pode elencar. 

Conio bispo, Dom Erwin Krautler coordena a evangelização 

Igreja repensa a sua ação indigénista 
Linha de trabalho para os próximos anos é definida na Assembléia Geral do Cimi - 

te, teve uma forte influência Sa-
bre os constituintes. O Clini se 
empenhou nisto, possibilitando a 
vinda destes representantes de 
mais de 30 nações indígenas jun-
to ao Congresso. Hoje nós pode-
mos dizer que os direitos indíge-
nas estão razoavelmente formu-
lados na nova Carta. Mas Infeliz-
mente não pára por ai: o que está 
escrito no papel ainda não saltou 
para a vida. 

E A demarcação de áreas é o 
maior problema para as diversas 
nações indígenas. Como tem sido 
feita depois de promulgada a nova 
Constituição, que assegura o direi-
to aos índios de viverem no seu ter-
ritório de origem? 

- O Governo continua como 
se a Constituição não existisse. 
Fala-se muito em demarcações, 
mas na realidade o que acontece 
é o seguinte: áreas indígenas de-
finidas há muito tempo, onde os 
índios habitavam há séculos, ho-
je são dintinuldaa, reduzidas. Se 
criou-lhe uma nova figura jurídi- 
ca,

1

que é inconstitucional, que se 
chama colónia indígena. Sendo 
que, o restante da área, que per-
tence aos índios por direito, é 
considerada corno floresta nacio-
nal e isto é tapeação. 

E Como devem ser demarca-
das as terras? 

- O que acontece é que os ín-
dios têm a sua área diminuída A 
Constituição não esta sendo 
cumprida. A demarcação precisa 
ser da área contínua se identifi- .. 
camos uma determinada região 
como área indígena, então, se-
gundo a Constituição, o Governo 
tem obrigação de demarcá-la co-
mo tal e de garantir está área aos 
índios. O Governo não pode, em 
cima desta área, inventar outras 
f iguras jurídicas como colónia in-
dígena, floresta nacional ou coi-
sa do gênero, isto é contra a 
Constituição, ela reza de unia 
maneira e o Governo faz exata-
mente o contrário. 

E E em relação à sociedade 
majoritária? Qual é o nível de coas-
cientização e como tem sido a con-
vivência entre índios e a sociedade 
que os circunda? 

- Eu creio que nos últimos 
anos cresceu bastante, em ter-
mos de sociedade majoritária, a 
sensibilidade erra relação aos po-
vos indígenas Também em nível 
da Igreja podemos dizer que hou-
ve crescimento. Nas pequenas 
comunidades muito se fala sobre 
os direitos dos povos indlgenas.  

Há uma divulgação maior de to-
da a problemática, da luta dos 
próprios índios para poderem so-
breviver e para verem respeita-
das as suas culturas. 

❑ Esta conscientização é geral? 

- Foi dado um grande passo 
nos últimos anos, mas por outro 
lado, têm setores da sociedade 
que são extremamente racistas e 
etnocêntricos, que procuram de 
todos os meios acabar com os ín-
dios. Isto porque os índios ocu-
pam, no modo de ver deles, ter-
ras férteis, terras corri o subsolo 
rico e então a única maneira de 
se apoderar destas terras é exter-
minar os índios. Os interesses do 
grande capital, de grandes em-
presas madeireiras, de grandes 
fazendas estão voltados para as 
áreas indígenas. 

E E qual a posição do Cimi 
frente à questão? 

- Naturalmente nós nos vol-
tamos contra isto, junto com os 
índios. Aqui existe um detalhe: 
antigamente se pensava que o 
papel da Igreja era defender os 
índios sem que eles participas 
sem. Hoje nós temos outra ma-
neira de agir. Nós procuramos 
ajudar os índios para que eles as 
sumam a sua própria luta, para 
que eles sejam protagonistas de 
sua história. Queremos servi-los 
e com eles lutar por seus direi-
tos. 

,p E eles, tmti,b,étn,,e1149 coas- 
ik sua Situação? ' 

-= Da parte 'ddisinefitorhel'atirni 
maior consciência, hoje eles sa: 
bem que, se não defenderem os 
seus direitos, ninguém é capaz 
de fazê-lo. O nosso papel, a nossa 
missão é ajudá-los nesta defesa. 

O Quais os outrosproblemas 
que as nações indígenas têm enfren-
tado para sobreviver com sua pró-
pria cultura? 

- Um grande problema é o da 
saúde. A presença maciça dos 
brancos ao lado dos índios, como 
por exemplo, no caso do povo 
Yanomami, onde uma pista de 
pouso está a 50 metros da aldeia 
e a cada cinco minutos levanta 
ou pousa um avião, causa sérios 
problemas para os povos indíge-
nas e principalmente para o po-
vo Yanomaml. A consequência é 
a doença, a desnutrição. 

❑ Existe urna tentativa de se 
Criar escolas indígenas voltadas pa-
ra e cultura de cada povo. Pude nos 
falar desta experiência? 

- É direito dos índios ter suas 
escolas e como eles mesmo defen- 

dem, o ensino deve ser bilíngue. 
Existe neste sentido, experiências 
no Alto do Rio Negro e em Florei-
ras' Também no Xingu corri os ln• 
dias Calapó PP faz urna experiência 
assim. Não ae trata de não ensina; 
aos índios a língua portuguesa, 
pois isto é importante, devido ao 
contato com a sociedade brasileira 
ser de séculos. Mas eles têm o di-
reito de receber o ensino em pri-
meiro lugar na língua materna. 

E Como o Cimi sê a questão da 
Internacionalização da Amazónia? 

- Não ae trata da internaciona-
lização da Amazônia. Em parte a 
Amazônia já é internacionalizada, 
de acordo com as pesquisa. do 
CNPq, 409, do subsolo da região 
estão nas mãos das multinacio-
nais. Então, o caso não é interna-
cionalizar, mas de renacionalizar, 
isto é, devolvera Amazônia aos ín-
dios e aos moradores do local. 

O E proposta da Assembléia 
do Clmi preparar um programa mí-
nimo indigenista para ser entregue 
aos presidenciáveis. Do que tratará 
este documento? 

- Basicamente este programa 
vaI tratar da aplicação da Consti-
tuição. O futuro presidente temi 
que jurar a Constituição e então 
ele se obrigará a cumpri-la. O pro-
grama mínimo indicará os artigos 
constitucionais que asseguram o 
direito dos índios e vai exigir do 
presidenciável que ele coloque no 
seu programa o fiel cumprimento 
da Constituição. 

O E sua experiência no Xingu? 
Como tem sido conviver com esta 
realidade.? 

- Como bispe não estou apenas 
ao lado dos povos indígenas, nós 
temos no Xingu la aldeias lindigis,  
nas. Uma das prioridades na prela-
zia é exatamente a pastoral indige-
nista. Ternos missionários atuando 

I nas aldeias junto aos índios Cala-
pó, Araweté, Assarial. A experiên- 
cia que nós temos é aquela que 
acontece em todo o Cimi, a nossa 
maneira de viver no meio dos ín-: 
dios é numa dimensão evangélica, 
de solidariedade, lutando ao lado 
deles. É uma experiência positiva. 
Pelo menos até agora, fomos bem 
aceitos pelos índios. Não interferi-
mos na sua cultura, no seu modo 
de ser, vivemos no meio deles sem 
mordomias ou privilégios. É uma 
experiência gratificante. mas infe- 
lizmente temos poucas pessoas 
trabalhando. Este é sempre o nos-
so grito, por mais pessoas engaja-
das na pastoral indigenista 

O O que o senhor, como presi-
dente do Cimi, gostaria de dizer à so- 
ciedade brasileira ao sentido de alei-. 
ta.sobne a questão indígena no pais?, 

• O que eu queria dizer à sucies  
—5ade é que não se esqueça de que, 

aqui existe não somente a nação 
brasileira, constituída pela socie: 
dade majoriuiria, mas outras 180 
nações que são iguais aos cidadãos 
brasileiros, mas que estão sendo 
desprezados e não têm seus direi-
tos garantidos. A sociedade toda-
deve fazer força junto às autorida-
des governamentais, para que a 
Constituição seja aplicada, para 
que os dispositivos que defendem 
os índios, passem realmente á vi-
da. É o mínimo que se espera. Se 
todos os brasileiros vissem a situa-, 
çào de tantos povos Indígenas à , -
beira do extermínio, veriam que 
não podemos mais ficar de braços 
cruzados, sem assumir urna posi- 

dão, sem assumir uma postura 
iante da dor alheia Estes índios 

téni direito de viver e nós lutamos 
por suas vidas, este é o centro do 
Evangelho. O âmago do Evange-
lho é a vida. Jesus mesmo disse 
"Eu vim para que tenham a vida e 
a tenham em abundância", é nos-
sa obrigação, nossa missão lutar 
por esta vida 
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Hoje é o último dia da 8° As-
sembléia do Conselho Indigenista 
Missionário, que está sendo realiza-
da desde o último domingo no Cen-
tro de Treinamento de Líderes, na 
Vila Pedroso. Os 138 delegados do 
Cimi aprovaram ontem as seis li-
nhas de atuação do órgão nos próxi-
mos dois anos, todas intimamente 
ligadas aos objetivos maiores do 
Conselho que são a organização, , 
preservação (física e cultural) e o 
respeito aos povos indígenas, mais 
efetivamente do Brasil, mas tam-
bém do mundo inteiro. 

A conquista e garantia da terra 
têm sido um dosprincipais proble-
mas verificados pelos índios desde o 
descobrimento. Para " o secretário 
do Cimi, Antônio Brand, porém, a 
situação se agravou a partir do iní-
cio do governo Sarney. "O apoio 
direto através de denúncias e enca-
minhamentos jurídicos (o Cimi 
conta com 13 advogados) será uma 
das prioridades do Conselho para 
os próximos dois anos". Paralela a 
esta, vem ainda ç apoio a organiza-
ção e formação, no sentido de in-
formar os índios a respeito da socie- 

dade envolvente. 
O Cimi deverá empreender nos 

próximos dois anos a ampliação do 
seu quadro de missionários (hoje de 
300 pessoas para 200 povos indíge-
nas), promovendo capacitação des-
te pessoal nos campos da antropolo-
gia, metodologia e outros. Os dois 
ultimos campos de atuação do Cimi 
até a próxima assembléia a ser rea-
lizada em 1991, são a unificação da 
luta pela causa indígena entre os 
povos indígenas da América Latina 
e .a aliança destes povos com a so-
ciedade envolvente. 
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Outra ameaça aos indígenas 
Andréa Sarmento  

C inqüenta índios isola-
dos na aldeia Galhei- 

' 	ros, próximo do Itaca- 
já, a 250 quilômetros de Mi-
racema, correm um sério ris-
co. Nesse caso, não é direta-
mente de vida como a maio-
ria dos índios brasileiros, 
mas de sofrem uma altera-
ção em seus costumes. O 
Posto Indígena (P1) Xupé es-
tá recebendo a visita do an-
-tropólogo Gilberto Azanha, 
que responde por processo 
junto a Funai por agredir os 
costumes morais e sociais 
dos índios. Acusações não *liam contra Gilberto Aza-

- 

nha que nunca recebe a im-
prensa para esclarecer os fa-
tos. 

A Funai já foi alertada 
para a presença do antropó-
logo na aldeia Galheiros. En-
tre as acusações contra Gil-
berto que estão registradas 
na Funai está a de que esse 
antropólogo foi expulso da 
aldeia dos Apinajés, em To-
cantinópolis, na divisa do 
Maranhão com o Pará por 
praticar atos contra os cos-
tumes dos índios do local. 
Ele foi surpreendido por fis-
cais da Funai praticando se-
xo grupai com os índios. Gil-
berto e sua esposa andavam 
nus e cada qual, por sua vez,  

relacionava sexualmente 
com os indígenas. 

Gilberto Azanha é tam-
bém acusado de receber, em 
dólares, dinheiro de um país 
europeu para uma entidade 

• que ele criou, ÇTI,'sob a ale2'• 
gação de •que estaria auxi-
liando os índios brasileiros, • 
evitando, com isso, sua ex-
tinção. O que Gilberto vem 

, fazendo, na realidade, é de-
sestimular o trabalho dos In-, 
dios, que plantam e colhem 
para sua subsistência. O an--
tropólogo faz doações aos In-

. dios, inclusive há denúncias 
de que ele leva ,aguardente • 
para as tribos e distribui, vi- 

ciando os índios em bebidas 
alcóolicas. Outras denúncias 
registradas na Funai dão 
conta que esse antropólogo 
teria plantado maconha nas 
tribos por onde ele andou 
ensinando os índios a fumar 

- .a -  erva como os brancos fa-
zem.' - - 

Enquanto Gilberto está 
em uma tribo, os índios da 
aldeia vivem uma fase de 
fartura, mas quando ele vol-
,ta para São Paulo, onde resi-
de, os índios passam fome, 
pois ficaram desacostuma- 

• dos de prosseguirem .no tra-
balho da lavoura, até mesmo 

'o trabalho artesanal .é aban-
donado.. 

JORNAL DO TOCANTINS 

PAGINA: 11.:. 	 ...... 

/IS  Q,  aí  08 ./192.9 

Sobrevivência em risco ; • 
com a política indigenista do a criança indígena, sem dis 
Governo, que não 'vem se- pensar, o aprendizado da 
guindo à risca as normas di- português' - ,"até :por 'umt 
tadas pela Constituição. Ge7- • questão de sobrevivência" 
raldo cita 'o projeto Calha- 	levada a raciocinar em sei!  
Norte, nas terras dos índios • próprio idioma. Q Cimi man 
lanomani, permitindo a ga- tem ainda programas de saú 
rimpagem naquela região, . de, de formação e conscier 
terminantemente..proibida tização das lideranças abori 
pela Nova •Carta. 

• , Rosângela Chaves  

O coordenador do Conse-
lho lndigenista Missio-

nário - Cimi -, do Tocantins, 
Geraldo Gomes, ainda vê 
com uma certa reserva a  
criação do Estado tocanti- 
nense. Geraldo afirma qu.  e o 
Cimi mantém uma posição 
de alerta com relação à divi-
são do território goiano, 
uma vez que o intenso pro-
cesso migratório que está 
ocorrendo depois da criação 
do Tocantins pode funcionar 
como um fator de ameaça à 
tranquilidade das tribos que 
sg espalham pelo Estado. 

Para Geraldo, o constan-, 
te fluxo dos chamados 
pos de investimento" para o 
Estado, que aproveitando-se 
dos incentivos fiscais, prati-
cam sobretudo a pecuária e 
agricultura extensivas, pode 
colocar em risco a sobrevi- 

vência das tribos indígenas e 
dos próprios pequenos la-
vradores. Geraldo lembra 
também que a construção de 
uma barragem na reserva 

• Xerente - que faz parte do *: 
projeto da Eletronorte/2010 , 

representa um perigo para 
aquela comunidade, que só 
teve suas terras, demarcadas . 

• neste ano. 
• A Coordenadoria do Ci-

mi no Tocantins atende as 
comunidades indígenas dos 
Xerente, Apinajé, Krahõ e • 
Karajá, além dos Tapuia do.  
Carretão, que ficam no Nor-
te de Goiás. De acordo com 
Geraldo, que há dois anos 
`mora no município -de To-
cantinia, a maior preocupa-
ção da entidade é com a ma-
nutenção da cultura dos ín-,‘, 
dios; Para isso, os missioná- , 

:rios se preocupam, princi- • 
palmente, em resguardar a.. 
língua de cada tribo, ou seja, P_ 

	

, 	, Quanto à discussão eco- genes, além, é claro "do pa 
, " pel evangelizador. ,'Mas ̀nó 

lógica que tomou conta de _os levamos a fazer .uso 
toda 'a sociedade, Geraldo prática çristã, sem 'impo 
acredita que 'ela 'acabou' uma realfdade",tafirma •Ge 
criando "um meio ambiente ' caldo., • 	 - 
anônimo". Para ele, os 'de- • 	, ECOLOGIA-4 
fensores da ecologia têm' 	De' acordo com Geraldo 
.mantido um discurso volta-, apesar dos direitos dos .1n 
do, principalmente, para a dios terem sido confirmado 
classe média, sem se preocu- na nova Constituição - gut 
par com a política , agrária dentre outras coisas,")COTISi 

., praticada pelo Governo, que dera as terras indígenas co 
não atende as reais pecesSi- ,mo intocáveis"- esses nãt 
dades daqueles ',que convi- têm sido respeitados. Segun 
vem mais de perto com' t?' do• ele, o Cimi, juntamentg 
meio ecológico, os índios e -com CNBB, têm ,demonstra 
os pequenos lavradores. ` • do uma grande preocu açu 
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❑ BR-364 

• BID quer esquecer as 
pressões ecológicas 

a 

' E financiar a 
estrada que deve 
ligar o Brasil 
até o Peru 

O Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) anunciou 
ontem sua decisão de reiniciar a 
favor do Brasil os desembolsos de 
dois empréstimos para contribuir 
ao financiamento de um trecho de 
502 km da estrada BR-369, entre 
Porto Velho e Rio Branco, nas 
proximidades da fronteira com a 
Bolívia e Peru. 

Os dois empréstimos, num total 
de US$ 58,57 milhões, foram apro-
vados em janeiro de 1985 mas os 
desembolsos foram suspensos em 
dezembro de 1987 devido a pres- 

•
sões de grupos indígenas e ecolo-
gistas. 

"Os empréstimos também es-
tão destinados a financiar um 
programa inovador para a prote-
ção do meio ambiente e das comu-
nidades indígenas na zona de in-
fluência do projeto", explicou o 
Departamento de Relações Exter-
nas do BID. 

O custo total do projeto foi cal- 

culado em aproximadamente US$ 
146,7 milhões. 

Com a decisão de retomar os 
desembolsos dos dois emprés-
timos culminou um longo e bem-
sucedido esforço de cooperação 
entre o governo do Brasil e o BID 
para responder às preocupações 
surgidas quanto aos componentes 
do projeto desenhado para a pro-
teção do meio ambiente e das co-
munidades indígenas da região. 

"Esta decisão é importante pa-
ra o banco, porque reforça a dedi-
cação de nossa instituição ao de-
senvolvimento estável, protegen-
do o meio ambiente e assegurando 
a continuação de nossa participa-
ção no primeiro projeto que pro-
cura uma utilização racional da 
selva amazónica", disse a respei-
to o presidente do BID, Enrique 
Iglesias. 

"Logicamente — acrescentou 
— o processo que estamos ini-
ciando é imperfeito, mas se trata 
apenas de uma primeira etapa". 

O projeto, que também conta 
com um importante financiamen-
to do Banco Mundial e do Japão, 
é orientado para levar os produ-
tos da região amazónica para o 
Pacífico, com vistas à sua expor-
tação para os mercados asiáticos. 

O EXPULSAO 

• 
é 

Exército alega 
fique não tinham 

permissão para 
ver os índios 

Cinco membros do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi) 
foram presos e expulsos da região 
do Yauaretê, no município de São 
Gabriel da Cachoeira, a 1.500 km 
de Manaus, por soldados do 52  
Batalhão de Fronteira. Felisberto 
Damasceno (advogado), Judith 
Moreira (assessora jurídica), José 
Rocha (jornalista), Júlio Ascarati 
(cinegrafista) e mais um outro não 
identificado estavam na área, pa-
ra prestar assessoria jurídica às 

ww 

comunidades indígenas, reunidas 
em assembléias, pra discutir a de-
marcação de terras propostas 
pelo Governo Federal. 

Os militares alegaram que a 
equipe do Cimi não tinha autori-
zação da Funai para permanecer 
em terras indígenas. Acompanha-
dos até a sede do município por 
oito soldados e um sargento, for-
temente armados, os iniigenistas 
tiveram suas bagagens revistadas 
e documentos apreendidos, inclu-
sive um dossiê sobre o Projeto 
Calha Norte. Somente com a in-
tervenção do bispo da região, 
dom Walter, os militares devolve-
ram alguns documentos. 

Felisberto Damasceno entrou 
com representação na OAB, on-
tem, contra os militares que o ex-
pulsaram daquela área. 

Membros do Cimi são 
presos na Amazônia 

1$ 
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me.,10,t,v-90119p 

CI. N 2  055/89-ASI 	 Brasília, 11 de julho de 1989. 

Do: Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Superintendente Geral da FUNAI 

Assunto: Retirada de membros do CIMI da AI YAUARETÊ 

Em atenção a CI. N 2  028/SUGE/89, de 10.07.89, de 10.07.89, esta 

Assessoria informa: 

1. Em 30.06.89, a liderança indígena da AI YAUARETÊ ao tomar conhe-

cimento da chegada de pessoas do CIMI na área, sem autorização da FUNAI, pres-

sionou o Chefe de Posto Indígena a tomar providencias para retirá-las. 

O Chefe do PIN, índio BARÉ, solicitou a colaboração do Comandan-

te do Pelotão do Exército, sediado em YAUARETÊ, que, de posse da solicitação 

escrita, adotou as providencias convidando o pessoal do CIMI a deixar a AI e 

orientando-os a cumprir as normas da FUNAI estabelecidas nas portarias 0745 e 

0782/88. 

2. Os componentes do grupo foram identificados como sendo: 

- FELISBERTO ASCENÇÃO DAMASCENO, Advogado do CIMI NORTE. 

- JOSÉ HONÓRIO GARCIA ROCHA 

- JÚLIO ANTÔNIO ARCARATI MENGAL 

- CAMPTON PATRICA CAMPORE 

- JUDITE NADIGE GARCEZ MOREIRA 

3. 	 Foram apreendidos, em poder dos mesmos, material de propaganda 

contra a política indigenista, documentos, máquinas filmadoras e fotográficas e 

vasto documentário em vídeo tape. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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FUNAI 
Fundação Nacional do Índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

CONT... CI. Nº 055/89-A5I 	 de 11 de julho de 1989. 

4. Em face da repercussão negativa na imprensa que recaiu sobre o 

Exercito, por conta própria,lideranças indígenas do Alto Rio Içana (AI YAURE-

TÊ) deslocaram-se para Manaus a fim de repudiar a ação do CIMI, assumindo, ao 

mesmo tempo, a responsabilidade pela retirada dos elementos da área. 

5. Esta Assessoria entende correta a atitude do Chefe do Posto YAUA 

RETÊ, ate mesmo merecendo elogios, uma vez que tornou-se comum a entrada de 

pessoas estranhas nas AI sem a permissão do Presidente da FUNAI, 	especifica- 

mente do pessoal do CIMI. 

6. 	 Maiores detalhes estão sendo enviados pela SP- SUER. 

tenciosamente 

219  
'..' 

NAZARENO SUC RA LIMA 
Chefe ASI FUNAI 

ASI/ALL/d.c.c 
SEP Quadra 702 Sul 

Edifício Lex, 3? andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 

1 
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CI. Nº 055/89-ASI 	 Brasília, 11 de julho de 1989. 

Dp: Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Superintendente Geral da FUNAI 

Assunto: Retirada de membros do CIMI da AI YAUARETÊ 

• Em atenção a CI. Nº 028/SUGE/69, de 10.07.89, de 10.07.89, esta 

Assessoria informa: 

1. Em 30.06.89, a liderança indígena da AI YAUARETÊ ao tomar conhe-

cimento da chegada de pessoas do CIMI na área, sem autorização da FUNAI, pres-

sionou o Chefe de Posto Indígena a tomar providencias para retirá-las. 

O Chefe do PIN, índio BARÉ, solicitou a colaboração do Comandan-

te do Pelotão do Exrcito, sediado em YAUARETÊ, que, de posse da solicitação 

escrita, adotou as providencias convidando o pessoal do CIMI a deixar a AI e 

orientando-os a cumprir as normas da FUNAI estabelecédde nas portarias 0745 e 

0782/88. 

2. Os componentes do grupo foram identificados como sendo: 

- FELISBERTO ASCENÇÃO DAMASCENO, Advogado do CIMI NORTE. 

- JOSÉ HOWRID GARCIA ROCHA 

- JÚLIO ANTÔNIO ARCARATI MENGAL 

- CAMPTON PATRICA CAMPORE 

- JUDITE NADIGE GARCEZ MOREIRA 

3. 	 Foram apreendidos, em poder dos mesmos, material de propaganda 

contra a política indigenista, documentos, máquinas filmado as e fotográficas e 

vasto documentário em vídeo tape. 



Atenciosamente 

CONT... CI. Nº 055/89-ASI 	 de 11 de julho de 1989. 

4. Em face da repercussão negativa na imprensa que recaiu sobre o 

Exercito, por conta própria,lideaanças indígenas do Alto Rio Içana (AI YAURE-

TÊ) deslocaram-se para Manaus a fim de repudiar a ação do CIMI, assumindo, ao 

mesmo tempo, a responsabilidade pela retirada dos elementos da área. 

5. Esta Assessoria entende correta a atitude do Chefe do Posto YAUA 

RETÊ, ate mesmo merecendo elogios, uma vez que tornou-se comum a entrada de • 	pessoas estranhas nas AI sem a permissão do Presidente da FUNAI, 	especifica- 

mente do pessoal do CIMI. 

6. Maiores detalhes estão sendo enviados pela 54  SUER. 

010 	
NAZARENO SUCUP•A LIMA 

Chefe ASI/FUNAI 

ASI/ALL/d.c.c 
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De SUGE 	

Para 
. SR. CHEFE DA ASI 

Solicita o Sr. Presidente informar que medidas foram toma 

das em aprofundamento à notícia veiculada pela imprensa através BSB/ 
BRASIL, de 06/07/89, página 06. (Doc. em anexo. 
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611344FNA1 BR 
922188FNA1 BR 
(--̀ 0E FUNAI/MANAUS NR 12 	05.07 	09:4 (NC) 

DR ANTONIO VITOR DE SAN WANDERLEY 
APL. BSB 

NR 318/GAB DE 04.07.89 PT INFO VSA QUE CH PIN YAURETEH ULTIMO DIA 
30/06 DO ANO EM CURSO VG DETECTOU A PRESENÇA DE PESSOAS ESTRANHAS 
NAQUELA AREA INDIGENA VG QUE NAO POSSUIAM AUTORIZAÇAO DA FUNAI EM 
ACORDO PP 745 ET 782/88 PT MESMO SOLICITOU A COLABORAÇAO DO COMAN 
DANTE .DO PELOTAO DO EXERCIRTO VG QUE DE IMEDIATO IDENTIFICOU AS' 
PESSOAS' COMO SENDO PTPT FELISBERTO ASCENÇAO DAMASCENO VG ADVOGADO 
DO CIMI NORTE VG JUDITE NADIGE .GARCEZ MOREIRA VG JOSE HONORIO GAR 
CIA ROCHA VG JULIO ANTONIO ARCARATI ImENGAL ET CAMPTON PATRICA CAM 
PORE PT FOI APREENDIDO EM PODER DOS MESMOS MAQUINAS FILMADORA VG 
MAQUINAS DE FOTOGRAFIAS ET VASTO DOCUMENTARIO EM VIDEO TAPE CON -
TENDO RfPoRTA4EM_CONTRARIALeVITin kNDIGENISTA TRAÇADA PELO GO 
VERNO BRASILEIRO PT OS MESMOS .'ORÃ' 	ON-v-IDÁDos A DEIXAREM A-WREA/ 
INDIGENA E PROCURAR FUNAI FIM SEREM ORIENTADOS CUMPRIMENTO PORTA-
RIAS SUPRAMENCIONADAS PT 

EZEQUIEL CONCEIÇAO LIMA 
SUPEX SUBST 5A.SUER 
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E financiar a 
estrada que deve 
ligar o Bra 
até o Peru 

O Banco Interamericano de 
senvolvimento (BID) anum 
ontem sua decisão de reiniciar 
favor do Brasil os desembolsos de 
dois empréstimos para contribu' 
ao financiamento de um trech. •e 
502 km da estrada BR-364, • .tre 
Porto Velho e Rio Branc , nas 
proximidades da frontei com a 
Bolívia e Peru. 

Os dois empréstimo • , num total 
de US$ 58,57 rn ilhõe , foram apro-
vados em janeiro • 1985 mas os 
desembolsos for suspensos em 
dezembro de 1 7 devido a pres-
sões de grupo indígenas e ecolo-
gistas. 

, "Os ern éstimos também es-
tão dast. . ados a financiar um 
progra I. a inovador para a prote- 
ção d 	elo ambiente e das comu- 
nidades indígenas na zona de in-
fluência do projeto", explicou o 
Departamento de Rekções Exter-
nas do BID. 

O custo total do projeto foi cal- 

culado em aproximadamente US$ 
146,7 milhões 

Com a d isão de retomar os 
desembols s dos dois emprés-
timos cu inou um longo e bem-
sucedi. . esforço de cooperação 
entre governo do Brasil e o BID 
par responder às preocupações 

gidas quanto aos componentes 
projeto desenhado para a pro-

teção do meio ambiente e das co-
munidades indígenas da região. 

"Esta decisão é importante pa-
ra o bai),co, porque reforça a dedi-
ação de nossa instituição ao de-
nvolvimento estável, protegen- 
o meio ambiente e assegurando 

a ontinuação de nossa participa-
çã • no primeiro projeto que pro-
cur urna utilização racional da 
sel. amazónica", disse a respei-
to o •residente do BID, Enrique 
Igles s. 

"L. tumente — acrescentou 
— o • ocesso que estamos ini-
ciando imperfeito, mas se trata 
apenas e uma primeira etapa". 

O pra to, que também conta 
com um portante financiamen-
to do Ban Mundial e do Japão, 
é orientada .ara levar os produ-; 
tos da regi amazônica para o, 
Pacifico, com vistas à sua expor- 
tação para os mercados asiáticos. 

O EXPULSÃO 

Membros do Cimi são 
presos na Amazônia 

1 • 

Exército alega 
jwe não tinham 

permissão para 
ver os índios 

Cinco membros do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi) 
foram presos e expulsos da região 
do Yauareté, no município de São 
Gabriel da Cachoeira, a 1.500 km 
de Manaus, por soldados do 5g 
Batalhão de Fronteira. Felisberto 
Damasceno (advogado), Judith 
Moreira (assessora jurídica), José 
Rocha (jornalista), Júlio Ascarati 
(cinegrafista) e mais um outro não 

'identificado estavam na área, pa-
ra prestar assessoria jurídica às 

egpirTo-Pi  ,/q7 h" e,977(4‘e- 

comunidades indígenas,  reunidas  
em assembléias, pra discutir a de- 

r • ção de terras propostas  
o overan Frdprpi  
s militares alegaram que a 

equipe do Cimi não tinha autori-
zação da Funai para permanecer 
em terras indígenas. Acompanha-
dos até a sede do muricípio por 
oito soldados e um sargento, for-
temente armados, os indigenistas 
tiveram suas bagagens revistadas 
e documentos apreendidos, inclu-
sive um dossié sobre o Projeto, 
Calha Norte. Somente com a in-
tervenção do bispo da região, 
dom Walter, os militares devolve-
ram alguns documentos. 

Felisberto Damasceno entrou 
com representação na OAB, on-
tem, contra os militares que o ex-
pulsaram daquela área. 

1 
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RETIRADA DA AI YAUARETE DE MEMBROS DO CIMI 

DSI/ MINTER 

1 

1. A liderança indígena da AI YAUARET! proseio ao tomar conhecimento 

da chegada do pessoal do CIMI na ãrea,sem autorização da FUNAI,pres. 

sionou o chefe do Posto IndTgena a tomar providencias de retirada 

dmxpessmaffix daquelas pessoas da ãrea. O Chefe do PIN solicitou a co-

laboração do Comandante do Pelotão do Exército sediado em Yauarete 

que, de posee da solicitação por escrtto,slo tomou as devidas provi-

dencias, convidando o pessoal do CIMI a deixar a ãrea indígena, 
11, 

semde e o'Oentando-os a cumprir amewmpxffirmalexcieffiemmffinmediesmaiam 

RWNMI as diretrizes da FUNAI estabelecidas nas Portarias 0745 elt 

782/88, para ingressosx nas ãreas ind6genas. 

2. Os componentes do grupo foram identidicados como sendo: 

- FELISBERTO ASCENÇA0 DAMASCENO, advogado do CIMI NORTE 

- JUDITE NADITE GARZEZ MOREIRA 
- JOSÉ HONORIO GARCIA ROCHA 

- JULIO ANTONIO ARCARATI MENGAL e 

- CAMPTON PATRICIA CAMPORE. 	 /1 	da"-~A.- 

3. Foram apreendidos,em poder dos mesmos, maquin as filmadorras, maqui-

nas fotogrãficas e vasto documentãrio em vídeo tape contendo repor-

tagens contrãrias ã politica indigenista. 

4 	gmxfflamemdaxmempormemsãomemeffixãrfflamemxtrakeihomdmxffixãKmifflomem 	• 

amxfflieleyamems 	Em face da recpercussão negativa que recaiu sobre 

o Exército as lideranças indTgenas do Alto Içaria, AI YAUARETÉ, ilesa 

de encontram-se em Manaus repudiando a ação do CIMI e ao mesmo 

tempo assumindo toda. a responsabilidade pela interferencia na retira-

dmxpensmaffixelismt~. da do pessoal da ãrea. 
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o constata 
ocídio dos 
Domam] 
ocurador Carlos Muzzi, 
?.nador da defesa dos di-
eresses indígenas da Pro-
3eral da República, solici-
ia Federal e ao Ministério 
utica a interdição de 54 
ndestinas de pouso de 
servem aos garimperios 

ram o território dos Yano-
Roraima. 
ativa foi tomada logo de-
ita a Brasília dos três pro-
da República que viaja-

ão com a comitiva da Ação 
dania nos dia 9 a 12 de 

ido ao pedido de Muzzi, o 
ar de Roraima, o ex-
. da Funai, Romero Jucá 
'moudhe vai recorrer na 
Intra nralquer decisão que 
kteresses econômicos de Ro-
;cá, que é o maior incenti-
invasão dos garimpeiros, 

importante agora é organi-
loração do ouro na região. 
ele formulou o Projeto Me-

3, através do qual a Compa-
Desenvolvimento de Rorai-
esaima) . deverá -contratar 

mineradoras para expio-
nas áreas indígenas "onde 
aceitem" e nas Florestas 

s criadas recentemente em 
3 dezenove áreas indígenas 
mi. 
iocídio que vem sendo prati-
tra a nação Yanomami foi 
lo pelos integrantes da 
a Cidadania, que visitou a 

t  iii  e Paa iú, na área indígena 
uc 	m número não defi- 
;ari 	,iros — são milhares 
,ra-se na área, agredindo os 
diversas maneiras. A malo-
menos de 100 metros de um 
o e o posto da Funai está 
ado. 
nas de tendas comerciais fo-
iídas para a área, onde há 
;de movimento de aeropla-
Aicópteros. A cabeceira de 
pouso está localizada a me-
agüenta metros da maloca e 
mave pousa ali a cada cinco 
Por isso, o barulho no local 

ecedor. 
;rapé que serve à maloca foi 
>elas barracas dos garimpei-
ocando diversas enfermida-
ndios. Com  a pesca e as ro-
a:ficadas, os índios são cons-
s a esmolam,  comida. 
,?,, outras atividades, os inta-
ta Ação pela Cidadania visi-
nda a região de Surumu, on-
e verificam inúmeros confli-
. posseiros que invadiram as 
)s Makuxi, com a conivência 
Dlaboração das polícias Mili-
'il. 
ados com o que viram, o se-
ivero Gomes (PMDB-SP) e o 
) Plínio de Arruda Sampaio 
da coordenação da entidade, 
fendendo a extinção da Fu-
, reformulação da política 

Calha Norte obriga os 
índios a servir Exército 

O presidente da Federação das 
Organizações Indígenas do rio 
Negro, Orlando Melg-ueiro Baré)  5  
acusou o Exército de estar 
obrigando os índios da região a 
se recrutarem nos seis pelotões 
de fronteira da área, segundo as 
diretrizes do Projeto Calha 
Norte. 
Baré, que fez a acusação em 
Porto Alegre, no início de junho, 
durante um debate sobre a 

Amazônia e o Calha Norte, disse 
que mais de 600 índios já foram 
recrutados e que os povos 
indígenas do Rio Negro estão 
sendo confinados em verdadeiros 
campos de concentração: as 
Colônias Indígenas criadas pelo 
Calha Norte. "O que estão 
fazendo é um genocídio e um 
etnocídio", afirmou Baré. (Ver 
matéria sobre o Calha Norte na 
página 11). 

" "t n 
Orlando Baré disse também que "mais de três mil soldados vigiam a região 

do rio Negro, trazendo doenças como tuberculose, difteria, sarampo e 
gripes, que já mataram muitos velhos e crianças" 

Notícias do movimento 
indígena no Mato Grosso 

1) Em meados de maio a coorde-
nadoria de Assuntos Indígenas do 
Estado de Mato Grosso promoveu 
uma reunião com representantes de 
10 grupos indígenas para discutir 
formas de implementar a atuação do 
órgão em relação às questões de saú-
de, educação, invasões, hidrelétricas 
etc. 

Os líderes indígenas presentes fi-
zeram reivindicaçoes principalmen-
te quanto às invasões das Areas In-
digenas Arara, Beiradão, Salumã e 
Zoró. Discutiram o traçado da ferro-
via Leste-Oeste a ser construída pelo 
empresário Olacyr de Moraes, que 
atingirá a Área Indígena de Tereza 
Cristina dos Bororo e o problema 
dos limites do território dos Irantxe. 

Os índios deixaram claro que 
querem ver suas reivindicações 
atendidas em vez • de retórica de 
apoio à Coordenadoria por parte do 
governo estadual. 
2) Os líderes Natim Suruí e Ro-
berto Cinta-Larga foram recebidos 
no dia 22 de maio pelo procurador da 
República em Mato Grosso, Roberto 
Cavalcanti, que os esclareceu sobre o 

-andamento do-processo -de Yanmer  

Suruí, assassinado em novembro de 
1988 na Area Indígena Zoró. 

Nantim e Roberto estavam 
acompanhados do advogado da CPT 
Wilmar Schrader, contratado pelos 
índios como assistentes de acusação 
no caso. 

O procurador expôs a necessida-
de de formalizar mais provas, atra-
vés de depoimentos dos próprios ín-
dios, para se indiciar os demais auto-
res e mandantes do crime, além dos 
quatro assassinos já presos na peni-
tenciária de Carumbé. 
3) Cinco índios Terena, Teófilo de 
Almeida, Afonso Batista Gonçalves, 
Josué Marques e Roseli, e uma índia 
Pareci, Francisca, foram demitidos 
sem justa causa das administrações 
da Funai de Campo Grande (MS) e 
Cuiabá (MT), e outros quatro perde-
ram suas funções no órgão. 

Os índios responsabilizam o su-
perintendente da Funai em Cuiabá, 
o ex-coronel da PM Oriovaldo Cardo-
so, pelas demissões. Queixas contra 
o ex-militar, um homem truculento, 
têm sido reiteradamente feitas pelos 
índios desde- o início de 1988. • 

Maxak 
acordc 

reaver 
Habitantes imo 

onde fica o municí 
Minas Gerais, os M 
rum chegar a um 
deiros e o governo 
lhes de volta cerca 
de terra. A reduçã 
ficação das áreas 
Boa, onde o povo 
território, que abr 
mitério dos índios, 
goçiado diversas v 
lado em nome dos i 
ralminas, órgão (I( 
gado do registro d( 

Após cansativa 
se arrastam desde 
oficial encarrega& 
passe (Ruralmina,s. 
decidiu fazer um 
custos de indeniza 
rias das áreas inv 
pio, 	a maioria 
decidiu-se pela dev 
desde que respeita 
cado local. 

Os índios estão 
paldados. Suas rei 
apoio de 28 bispos 
da. Conferência Na 
do Brasil, 63 dein 
bléia Legislativa 
vereadores da Câ 
Belo Horizonte, u 
com 552 signatár 
mil de diversos Es 

Guaj 
Gavi  

são at 
Os Guajaj 

da não tiver 
reivindicações 
15 e 23 de ma 
par a admini 
da Funai em 
movimento 
morte de Eliz 
por falta de as 
Os índios qu 
do administr 
Santos, provi 
áreas de saú 
gularização d 
ção de uma C 
outros itens. 

Nos dias 
índios estiver 
tendente da 
Dinarte Med 
teu uma aud.  
as responsa 
tutor em Imp 
e Guajajara 
tos de desvi 
cumpriment 
benefícios à 
mover torne 
os índios pa 
nião pública 
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Texto: JoãO Pindu0a Rodrigues 
Fotos: António Menezes 

"Veja vooè esse problema existente com o Conselho Indige-
nista Missionário (r.imi), dizendo que jornalistas foram presos] 
Nós atendemos uma solicitação tk delegado da Fundação Nacicsç 
nal do Índio (Puna% de São Gabriel da Cachoeira; não somos ar- 1d 
bitrários, nem truculentos, mas ternos 	cumprir alei uma 
vez que o Exército só atende pedidos mediante as solicitações 
que são avaliadas pelo Ministério da Justiça e por ordem do mi-
nistro do Exército; dai que ninguém está arbitrariEmente fazen-
do algo que seja errado. Agora, o que a população precisa tomar 
consorcia, também, é saber separara joio do trigo vendo o que 
realmente existe de bom e o que está ruim, através de seus / 
presentantes para que as autoridades competentes possam tra-' 
ter de melhorara aperfeiçoar, corrigindo falhas que asisteni 
todos os lugarts". 	. ' 	• 	s 

A declaração é do Chefe do Estado Maior do CJinianda Mili-
tar da Amazônia (CMA), general Thaumaturgo Sotero Vez e res.  
.ponsavel pelo Projeto Calha Norte feita na última quarta-feira, à 
ieritica, em

} 
 seu gabinete na sede do CMA, antes da repártageni.ii  

redita  da onem, página 6, auja mancheis div,m4dvogados do 
ai detidos pelo Exército", tendo à esquerda da'reportagem uni 
outro texto sob o titulo "inclioe acusam Cimi de promover di 
gèncias". Num depoimento que durou mais de 40 minutos, o ge-
neral Thaumaturgo Vez, amazonense e um pmfundó conhece.; 
dor doe problemas da Amaidnia, confessa que ficou "assustai) 
do" com as declarações feitas pelo Incho tukano, Álvaro,' asseeN 
sor da Funai, de que "em defesa do que é nosso, prometemos 
abrir suas jaulas cano venhamos a não atendidos em nossos I 
pleitos". As jaulas que o índio Alvaro 	ee referiu fazera. 
parte da tradição da palavra lanerebb (município da' região ao 
Alto Rio Negro), cujo significado, segundo o índio, é Casa das 
Onças, cora esta lenda aberta. 

"O que me assusta é que teia não precisamos levar ou acir-
rar as desavenças naturais que porventura existem entre os ín-
dios; isso me preocupa e é altamente prejudicial a vida das co-
munidades indigenas e ninguém quer. Estamos vivendo num 
país livre, 0211 todas aa liberdades de pensamento, de locomo-
ção; mas eticamente eu acho que devem ser respeitados valores 
existentes nessa exiediside indigena, dai que eu não posso que-
rer dividir para me projetar contra, por exemplo, como o da na-
tureza -do Calha Norte que está realmente devendo u'a melhor 
qualidade de vida ~3 comunidades indígenas e que não está 
militarizando nada", atentou o general Thaumaturgo repetindo, 
uma velha e cansada rrissa, ou seja, a não militarização da área. 
Disse que não entende a posição de determinadas partes da 86,4  
Medule parque "tudo que estamos fazendo é em. beneficio 
próprio índio; do paia", eieolartnerdo que existem problemas te 
níveis "aos quais temos que estar atentos e vigilantes como 
questões do narcotráfico e u* raleando com os nossos pelotnea: 
nas linhas de fronteira cooperando e dando tose à Policia Fede: 
ral para que esta pema atuar na repressão Soe problemas já cita-

' doe e, também, a outros atividades ilegais", disse o' gera 
s.rolitioa bidigtálata-- IntarrampidAniams 

dada:10es gr rara teletauema, o Cbete do Betado Maior, é res8 
poneável iole Caiba MS& general Iheumiturrgs Vazrou2 

Piso assucli tatalksfesatirmandoffrmWt. 

iM~ 
ções do índio skiv'tir";TçiTi'a'no áoáé pelâvra ae hora-
que me deixaram realmente assustado, porque sem sombra de 
dúvida ou coisa, a finalidade toda da politica indigenista do Era-

osil ou no que está afeto ao projeto Calha Norte, na área do Minis-
tério do Exército, é de sempre manter a harmonia e tranqüilida-
de no seio das comunidadesindígenas, efetivandoSe uma verda-
deira integração deles com tudo o que está sendo feito e, princi-
palmente, respondendo a todos os anseio que demonstram e • 
que, na medida do possível, dentro dos recursos que são disponi:1 
vais, o governo não pode operar milagres uma vez que enfrenta-
mos urna crise econômico-financeira muito rlifidl e agúe tece se 
obtido, tem sido transferido àquelas áreas"., • ;;;-5,42.ü, 

Revelou a existência de recursos da nmai que estriem vias 
'de liberação através do Congresso Nacional ,"coisa que não po-

forçar", ressaltando a preocupaçãci dos tukanos (na en-
,trevista publicada em A Crítica, queixarani-se da não liberação 
de Vertes aos municípios de Iauaretê e Tareou& principalmente ' 
aos setores de saúde, transportes e educação); "preocupação eià-
-sa que não é apenas deles maktanibérn, áe Presidencia da Re: 
i¡ pública, da Fundação Nacional do,Indio. 	de 

mundo", 	 :st; 
ergunta Segundo o gen u 1:T 	is 

dirá reportagem, o que trata da politica is s=rsi is 

ao comentar a declaração e afirmação do índio tukano 
brque defendemos um programa próprio, sem interferências ex-
(ternas que trazem ideologia fortes para tumultuar es nossas or-
tganizações indígenas naquela região, quando na semana passa-
& alguns missionários pramoveramSoiiiairetinião:Otroindo 
meus líderes para defender a posição.., INa, porque muitos In-
srlios que acreditam num padre são suridainsocentee, embora exis-
tam outros que não crêem mais iielee"frnia Vez que o padre é ho-
mem e pode cometer suas faltas"ficoni o responsável pelogpje-
to Calha Norte perguntando: "A géite vê, por exemplo, esiran-
geirce entrarem aqui sem nenhuma qualificeção,seni doOirmen-
tos hábeis e vão agitar no meio dos índice? EkieVr.Orloltiaão 
'aceitam mais isso; a não ser lideranças que vivem agarredese o . 
mais importante, lideranças de fora da área, liclerançasindige-
nas que à elas são levadas para tumultuar, pára agitar: S4es- 
• tesos.  problemas que existem e a população precisa ser infirma-
, da e conscientizada", alertou o Chefe do : • Mãe' 

4,ket 

	

Mineraçãormadios -,. 
• 	

questão; o 86- 
"lerá Thaumaturgo Vez disse que na arame  
:inexistem garimpeiros, '"nem eonhando";'eciérDe' Próprice 

	

nos fazendo garimpagens, assim como pe 	 
',"xnuitoé mitos índios estão fazerido" liste e eeleneficiando  

x itio público e notório á ecliiçãO74 revista 'Veja" 
M9),Cujatedição especial, intitulada "Ània-zisnia Grade a-

gá a Verdade", trata do assunto, tanto no encarte (mapa) e nou-
tres páginas, das 43 que a revista dedicou, • especialmente à 

-Amazónia e Bem problemas "Eles (ao referir-se aos índice) que-
proteção e privacidades de suas áreas e tem que manter, 

te. Se esforçar para isso tirando qualqüer outro intiuso 
ah penetre ou, como existem outros índios, fazendo kioidoe 
c:recebimento de royalties da exploração das suas áreak.5-

- so é coísium e até em Roraima o fato já existe também, Iauareté 
uni 'aná h:gereis más tranqüilos que nós temos, pois ali não 

-,existe nada de.  ancermalidade",~......ge~§ 

>k C ,19-1 19 
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O chefe do .Estado-MaiOir_ck 
Os : • 	/-do Conselho IndigenistaMissionário.::' 
(CIMI), :4 e': de liberados, abriram uma 	•,'Lf1,1 
epresenta.ção na Ordem dos Advogadoè1145 

Baesil/AM, meus o ofiCial "por alousti de 
ofensa a membros da OAB".' 
Para o chefe do Dstado-Maior do Comando Militar' 
da Amazônia, general Thaumaturgo Sotero Vaz, 47. 
anos dedicados ao Exército e profundo conhecedor 
da Amazônia e seus probiemas, as prisôes foram 
feitas mediante pedido do delegado da Fundação-
Nacional do índio naquele municipio. No capitulo 
VIII da Constituição, que trata sobre os índios, b 
parágrafo 2.° diz que "as terras tradicionalmente 
poupadas pelos inds destinam-se a sua posse 

ermanente, (ali)-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela 
existentes". De forma MIEI, os constituinteé;kt( 
inseriram na Carta Magna um ~1:1~w-o': 
IX, que diz os recursos páineraiá, inclusive-os do 
subsolo, os paca:bus' de energia hidráulica", são 
bens da União, 	 - 

• 

Irma: e preelso separar (dolo do 
	 sustos, -acusações contreeny:Preiár 

mineradoras e de índios de timactibig'keiitra,4  
pedidos de auxilisapComan Iylilttaúlà4  

Amazônia e- Policia náderaii 	sezeurao 
t!.para'-azili?,a`çãO de przol "et:Os de saúde; 
4441ettransporte na área do frojeto Calhá 

;-260.0(W0Icni2; 24% da Amazônia 

	

.liih 	fronteira terrestre de-13.fflOkniMinii 
_se com atatimbia, VeneiiiegrGiiiarikfSuiinanie e't 

ulana Prancesa). especificamente para 
atriãngulo d Taracuá/Paii CtichdétagatiaRtã 

"ilizerani com que+indigeriaitegitimiienrdifra—nte kèá, 
dias a Zona Franca de Manaus, acusando, ainda?' 
• estrangei1t:4 

prisises tambéraloniarfeitas (Mi adviogadoe ei 
:;,-,j,•„: igual número de jornalistas, respeittiVamente 
Feliberto Damasceno e Judite Oarcezssim'comot  

• José Honório Rocha e Júlio Aziiaiettagnal-
:pelo tenente-coronel Dias Torres, cornandante 5. 

Batalhão Especial de Fronteira, sediado em Sáej 
Gabriel da Cachoeira (leia-se Calha Norte). _ 	. 

A CRITICA 
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Federal na lutaa= . 
conte invasor 

Embora tenha o nome deKarõ Uni, cujo significaáo 
bem-te-vi, "pássaro que nunca fica triste e que fletir-da 
índio tod s  as manhãs, cantando", o enrique Arara 'que 
participou do recente encontro dos engenheiros flores-
tais realizado no auditório do Codeama, onde foi pedir • 
apoio contra as mineradoras que estão "invadindo nos-
sas 

 
terras",demonstrava o inverso do cantar do péssa-

no, cujo nome empresta 

Ele fez a denúncia durante o encontro afirmando que 
as empresas Goldmamn (em primeiro lugar), segUidas 
pela Parapanema e Taboca, sua subsidiária, "estão 
parando um projeto para liquidar nossa reserva";:acén-
tuando que desejava o apoio e ajuda dos engenheiros 
florestais para "apoiar povo da minha comunidades da 
nossa reserva indígena porque nós somos índioS Wte= 
mos o direito de defender nossa terra, uma vez qiíe'jenzi' 
cada pais, os índios tem seus direitos e defesa de Suas; 
áreas quando qualquer estrangeiro invade comunidade 

.nossa '„ afirmou o cacique. 	: . - , 	. „.1  

Disse que vai chamar a Polícia Federal,-`pois temeadi- • " 
reito de fazer isso", relembrando que desde 8 de-janeiro 
deste ano, os indígenas que habitam aldeias próxiMas' 
ao quilómetro 220, através de "nosso representante e',  
presidente, pedimos à Policia Federal de Brasília para s.  
recolher todas as empresas que estão invadindo nosso 
território", explicando que não foi dada nenhunia aüto 
rização às empresas pelas lideranças comunitatias, 
"porque não aceitamos essas mineradoras ficarem. no 
meio da nossa terra, enquanto o Congresso Nacional 

Explicou Karõ Uni, da tribo Arara, localizada na re-
gião de São Gabriel da Cachoeira (rio Içana), cuja popu-
lação existente é de 6.303 índios,-Mdice leván :11 em 
08/01/89, inserido no Projeto Calhá Norte;`,:ickre 'se de 
83 até hoje não recebenios nenhuma ajuda", disse o ín-
dio, afirmando que a autorização ou não para permissão 
das mineradoras em suas terras, "estamos estudando 
na nova Constituição, aqui do Amazonas, e junto ao 
Congresso Nacional, pois ninguém vai acabar Cdm os 
nossos direitos", explicando que estão sem neehum ti-
po de assistència médica, odontológica, -89111:1413.98 de 
saúde "e passando miséria de 83 até agora, com imitas 

. enfermidades, dal estarmos querendo ajuda doà depu-
tados, da Assembléia, da Prefeitura e do governo do Es-
tado para dar grana para nós do Alto Rio Negro, moran- 
do res rios W 	' Yin3i1192.11fiab-Wié''" -  

ímente sua mulher e filha, Miro Um,' foi mais além, em 
%aras   denúncias ao lembrar que desde o ano de 45, "até 
Phoje,missionários estrangeiros (crentes) estiveram 
'et.nossas terras, vindo dos Estados Unidos, Alemanha e 
tEsparkia", garantindo que existem missionários que  
- `tem pena de índio; ajudam, mas ficam pesquisando na 

da gente, sem fwer nada Isso nós desCobrinios 
nessa epoca para poder passar na nova Constitui* 
Para isso eseique estuda no Amazônica (querendo ditii 
Amazonas, Manaus) com alunos -da uruversidade.álo 

pa, vendo o que é necesSário'ai.Rovo indígena 	fi-'1  
os sem apoio e; às veze0.q.;, 	@eferindo-se a cãs:- 

), eaeisp_iep ão tem articulação;_i.,* 

Espanhóis, americanos, etc — Em suas denún-
cias, o cacique revelou que desde o ano de 1945, os es-
trangeiros "invadem nossas terras", garantindo que ; 
não vai desistir de lutar por um rio; igarapé, morro, pás-
saro, bicho, lago ou peixe, esclarecendo que foi criado, 
desde os sete anos, por missionários salesianos, quando • 
"eles nos ensinavam até a oitava série; depois primeiro, 
segundo e terceiro grau" 

Falando muito arrastado e portando as pescoço um 
roche com fotos coloridas de duas índias, provava'. .; 
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Tarianos entram na "guerra" 	
usam Tukano e o Exército 

Et 

Et 

"Se você é repórter de A Critica, 
diz no jornal a minha opinião e 
posição eolore as declarações.  do.  
Alvaro Tukano", disse o fará-
no Antonio Marques Sodré, "fi-
lho legitimo de Taparetê, tribo 
Tariano, no rio WaUpés, afluen-
te do rio Negro no município de 
São Gabriel da Cachoeira/AM", 
ao entregar a A Critica um do-
cumento onde acusa o tulçano 
de estar afrontando e desres-
peitando o povo, "roubando o 
direito, dando demonstra.ção de 
ladrão de consciência", rece-
bendo o apoio do também teria-
no, Rigino Ariacá. Minha con 
versa mantida 'com o índio da 
tribo taiiano, Antonio Marques 
Sodré, começou assim que o ca 

:tique .A.rara, --..lçarô Uni, con-t--
c.luiu sua entrevista A Critica7J'`,.. 
TV AfflEZZOIIRE3, Arfante: eri2-, 	 II 	 dabortimadas e :t m il' dá einl os 
ooritro do engenheim florestal 	 SY 1< 'encerrado na -última 4' feira. Falam • 'is,. ii4Z1111 	or coro eles na liderança quando som engodo traíram • 

-.porque o interesse maior do tariannere afir 	 outros líderes para se beneficiarem, juntando-se com  
documento qUe SPresentamoatna íntegra: 	 Mfelii Furai e militares para melhor lesar o povo". 

"Eu, Antoniq Marques Sodrê,lillio legítimo e lauare- 	' ' 	 ~~"4"4%11 -4. 	 -  
14-•tribo tarian6.-  lauaretè fica no rio:WaUpês; afluente •''Acusações,,, 	agora uxeraiiiuniboéacdej5 
,do -rio Negro rio inuniciPio-deSão Gabriel da Cachoei- -; líderes e oSManip s .com hospedagem no hotel_Rio" 
:rafANL Eu, até agora não tinha "me envolvido em nada Branco cote refeiçõeájliVr conta daiWgierador~! 
porque temos nossos lideres e os mesmos só vivem para e militares para qiiené4ouxas apóiem a: derrcitainO7i 
mima e para baixo, fazendo reuniões, mas não se vê nem dos nós: Além de tuclOpreaSiona o Gomando lifiliterkadai 

rm frutceem que se possa confiar. 	 AlllaZôllillpareaffizigajiivemão como se fosse ria, 
Mas ontem (ao referir-se 	a edição de A Crítica, 3' feira, priedade do mesmót:We&f.4afiressado Paraentrege EIS 

:última) eu estava lendo o jornal 	vi e5criti; áreas que têm minéribil-káfilrieradcirasiiiiiiSetípeçO a6-1 
mo espaço de Uma página, uma nota escrita pelo Alvaro -4¡: evemo e ao ComariK-Militar dá"Am'àzbnue não' 
1111cano, e mino eu não posso me conformar, sou °há: obedeçam, 	não'y -Só ele o dono.S O-Sfeprese4tal 
'gado a debater, pois isso é uma afronta e desrespeito ao :;::tes da FunaisseçiffitieProvideneiem urgente'? -Eiteridf.1  
Tovo,loubando um direito, dando demonstração de la- ,...,,Mento dos ri,i).c4êiità do hospital loCalizado nó Km da.! 
!dito de consciência. 	 estrada Marráus/Itacoatiata.ICasqco não atendiiienti 

Na sua mensagem ele acusa os padres estrangeiros e 317 seja feito, sou obrigado a tomai•Providências enérgices;, 
diz que eles instruem os índios a protestarem contra a +Icon? OsiadministradoieideSse órgão e em leijF,atatuto 
ação nociva dele e xximparsas que, por usura e por não do rádio) on'Ação'Popirlá•::-,Çr. 
terem coragem de trabalharpara viver,ì idealiz "iám e se 	Apelo às Ekeelentíasimas Autoridades e principal-
uniram aos reprecentantea das mineradoras paia nego- mente à paylar:le:rifares -do meu partido PSB, para que 
ciar as nossas riquezas; para se beneficiarem ê deixa- se digne eninos defender com as vossas providências: E_ 
rem os seus parentes roubados. 	líder gerarde laua.retê que está presente -nesta cidal 

as 
 ?  

Eu pergunto: há outros padres estrangeiros instruin$:de, Pedro de Jesus (tribo tariano), qiieráttide sobre 
do ele e os seus companheiros a lesarem seus parentes colônias indígenaSpara serem demarcadas como "Coler. 
Porventura, não são eles mesmos que fazem seus proje-.4-.. ;nias", e se vão trazer progresso futdarfiente ou trarão 
tos? Espertalhões! ;Desnaturados! Só 'aprenderam  sere-LI-a derrota" encerra o documento assinado pelo tariano 

• suplantados, pois os outros com boa fé esperavam me-: AntónioMarques Sodré. 	- 	 - • 

• 

II I' doí 	: rrnit  	' 	 ) 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

CT. 002/SUGE/N 900/89 	 Brasnia/DF,P2/de junho de 1989 

ILM? Sr. 

Dr. ANTONIO ESMERALDO NETO 

MD: Chefe do Gabinete do Ministro do Interior 

Assunto: Visita do Embaixador da AUSTRIA a ALTAMIRA/PA 

Referência: Informe n9  22/425/G.3/89, de 13 JUN 89 

Em atenção ao documento acima referenciado 

informo a V.Sa. que o Embaixador da AUSTRIA esteve, por 2 (dois ) 

dias visitando a Prelazia do Xingu porem sua estada ficou restri 

ta ã esfera da Prelazia. 

Assim sendo, não se confirmou o informe de 

que o mesmo teria mantido contato com lideranças indigenas,ã reve 

lia desta Fundação. 

Atenciosamente 

AI TON CANTARA COMES 
Superintendente/Geral 

felikftie'firiririturtt  
SEP Quadra 702 Sul 

Edifício Lex. 3? andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 
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CONFIDENCIAL 

INFORME N9 22/425/G.3/89 

1. DATA 	: 13 JUN 89 

2. ASSUNTO 	VISITA DO EMBAIXADOR DA ÃUSTRIA EM ALTAMIRA/PA 

3. DIFUSÃO 	CHEFE DE GABINETE/MINTER 

fug 
y-luxt)t, • 

11-11061m  

e cl() .duodum, 

 

)‘ /4W io esmerado Ade; 
are do Gabinete do 

inistro do Interior 

A convite da PRELAZIA DO XINGU, no dia 29 ABR 89, esteve em AL 

TAMIRA/PA o Embaixador da IÇUSTRIA)acompanhado de sua esposa,os 

quais mantiveram contatos com lideranças indígenas da área, à 

revelia da FUNEkiÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) e possivelmente 

do Governo Brasileiro, não se sabendo precisar quais os assun-

tos tratados no encontro, sendo que o bispo da PRELAZIA DO XIN 

GU é de mesma nacionalidade e foi pessoa incentivadora e promo 

tora do 19 ENCONTRO DOS POVOS INDÍGENAS realizado em ALTAMIRA/ 

PA. 
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CNUNCII 11$0.11L0 COUNC1L 
uenebra, julho do 1981 
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Ela se transformaria em 
país autôn01110, gerida 
por índios e estrangeiros 

Amazônia Total, cuja maior 
área fica no Brasil, é considera- 

/— 

	

	da um patrimônio da ,Itumani- 
' dade. Sua posse, pelo Brasil, é 

meramente circunstancial. Dentro desta 
visão, toda a região bem como Os indíge-
nas que nela habitam, devem ser preser-
vados para o desfrute pelas grandes civi-
lizações européias, cujas áreas naturais es-
tejam reuuzidas a um limite critico. 

Para que este objetivo seja alcançado 
é necessário realizar UM trabalho de pa-
ciência junto às populações indígenas, que 
deverão confiar tinica e exclusivainentefia 
figura do missionário, criticando todos os 
atos governamentais e de autoridades em 
geral para preservar a Região Amazôni-
ca dentro dessa visão, esgotando todos os 
recursos que, devida ou indevidamente, 

Ah  possam redundar na posse desse imenso 
gE1 território. 

Estas são algumas recomendações de 
uni documento elaborado em Genebra 
pelo "Christian Church World Council" 
(Conselho Mundial das Igrejas Cristãs), 
que se encontra sobre a mesa do , residen-
te José Sarney e tem preocupado muito 
a cúpula do governo em Brasília. 

AÇÃO PROGRAMADA — Elaborado há quase 
seis anos, após uma reunião do Conse-
lho Mundial das igrejas Cristãs com mais 
seis entidades mundiais ligadas ao proble-
ma ecológico, o documento traça nina li-
nha de ação a ser desenvolvida a médio 
prazo, através de diretrizes rígicris. 

Talvez, por isso mesmo, é que esteja 
sobre a mesa do presidente, que o tem 

em 1981, mas o governo brasileiro 
sú tomou conhecimento em 1987 

mostrado sob sigilo a quem lhe interes-
sa, como, recentemente, a um grupo de 
governadores da Amazônia. 

No Planalto, ninguém comenta o do-
cumento, redigido em alemão e traduzi-
do para o português pelo tradutor jura-
mentado Walter Rudolph Frank — até 
mesmo porque ele vem sendo mantido 
sob relativo sigilo. 

Mas sua leitura mostra que, no decur-
so desses últimos anos as principais dire-
trizes estão sendo seguidas. Ou será mui-
ta coincidência que, no bojo das pressões 
que vêm sendo exercidas sobre o 13rasil 
no tocante à Amazônia, as questões de 
terras indígenas merecem destaque espe- 
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Um património dasliumanidade. A 

posse 
deasa imei rea poios valsou mencionados ó Meramente circonatan- 

ciai, 11.50 só 

por decisão de todos os ofgaalsem,s pre-
sentes ao Simpósio como tainbelM por deel%.i,, 

fli,,,,iff . A trama internacional foi acionada 

DIRDnIZES DRAS1L 

NP 4 'ANO 
"U" 

1 - Como resultado dou congreSsos realizados 

11.. r; 
	.. No  

ano pasUado, englobando 12 

0tgardsmos 

eientifier.n 
de-

dicados ao estudos das 

populacOes minoritárf,N 

do mup 

do, emitimos estas diretrizes, por 

deleyaçào 
(h, od,, 

res, 

com tqtal unanimidade de votos menos um aon pre- 

Interétnicas na América do Sul", 

sentes 
	

na Mundial sobre 

Viverg,'.ncias 2 - Sà0 lideres deste 

movimento: a) be 

comité 11,,,.",,,tio_ 

na do ia 
Defensu 

de 
l'Amazonle; 

bl Intet-/~.# ¡can 
Indian Instituto: c) 'the International 

k:thoi,,I 
sur-

vivai; d/ rho International Cultural SurvIval: #) 

Workgroup for /ndinenous Affairs; f) the P.•,,,I.,;,qiev( 
Etlulical Instituto u este Conselho Cootdenad.,;. 

NP 4 Drasil N 

Foram contemplado° CO,, diretrizes espeeltie gUIntes países: 

Venezuela ); 

E::rovii
o  Para: Or aniza 

Cies Soe121a.Mlunlowirla3 oo 

03/01 

cial, principalmente por parte da impren-
sa internacional. Não seriam meras coin-
cidências, também, as constantes propos-
tas de cessão de parte da área amazônica 
em troca da dívida externa brasileira, co-
mo a que foi feita recentemente no Ba-
niam aty — e na presença do presidente 
Sarney —, por um enviado da ONU, fa-
to que gerou um incidente diplomático 
pela enérgica resposta do presidente. 

A INTEGRA — O documento do Conselho 
Mundial das Igrejas Cristãs, em sua ínte-
gra, diz o seguinte: 

1 - Como resultado dos congressos rea-
lizados neste ano e no ano passado, 

20 
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A Amazônia seria"dada" aos índios. mas controlada inteiramente pelos "missionários' 

Me./k) N )  9 0110 p 

nglobando 12 organismos científicos de-
dicados ao estudo das populações mino-
ritárias do mundo, emitimos estas dire-
trizes, por delegação de poderes, com to-
tal unanimidade de votos menos uni dos 
presentes ao "1 Simpositim Mundial so-
bre Divergências Interétnicas na Améri-
ca do Sul". 

Z - São 'Ideies deste movimento: a) Le 
Comité International de la Defense de 

l'Amozonie: b) Inter-American Indian 
Institute: c) The International Ethnical 
Survival: d) The International Cultural 
Survival: e) Workgroup for Indinenous 
Affairs: f) The Berna-Geneve Etlinical 
Instante e este Conselho Coordenador. 

3  - Foram contempladós com diretrizes 
específicas os seguintes países: Vene-

zuela N? 1; Colômbia N? 2; Peru N? 3; 
Brasil N? 4, cabendo a Diretriz N? 5 aus 
dei s países da América do Sul. 

DIRETRIZES 

ft - A Amazônia Total, cuja maior área 
ri fica no Brasil, mas compreendendo 
também parte dos territórios venezuela-
no, colombiano e peruano, é consider..-
da por nós como um patrimônio da hu-
manidade. A posse dessa imensa área pe-
los países mencionados é meramente cir-
cunstancial, não só por decisão de todos 
Os organismos presentes ao Simpósio co-
nto também por decisão filosófica dos 
mais de mil membros que compõem os 
diversos Conselhos de Defesa dos índios 
e do Meio Ambiente. 

- É nosso dever defender, prevenir, 
U impedir, lutar, insistir, convencer, en-
fim esgotar todos os recursos que, devi-
da ou indevidamente, possam redundar 
na 	esa, na segurança, na preservação 
des 	imenso território e dos seres huma-
nos que o habitam e que são patrimônio 
da humanidade e não patrimônio dos paí-
ses cujos territórios, pretensamente, dizem 
lhes pertencer. 

C _ F. nosso dever impedir em qualquer 
caso a agressão contra toda a área 

amazônica, quando essa se caracterizar 
pela construção de estradas, campos de 
pouso, principalmente quando destinados 
a atividades de garimpo, barragens de 
qualquer tipo ou tatuzinho, obras de fron-
teira, civis ou militares, tais como quar-
téis, estradas, limpeza de faixas, campos 
de pouso militares e outros que signifi-
quem a tentativa de modificações ou do 
que a civilização chama de progresso. 

AFINAL. 11 DE AB.TIL DE 1989  

n _ É nosso dever: manter a floresta 
U amazônica e os seres que nela vivem, 
conto os índios, os animais silvestres e os 
elementos ecológicos, no estado em que 
a natureza os deixou antes da chegada dos 
europeus. Para tanto, é nosso dever evi-
tar a formação de pastagens, Fazendas, 
plantações e culturas de qualquer tipo que 
possam ser consideradas como agressão 
ao meio. 

E - É nosso principal dever, preservar 
a unidade das várias nações indíge-

nas que vivem no território amazônico, 
provavelmente há milênios. É nosso de-
ver evitar o fraccionamento do território 
dessas nações, principalmente por meio de 
obras de qualquer natureza, tais como es-
tradas públicas ou privadas, ou ainda 
alargamento, por limpeza ou desmata-
mento, de faixas de fronteira, construção 
de campos de pouso em seus territórios. 
É nosso dever considerar como meio na-
tural de locomoção em tais áreas, apenas 
os cursos d'água cot geral, desde que na-
vegáveis. É nosso dever -termitir autuas 
o tráfego com animais de carga, por tri-
lhas na floresta, de preferência as forma-
das pelos silvícolas. 

F - É nosso dever definir, marcar, 
medir, unir, expandir, consolidar, iti-

depender por restrição de soberania, as 
áreas ocupadas pelos indígenas, conside-
rando-as suas nações. É nosso dever pro-
mover a reunião das nações indígenas em 
uniões de nações, dando-lhes forma jurí-
dica definida. A forma jurídica a ser da 
da a tais nações incluirá a propriedade da  

terra, que deverá compreender o solo, o 
subsolo e tudo que neles existir, tanto em 
forma de recursos naturais renováveis co-
rno não renováveis. É nosso dever preser-
var e evitar. em caráter de urgência. ato 

que as novas nações estejam estruturadas. 
qualquer ação de mineração, garimpa 
gem, construção de estradas, formação de 
vilas, fazendas, plantações de qualquer 
natureza, enfim qualquer ação dos gover-
nos das nações compreendidas no item 
desta. 

_ É nosso dever: a pesquisa, a iden- 
ficação e a  formação de líderes que, 

se unam à nossa causa, que é a sua cau-
sa. É nosso dever principal transformar 
tais líderes em lideres nacionais dessas na • 
ções. É nosso dever identificar personali 
dades poderosas, aptas a defender os seus 
direitos a qualquer preço e que possam 
ao Int:S(110 tempo liderar os seus cornar 
dos, sem restrições. 

- É nosso dever exercer  forte pressão 
I I junto às autoridades locais desse país, 
para que não só respeitem o nosso obje-
tivo, tuas o compreenda, apoiando-nos 
em todas as nossas diretrizes. É nosso de-
ver conseguir o mais rápido possível 
emendas constitucionais no Brasil, Vene-
zuela e Colômbia, para que os objetivos 
destas diretrizes sejam garantidos por pre-
ceitos constitucionais. 

- 	nosso dever garantir a preservação 
I do território da Amazônia e de seus ha-
bil:mies aborígines, para o semi desfrute 
pelar ran,leç eiviliza 	entoo/A:1s. 

"1 
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— índios e animais — seriam mantidos em estado primitivo... 
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Exclusivo 

Documento irritou Sarney e os militares 

jas áreas naturais estejam reduz:das a um 
limite crítico. Para que as diretrizes aqui 
estabelecidas sejam concretizadas e cum-
pridas, com base no acordo geral de ju-
lho passado, é preciso ter sempre em men-
te o seguinte: 
a) Angariar o maior número possível de 
simpatizantes, principalmente entre pes-
soas ilustres, como é o caso de Gilberto 
Freire no Brasil, bem corno e principal-
mente entre políticos, sociólogos, antro-
pólogos, geólogos, autoridades governa-
mentais, indiienistas e outros de impor-
tante influência, corno é o caso de jorna-
listas e seus veículos de imprensa. Cada 
simpatizante deve ser instruído para que 
consiga mais 10, esses 10 e cada um deles 
mais 10 e assim sucessivamente, até for-
marmos um corpo de simpatizantes de 
grande valor. 
b) Maximizar, na medida do possível, a 
carga de informações, aperfeiçoar o Cen- 

P Ecumênico de Documentarão e, a 
artir dele, alimentar os países e seus veí-

culos de divulgação com toda sorte de in-
formações. 
c) Enfatizar o lado humano, sensível das 
comunicações, permitindo que o objeti-
vo básico permaneça embutido no bojo 

. da comunicação, evitando discussões em 
torno do tema. No caso dos países abran-
gidos por estas diretrizes, é _preciso levar 
em consideração a pouca cultura de seus  
povos, a pouca perspicácia de seus Polí-
rEs—ávidos por v_oto§ qtjsijaeju2w-

meterá em abundância. 
d) Criticar todos os atos governamentais 
e re—aTroridades em geral, de tal modo 
que nosso ideal continue presente em to-
dos os veículos de comunicação dos paí-
ses amazônicos. principalmente do Bra-
sil sempre que ocorra urna agressão à 
é' 	ônia e às suas populações indígenas. 
e) ducar e ensinar a ler os povos indíge-
nas, em suas línguas maternas, incutindo-
lhes coragem, determinação, audácia, va-
lentia e até um pouco de espírito agressi-
vo, para que aprendarna defender os sto. 
d....Ui lu. E preciso levar era consideração 
que os indígenas desses países são apáti-
cos, subnutridos e  preguiçosos. É preci-
so que eles vejam o homem branco co-
mo um inimigo permanente, não somen-
te dele, índio, mas também do sistema 
ecológico da Amazônia. É preciso desper-
tar algum orgulho que o índio tenha den-
tro de si. É preciso que o índio veja e te-
nha consciência de que o missionário é a  
única salvação.  

É preciso infiltrar missionários e con- 

(.1 cru   branco. 

r
consciência de ser melhor do que o ho-

itrstiritcos)rilimiatureasl da segregação, do orgu-
lho de pertencer a uma nobreza étnica, da 

linhar as nações dos indígenas, sempre 
preciso confeccionar mapas, para de-

. 

maximizando as áreas, sempre pedindo 
três ou quatro vezes mais, sempre reivin-
dicando a devolução da terra do índio, 
pois tudo pertencia a ele. Dentro dos ter-
ritórios dos índios deverão permanecer to-
dos os recursos que provoquem o desma-
tamento, buracos, a presença de máqui-
nas pertencentes ao homem branco. Den-• 
tre esses recursos, os mais importantes são 
riquezas minerais que devem ser conside-
radas ervas estratégicas das na-
çóes, a serem exploradas oportunamen 
te. 
j))É preciso lutar com todas as forças pe-
lo retorno da J ustiça. O que pertenceu ao 
índio deve ser devolvido ao índio, para 
que o esbulho seja compensado com pe-
sadas indenizações. Uma estrada desati-
vada já ocasionou prejuízos com desma-
tamento e morte de animais. Uma mina 
já causou prejuízos com buracos e polui-
ção, porém o prejuízo maior foi com o 
mineral que foi furtado do índio. Os ín-
dios não devem aceitar construções civis 
feitas pelo homem branco; eles devem 
preservar a sua cultura, tradição e seus 

•costumes a qualquer preço. 
if k) É preciso defender os índios dos ór- 
I 	./ 

gaos públicos ou privados, criados para 

tratados, inclusive não religiosos, em to-
das as nações indígenas. Aplicar o Plano 

.de Base das Missões, que se coaduna com 
a presente Diretriz e, dentro do mesmo, 
a posição dos nossos homens em todos 
os setores da atividade pública, é muito 
importante para viabilizar estas diretrizes. 

g) É preciso reunir as associações de an-
tropologia, sociologia e outras em torno 
do problema, de tal maneira que sempre 
que necessitemos de assessoria, tenhamos 
essas associações ao nosso lado. 
h) É preciso insistir no conceito de etnia, 
para que desse modo seja despertado o 
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O método faia diferença 

São Paulo - Jardins: 881-3877 - Centro: 36-8021 
- Pacaembu: 864-2411 - Noema: 572-0828 - Ci-
dade Jardim: 815-8266 - Santo Amaro: 522.8311 
- Der de TraduOes: 864-8154 - Vendas Ester-
nas: 813-1787 - Rio de Janeiro - Centro: 240-
66(16 - Ipanema: 267-1249 - Campinas - fone: 
51.3833 - Belo Ilot izonte - fone: 223-7552 -
Brasília - fone: 224.7594 

utilizando, nesses países, da "pouca perspicacia de políticos ávidos por votos" 

falar inglês! 
Chega de tanto procurar 

uru curso de línguas onde 
você realmente aprenda. Nos 
Grupos Reduzidos Berlitz, você 
não só aprende outro idioma 
como sai falando. 

Agora, o mais importante 
é que nos Grupos Reduzidos 
Berlitz os preços também são 
reduzidos. Com  o exclusivo 
método de ensino Berlitz, muito 
mais dinâmico, onde você 
ouve, fala e repete, o retorno 
deste investimento reduzido 
compensa de verdade. 

Inscreva-se num dos 
Grupos Reduzidos Berlitz. 
E de uma vez por todas saia 
falando inglês, ou qualquer 
outra língua. 

Berlitz. A escolha 
definitiva. 

De uma vez 
Por todas! 

Finalmente você vai 

defendê-los ou administrar as suas vidas. 
Tais órgãos, tanto os existentes no Brasil 
— Serviço de Proteção ao índio — co-
mo em outros países, não defendem os 
interesses dos índios. 
1) É preciso manter as autoridades em ge-
ral sob pressão critica, para finalmente 
evitar que os seus atos, aparentemente 
simples, não se transformem em desgra-
ça para os índios. Nunca se deve deixar 
de protestar contra qualquer ato qu- con-
trarie as diretrizes aqui compreendidas. 

SUPORTE E EXPLICAÇÕES 
I - As verbas para o inicio do cumoriinen-
to desta etapa já se acham depositadas, 
cabendo a distribuição ao Conselho de 
Curadores definir e avaliar a distribuição. 

da verba SA 4-81, 60070 serão destinados 
1/6 Brasil, 25 3/4  à Venezuela e 15,70 à Co-

lômbia. Ficarão sem verbas até 1988 o Pe-
ru e os demais países da América do Sul. 
11 - Os contratados serão de inteira res-
ponsabilidade dós organismos encarrega-
dos da operação. 
111 - Os rela! (idos serão enviados mensal-
mente e o sistema de arquivo não deverá 
ser liberado para o normativo do arqui-
vo ecumênico, pelo fato de existirem eta-
pas que não integram o convênio com a 
Igreja Católica desses países. 
IV - É vedado e proibido aos Conselhos 
regionais instalados em tais países dirigir-
se diretamente aos nossos provedores, pa-
ra fins de requisição de verba, sob qual-
quer pretexto que seja. Todas as doações  

serão centralizadas em Berna. 
V - Será permitido estipular pequenas 
verbas, distintas da verba principal, para 
fins de dar suporte a operações paralelas, 
não compreendidas nestas diretrizes. Às 
quantias representativas dessas pequenas 
verbas devem ser devidamente especifica-
das, tanto quanto à sua origem como em 
relação à sua destinação. 
VI - No que concerne à transmissão e tra-
mitação de documentos e informações, 
são válidas de modo geral as seguintes ins-
truções: para verbas, o Gen. 79-3; para 
assuntos políticos, o Gen. 80-12; para as-
suntos de sigilo máximo, o Gen. 79-7 em 
toda a sua gama e em todos os seus as-
pectos, sem exceção. O expediente do 
acordo sobre a presente diretriz deverá 
chegar aqui ao mais tardar dentro de 30 
dias da data do recebimento desta e esta-
rá sujeito à Norma Gen. 79-7. 
VII - O endereço continuará sendo man-
tido sob a senha "GOTLIEB", principal-
mente por causa dos colombianos. 
É o que foi decidido. (ass. ileg.) - H. V. 
Hobberg (ass. ileg.) - S. B. Samuelson 

NADA MAIS constava do documento 
acima, que devolvo junto com esta tra-
dução, que conferi, achei conforme e as-
sino. DOU FÉ. 

São Paulo, 22 de julho de 1987 

Walter 1 1. R. Frank 
Tradutor Público 

Centro de Idiomas 

AFINAL. 11 DE ABRIL DE 1989 

, 	 41 	 frn*wi,r~t.a 	 erimni ri ~nu rimummaisrimint  	lhod 	 141," 	vie...81.1 	• 



M24; "4, 	Vep 

Bispo de SC é 
ameaocto por 
anticomunistas 

Da Sucursal de Florianópolis 

O bispo de Chapecó, d. José 
Gomes, que integra a corrente 
"progressista" da Igreja, recebeu 
ameaças através de uma carta, 
postada em Osasco (SP), assinada 
pelo autodenominado Comando de 
Caça aos Corruptos, Comunistas e 
Clero Progressista. Na carta, o 
grupo, que se define como anarco-
direitista, afirma que o bispo é 
considerado "elemento perfeita-
mente descartável de nosso convívio 
social" e sugere que "passe a trilhar 
o caminho da lei e da ordem pois, do 
contrário, seremos obrigados a mo-
lestá-lo". D. José Gomes disse que 
as ameaças não impedirão o traba-
lho da Igreja e atribuiu a carta "ao 
avanço da extrema-direita e ao tipo 
de violência que está semeando no 
país". 
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SAUDE 	Voltamos à aldeia de Roçado situada à margem direita do 

rio Uneiuxi, afluente do rio Negro no Estado do Amazonas, 

depois de uma ausência de aproximadamente três meses. 

Descobrimos que grande parte da população havia trabalhado 

durante o mesmo período mata adentro na coleta de sorva, 

regressando poucos dias antes que mis. Por força maior, 

chegamos cinco dias depois da data que havíamos 

combinado com Joaquim Elias Batista, o tuxaua. Ficamos 

sentidos ao saber que ele já havia viajado para Manaus a 

procura de uma solução para a restauração do motor da 

lancha da comunidade. O povo, quase na totalidade, estava 

com uma gripe das piores. Iniciamos nosso quarto período 

entre o povo nadUb dando-lhe um tratamento geral — Aspirina 

ou Dipirona para quem estava com febre ou dor; xarope para 

os que tossiam e vitamina C para todos. A criançada tomou 

multivitaminas com sais minerais até o estoque acabar, 

passando depoiga tomar Sulfato Ferroso. Os adultos tomaram 

Complexo-B e posteriormente Sulfato Ferroso. Depois de al-

gumas semanas estavam todos com suas forças revigoradas. 

Verminose é sempre um problema e logo o povo começa a pedir o 

remédio. Eles dizem que reconhecem a presença dos vermes pelo 

barulho que fazem na barriga deles. Procuramos dar o 

tratamento de seis em seis meses. Graças à doação de medi-

camentos feita pela sg Superintendência ( fevereiro 88). 

foi possível tratar 86 pessoas com Mebendazol. 

Quando entregamos nosso relatório de maio 88 a população 

de Roçado contava com 84 índios e 1 não índio. Durante 

nossa ausência nasceu um nené do sexo masculino e em outubro 

nasceu mais um. 
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Um jovem não índio casou-se com uma das moças indígenas 

e fixou residência em Roçado, portanto, residem atual-

mente na aldeia, 86 indígenas e 2 não indígenas. Há 

um grupo de nove ou dez nadUb,da boca do rio Uneiuxi,que 

passam tempo em Roçado tirando maniva e outras mudas 

para plantarem no sítio novo que fica alguns quilômetros 

abaixo de Roçado. Por isso,o tratamento de verminose foi 

dado para 86 pessoas. 

Houve três casos de malária que foram tratados com medi-

camentos da SUCAM e que se recuperaram sem maiores 

conseqUências. 

Um homem apresentou todos os sintomas de um escorbuto 

típico. Ap6s um tratamento rigoroso, ele se encontra com 

a saúde restabelecida e promete comer as frutas ácidas que 

não comia,porque não gostava. 

Existem três casos de problemas de saúde que continuam 

sem solução, porque são situações que ficam além dos 

nossos recursos e capacidades. Domingo Sávio, garoto de 

10 anos de idade, tem uma hérnia umbilical acentuada. 

"Tipiti", homem de talvez 60 anos, sofre ataques parecidos 

com epilepsia, causados provavelmente por trauma. Ele sofreu 

uma fratura do crãnio alguns anos atrás quando uma árvore 

caiu na cabeça dele. Maria tem uma amebíase crônica. Ela 

já fez repetidos tratamentos com Metronidazol, a últika 

vez precedido por uma série de cápsulas de Tetraciclina. 

Ela melhora mas a doença volta depois de alguns meses. 

Ela redlama também de um caroço no abdômen que pode ser 

uma hérnia. Até agora não foi possível encaminhar os 

três pacientes para fazerem tratamentos fora da aldeia. 

VACINAÇÃO 	Graças à colaboração da enfermeira Selma, esposa do dentista 

Dr. Daniel Ramos Côrtes, foi possível aplicar algumas 

vacinas que estavam faltando. Catorze crianças da idade 

de nove meses a 5 anos tomaram a vacina anti-sarampo. 

Os três nenês que tinham menos de 9 meses tomaram a vacina 

anti-polio Sabin. 

2 
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"PROJETO 	Comovidos pela condição deplorável dos dentes do povo 

TIRADENTES" nadei) e pelas freqüentes dores de dentes que vinha 

sofrendo, convidamos o Dr. Daniel Ramos COrtes,para 

passar parte de suas férias conosco na aldeia a fim 

de solucionar o problema. Daniel se deslocou de 

Brasília juntamente com sua esposa fazendo a longa 

viagem até o rio Uneiuxi. 

O projeto teve seu início no dia 7 de dezembro, quando 

começamos os preparativos — esterilização de material, 

etc. 

Para garantir uma claridade adequada, o trabalho foi 

feito ao ar livre, abaixo do sol ardente, ãs vezes 

recolhendo tudo rapidamente para fugir de uma chuva 

repentina. Os insetos e o sol quente, obrigaram o 

dentista a trabalhar de chapéu. Uma pessoa apoiava 

a cabeça do paciente e outra abanava o dentista e 

seu paciente,a fim de amenizar o calor e espantar 

os mosquitos. Foi uma verdadeira cena! 

- 3 
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Em oito dias de trabalho intenso foram extraídos 276 

dentes, sempre com suturas gengivais; foram aplicadas 

5 injeções de Benzetacil e uma injeção de Styptanon • 	(anti-hemorrágico). 

Nos últimos três dias do projeto não foram extraídos 

dentes para evitar que alguém ficasse precisando de 

tratamento complementar depois de nossa saída. Pontos 

foram retirados e Daniel deu uma palestra sobre 

higiene bucal que foi traduzida pelo tuxaua. Foram 

distribuidas escovas e pastas de dente para pessoas 

que não as tinham. O término do projeto coincidiu 

com o fim do nosso período na aldeia no dia 20 de 

dezembro. Infelizmente, ainda ficou trabalho dentário a 

ser feito e já estamos pensando na solução. 

4 
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Glen Bacon, Selma & Daniel Côrtes e Joaquim Elias Batista 

VISITA 	Os homens cortaram a grama da pista de pouso, as mulheres 

SIL/FUNAI 	capinaram em volta das casas e todos nós esperamos com 

alegria a visita patrocinada pelo SIL de dois importantes 

componentes da Funai em Brasília; Antônio Vitor de Sã 

Wanderley, Chefe da Assessoria de Planejamento; e 

Reginaldo Gusmão Albuquerque da Assessoria de Segurança 

• e Informações. Com  eles viajava James Walker, Assessor do 

Diretor-Presidente do Summer Institute of Linguistics 

(Instituto Lingüístico de Verão). Foram conduzidos até 

Roçado por Donald Eagan, piloto do SIL. 

Houve tempo suficiente para boas trocas de idéias 

entre os indígenas e os visitantes. Cremos que para 

todos foi um tempo proveitoso e agradável. 

-  5 
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1) nitcié 

Os indígenas cortando a grama da pista de pouso 

A aldeia de Roçado não goza do benefício de uma 

presença constante da Funai,mas a comunidade está ciente 

da ajuda e do cuidado que o órgão tem proporcionado. Um 

exemplo foi a doação de três fornos para farinha,que 

a comunidade recebeu da 5ª Superindência em fevereiro 88. 

- 6 
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MINERAÇÃO 	Já faz algum tempo que garimpeiros começaram a subir o 

rio Uneiuxi a procura de ouro dentro da área delimitada, 

que futuramente será a AI Uneiuxi. Um certo Sr. Augusto, 

cujo sobrenome nós ignoramos, subiu quando estávamos fora 

da região. Ele é morador do baixo rio Uneiuxi e conhecido 

tanto pelos índios, comc pelo povo,cle Santa Isabel do. 

Rio Negro. Ele havia prometido compartilhar o resultado 

de sua pesquisa com a comunidade, porém, ao sair do campo 

de suas pesquisas viajou rio abaixo sem entrar em contato 

com os indígenas. 

Então, no dia 17 de novembro aportou em Roçado a lancha de 

Sr. Alberto Ribeiro. Com  ele viajava seu irmão Bruno com 

sua família, todos de Manaus. A esposa de Sr. Bruno estava 

com malária. Dei orientação e medicamentos da SUCAM para 

ela e pedi que retirassem o barco do porto da aldeia,e que 

ficassem do outro lado, deixando assim uma distância de uns 

150 metros entre a comunidade e o perigo do contato com a 

malária. Joaquim, o tuxaua, estava acampado na mata com 

um grupo, trabalhando na coleta de cipó. Ele havia deixado 

uma pessoa responsável pela tarefa de não deixar ninguém 

subir o rio. Alberto insistiu em ir até o acampamento e 

lã ele convenceu o tuxaua a permitir a continuação de sua 

viagem até a área onde esperava achar minérios. 	Devido 

a experiência com Sr. Augusto, Joaquim mandou dois homens 

da aldeia com Alberto. No dia 18 de novembro subiram o rio. 

Os dois que foram da aldeia voltaram a remo no dia 6 de 

dezembro,e a lancha voltou no dia 9. Ao passar pela aldeia 

Sr. Bruno nos deu o seguinte relátorio: "O ouro é pouco e 

fino; não vale a pena desenvolver o trabalho." Pernoitaram 

no porto da aldeia e seguiram viagem rio abaixo no dia 

seguinte. 

- 7 
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Porém, no dia 8 de dezembro havia chegado em Roçado o Sr. 

Getúlio Moraes que reside em Barcelos. Ele é um velho amigo 

do povo nadUb de Roçado,e não ficamos surpresos quando 

Joaquim deu permissão para ele ir até o local onde o pessoal 

procura o ouro. É sob a orientação dele que a comunidade 

quer trabalhar, caso for possível desenvolver a mineração. 

Ele concorda em ensina-los. Ele partiu da aldeia em sua 

lancha, Yamaha III, no dia 11 de dezembro. Ninguém da 

aldeia foi com ele. 

Ficamos um tanto preocupados com a chegada de mais uma 

lancha cheia de garimpeiros no dia 15 de dezembro. O 

barqueiro que mis conhecemos apenas pelo apelido, "Duca", 

viajava com mais oito ou nove homens. O tuxaua concordou 

com a ida dos mesmos para o local, contando que ele mesmo 

pudesse acompanhá-los. Observamos que a serenidade da comuni-

dade foi prejudicada pela decisão, devido o fato que todos 

discordaram com a permissão. "Duca" e sua turma são de 

Santa Isabel do Rio Negro. Ficaram de viajar rio acima de-

pois de nossa saída da aldeia no dia 20 de dezembro. 

PROJETOS 	A construção da nossa casa pode parecer uma coisa muito 

DIVERSOS 	pessoal, mas no final das contas tem muito a ver com o bom 

andamento da vida na aldeia, pois ela abrigará a. 

valiosa "farmácia", mercadorias para os indígenas e será ainda 

um ponto de encontros sociais onde o povo passa horas se 

divertindo com jogos, quebra-cabeças e álbuns, principalmente 

nas horas vagas e quando as chuvas impedem os trabalhos normais. 

Porém,o tempo não deu para completar a construção. Pre-

tendemos continuar o trabalho no próximo período que esperamos 

iniciar no começo de fevereiro de 89. 

- 8 - 
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Shirley Ann Bacon 

Summer Institute of Linguistics 
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APRENDIZAGEM Continuamos com o estudo da língua nadUb e estamos progre- 

DA LINGUA 	dindo. 	Infelizmente, não temos nada a relatar sobre o 

trabalho principal na área lingüística que é feita por nossa 

colega, Helena (Evelyn Mary Helen Weir), porque ela se encontra 

fora do trabalho temporariamente. 

TRABALHOS 	Está planejada uma reforma completa do antigo prédio da 

PROJETADOS 	escola. Com  o mesmo material achamos que conseguiremos 

fazer um prédio bem mais apropriado. A atual construção 

é de madeira coberta de alumínio ondulado, mas não tem 

condições de ser utilizada como está. Os indígenas pouco 

entendem sobre trabalho de carpintaria. Assim sendo, a 

reforma será urna oportunidade para ensino. 

A lancha da comunidade estava ainda em concerto em Santa 

Isabel do Rio Negro quando saímos da aldeia. O motor da 

lancha apresenta um problema sério para a comunidade por-

que foi mandado para reforma em Manaus e até agora não 

voltou. 	Quando Joaquim esteve em Manaus em setembro 

ele não conseguiu localizar o motor. Esperamos que .dentro 

• em breve a lancha esteja em Roçado com seu motor instalado. 

A nossa parte na recuperação da lancha seria a reforma 

da cabine. 

Estamos considerando a possibilidade de ensinar alguém 

da aldeia a fazer a parte mais simples do atendimento de 

saúde. 
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OPINIÃO 

They beat Lbout the tIS
rr  

Eles tergiversam 
engraçado saber que 

E 
 

o sobrenome do pre-
sidente do Estados Uni-
dos — Bush — significa, 
em inglês, moita, arbus-
to, mata. Mais engraça-
do ainda é saber que a 
expressão "to beat 
about the bush" signifi-
ca tergiversar, sobretu-
do agora que ficou defi-
nitivamente comprova-
do que Bush mentiu, 
tergiversou e conspirou 
no escândalo Irã-
Contras. 

A curiosidade idio-
mática, entretanto, vem 
a propósito do frondoso 
debate sobre a assim 
chamada "internacio-
aalização" da Amazõ- 

e nia, no qual tergiversa-
ção é mato. 

• Tergiversam os go-
vernos dos países desen-
volvidos quando, fe-
chando os olhos para o 
que acontece em seus 
territórios,, tentam jo-
gar a culpa pela degra-
dação do meio ambiente 
da Terra nos países do 
Terceiro Mundo. Um re-
1?.tório do Environment 
Protection Agency 
(EPA), a agência do go-
verno americano que 
cuida da questão am-
biental, acaba de ser di-
vulgado, dando conta de 
que a emissão de subs-
tâncias tóxicas pelas in-
dústrias dos Estados 
Unidos "são surpreen-
dentes e inaceitavel 
mente altas". Em 1987, 

010  •Iiz o relatório, as indús-
trias americanas despe-• 
jararn nada menos que 
5,2 milhões de tonela-
das de poluentes nos 
rios, costas, solo e céus 
do país. 

Já os governos do la-
do de cá, como o do Bra-
sil, tergiversam • igual-
mente, não apenas mi-
nimizando a devastação 
ambiental que de fato 
autorizaram e incenti-
varam, aliás para favo-
recer os interesses eco-
nômicos dos do lado de 
lá, como acusando os  

que verdadeiramente 
lutam pelos interesses 
nacionais de estarem 
conluiados com os inte-
resses estrangeiros. 

Tergiversações foi o 
que não faltou, por 
exemplo, durante o lan-
çamento, pelo presiden-
te José Sarney, do pro-
grama "Nossa Nature-
za", em resposta às crí-
ticas internacionais, 
principalmente às dos 
bancos de financiamen-
to, contra a devastação 
da Amazônia. 

O próprio programa 
já é uma tergiversação. 
Concebido e elaborado 
pela Secretaria de As-
sessorarnento da Defesa 
Nacional (Saden), e, por-
tanto, rigorosamente de 
acordo com • a doutrina 
de Segurança Nacional, 
o "Nossa Natureza" na-
da ma :s é do que urna 
tentativa suplementar 
de - militarização da 
questão : amazônica. 

. Outra  tergiversa-
ção: em seu discurso, o 
presidente Sarney disse 
com todas as letras que 
se o mundo inteiro .qui-
serajudá-lo a preservar 
a Amazônia não deve 
querer "transformar a 
ecologia em negócio, 
quer através da dívida, 
quer através da comer-
cialização de processos 
de conversão". Menos 
de uma hora depois, o 
general Bayma Denys 
surpreendeu os jornalis-
tas ao admitir a conver-
são de pai-te: da dívida 
externa em projetos am-
bientais, desde que haja 
"uma análise da área 
econômica" do governo. 
Como o programa eco-
nômico deste governo 
nada tem a ver com a so-
berania do País mas, 
sim, com os interesses 
do sistema financeiro 
internacional, o general 
Bayma Denys apenas 
tentou ser lógico. Já o 
presidente Sarney quis 
fazer poesia ou, melhor, 
cortina de fumaça. 

Por falar em fuma- • 
ça, houve subterfúgios 
também na apresenta-
ção, por parte de Sar-
ney, dos dados sobre a 
extensão das queimadas 
na Amazônia-Não só o 
presidente não apresen-
tou os dados relativos ao 
ano passado.-  como, - se-
gundo denunciou 'o de-
putado Fábio Feld-
mann, maquio-ti os nú-
meros. referentes aos 
anos anteriores, ainda 
assim admitindo que o 
desastre provocado pelo 
fogo já consumiu o equi-
valente ao território do 
Estado de São Paulo em 
floretas. 

Sarney disse ainda, 
para quem quis acredi-
tar,. que o programa 
"Nossa Natureza" vai 
proteger as comunida-' 
des indígenas. Mas a 
Funai já não existe para 
isto? E por que não cum-
pre a sua obrigação le-
gal? Por que o governo 
imiste em desatender 
os novos preceitos cons-
titucionais que garan-
tem os mais elementa-
res direitos às nações in-
dígenas? Por que não 
mandoá, como havia 
prometido, retirar os ga-
rimpeiros que• invadi-
ram as terras dos Yano-
mami? Por que a polícia 
não prendeu os respon-
sáveis pelo massacre 
dos 14 Tikuna do Alto 
Solimões, que está com-
pletando uni ano, embo-
ra os assassinos sejam 
conhecidos, com destino 
certo e sabido? 

Na passagem do Dia 
do • Índio, cabe-nos a 
obrigação de constatar, 
mais uma vez, que deste 
governo não se pode. es-
perar nada além do que 
tergiversações e tripú-
dio, quando se tratam 
dos interesses do País, 
do povo e das nações 
indígenas. 

António Brand 

Afirmação n° 1: "A cultura 
dos Mios é de baixo nível. Não 
é respeitável". 

Afirmação n° 2: "Precisa-
mos invadir a Amazônia com a 
civilização?. 

Ao crintrário do que parece à 
primeira vista, as duas despre-
zíveis afirmações acima não fo-
ram pronunciadas por nenhum 
ex-oficial nazista refugiado no 
Brasil. Muito Tilais grave, foram 
feitas pelo general lasiinidas Pi-
res Gonçalves, ministro do 
Exército, justamente no Dia do 
lndio, 19 de abril, perante a Co-
missão do Relações Exteriores 
da Camara dos Deputados, num 
seminário sobre os problemas 
da região amazónica. 

O general ressalvou que, co-
mo soldado, aprendeu sempre a 
cumprir a lei mas que aquelas 
declarações eram a sua opinião 
pessoal. 

Sem entrar eia maiores con-
siderações, o que faremos na 
próxima edição, cabe deixar cla-
ro o seguinte: 

a) Os funcionários públicos 

de dragonas, como o general 
Leónidas, não têm o direito de 
ter oiniões pessoais em Assun-
tai de Estado. Se quiserem teL 
las, devem antes trocar a farda 
pelo pijama. Oficiais da ativa 
devem cingir-se ao estrito curar 
pri mento da lei, do contrário aa-. 
tarão praticando a subversão da 
ordem e o golpe. As vilanias dã»ov 
tas pelo ministro podem suar co-
mo palavras de ordem para sena 
comandados. 

b) A lei, no caso, é a própria 
Constituição Federal e esta é 
imperativa no sentido degaran-
tir às nações indígenas o direito 
às suas próprias culturas. 

c) Quando diz que quer "in-
vadir a Amazônia" o ministro 
apenas confirma que um exérci-
to subordinado à doutrina de Se-
gurança Nacional é, de fato, um 
exército de ocupação. 

d) Se a "civilização' do gene-
ral Leônidas não comporta a 
multiplicidade das culturas, o 
que será que ele-entende por 
barbárie? 
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"Ele não é um branco qual uer"' 
É isto que pensam os índios do Xingu sobre D. Erwin Krautler, 

o bispo que há seis anos preside o Conselho Indigenista Missionário 

:uca em 
conhecido nacionalmente 

D. Erwin Krautler tinha nove 
anos quando foi visitado em sua 
cidade natal, Koblach, na 
Austria, por D. Eurico Krautler, 
o bispo do Xingu e seu tio. D. 
Eurico contou-lhe muitas 
histórias sobre os Kayapó, 
despertando no menino o 
interesse pela causa dos povos 
indígenas. 
Ordenado padre, missionário da 
Ordem do Sangue de Cristo, 
Erwin veio para o Brasil em 
1965, justamente para trabalhar 
no Xingu. Em 1978 naturalizou-
se brasileiro. Em 1980 foi 
nomeado bispo e, no ano 
seguinte, recebeu a sagração. 
Assumiu então o posto que seu 
tio deixava, o de responsável 
pela maior circunscrição 
eclesiástica do Brasil, a Prelazia 

Xingu, com sede em 
mira,-no Pará, com 350 mil 

• “ilômetros quadrados, uma 
extensão quatro vezes maior que 
a da Austria ou o tamanho da 
Itália e da Suíça juntas. 
D. Erwin foi eleito para a 
presidência do Cimi em 1983 e 
reeleito, em 1987, para mais um 
período de quatro anos. Segundo 
depõe o secretário-geral do Cimi, 
Antônio Brand, "ele tem grande 
facilidade de comunicação, é 

• muito aberto, aceita as opiniões 
e as contribuições dos -
companheiros, enfim, Sabe 
trabalhar em equipe". 
Muito alegre, sempre disposto a 
contar um 'causo', que 
entremeia com piadas, D. Erwin 
Krautler, hoje com 50 anos, sabe 
que a sua missão, tanto na 
Prelazia do Xingu, como à frente 
do Cimi, é espinhosa. Há dois 
anos, sofreu um atentado: o Gol 
que dirigia numa estrada do 
Pará foi abalroado 
premeditadamente por uma 

4-d F-1000 que veio ao seu 
:antro na contra-mão, fugindo 

em seguida. Um dos padres que 
o acompanhavam, Salvatore 
Deiana, faleceu. A polícia nem 
abriu inquérito. 
A entrevista a seguir fui dada ao 
PORANTIM no último dia 9, 
pouco antes de D. Erwin 
participar de um seminário 
sobre o papel dos militares nos 
países da América Latina (ver 
página 6). Na página 5 
publicamos um resumo do 
comunicado que ele fez à 27a 
Assembléia Geral da CNBB. 

PORANTIM — Quando' forque 
o senhor se sensibilizou com a 
questão indígena? 

D. Erwin — Desde menino. Eu 
inc lembro quando meu tio, D: Euri- 

co, que era bispo do Xingu, nos visi-
tou ern 19-18 na pequena cidade onde 
ele nasceu, e eu também, Koblach, 
na Austria, perto do lago de Cons. 
tança. na  fronteira com a Suiça. Ele 
contou muitas histórias sobre o4 'po-
vos indígenas de Xingu, sobre:os Kit-.  • 
yapô de modo especial. E isto me to-
cou, já naquele tempo.-11 quando eu 
cheguei aq Brasil, em Belém; a 
aleira coisa que conversei cum o pa-
dre Frederico, que é meu atual vigá-
rio geral, foi sobre a problemática In-
digena.- Naquele dia. lamentam-os 
profundamente sermos tão poucos e, 
assim, não podermos dar melhor as-, 
sistáncia aos índios. 

PORANTIM — E quando foi que 
o senhor tomou -contado com o 
Cimi? 	• 

1). Era in — Mais precisamente 
quando : eu fui sugado bispo, eia 
1981. Antes a gente tinha um rela-
cionamento com o Cimi, mas era 
através do bispo; D. Eurico, o meu 
predecessor, foi inclusive. - cor, 
fundador do Cimi. • 

PORANTIM — E como foi a sua 
eleição para a presidência do Cimi? 

1). Erwin — Eu acho que houve 
um precedente, uni fato que influen-
ciou á escolha do meu nome. No dia' 
1 	de junho de 1983. fut. preso pela 
policia militar, quando estava • me 
solidarizando com centenas de plan-
tadores e cortadores de • cana na 
Transamazônica, que durante - nove 
meses não recebiam o pagamento da 
safra ti.le haviam entregado. E os 
operários da usina de.  açúcar envol- 
vida, a Abrnham Lincoln, não rece-':>' 
biam os salários havia quatro ineses. 
Então 'eles fizeram aquele farnoão-,, 
bloqueio da Transamazônica, na: 	• 
Lura do quilômetro 94. Eu tinha visi 
Lado todas .as cOmunidades daquela. 
área no mês de fevereiro anterior e 
conheci a sua situação, que erasim- 
plesmente lamentável.. E quando 
eles decidiram fechar a estrada, de- 
pois de terem percorrido todos osca-
mini ais legais, eu me solidarizei com 

eles e ao final de dez dias do movi-
mento, fui preso pela polícia militar, 
juntamente com o presidente do sin-
dicato deles. E isso, naturalmente, 
causou um certo impacto em todo o 
Brasil. Eu apareci em todos os jor-
nais e na televisão. E isso teve uma  

certa influência na decisão do Cimi. 
Logo depois eu recebi mau telefonema 
do pessoal do Cimi, cujo conselho es-
tava reunido em Goiânia, me per-
guntando se eu aceitaria a presidên-
cia da entidade. Eu achei que naque-
la época não estava preparado, Aue 
precisava mais tempo para me enfro-
nhar no assunto. Então fui Um pouco 
reticente. mas insistiram, insistiram 
e, no fim de julho, eu fui para Itaiei. 
Quando cheguei lá, notei que já esta-
va decidido que iam -me eleger. De 
fato a votação foi praticamente unâ-
nime. Eu achei que seria uma mis-
são muito especial e, como tal, acei-
tei. Naquele tempo foram eleitos 
também o António Brand (como 'se-
cretárkeexecutivo) e o Carlo Ubialli 
(coou; vice-presidente).. Então • nós 
formamos um time muito bom, unia. 
equipe excelente. O que mais mc im-
pressionou desde o inicio não foi ape-
nas a convivência mas também o tra-
balho de.equipe. 

PORANTIM — Como é que o se-
nhor está vendo o Brasil hoje, neste 
período pós-Constituinte? . 

D. Erwin — Em poucas palavras, 
a gente esperava muita coisa da no-
va Constituição, esperava que a no-
va Carta fosse modificar, a ajudar, 
Pelo-  menos, a modificar o quadro e 
notamos que isto não aconteceu. A 
lei não saltou do papel para a vida. g 
isto especialmente em termos indi-
genistas. Esperav,a-se que uma vota-
ção de amplo consenso na Consti-
tuinte, sobre os direitos 'indígenas, 
fosse levar o goverifo a modificar ra-
dicalmente a política indigenista, o 
que não aconteceu. 	• 

PORANTIM — Em qu'e pé se en-
contra a questão indígena? 

D. Erwin — Hoje são interesses 
alheios à Constituição, alheios aos 
interesses indígenas, que inspiram a 
política indigenista. O índio conti-
nua sendo considerado um -obstácu-
lo, um estorvo ao chamado progres-
so, por aqueles que partem da pre-
missa do que progresso é só aprovei-
tamento e exploração econômica das 
áreas de domínio indígena. 

PORANTIM — Que paralelo o 
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senhor faz entre a atual conjuntura 
e a de 1983, quando foi eleito para a 
Presidência do Cimi? 

D. Erwin — A diferença é que ho 
je nós temos uma lei que garante ra-
zoavelmente os direitos indígenas. 
De resto não mudou absolutamente 
nada. 

PORANTIM — Mas o senhor não 
acha que a conjuntura de hoje é 
mais favorável à luta dos índios? 

1). Erwin — Neste sentido mu-
dou muito. A organização indígena 
melhorou muito. Agora mesmo, a : 
gente viu o Encontro de Altamira, e 
anos atrás isto era impensável. Hoje 
os índios se tornam protagonistas do 
seu próprio destino. A decisão de rea-
lizar o Encontro de Altamira não foi 
da Igreja ou de uma comissão pró-
sadio. Foi uma decisão dos próprios 
índios. Eu me lembro que o Paiakan 

• muito melhor do que eu, porque eles 
têm mais contato. Mas quando eu 
chego na aldeia eu me viro e aprendo 
cada vez mais. E também eu estou 
muito aberto para a língua indígena, 
eu gosto de falar e eles gostam muito 
quando eu falo. 
• • PORANTIM — Voltando t con-
juntura, na sua opinião quais são as 
lutas mais importantes do povo bra-
sileiro, boja? 

D. Erwin — Dentro dessas lutas 
a gente tem que acentuar a causa in-
dígena, mas eu acho que entre as lu-
tas mais importantes, a primeira é 
pela Reforma Agrária. Porque se 
não se resolve a questão da' terra, o 
Brasil nunca vai sair do bilraco. Ou-
tra luta importante, dentro da atual 

, conjuntura, é repassaar toda a proble-
., ma ma da dívida externa. 

PORANTIM — A respeita da dí-
vida, que medidas seria necessário 
tomar? 

D. Erwin — A economia do Bra-
sil está quase. que exclusivaMente 
voltada para a exportação.- Todo o 
trabalho está voltado para a exporta-
ção. E o país está indo de mal a pior. 
Eu acho que o pagamento da dívida 
externa é imoral. O menino de rua já 
diz que a divida externa já foi paga 
há muito tempo. Eu não"sou expert 
em economia, mas vejo que é inad-
missível que o brasileira' morra en-
quanto se leva tudo que pertence a 
ele para fora. Para mim a divida ex-
terna é imoral e já que eu digo que é 
imoral, eu sou contra pagar, simples. 
mente. Como isto vai ser feito eu mie 
sei. Mas a Constituição prevê uma 
auditoria a respeito da divida exter- 
na`Então vamos cumprir a Consti- 
tuição, e o próximo passo será dado 
de acórdo coma Constituição e com o 
que o Congresso decidir. 
• PORANTIM --a De que tipo de 

desenvolviMento o senhor acha que 
o Brasil precisa? 

D. Erwin - • Não tanto o desen-
volvimento do ter mas do ser. Quer 
dizer, que o povo brasileiro tenha 
condições mão apenas de sobreviver 
mas de viver dignamente... Hoje há 
poucos que têm tudo e a grande, a 
imensa maioria, não tem nada. E, is-
to é um absurdo. O governo tem que 
fazer muito mais investimentos na 
saúde, na educação e na moradia. • 

. PORANTIM — Daqui a pouco o 
senhor vai falar no auditório Nereu 
Ramos sobre a miestão militar. Evi-
dentemente, uma das lutas mais im-
portantes do povo brasileiro hoje é a  

da "civilização" do Estado. Qual e 
a sua visão sobre a questão militar 
no Brasil? 

• D. Erwin — Eu acho que na rea-
lidade não há um governo civil mias 

um governo militar implícito. No 
que se refere à questão indígena, por 
'exemplo, a gente tem a impressão, e 
esta impressão é bem fundada, de 
que, apesar da Constituição, toda a 
política indigenista é monitorada 
ainda a partir da doutrina de Segu-
rança Nacional. E isto, na altura do 
campeonato, depois de uma Consti-
tuição promulgada, é inadmissível. 
Não se pode- falar em democracia se 
a sociedade continua tutelada. Se o 
próximo presidente tiver realmente 
apoio popular, eu creio que alguma 
coisa vai mudar. Tem que mudar, do 
jeito que está não da mais; 

PORANTIM — Por falar em pró-
ximo presidente, e a campanha para 
as eleições presidenciais? -- . 

D. Erwin — Acho que o eleitor 
tem que levar- em conta certas posi-
ções do candidato. Eu não posso vo-
tar nuns candidato que não tenha em 
seu programa a Reforma Agrária, a 
preservaçao do meio ambiente, que 
não defenda as populações indíge-
nas, que não luta por melhores salá-
rios para que o operariado lenh., 
uma vida mais digna, que não defen-
da o fim desta economia voltada só 
para a exportação. 

PORANTIM D. Erwin, quais 
foram os momentos mais relevan-
tes, mais importantes na sua cami-
nhada no Cimi? • 

• 1). Erwin — Ultimamente, foi o 
acompanhamento dos trabalhos do 
Congresso Nacional Constituinte, 
não apenas acompanhar os senado-
res e deputados e fornecer-lhes infor-
mações fidedignas a respeito da cau- 

sa indígena mas também sensibili• 
zara opinião pública a respeito desta 
causa. O Cimi colaborou também pa-
ra que a presença indígena junto aos 
congressistas se pudesse efetuar. 

PORANTIM — E por isso mesmo 
a entidade foi alvo daquela campa-
nha difamatória do jornal "O Esta-
do de S. Paulo", não é? 
. 	D. Erwin Sim, Naturalmente. 
foi muito difícil agüentar toda aque-
la campanha difamatória, que dei-
xou marcas em nós. Mas eles não 
conseguiram freiar a nossa caminha-
da, pelo contrário, eu creio que nós 
nos unimos muito mais em torno da 
mesma causa que continuamos 
defendendo. 

PORANTIM — De certa maneira 
aquela campanha continua. Recen-
temente, o ministro do Exército vol-
tou a mencionar um daqueles -docu-
mentos forjados e citou o Cimi, 
quando discutia esta história da 
"interainiamalização" da. Amazó-
nia CÓITI.:1011' grupo de parlamenta-
res. A propósito, como o senhor vê 
este debate sobre a "internacional - 
aaçsio" da Amazônia? . 

D. Erwin Eu acho que, na ver 
dada, o governo está usando uni fan-
tasma para afirmar interesses incisa.' .4.. 
Cessáveis do grande capital. Afinal, 
foram esses mesmos nacionalistas de - 
ocasião que - no • passado recente 
apoiaram e possibilitaram os. inves 
Cimentos estrangeiros na Ama-'unia. 
Não é admissível que esse-discursa 
pseudo-nacionalista oculte ou jiistafi 
que a continuidade de agressão 

meio ambiente e aos direitos indíge-
nas. Não é possível que o Brasil afir-
me a sua soberania com tais agres-
sões o violências. 

- PORANTIM — Para finalizar. 
gostaríamos que o senhor situasse a 
luta do Cimi no contexto da igreja, 
que hoje vive uma tensão entre os 
seus. setores progressistas e 
conservadores. 

O. Erwin — Eu não sei se a gente 
pode colciear o Cimi dentro desse con-
fronto..A causa indígena é uma cau-
sa que deve atingir toda a Igreja. A 
Pastoral Indigenista é uma pastoral 
de fronteira, que tem várias dimen-
sões, e creio que toda a Igreja tem 
que se preocupar cum isto, 

Tem 	gente que - potssa que o 
Cimi está trabalharadO' demais no 
campo social e se esquecia do outro. 
Acontece que o Cimi é a soma de to-
dos' os missionários que trabalham 
no campo indígena. Há uma missão 
calada de solidariedade junto aos po-
vos indígenas mas também há unia 
missão de anúncio e entre anúncio e 
missão calada há um perfeito equilí-
brio hoje no Cimi. Adro que o Cimi 
deve ficar por, cima dessas divergên-
cias porque se trata da luta pela so-
brevivência, pela dignidade, pela vi-
da em plenitude de todos os povos 
indígenas. 

e o Kube'i vieram me convidar para 
uma reunião em que se discutiria o 

- Encontro. Eu até ponderei a eles que 
era muito cedo para um evento des-
ses, que a gente devia pensar um 
pouco melhor. Mas eles estavam de-

.,.. ' cididos, "vai sair", e saiu mesmo. 
Nós entramos com a infra-estrutura, 
com toda ajuda, cora apoio logístico, 
mas foram os próprios índios que to-
maram a iniciativa. 

PORANTIM — No Acre há unia 
-aliança explícita entre os índios e os 
seringueiros. O senhor tem notícia 
de alianças semelhantes em outras 
partes do País?  

D. Erwin — Como a que está 
ocorrendo no Acre eu não tenho noti-
cia. Mas acho que é um paradigma, 
um exemplo de como as coisas devem 
acontecer. A gente tem que ver que a 
luta indígena não se trava contra os 
brancos de maneira generalizada. 
As lutas indígenas na defesa de seus 
direitos, de seu habitat, na defesa de 
sua cultura, são contra os setores do-
aliciantes e racistas e não contra to- 

e os os "brancas;'. Os índios já apren-
deram que os brancos não são todos 
iguais. Eu, por exemplo, posso dizer 
que os índios, au . menos os Kayapó, 
não me tratam, e•não tratara os mis-
sionários, como "brancos". Certa vez 
um índio me disse que eu não era 
branco, que, era parente dele. E, o •• 
Paiakan, antes de viajar, me disse 
no aeroporto ID. Erwin pronuncia a. 
frase em língua kaysipó):."0 bispo 
não é uni branco qualquer, ele é nos- 

• so parente". 	. 	- • 	- 
PORANTIM — Uai, o senhor fa-

la a língua kayapõ? 
I). Erwin — Uni pouquinho, eu 

me viro. Achei importante aprender. 
Se o meio de comunicação principal é 
a língua, o que pode fazei uni missio-
nário dentro da aldeia se ele não fala 
a língua? Os nossos missionários. o 
padre Renato, o padre Mário, falam 
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D. Erwin: "A atuação da Saden tem sido decisória na implantação de 
projetos do grande capital na Amazônia" 

• 

Esquivei: — "A construção da democracia depende da ação 
conjunta dos países latino-americanos". • 

La loca: "Reivindicamos aquilo que noseo.,. filhos queriam". 

th• 

rOFÇUS Arrincdes 

A América 
..l 4) 1M-le's slç''A 10 

, 	is_ Laill_ tutela mil 

-g 45,2, Ifu 

(.14  s governos militares nos paí-
ses da América Latina deixa-

ram uni saldo de 90 mil mortos e de-
saparecidos políticos. No Brasil, nos 
21 anos em que os generais estive-
ram na Presidência da República, 
400 pessoas foram assassinadas eu 

„desapareceram nos poeões da 
ditadura. 

Acabou a ditadura mas milharas 
de pessoas continuam sendo mortas 
mas — no ano passado houve sete 
mil fuzilamentos em cidades brasis-
liras —, em nome da .manutençêo ds 
ordem pública, da garantia da pro-
priedade privada e do combate ao 
tráfico de drogas. 

De acordo com o presidente do 
Movimento Nacional de Defesa dos 
Direitos Humanos, Augustino Veit, 
esses assassinatos não podem ser 
Considerados crimes comuns e "não 
podemos isentar as Forças Armadas ,  
disto, peia 95% dos grupos de exter-
mínio estão dirigidos ou integrados 
por militares, policiais civis ou agen-
tes da Polícia Federal". 

• Augustino Veit foi um dos orga-
nizadores do seminário "Papel e 
Atuação das Forças Armadas na 
América Latina", realizado em Bra-
sília nos dias 7, 8 e 9 de abril. O 
evento foi promovido pelo Movimen-
to Nacional de Defesa dos Direitos 
Humanos e pela CUT, com o apoio de 
14 outras entidades, entre as quais o 
• Cimi e a Universidade de Brasília. 

Parafraseando o escritor uru-
guaio Eduardo Galeano, o Prêmio 
Nobel da Paz, Adolfo Perez Esquivei 
disse no sem/Mario que a América  

Latina vive "democraduras", sim-
bioses entre ditadura e democracia, 
que têm como hipótese de conflito 
sempre o inimigo interno, ou seja, o 
próprio povo. 

Na opinião de Esquivei, que está 
patrocinando a campanha peia esco-
lha de D. Paulo Evaristo Arns para o 
próximo Nobel da Paz, construção 
da democracia, a correção da estru-
tura das Forças Armadas e a solução 
para a dívida externa dependem da 
ação conjunta dos países latino-
ansericanos."Se a união de todos não 
é possível agora; que pelo menos co-
mecem aqueles que seriam chaves 
para o.  processo de transformação. 
Esses países podem ser o Brasil, o 
México ou a Argentina, para desen-
cadear a solidariedade de nossos 
povos".; 	• 

Duas compatriotas - de ESqiiivel, 
Mercedes de Marone e Maria Rosa 
de Palazzo, emocionaram as 300 pes-
soas que lotavam o auditório Neren 
Ramos. Mercedes faz parte da comis-
são diretiva das "loucas da Praça de 
Maio" e Maria Rosa é presidenta do 
movimento na . cidade de Loján. As 
"latices%ceino se 'sabe, reúnem-se 
há doze anos todas as quintas-feiras 
na Praça de Maio, no centro de Bue-
nos Aires, exi-'indo informações da:, 
autoridades sobre o paradeiro dos 30 
mil desaparecidos políticos argenti-
nos. "Choramos muito antes o fica- 

secas e não choramos mais", 
ui-inalou Mercedes. "Reclamamos 
justiça para o povo. sara o •  mundo, 
reivindicamos aquilo que nossos fi-
lhes queriam. Sempre varrias coai-ia  

nuar pedindo, porque nem a ditadu- . 
ra nem o governo constitucional nos • 
disseram nada de nossos desapareci-
dos", afirmaram. 

A questão indígena 
O seminário deixou clara a ne- 

cessidade 	
a 

de uma revisão das garan--- 
tias à doutrina de segurança nacio-
nal e da ingerência das Forças Ar-
madas na vida política nacional bra-
sileira oferecidas pela nova Consti-
tuição Federal. • 

As questões ambientais e indíge-
nas estão carregadas de exemplos do 
poderio militar. Um deles é o progra-
ma "Nossa Natureza", divulgado pe-
la Presidência da República em ou-
tubro do ano passado. Como bem 
lembrou (,) presidente do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), Dom 
Erwin Krautler, a Secretaria de As-
ses-Sm:amanso da Defesa Nacional 
(Saden), que substituiu ilegalmente 
o Conselho de Segurança Nacional, 
"tem sido o aparelho de articulação 
prática da doutrina de Segurança 
Nacional, gerada pela Escola Supe-
rior de Guerra e mie orientou as 
ações para a condução do País ao re-
gime militar". A atuação da Saden, 
disse D. Erwin, tem sido decisória 
nas demarcações que vêm reduzindo 
os territórios indígenas e na viabili-
zação de projetos como o Calha Nor-
te, que "além de incrementar a pre-
sença militar na Amazônia, visa dar 
condições de infra-estrutura básica 
para interesses do grande capital". 

Para o coordenador do Núcleo de 
Estudos Estratégicos da Universida-
de de Campinas, o coronel da reserva 

Geraldo Cavagnari, o debate sobre 
as Forças Armadas até o momento • 
tem preocupado somente os partidos 
de direita, que têm os militares como 
aliado-naturais, Ele acha que a es-
querda deve 'abandonar os preconcei-
tos e também traçar uma política pa-
ra as Forças Armadas, sob pena de 
enfrentar grandes dificuldades na 
eventualidade de conquistar a Presi-
dência da República. 

Na opinião de Cavagnari, um Erk4s•• 
tado democrático prescinde da doe' 
trina de Segurança Nacional. "A--
verdadeira doutrina é a Constitui- • 
ção, que dá segurança ao Estado e 
respeita o indivíduo, admitindo que-
os movimentos sociais são legíti-
mos", enfatizou 

Participaram também do semi- • 
nário, entre outros, o presidente da 
Comissão de Assuntos Internacio-
nais da Frente Ampla do Uruguai, ,•• 
general Jerónimo Cardoso, o repre- ' 
sentante da FMLN-FDR de El SaJasesss  
dor, Ern'esto Zelayandia, o historia-
dor e professor da Universidade de 
Brasília,-  Moniz Bandeira, o secretá-
rio de Assuntos Jurídicos da Prefei-
tura de São Paulo, Hélio Bicudo e o 
presidente da Central Unica dos 
frabalhos, Jair Meneguelli. 
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ESOVOS DA FLORESTA 

Selada 
S em a mesma festiyidade empresta-
1.3 da pela mídia internacional ao En-
contra de Altamira, aconteceram, de 25 a 
31 de março, na capital do Acre, Rio 
Branco, o II Encontro Nacional dos Se-
ringueiros e o I Encontro dos Povos da 
Floresta promovidos pelo Conselho Na-
cional dos Seringueiros e pela União das 
Nações Indígenas. 

Do evento participaram 142 serin-
gueiros, 62 índios e mais de 250 observa. 
dores. Um fato causou estranheza e moti-
vou críticas por parte do coordenador da 
Organização dos Povos Indígenas do Rio 
Envira (Opire), Júlio Barbosa Kaxinawa 
(ver entrevista ao lado): na segunda me-
tade do primeiro dia da reunião, a coor-
denação geral separou os índios num 
único grupo, isolado dos outros 
participardes.. 

Ao saudar os dois encontroa, o bispo 
Dom Moacyr Grechi disse que estava 
muito feliz em ver que muitas lideranças 
formadas nas comunidades eclesiais de a. 
base estavam liderando o movimento 
sindical, a exemplo de Raimundo Barros 
e Júlio Barbosa. 

1V9 ira n 
xL, ct e in os 

BR-364 

s 0 conduta do governo federal nas ne-
gociações para a construção da BR-364, 
que ligará Rio Branco à capital do Peru, 
foi bastante criticada. O presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Brasiléia, Osmarino Amâncio, disse que 
a estrada vai servir para escoar o contra-
bando de madeira da Amazônia para o 
Japão, através do Peru. Já o presidente 
da UNI, Ailton Krenak, exigiu que a de-
cisão final sobre a construção da rodovia 
seja assumida pelo Congresso Nacional, 
uma vez que ela cortará territórios - 
indígenas. 

Durante a encontro, os seringueiros 
foram surpreendidos pelo fazendeiro Ed-
son Sanches Cordeiro, que mandou der-
rubar 1.000 hectares de floresta para 
ampliar os pastas de sua fazenda Palo-
ma. Eles ainda tentaram um acordo com 

•c 'fazendeiro, com a intermediação- do 
vice-governador Edson Cartaxo, ma S tu-
do que conseguiram obter foi a informa-
ção do que o desmatamento da fazenda 
continuaria. - 

O padre Luis Ceppi, preocupado com 
Miei. o 	da seca, justamente o período que 

os - 	alistas. 	aproveitam para fazer as 
der..das e ampliar as pastagens, aler-
tou os seringueiros para os problemas de-
corteutes da repercussão internacional 
que o movimento deles obteve cora a 
morte de Chico Mendes. O padre apelou 
para que os seringueiros voltassem para 
as bases e se esquecessem uni pouco das 
viagens ao exterior, pois a "pressão in-
ternacional sozinha não evita os 
desmatamentos". 

Uma semana após o Encontro, a casa 
do seringalista Osmarino Amancio foi al-
vejada por tiros. O atentado confirmou, 
mais uma vez, o que os parlamentares 
que integrara o movimento "Ação pela 
Cidadania" haviam constatado no Acre 
alguns dias antes: "Uni Judiciário des-
preparado, uma política comprometida e 
uma verdadeira relação de trabalho 
escravagista". 

PORANTIM — O que é a Aliança 
dos Povos da Floresta? 

JÚLIO BARBOSA KAXINAWA —
É uma aliança, uma união para refor-
çar as lutas e os trabalhos do povo que 
vive na mata. E para cobrar com mais 
força os nossos direitos. Hoje já não têm 
mais condições do índio e os seringuei-
ros ficarem separados. 

PORANTIM -- Come começou estri• 
idéia de fazer a aliança? 

. 	 . 
JÚLIO — O índio antes não era se-

ringueiro, era caçador e agricultor, De-
pois que o índio passou a cortar serin-
ga; o índio seringueiro e 9 'branco serin-
gueiro sempre foram dominados pelo 
patrão. O patrão-  era .o chefe que man-
dava. Dai, cem a organização dos povos 
indígenas, e com a ajuda dos seringuei-
ros que foram abrindo os olhos. princi-
palmente e mais importante o Chico 

I Mendes,-nós fomos vendo ura jeito de a 
gente se ajudar. Os patrõea começaram 
a reconhecer que a terra era dos índios. 
Começaram a ter que entender os direi-
tos dos seringueiros. Nós Iudios come-
çamos a expulsar os patrões da área in-
dígena. Depois quisemos expulsar tam-
hóm o branco seringueiro, já que ele 

a 	não.era índio. Mas isto foi antes de fa-
zer a aliança, antes de entender que 
nós tínhamos que sentar para conver-
sar para ver se ali ora terra de índio. E 
então os índios ajudavam os seringuei- 

s 	ros brandos a reivindicarem seus direi- 
• tos fora das áreas indígenas. Eu digo is-

to porque tanto o índio como branco se-
ringueiro precisa de terra. Então, foi 
depois de descobrir que e luta era a 
mesma — a luta pela terra — é que co-
meçou a nossa aliança. Mas os seringa-
listas, os patrões, achavam bom que os 
índios e brancos seringueiros ficassem 
brigando.  

Júlio: -"O encontro ampliou • 
o nosso entendimento" 

PORANTIM — Como voca avalia o 
Encontro dos Povos de Floresta? 

JÚLIO — A primeira coisa é que es-
te encontro vai dar mais força para a 
demarcação das áreas indígenas e a 
criação de reservas extrativistas. A ou-
tra coisa é o apoio de deputados, autori-
dades e jornalistas de outros Estados e 
atá de fora do Brasil. Agora, o que polo 
meu entendimento não podia acontecer 
foi a separação de seringueiros brancos 
de um lado e índio do outro. Enquanto a 
Asiembléia era dos povos da floresta, 
não podia separar. Eu achei aquilo 
muito esquisito, porque não pode. No 
grupo pequeno, de suas trinta pessoas, 
como era ali, o índio tem que ouvir o se- 

ringueiro e o seringueiro tem que ouvir 
o índio. 

PORANTIM — Para a organização 
dos povos indígenas o Encontro foi 
positivo? 

JÚLIO — Eu acredito que talvez 
dos 70% dos parentes ainda não tem 
unia organização para reivindicar seus 
direitos fora da área, fora da aldeia. 
Muitos que vieram aqui, foi a primeira 
vez que participaram de uma reunião. 
Então isto foi•um grande alerta para 
eles, que vão chegar nas aldeias bem 
animados para falar que existe uni jeito 
de organização para poder enfrentar os 
poderosos que, não querem reconhecer 
os nossos direitos. Para a Organização 
dos Povos. Indígenas do Rio Envira 
(Opire), da qual eu sou coordenador, o 
Encontro deu algumas idéias. Mas tam-
bém a Opire deu mais idéias e informa-
ções para eles. O Conselho Nacional 
dos Seringueiros ajudou a pagar as pas-
sagens de vinda — já que a volta era por 
conta da UNI —, o alojamento, a ali-
mentação e eu acredito que vai ajudar 
era alguns projetos. Mas o mais impor-
tante vai ser reforçar a UNI nas comu-
nidades, ajudar na organização das co-
munidades que não se organizaram pa-
ra fora. 

PORANTIM — Terminado o I Eli--
contra dos Povos da Floresta, pode-se 
dizer que existe aliança entre estes 
povos? 

JÚLIO — Eu acredito que esta reu-
nião ampliou o nosso entendimento, de 
nós índios, seringueiros, colonos e cas-
tanheiros. O principal, o mais impor-
tante, é que no dia a dia, durante o ano, 
a gente fique unido, seja na mata ou na 
cidade. 

Raimundo Barros: líder seringueiro formado pelas CEBs 

"Unidos, seja na mata ou na cidade" 
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a militarização da ecologia 

É incrível como o presidente 
José Sarney gosta de 

confrontar o Congresso 
Nacional para servir aos 

militares. 
A Constituinte extinguiu o 

Conselho de Segurança 
Nacional e ele o recriou na 

figura da Secretaria de 
Assessoramento da Defesa 
. Nacional (Saden). A 

Constituinte definiu as bases 
para um verdadeiro 

programa de preservação do 
meio ambiente, inclusive 

determinando que a 
Amazônia é patrimônio 

nacional, e agora ele lança 
um pacote ecológico, 

elaborado a sete chaves pela 
Saden, sem consulta à 

comunidade científica e 
ambientalista. 

410 
	Baseado gni dados 

falsificadOs sobre a 
devastação da floresta 
amazônica, o "Nossa 
Natureza" é uma 

tentativa suplementar de 
militarizar a questão 

amazônica: E o verde oliva 
tentando se sobrepor ao verde 

da natureza. 

"Não adianta chiar: o Exército 
ainda é o maior partido verde do 
Brasil". Esta irônica observação de 
Millõr Fernandes resume o progra-
ma "Nosaa Natureza", lançado pe-
lo presidente José Sarney no dia 6 
de abril. 

De fato, o programa, que foi 
concebido e será coordenado pela 
Secretaria de Assessoramento da.  
Defesa Nacional (Saden — o órgão 
que substituiu o Conselho de Segu-
rança Nacional), é, principalmente, 
uma tentativa do governo de insti-
tucionalizar mais um instrumento 
do processo de militarização da 
Amazônia, que já está sendo imple-
mentado pelos projetos Calha Nor-
te e Proffao (Projeto para o Desen-
volvimento da Faixa de Fronteira 
da Amazônia Ocidental), o Calha 
Sul. 

É claro que o "Nossa Natureza" 
não é só isso. Composto por inúme-
ras medidas que há muito vinham 
sendo reinvindicadas pela comuni-
dade cientifica e por autoridades 
ambientalistas, o programa é, tam-
bém, unia resposta do governo bra-
sileiro às críticas internacionais 
contra a devastação do meio am-
biente, que lhe vem senda feitas 
com mais vigor desde que foi assas-
sinado o líder sindical Chico Men-
des. De quebra, o programa serve 
de chamarisco para empréstimos 
de entidades financeiras interna-
cionais, como o Banco Mundial e o 
Banco Interamericáno de Desen-
volvimento, ultimamente muito 
sensíveis ao movimento ecológico. 

Caráter militar 
O caráter militar do "Nossa 

Natureza" é claríssimo. O progra-
ma foi lançado inicialmente em ou-
tubro do ano passado, quando o pre-
sidente Sarney criou seis grupos de 
trabalho interministeriais para 
costurar o seu conteúdo. A época, 
imaginou-se que esses grupos fos-
sem ouvir os cientistas, as entida-
des que cuidam do meio ambiente e 
até representantes das populações 
diretamente interessadas na ques-
tão. Que nada! O programa foi con-
cebido e elaborado praticamente a 
portas fechadas, sob a coordenação 
dn Saden. 

Na véspera de seu anúncio a 6 
de abril, nem mesmo o ministro do 
interior, João Alves, que é o presi-
dente do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Comuna) e nem 
mesmo o jornalista Fernando César 
Mesquita, o amigo de Sarney que é 
presidente do Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, tinham pie.-
no conhecimento das medidas que 
seriam anunciadas. 

O centro nervoso previsto para  

o "Nossa Natureza" é o Conselho 
Superior do Meio Ambiente 
(CSMA), que será responsável pela 
política e as diretrizes governa-
mentais no âmbito da Presidência 
da República. Monitorado .pela Sa-
den, o órgão, no qual a participação 
de entidades civis deverá ser míni-
ma, esvazia o já existente Conselho 
Nacional do -11•leio Ambiente, em 
que a composição delas é de 50%. 

O fim da picada 
O anúncio do pacote ecológico 

teve lances demagógicos e de bufo-
neria à la Galtieri (o general do de-
sastre das Malvinas). Além de dizer 
coisas como "a Amazônia é °princí-
pio do mundo", o presidente Sarney 
prometeu agilizar o Plano Nacional 
de Reforma Agrária (ah, ah, ah!) e 
se defendeu da campanha que a co-
munidade internacional — diz ele 
— move contra o Brasil. Sarney 
afirmou que essa comunidade 
"coloca-nos no banco dos acusados e 
quem lá senta é, sem dúvida, a nos-
sa obstinação de sermos livres.Por-
que o que nos recomendam é ser-
mos escravos". 

O presidente disse ainda que se 
o • mundo inteiro quiser • ajudá-lo 
preservara Amazônia, que "não 
queira transformar a ecologia em 
negócio, quer através dá dívida, 
quer através da comercialização de 
processos de conversão". 	• .• 

Menos de uma hora depois, o 
general Rubens. Bayma Denys, 
que, afinal é o pai do programa, 
contradisse o presidente e admitiu 
a conversão de parcelas da dívida 
externa em projetos ambientais, 
desde que, ressalvou, haja "uma 
análise da área económica do go-
verno". Mais pragmático que seu 
teórico chefe, o general sabe que a 
caixa do governo está vazia e que, 
por isso; ele vai precisar do capital 
estrangeiro para tocar o programa 
"Nossa Natureza". 

Falsidades 
O que mais causou polêmica du-

rante o lançamento do programa fo-
ram os números que o presidente 
Sarney apresentou sobre a devasta. 
ção da floresta amazônica. Baseado 
ern dados levantados- pelo Instituto 

Pesquisas Espaciais (INPE) 

através do satélite Landsat, Sarney 
afirmou que apenas 5,12% da flo-
resta foram queimados, o que equi-
vale à área do Estado de São Paulo. 
Logo em seguida, pOrém, o deputa-
do Fábio Feldmann (PSDB-SP) con-
testou esses dados, acusando o IN-
PE de te-los maquiado, por 
compara-los não com a re ' -
florestas propriamente 
sim, com a área total 

Legal. Se o procedimento tivesse si-
do o correto, disse Feldmann, o ta-
manho estimado da área devastada 
seria de cerca de 7%, ou seja, equi-
valente ao território do Mato Gros-
so do Sul. • 

Na edição do dia 14 de abril, a 
Folha de S. Paulo trouxe mais pro-
vas contra os números utilizados 
por Sarney. O jornal denunciotique 
o relatório apresentado pelo INPE 
é incompatível com outro relatório 
do Instituto Brasileiro de Desenvol-
vimento Florestal (1BDF), ambos 
feitos com base nas imagens do 
Landsat. O -primeiro documento 
aponta, por exemplo, um desmata-
mento de 3,5885% da área do Esta-
do do Acre até 1988, enquanto o se-
gundo documento aponta, até 1987, 
uni índice de 5,33%. "Se os dois re-
latórios forem precisos, de 1987 pa-
ra 1988 o desmatamento no Acre 
reduziu-se em cerca de um terço (o • 
que equivaleria ao "surgimento" 
de uma floresta com a área de 2.500 
km2)", afirmou a Folha. 

Que fale o congresso 
Baseado na doutrina de Segu-

rança Nacional e em números fal-
soados;  o pacote ecológico "Nossa 
Natureza" só não traz maiores 
preocupações porque, para entrar 
em vigor definitivamente, deverá 
ser analisado e votado pelo Con-
gresso Nacional, que é um fórum 
bem mais amplo, legítimo e demo-
crático que a Saden. E que, afinal,—
foi quem determinou, durante os 
trabalhos constituintes, que a 
Amazônia é patrimônio nacional. 
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As 79 barragens existentes, 
em construção ou projetadas 
para a Amazônia 

Cora dívidas que chegam a quase WS da divida externa brasileira e 
um currículo repleto.de desastres, como a Hidrelétrica de .Balbina, a 

estatal do setor elétrico. diz, para quem quiser acreditar, c,ne vai afastar o 
fantasma do racionamento de energia do País, respeitando o meio 

ambiente e as populações indígenas e ribeirinhas que terão as suas terras 
inundadas por barragens. 

U T m mês após o ressonante não 
1...) dado à construção'da usina hi-
drelétrica de Kararaó pelos índios no 
Encontro de Altamira (ver PORAN-
TIM N° 116), o presidente da Eletro-
brás, Mário Penna Bering, - e o 
secretário-geral do Ministério de Mi-
nas e Energia, Antônio Carlos Holtz, 
foram à COMiSS50 de Minas e Ener-
gia da Câmara dos Deptitados, no 
dia 28 de março, pedir socorro para 
salvar a empresa estatal da crise que 
atravessa. Com  contas a pagar em 
valores que chegam á quase 10Çe du 
dívida externa brasileira, e desastro-
sas experiências no currículo, o gru-
po Eletrobrás promete afastar do 
País o fantasma do racionamento de 
-letricidadea respeitando o meio am-
iente e as populações das regi es 

AmaiOnia onde pretende construir 
76 novas usinas hidrelétricas. 

Se essas barragens, previstas pe-
lo Plano 2010, forem construídas, as 
áreas a serem inundadas terão su-
perfície superior aos Estados do Rio 
de Janeiro e Alagoas juntos, nu cerca 
de 80 mil quilômetros quadrados de 
florestas destruídas. 

Para realizar outras obras na re 
gião, como as irreversíveis Balbina e 
Tucuruí (PA), a Eletrobrás não preci-
sou fazer lobby no Congresso Nacio-
nal. Com  a nova constituição em vi- 

• gor, porém, a situação mudou: o 
aproveitamento e exploração de re-
cursos hídricos em terras indígenas 
deverão ter a autorização expressa 
do Poder Legislativo e a concordân-
cia das comunidades afetadas. 

Localizada a 177 quilômetros de 
Manaus, a Usina Hidreléricade Ba?-
bina é um desastre só. Inaugurada 
agora em março, após sucessivos 
diumentos, parte dos 2,4 mil quilô- 

• 
inun- 

doul 	atinge o território dos 
letros quadrados da área que 

Waimiri- 
Atroari,suas primeiras vítimas. No 
município de São Sebastião do Uatu-
mã, cuja população não chega a cinco 
mil habitantes, mil pesems 
reuniram-se para protestar contra a 
abertura das comportas e' exigir in-
denização pelos prejuízos que a usi-
na está causando à agricultura da. 
região. O povo quer que oaresponsae  
vais pela obra sejam criminalizados. 

A abertura das comportas de 
Balbina, no dia 13 de fevereiro, pro-
vocou a contaminação do rio Uatu-
má, coma morte de toneladas de pei-
xes. A acidez do Uatumã é conse-
qüência da fermentação dos vegetais  

deixados no fundo do imenso lago da 
usina. O próprio presidente da Ele-
tronorte, Miguel Rodrigues Neto, 
alirmou que o fenômeno era "um pe-
cado" e ó governador do Arrazoims, 
Amazonino Mendes, declarou que o 
acidente era "tuna brincadeira de 
mau gasto" e que Balbina é um erro 
irreparável. Para tentar solucionar a. 
problema, foram abertos poços arte- a • 
sianos e enviados à região seis tona•I • 
ludas de peixes para alimentar a po- • 
pula:a:ia ribeirinha. 

Tentando arastar as inevitáveis 
comparações com Baibina, a Eletro-
bus não abre mão de ceastruni a hi-
drelétrica de Kararaô, rebatizada de 

Monte, que faz parte do CoM-
plexo de Altamira, no Pará. Kararaô 
é a obra máxima prevista no Plano 
2(1e. Segunda o. secretário-geral do 
1,,lánstôrio de MMas e Energia, essa 
mirai sé a itat,nte rentável e possui 
1;,i!izaçãc c;:?kional". De acordo 
cera 1-Li.e, 	gerará grande 
quantidade de energia, inund-ando• 
ama -pequena área.. E com a vanta-
gem de afetar apenas uns 340 e pou-
cos índios". Na realidade; se cons-
truída, a hidrelétrica atingirá varias  

nações indígenas: Junina, Xipaia-
Curualas  Kayapó, Arara, Asurini, 
Araweté e Parakanã. 

Segundo a Eletrobrás, a fonte bá-
sica de geração de energia no Brasil 
continuará sendo a hidreletricidade, 
responsável, até o ano 2010, por 89%. 
da -potência total instalada. As re-
giões Sudaste e Nordeste serão gran-
des importadoras de energia da re-
gião Norte. 

Encontro do Cimi 
Para Leinad • Ayer Santos, coor-

danadora da Comissão Pró-índio de-
São Paulo, a política energética bra-
sileira está orientada para atender 
ao modelo econômico exportador 

Leinad é uma das autoras do dossiê 
"As Hidrelétricas do Xingu e os Po-
vos indígenas" e participou do en-
corara "Barragens', realizada pelo 
Conselho indigenista Missionário 
em Brasília, no mês de março. 

.Leinad lembra qUe as indústrias 
estão entre os maiores consumidores 
de:energia, mais de 50% da produ-
ção, e que essas indústrias, em gran-
de parte, estão voltadas 'para o mer-
cado' exterior. Só para se aer uma 
idéia, exemplifica, a Alumar, indús- 

tria de alumínio localizada em São 
Luís, Maranhão, absorve uma carga 
de 450 megawatts, energia suficien-
te para acender 4,5 milhões de lâm-
padas de 100 watts, o que equivale 
ao consumo das residências de toda a 
capital de São Paulo. Essa energia é 
fornecida Peliàisina de Tucuruí, no 
rio Tocantins, no Estado do Pará, a 
preços especiais, muito abaixo da- 
queles pagos pela população.' 	• 

Já o professor Adriano Rodri-
gues, - da Coordenação dos Progra-
mas de Pós-Graduação de Engenha-
ria da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, que também participou 
do encontro organizado pelo Cimi, 
afirma que o modelo energético bra-
sileiro obedece a uma nova divisão 
internacional do trabalho,. segundo is • 
qual os países do primeiro mundo in-
vestem na implementação de indús-
trias que poupam energia (como a in-
formática e a biotecnologia) enquan-
to os países do terceiro mundo, como 
o Brasil, ficam com as indústrias que 
necessitam consumir grandes quan-
tidades de energia. 

Adriano Rodrigues considera 
que o Plano 2010, aprovado a toque 
de caixa por decreto presidencial an-
tes da promulgação da nova Consti-
tuição, deve ser revisto, entre outras 
razões porque tem em sua concepção 
um erro substancial; as previsões de 
consumo de energia elétrica feitas 
pela Eletrobrás são bem maiores do 
que as necessidades reais. .• 

O professor da UFRJ propõe que 
o País invista em urna série de alter-
nativas para controlar o crescimento 
do consumo de energia, como um rí-
gido programa de conservação. As 
barragens, diz, "fazem parte do le-
que de possibilidades para a geração 
de energia, mas talvez devessem ter 
menores proporções e serem discuti. 
das com a sociedade, principalmente 
com as comunidades atingidas dire-
tamente pela sua construção. 

"É preciso reprogramar a de-
manda de energia elétrica em ter-
mos de necessidades concretas, de 
acordo com - as prioriads sócio-
econômicas nacionais es'reorientando 
o desenvolvimento regional confor-
me a localização dos recursos hídri- • 
cos e a concentração demográfica. 
Construir usinas coma as inseridas 
no Complexo de Altamira, com gran-
des linhas de transmissão, é injusto 
do ponto de vista social e regional, 
acentuou Rodrigues. 

Cristina Ávila 
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Massacre dos 
Muna: um ano 

sem puniçao 
O massacre dos Tikuna, no Alto 

Solimões (AM), fez seu primeiro ani-
versário no dia 28 de março, mas até 
agora os responsáveis não foram pu-
nidos. Os 14 índios assassiaadós du-
rante o tiroteio comandado pelo ma-
deireiro Oscar. Castelo Branco 
somam-se a outros 22 indígenas mor-
tos criminosamente em conflito de 
terra em 1988,- vítimas da política 
indigenista do governo. 

Nem mesmo a decisão inédita de 
um tribunal de júri da Justiça Fede-
ral, no mesmo ano do assassinato dos 
Tikuna, que puniu os responsáveis 
pelo assassinato de dois Xacriabá, 
em Minas Gerais, conseguiu conter 
os atos de violência contra os índios 
no País. 

*Apesar das denúncias feitas pe-
los Tikuna em Brasília, no Congres-
so Nacional e em órgãos do Executi-
vo e Judiciário, as promessas de jus-
tiça não foram cumpridas. Poucos 
dias após o massacre, o assassino Os-
car Castelo Branco voltava a Benja-
min Constant, município onde ocor-
reu a emboscada, sem ser importu-
nado. Ele comandou um tiroteio cujo 
alvo. eram 100 índios, que espera-
vam, no lgarapé Capacete, represen-
tantes da Funai e agentes da Polícia 
Federal para a solução de problemas 
com invasores. 

Xokó exigem 
solução ágil 

da Funai 
Os índios Xokó, do município de 

Porto da Folha, Sergipe, decidiram 
que vão retomar em conflito direto o 
seu território, hoje invadido por fa- 

ill
adeiros, caso a Funai não resolva a 
estão pelas formas legais.Desde a 

,rameira terça-feira de abril, os Xo-
kó estão acampados na delegacia re-
gional da Funai, em Maceió, pressio-
nando a agência oficial a agilizar o 
processo de demarcação de suas 
terras. 

O clima de inquietação entre os 
Xokó deve-se à conversa que eles ti-
veram no dia 11 de abril como supe-
rintendente regional da Fuma, Lauri 
Camargo, inicialmente marcada pa-
ra o dia 12. Segundo o pajé Antônio 
Medeiros, a chegada antecipada do 
superintendente, que despacha nor-
malmente em Recife, teve o objetivo 
de esvaziar a pressão dos índios, que 
planejavam convidar a imprensa e 
outras lideranças indígenas para 
testemunhar o diálogo. 

ra procuradas da República Car- 
los Victor Mu= prometeu 

apoiar os índios Krenak na busca de 
uma solução definitiva para a de-
marcação de seu território, a Área 
Indígena Krenak, hoje invadida por 
52 fazendeiros. Eles estão dispostos 
a aceitar a demarcação de 1 mil 806 
hectares dos 4 mil que lhes perten-
cem, localizados no município de 
Resplendor (MG). Atualmente, ocu-
pam apenas 128 hectares. 

Carlos Victor Mui disse que en-
traria em contato com o procurador 
da Funai, Ovídio Martins, para que 
fossem agilizadas as negociações 
com os fazendeiros que ocupam fie-
gairnente o território Krenak. Um 
grupo de 25 índios esteve em Brasí-
lia, no inicio de abril, buscando solu-
ções para o problema. 

Eles estiveram com parlamenta-
res da bancada mineira. O deputado 
Célia de Castro (PSDB) propôs a cria-
ção em Belo Horizonte do unia co-

. missão que deverá acompanhar os 
Krenak na busca de unia solução pa-
ra o conflito fundiário. Castra-con-
versou. ainda, cum o ex-deputada es-
tadual Antônio Faria Lopes, atual 
secretário-geral do PSDB em Minas 
Gerais, como objetivo de criar essa 
comissão, que deverá ser composta 
de deputados estaduais e federais, 

• vereadores e entidades de apoio à 
causa indigana. 

Os Krenak 'estiveram, também, 
com o senador Ronan late (PMDB), 
que há anos. acompanha o caso. Ele 
prometeu contatar o governador do  

Estado, Newton Cardoso, e o presi-
dente da Fanai, Iria Pedro de Olivei-
ra, para que o acordo com os fazen-
deiros possa ser realizado o mais rá-
pido possível. 

• 
No ano passado, o juiz federal Ar-

naldo Esteves Lima, da 611  Vara Ju-
diciária de Minas Gerais, determi-
nou que o fazendeiro e prefeito de 
Conselheiro Pena (MG), Balbino 
Laigner Lacerda, tivesse reintegra-
da a posse de 212,7 hectares do terri-
tório indígena. A retirada dos Kre-
nak ocorreu com violência no dia 21 
de dezembro de 1988. 

PENÚRIA 

A situação dos Krenak hoje é de 
extrema penúria. A escola da comu-
nidade indígena está localizada .na 
área reintegrada ao fazendeiro. Im-
pedidas de utilizá-la, 30 crianças 
Krenak estão estudando em uns cur-
ral, disputando o espaço com a orde-
nha de vacas. Nem mesmo a colheita 
de arroz, feijão e milho plantados no 
local do latifúndio os índios podem 
realizar. 

• Em 1969, a Área Krenak chegou 
a ser transformada em colônia penal 
indígena e os índios também acaba-
ram confinados sem discriminação, 
obrigados a pedir autorização para 
sair de seu território, sob a ameaça 
de prisão caso desobtalecessem essa 
ordem. Forçadamente, eles convi-
viam com índios de várias regiões do 
País, levados pára o local para cum-
prir pena. 

Garimpeiros 
espalham a 
oncocercose 

Reportagem publicada pela Fo-
lha de S. Paulo de 5 de março denun-
ciou que os milhares de garimpeiros 
clandestinos em Roraima não saem 
da região apenas com ouro ou cassa 
terita. Eles também estão começan-
do a espalhar pelo País a oncocerco-
se, uma doença que pode levar a víti-
ma à cegueira e que é causada por 
um parasita parecido com uma mi-
nhoca (filaria). O mal é transmitido 
por borrachudos do gênero 
Simulium. 

Segundo d'aSatologasta Mário Au-
gusto Pinto de Moraes, da Universi-
dade de Brasília, a oncocercose, que 
deve ter entrado no Brasil pela fron-
teira da Venezuela há quatro oticin-
ao décadas, até agora esteve restrita 
aos índios Yanomami. Recentemen-
te, porém, um foco da doença foi des-
coberto no município de Minaçu, no 
Norte de Goiás, tendo vitimado pes-
soas que nunca estiveram em 
Roraima. 

O cientista afirma que a oncocer-
cose poderá se espalhar por todo o 
País, levada por garimpeiros e até 
pelos militares que servem nas uni-
dades do Projeto Calha Norte, por 
entrarem em contato com as regioes 
do Norte do País onde a doença é 
endêmica. 

Bayma Denys 
se rende ao 

império da lei 
Finalmente, o general Rubens 

Bayma Denys divulgou a exposição 
de motivos do Programa para o De-
senvolvimento da Faixa de -Frontei-
ra da Amazônia Legal (Proffab). 

Como se recorda, o general havia 
se negado a fornecer essa exposição 
de motivos ao assessor jurídico do Ci-
ma Paulo Machado Guimarães, o 
que levou o atWogado e entrar com 
um mandado de segurança de segu-
rança contra o secretário da Saden 
junto ao Tribunal Federal de Recur-
sos. No dia 8 de março, o TFR oficiou 
ao general para que ele esclarecesse 
os motivos da sonegação das infor-
mações, já que o assunto é de interes-
se público. Antes mesmo de respon-
der ao TFR, Bayma Denys, esperta-
mente, mandou publicar a exposição 
de motivos no Diário Oficial; com a 
desculpa de que a republicava por 
ter saldo apenas um resumo dela no 
mesmo diário, no dia 45 de julho do 
ano passado. 

Agora Paulo Machado Guima-
rães quer saber do general o inteiro 
teor do Proffma a previsão de recur-
sos e as dotações orçamentárias para 
sua aplicação e a data em que o mes-
mo será submetido. à apreciação do 
Poder Legislativo. 

__ • 

• 
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a Fanai que a lei mudou 
T, uns recentes portarias baixa-

das pelo presidente da Funai, 
Íris Frear° de Oliveira, mostram que 
o arbítrio continua sendo a regra da-
quela agência oficial. 

A portaria de n" 210, datada de 
de março, que aproya o regimento in-
terno da Casa do índio de Brasília,, 
na verdade busca limitar ao máximo 
o direito de ir e vir dos índios, ten-
tando impedir que eles viajem para a 
capital federaL 

O regimento determina, por 
exemplo, que "o índio encaminhado 
a Brasília só pode trazer um acompa-
nhante, mesmo assim, se o caso o 
exigir". Quem julga essa exigência? 
E o titular das Unidades Adminis-
trativas Regionais da Funai, a quem 
compete preencher uni formulário de 
encaminhamento dos índios a Brasí-
lia (inciso IV do artigo 40 ). O regi-
mento busca também dificultar o 
contato dos hóspedes da. Casa do In- 

dia com ou traá pessoas. De acordo 
como inciso XII do artigo 40, as 
"pessoas estranhas", ou seja-os visi-
tantes dos índios, são, proibidas de 
transitar na Casa do Indio, -ressal-
vados os casos de prévio conhecimen-
to e autorização da Chefia da 
instituição". 

Como se vê, para a Funai, os ín-
dios continuam sendo incapazes, 
mesmo depois que a Constituição 
conferiu-lhes o direito de cidadania. 

Atropelando o Congresso 

Com a outra portaria (a de n0  69, 
de 24 de janeiro de 1989), o presiden-
te da Fanai vai mais longe. ainda. 
Ele simplesmente atropela prerroga- . 
eivas que são do Congresso Nacional, 
a vocando a si a competência de nor-
matizar os processos de pagamento 
de indenizações por benfeitorias edi-
ficadas por oa•ttpantes de boa fé em 
terras indígenas. 

Tayiquim, 
mulher 
Kaapor, 
com a filha 
Avanete 

Upicamp pereniza música 
dos índios Urubu-Kaapor 

*Genocídio do Yanomami: 
morte do Brasil 

A Comissão pela Criação do Par-
h.-1.  que Yanomanii .(CCPY) está 
apresentando no MUseu de Arte de 
São Paulo, até o dia 23 de abril, a ex-
posição Genocídio de Yanoiriarni: 
Morte do Brasil, baseada em 20 
anos de trabalho da fotógrafa Cláu-
dia Andujar entre aquele povo. 

Um audiovisual mostra a vida 
tradicional dos Yanomiuni e as con-
seqüências; para os índios e a flores-
ta, do contato com a 'ivilização. 

Cláudia denuncia que ai terras 
yanomami estão invadidas . por 45 
mil garimpeiros, que põem em risco 
a existência dessa nação de 9 mil in-
divíduos, que habita regiões do Ama-
zonas e de Roraima na fronteira com 
a Venezuela. Os Yanomami consti- 

.  

tuem o maior povo indígena das 
Américas que ainda mantém pratica-
mente intactas as tradictks cultu-
rais de seus antepassados. 

. : A exposição presta ainda urna 
homenagem ao índio Davi Kopena-. 
wa Yanonnami, que recebeu o premio 
Global 500 'de 1988 da Organização 
das Naçoes'Unidas... 

No dia 19 de abril, Davi foi ho-
menageado também.  pelo Congresso 
Nacional, -em sessão conjunta. Du-
rante 

 
a solenidade, o senador Severo 

Gomes, (PMDB-SP), outro lutador da 
causa yanomanii, historiou as inva-
sões das terras daquele povo e exigiu 
que o governo cumpra o dever de re-
tirar de lá os garimpeiros invasores. •  

mona , Renaxi, Peri, -Mané, Tuya- 
quim, Tanaru, Tapiã, Perexi, Pié, 

entre outros, formam, a partir de agora, 
a mais nova ala de compositores/intér-
pretes da mais autêntica música .brmsi-
leira, registrada em disco. Estes são ai--
gamados autores/intérpretes do trabalho 
diacográfico da música indígena brasilei-
ra, realizado pelo Instituto de Artes da 
Universidade Estadual de Carapinas, 
sob a coordenação do-antropólogo Etien-
ne &main. 

Kaapor — cantos e pássaros não 
Morrem é um álbum com dois discos e 
um grandiosd trabalho de encarte, que 
veio, cora muita razão, afirmar esse títu-
lo. Ele traz a produção musical dos índios 
Urubu-Kaapor, localizados, quase a tota-
lidade dos sobreviventes, em territõrio 
maranhense. Tudo isso feito com o cari-
nho e a dedicação de quem manuseia es-
se bem cultural originário de muitos sé-
culos passados; como sendo o mais impor-
tante tesouro do inundo. 

De língua tupi, a nação Urubu-
Kaapar foi avistada em 1972 na divisa 
do Maranhão com o Pará. Segundo relato 
de Etienne Samain, não se tem registro 
da importância numérica desta nação in-
dígena. Mas, como todas outras, sofreu 
com a "pacificação": epidemias de gripe, 
sarampo, coqueluche. Com  isso, hoje eles 
são 710 indivíduos espalhados por 17 al-
deias em plena reata. • 

O registro de campo foi realizado na 
aldeia Gurupitina, considerada a mais 

. imiiortante de todas, por ser a mais popu-
losa. A intenção foi oferecer uma docu-
mentação audiovisual, combinando di-
versas formas de manifestação artistica  

da nação indígena, em que o registro fo-
nografico fosse um elemento de pesquisa, 
mas também a perpetuação cultural, a 
ponto de servir como referencial para to-
dos os que venham interessar por esse ti-
po de trabalho, 

A beleza do registro sonoro desse ál-
bum é indiscutível, pois a falta de recur-
sos técnicos adequados no local de grava-
ção, embora possa concretamente com-
prometer a qualidade, tem o mérito de 
preservar a originalidade, sentida em ca-
da faixa dos dois discos que compõem o 
trabalho de Etienne. A música dos 
Urubu-Kaapor foi documentada em t.r5s 
maneiras diferentes de execução: solo r'e 
flauta, canto solo e canto (até dois canta 
dores) coai acomptzhamento de nutra-
cás. A flauta feita rudimentarmente de 
bambu, trabalha numa improvisação 
contínua, sobre estruturas repetitivas, 
enquanto o canto é gutural, com um pon-
to de apoio para o fim de unia e.gcorneço 
de outra improvisação. Os maracas, par 
sua vez, não desempenhath papel nem 
timbrístico, nem rítmico relevantes, se-
gundo informações do Prof. Achille Pie-
chi, do Departamento de Música da 
Unicarnp. 

E um trabalho que merece ser ouvido 
e sentido, no mais profundo do nosso ser, 
tanto pela pureza da música registrada, 
como, até mesmo, pelo seu ineditismo. 

Pedro Paulo das Chagas é jornalista 
formado pela UFG. Desde 78 trabalha na 
ares de produção de programas especiais de 
ItiPB MI Rádio Universitrtria de Goiánia, 
onde ocupa hoje a Diretoria de Produção. 
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OS POVOS INDÍGENAS E A IGREJA MISSIONARIA 

NESTE CRUCIAL MOMENTO HISTÔRICO  

INTRODUÇÃO  

Desde a sua fundação, mas de modo especial a partir das primeiras 
reuniões, quando em 1972 foi solicitado pela CNBB para assessora-la 	na 
tramitaçao do chamado Estatuto do Índio (1) no Congresso Nacional, o CDMI 
nunca foi considerado pelos governos um organismo de índole pacífica ou 
indiferente. Os missionários sempre mais conscientes de que na 	questão 
da terra converge toda a questão indígena, logo-foram qualificados 	de 
obstáculos às prioridades políticas e econOmicas dos governos militares. 
Nao faltaram medidas administrativas destes governos para dificultar ou 
inibir a ação missionária e expulsar seus agentes.' 

Nunca, por&a, nestes 16 anos de existência-do CIMI, a Igreja mis-
sionária foi alvo de tantos ataques e difam,içOes; no prazo de um só' ano. 
Pesa sobre a Igreja Missionária um amplo leque de calúnias que vai- desde 
crimes de lesa-pátria e atentados contra a soberania nãcional, conspira-
ção internacional, contrabando de ouro e outros minérios, ate o narcotra 
fico, incitamento ao consumo de bebidas alcoolicas, abuso sexual de In= 
dias e transmissão da Aids nas aldeias. Ainda há poucos dias, prepostos 
governamentais chegaram ao absurdo de acusar o CIMI de envolvimento no 
massacre dos Ticuna no Rio SolimEies. Os inimigos dos povos. indígenas se-
mearam muito joio no meio do trigo do trabalho missionario (2), persegui 
ram, ameaçaram e rataram lideranças indígenas e missionários, procuraram 
confundir os constituintes, enganar a opinião pública e dividira Igre-
ja. 

Lamentavelmente, este e o tétrico pano de fundo deste comunicado. 
Julgo indispensável, neste momento, a bem da verdade e da justiça,-  des-, 
crever mais detalhadamente a problemática indígena e missionária atuais 
em seu contexto mais amplo e oferecer assim elementos para desvelar 	a 
trama que se teceu contra a Igreja e o CIMI pondo ate em risco nosso tra 
balturmissionerio e a própria sobrevivência dos povos indígenas. 

I -0 ASSALTO AS COMUNIDADES E TERRAS INDÍGENAS. 

1 -. Os interesses econOmicos e a Constituinte. 

• Na Declaração Pastoral "Por uma Nova Ordem Constitucional" a CNBB 
já alertou para as limitações de um Congresso Nacional Constituinte em 
lugar da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte 	exclusiva. 
Seguramente, os "grupos decididos a manter privilégios e garantir a con-
tinuidade de velhas situações de dominação" (3) contavam com tais limita 
çOes para mais facilmente conseguirem os seus objetivos, fazendo da Conã 
tituinte, mais uma.vez, um grande pacto entre elites. 

No entanto, o Congresso Nacional Constituinte surpreendeu. O tex-
to atualmente em debate e votação inova e avança em muitos aspectos. Não 
foi, aliás, por outra razão que setores conservadores apressaram-se 	em 
buscar uma articulação que lhes proporcionasse melhores condições de in-
tervenção no processo constituinte. 

Em relação aos direitos indígenas, o Anteprojeto de Constituição 

1) Lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973 	 í , 
2) cfr Mt 13,24 ss 
3) 24e Assembljia Geral da CNBB, Comunicado Mensal n9 399 p. 401 ss (n9 16) 
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(junho de 1987) adotava o teXto produzido pela Comiságo da Ordem Social 
que refletia os anseios dos povos indígenas. Os direitos indígenas esta 
vam formulados adequadamente.e significavam uma alentada esperança de 
que, finalmente, os índios poderiam viver em paz. 

Este avanço, porém, abalou fortemente os grupos económicos , com 
interesses incidentes em terras indígenas, principalmente as_minerado-
ras, cuja atividade predatória sofreria drástica redução e seria subme- 
tida a rígido controle, caso o Anteprojeto fosse transposto para o tex- . 
to definitivo da futura Constituição. 

Para os ideólogos da política indigenista oficial, o texto cons- 
tituía idêntica ameaça, já que vedava quaisquer intentós de 	"integra- 
ção" ou "incorporação"-forçadas dos povos indígenas. 

Por isso uniram-se grupos económicos e setores governamentais,ob 
jetivando uma estratégia que possibilitasse inverter a perspectiva con= 
tida no Anteprojeto de Constituição. Por um lado, trataram de combater 
as propostas definidas pela Igreja, organizações indigenistas civis 	e 
lideranças indígenas. Por. outro, conceberam uma violenta ofensiva con-
tra as comunidades e terras indígenas procurando consumar o saque e a 
desestruturação -dos, povos indígenas, antes que tal viesse a ser defini-
tivamente vedado pela nova Constituição. 

2 - Os últimos decretos presidenciais. 

Nesta linha .de atuação, em 23 de setembro de 1987 foram promulga 
410 dos;  pelo Presidente'da Republica os Decretos 94.945 e 94.946. O primei- . 

ro modifica o procedimento de demarcaçao das terras indígenas e institu 
:- cionaliza a participaçgo do Conselho de Segurança Nacional nas- instãn-
. dias de decisão sobre as demarcações administrativas das terras dos In-
.dios. No comunicado feito ã 25'? Assembleia Geral da CNBB (4) já denun- 
ciei a participação dor  Conselhode Segurança Naciworna_Nalticaindigenis 
ta e a militarização da que.stao:indígena, sublinhando que'aatUaçao-do CNS não -tinha 
respaldo legal. Tratou o Presidente da República de proyidendártal respaldo, eMbo-
.re.enha incorrido em flagrante inconstitucionalidade, dago_cjue as atribuições do .Con 
*,seillo. de Segurança Nacionalsão enumeradas na.Constituem-vigare apenas : através— 
T3::/eYEMenda a Constituição poMrimIseramlentAdaq 

.• 	• 

• 

O segundo Decreto cria uma perigosissiMa distinçao entre índios 
"aculturados" e índios "não aculturados", com graves repercussões. so-
bre os direitos territoriais assinalados a cada grupo e sobre a politi-
ca governamental de que serão alvo. Assim, os índios considerados "acul 
turados" terão direito, apenas, ao estabelecimento de "colónias indige= 
.nas", figura jurídica indevidamente criada em decreto, e não mais ao re 
conhecimento de seus territórios tradicionais. Alem disso, os 	índios 
"aculturados" serão objeto de uma política desenvolvimentista e a assis  
tência protecionista será destinada aos índios considerados ainda "nao 
aculturádos". 

Estes Decretos foram inspirados diretamente pela Secretaria Ge-
ral do Conselho de Segurança Nacional e institucionalizam posturas 
conhecidas e denunciadcs em 1987. O...governe, com estes decretos, dg 	a 
política indigenista oficial um carater abertamente etnocida, ja que es 
tabelece para os índios um único destino: deixar de ser índios, dotados 
de especificidades culturais próprias e irreprcduziveis.- 

3 - A política indigenista da FUNAI. 

Por seu turno, a FUNAI protagoniza iniciativas em todo o Pais, 

4) "A Causa Indígena no ano da Constituinte: A nova lei e. as velhas ameaças" 
Comunicado Mensal n9 410 p. 536 !là' 
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colocando-se na vanguarda do saque às riquezas das terras indigenas.Mul 
tiplicam-se contratos de venda de madeira, a tal ponto que em RondOni 
instalou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembléia Legisla 
tiva lgeal e a Procuradoria-Geral da República determinou a instauração 
de inquéritos policiais pará a apuração dos fatos e fixação de responsa 
bilidades:. Incentiva-se o empreguismo, a cooptação de lideranças inda= 
genase o malbaratamento de recursos, ensejando asparas críticas àatual 
administração,por parte do Tribunal de Contas da União. Hoje, a 	FUNAI 
se coloca a serviço do Conselho de Segurança Nacional, das mineradoras 
e madeireiras, criando condições favoráveis para que as comunidades indige 
nas se tornem presas fáceis das promessas inconsistentes que lhes 	sao 
feitas por grupos econômicos. 

4 - O Prcjeto Calha Norte. 

De 1986 para cã, revelaram-se tristemente reais as preocupações 
da Igreja missionária em' relação ao Projeto Calha Norte. Apesar das tan 
tas promessas feitas de'que a implementação do Projeto não se fará 
custa dos direitos indígenas, em realidade hoje se constata que o Proje 
to' implica na desestabilização das comunidades indígenas, para facili= 
tar a,penetração od:)d'grupos econOmicos na área de abrangeneia do Proje- 
to.'Para os índios, o Projeto não trouxe senão prejuízos e 	inquieta- 
ções). Suas terras não estao sendo demarcadas; ao invés disto2'as comuni 
dadeS-  são pressionad'as para admitir o estabelecimento de colonias inda= 
ganas. As obras previstas no Projeto tãm implicado na invasão das ter-
ras indígenas por-consideráveis contingentes de mão-de-obra completamen 
te despreparada.para o contrato e o convívio com os índios, 	levando= 
-lhesí ploqnças, vícios e corrupção. Por isso, em várias ocasiões reuni-
ram-se representantes indígenas da Amazônia, para repudiar publicamente 
o Projeto Calha Norte que, contudo,-continua em,plena execução, inclusi 
ve.com  novas dotaç6es orçamentárias (5). 

5 - A vieslencia contra os índios. 

A violência contra os índios continua e atinge proporções alar-
mantes,.alem de apresentar requintes de extrema perversidade. Em 1987, 

2.11 índios foram mortos em conflitos com grileiros e garimpeiros. O mais 
trágico e -repugnante ataque a índios dos altimos anos ocorreu no 	dia 

de.março deste ano, quando numa operação planejada e de incrível bru 
.\talidade 14. índios Tikuna .foram assassinados e outros 21 ficaram feri= 
dos., ,O.massacre aconteceit na área indígena São Leopoldo, no Rio 	Soli- 
mOes. 	investigaçaes'feitas ate agora indicam o grileiro Oscar Caste- 
lo Branco como principal responsável pela cruel matança. 

,;Um dia depois, 29de março, foi encontrado nos limitçs da área 
indig2na,São Lucas, Município de Pau Brásil, na Bahia, C-corpo do índio 
Pataxo--ha-:hã-hãe..Djalma, desaparecido desde o dia 21 de março. Segundo 
denuncias dos índios que acharam o corpo, Djalma foi seviciado antes de 
morrer, teve o couro cabeludo e as unhas arrancados e os órgãos 	geni- 
tais decepados. 

. 	. 
5)A,Zuma "Carta dos Povos Indígenas da faixa de fronteira aos Senhores 

Constituintes", datada de 18 de novembro de 1987, representantes de 
21 nações indígenas, retinidos em Manaus, manifestam suas angastias 
em relação ao PrOjeto Calha Norte e afirmam entre outras coisas 	o 
seguinte: "O Projeto Calha Norte esta desrespeitando as nossas comu 
nidades, as:estradas estão cortando nossas terras, as escolas ofíci 
ais estão destruindo nossas escolas comunitárias, 	desrespeitando 
nossa língua, nossos costumes, nossa tradição e nossa forma de- vi- 
• ver. Mortes, prisões, espancamentos, remoça() de famílias para cons-

trução de quattais, sedução e engravidamento de índias por milita- 
- res, destruição. da'nossas casas, estão ocorrendo em Roraima, no Rio 

Negro e. no Alto.Solimães, como resultado do Projeto Calha Norte.... 
O Projeto -Calha Norte atë agora s6 tem causado prejuízos para os 
índios e está acabando com as nações da faixa de fronteira. 	Esse 
Projeto foi feito sem nos consultar, sem consultar ninguW. 

1 

 

 

  

  



ifykU) 	p• 

   

• 

   

   

    

     

4 

ambos os casos, o pano de fundo e a lá trágica luta dos 1  ín-
dios por sua terra. Há muitos anos os Tikuna vem reivindicando a demar-
cação de suas áreas como garantia contra as contínuas invasões. Só con-
Seguiram a demarcação de 10 por cento da terra a que tem direito. Os ou 

-tros 90, por cento encontram-se na dependência de decisão da Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional. A relutãncia governamental em 
reconhecer os direitos legais dos Tikuna incentiva as invasões gerando 
e mantendo'um terrível clima de tensão. Por seu lado, os índios Patax6-
-hã-hã-hãe sofrem mais uma bárbara violência no exato momento em que 
formularam uma proposta de acordo que poria termo ao conflito de suas 
terras, que se arrasta desde abril de 1982. É o sétimo assassinato nes-
te grupo nos últimos anos. 

II - A PERSEGUIÇÃO A IGREJA MISSIONARIA. 

-1 r- A campanha do jornal "O Estado de São Paulo". 

Como ,parte da reação.dos grupos econOmicos aos avanios obtidos 
para os direitos indígenas ,ate o Antepi.ojeto da Constituiçao, o jornal 
"O Estado de São Paulo", a partir de 09 de agosto de 1987, 	deflagrou 
uma yirulenta campanha contra o CIMI, acusando-o de servir a interesses 
estrangeiros para restringir a soberania do Brasil sobre a Amazônia e 
dificultar a política de exportações de estanho. A campanhã objetivava, 
através destas'acuSações falsas, desautorizar as propostas indigenistas 
defendidas junto ao Congresso-,Nacional Constituinte. 

, 	. 
410 

	

	. 	 não foram poupados esforços, nem recursos. O 	jornal 
idedicoti-a - campanha manchetes de capa por, mais de uma semana, e, no míni  
;mo,-duas páginas diárias.' Alem disso, as matérias foram fatalmente 
produzidas, no todo ou em parte, por outros jornais do País. 

O alvo imediato da campanha era a COnstitiiinte. Instaurada a con 
fusão, o relator da Comissão de Sistematização, deputado Bernardo Ca= 
bral, sentiu-se acobertado para inverter completamente o espírito com 
que, ate 6 Anteprojeta.da Constituição, estavam formulados os direitos 
_indígenas. Ao redigir seus dois substitutivos desprezando totalmente o 
'resultado das votações precedentes que tinham dado origem ao texto, 	o 
relator Bernardo Cabral concebeu a mais lesiva redação sobre direitos 
.indígenas de toda a história legislativa - do Brasil.,_Coincidencia ou não, 
Bernardo, Cabral incluiu no capítulo sobre os índioS a mesma distinção 
que depois seria adotada no Decreto 94.946, de 23'de'setembro de 1987, 
entre índios em "elevado estágio de aculturação" e Indios"não acultura-
dos". Com isto,. também o tratamento previsto para os índios adquiriu a 
.mesma perspectiva etnocida que os; decretos presidenciais seguiriam. 

O fundamental, porem, para. os empreiteiros da campanha de "O Es-
tado de São Paulo" era o problema. da mineração. A estes, Bernardo Ca-

010 bral atendeu regiamente, abrindo as terras indígenas ã exploração mine-raria privada, quando antes tal atividade era privilégio da União. 

A campanha difamatOria do jornal produziu tambem:OUtras-repercus 
soes. Por iniciativa do deputado Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP), .ins-g. 
taurou-se no Congresso uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com 
a finalidade de apurar as denúncias sobre a campanha para internaciona-
lizar a AmazOnia que o jornalatribuira , ã.Igreja, especialmente ao CIMI. 
Como não podia deixar de seriai Comissão.serviu de palco para a articu-
lação de parlamentares declaradamente anti-indígenas, que se desdobra-
ram em seus ataques à Igreja.."?.}- 

Como, porem, era inevitável, já em outubro de 1987 o • , relator 
da Comissão, senador Ronan Tito (PMDB-MG), sentia-se seguro para- , -con-
cluir que as,-denuncias de "O Estado de São Paulo" careciam de veraci- 
dade por apoiar-se em documentos inequivocamente falsos. Seu 	relat5- 
rio, todavia, deixou de:Ser votado devido a manobras procrastinatOrias 
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e,.anti-regimentais de membros da Comissão comprometidos com a versão do 
jornal e do próprio presidente da Comissão, deputado Roberto Cardoso Al 
ves. De qualquer. modo, o relatório foi subscrito por parlamentares que 
constituem a maioria absoluta da Comissão e como tal-representa a con-
clusão daquele órgão, isentando o CIMI das acusações.que lhe foram assa 
cadas. 

2 - Os documentos do Conselho de Segurança Nacional. 

Ao verificar que a campanha de "O Estado de São Paulo" fora des-
mascarada, setores anti-indígenas buscaram alternativas para dar conti-
nuidade aos ataques â Igreja, mantendo um clima de suspeiião que conta-
minasse a Comissão de Sistematização que iria votar o capitulo sobre os, 
índios redigido por Bernardo Cabral. 

Assim, a pedido do deputado Gerson Peres (PDS-PA), a Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacional enviou ã Comissão um dossie con 
tendo análises e avaliações da 3a Subchefia da Secretaria Geral do CSN 
sobre a atuação social de toda a Igreja Católica, não mais se restrin-
gindo ao CIMI. Síntese deste dossie foi publicada pelos jornais "Folha 
de São Paulo" e "O Estado de São Paulo". 

••• 

Dos documentos que integram o dossie, cada um abordando aspectos 
específicos da atuação social da Igreja, o Conselho de Segurança Nacio- 
nal, a partir de dados muitas vezes parciais ou até falsos, 	analisa 

•

essa atuação à luz dos critérios da Doutrina de Segurança Nacional para 
concluir, em síntese, que a Igreja Católica exerce um papel de desesta-
bilização do País como um todo, constituindo ameaça considerável 	aos 
chamados "objetivos nacionais permanentes" (6). 

Mais que propriamente as analises do CSN chamou a atenção o fato 
:de tais. documentos serem enviados a órgão a partir do qual, inevitavel-
mente,.seu conteúdo viria a público. A atitude do CSN equivale a assu- 
mir, publicamente, as opiniões e críticas acerbas à Igreja 	Católica, 
constantes destes documentos, embora o CSN tenha tido o cuidado de es-
clarecer que não autorizara sua publicação. Nunca, porem, desde então, 
o CSN ou o governo negaram a autoria destes documentos e a autenticida-
de das avaliações neles feitas. 

A expulsão de missionários e violãncia contra as missões. 

Já desde o final de 1986, o governo inaugurou uma prática 	que 
se supunha,-  até então, abandonada, de expulsar missionários que atuam 
junto as comunidades indígenas. Ate o momento, os missionários expul-
sos ou formalmente proibidos de ingressar em areas indígenas somam 16 
pessoas. Sucessivos contatos com autoridades do governo por parte dos 
próprios missionários, seus bispos e o Presidente da CNBB, nao surti-
ram nenhum efeito. O governo responde com evasivas e as promessas de so 
lução tem sido seguidas de novas expulsões. Tudo leva a crer que e desU 
jo do governo retirar os missionários de todas as áreas indígenas. 

O mais desconcertante exemplo desta pratica governamental se con 
cretiza nas terras Yanomami, em Roraima. Embora o governo tenha, por vá 
rias vezes, anunciado a retirada dos garimpeiros da área Yanomami, elei 

6) Os documentos parecem suspeitar em todo o clero e leigos comprometi 
dos com a ação social da Igreja um exército sedicioso, com destaque 
para bispos, padres e religiosos estrangeiros. Saque incluiram en-
tre os subversivos, religiosos há tempo falecidos e, entre os es-
trangeiros, muitos religiosos cuja brasilidade C.  de gerações. 
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estão chegando, a cada dia, aos milhares. Ao mesmo tempo, 	missionários 
católicos, antropOlogos e médicos continuam impedidos de voltar aos luga 
res onde atuavam. O novo Yanomami já esta sofrendo as tremendas conse- 
quências desta invasao garimpeira e está seriamente ameaçado de 	extin- 
ção.,Mais um genocídio está acontecendo patrocinado pela omissão ou coni 
vencia dos órgãos governamentais. 

A situação atual não encontra paralelo sequer nos governos ante-
riores. Temos que recuar ã época de Pombal para localizar restrições tão 
intensas à atuação missionária da Igreja. Recuando até aquela época, en-
contramos também uma surpreendente identidade de objetivos para tais res 
trições. O projeto colonial português - integracionista e escravocrata -
viu na ação e oposição dos jesuítas o principal obstáculo para a sua con 
solidação. Em 1759, o todo-poderoso Ministro do rei Dom Jose, Marques de 
Pombal, consegue expulsar estes missionários do Brasil. Seus bens 	são 
confiscados e a administração das aldeias e entregue a empregados do Es-
tado. Hoje, como então, trata-se novamente de afastar das comunidades in 
digenas o testemunho incarnado de missionários comprometidos com a defesa 
intransigente da vida dos povos indígenas. Não satisfeito em apenas ex-
pulsar os missionários, o governo cconesta ainda a ocupação ilegal , das 
instalações das missões catolicas requisitando-as (7) para sediar, pos-
tos da FUNAI ou para abrigar destacamentos militares. Nos documentos do 
Conselho de Segurança Nacional, a ação missionária da Igreja é considera 
da um entrave para a realização dos projetos desenvolvimentistas, gover= 
namentais ou privados. Por isso, aconselha-se, naqueles documentos, 	o 
estudo de providencias que inibam a atuação da Igreja. Pombal continua 

• vivo e seu espirito, ate hoje, dita as regras para a política indigenis-
ta oficial. 

4 - Mais um missionário assassinado. 

Há poucos dias completou-se um ano desde a morte violenta do mis- 
sionãrio Vicente Canas, irmão jesuita, que vivia há dez anos 	com 	os 
Enauene-Naue. Seu corpo, apenas pele e osso, foi encontrado no dia 	16 
de maio de 1987, por missionários do CIMI e dois índios Mynky,prOximo ao 
barraco que ele mantinha ã beira do Rio Juruena, no Mato Grosso. O medi-
co legista, chamado para realizar a autópsia, afirmou que a morte, ocor-
rida por volta do dia 6 de abril de 1987, foi causada por agressão físi-
ca e o corpo tinha sido perfurado. 

O inquérito policial instaurado para apurar a autoria do assassi-
nato, apesar de ter sido iniciado em maio do ano passado, ainda não che-
gou a informações conclusivas. A explicação oficial para tamanha morosi-
dade é a falta permanente de verbas para proceder as diligencias e apro-

-fundar as investigações. Novamente um crime sem esclarecimentos! 

III - CONSTITUINTE, PALCO DE CONFRONTO. 

.1 - A questão indígena na Constituinte. 

E no cenário do Congresso Nacional Constituinte que se defrontam 

7) Recentemente foram requeridas as missões católicas e ameaçadas de 
ocupação as suas instalações em Maturuca e Catrimani, Diocese 	de 
Roraima. 

• 
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as forças anti-indígenas e todos os que estão comprometidos na , defesa 
dos direitos dos índios. Se os grupos económicos e setores do governo a 
eles aliados buscam antecipar-se às decisões da Constituinte, através de 
uma estratégia de fatos consumados, e realmente na Constituinte que 	se 
trava o embate decisivo para o futuro dos povos indígenas. 'Dependendo cbs 
resultados das votações, a política indigenista oficial em curso,  poderá 
ser institucionalizada em sede constitucional, e com isso se dara o gol-
pe de misericórdia nos povos sobreviventes; ou então, essa política será 
renegada e, apesar das previsíveis dificuldades para fazer com que os no 
vos -princípios se tornem realidade prática, terão sido garantidas as con 
diçoes mínimas para que os povos indígenas tenham uma perspectiva de fu= 
turo digno. 

2 - As iniciativas  do CIMI. 

Ano passado noticiei à 259 Assembleia Geral da CNBB que, 	ciente 
da importãncia que a Constituinte teria para o futuro dos povos indíge-
nas, o CIMI havia estabelecido uma assessoria especifica para acompanhar 
-lhe as atividades (8). A essa assessoria juntaram-se os esforços de ou= 
tras entidades indigenistas da sociedade civil numa-estratégia de levar 
aos constituintes informasóes confiáveis sobre a situação dos povos indi 
genas ,e sobre aspectós dai deCorrentes. 	 • 

No atual momento, o CIMI está empenhado em levar estes subsídios 
também para setores do centro da Constituinte, de vez que os votos des- 

• tes são indispensáveis para a aprovação das emendas favoráveis aos ín-
dios. A estratégia consiste em demonstrar que a causa indígena não pode 
ser monopolizada por grupos ideológico-partidários, pois o que está em 
jogo e a vida e a dignidade dos cerca de 180 povos ainda existentes 	no 
Brasil. 

Neste sentido, o CIMI conseguiu que as emendas necessárias para 
resgatar o espírito original da formulação dos direitos indígenas, 	tal 
como concebido pela Comissão da Ordem Social, fossem apresentadas 	por 
constituintes que representam um amplo espectro ideológico e partidário. 
Estas emendas foram comentadas, juntamente com aspectos mais amplos 	da 
questão indígena, no livreto " Os Indios podem viver: a Constituinte de-
ve assegurar este direito", elaborado pela assessoria do CIMI e distri-
buído aos constituintes (9). 

3 - A situação atual da votação do 19 turno da Constituinte. 

Ate o momento, foram votados pelo plenário da Constituinte em pri 
meiro turno, quatro dispositivos que se referem a direitos indígenas. U 
mais importante deles, aprovado com 399,votos,:determina a mineração em 
terras indígenas deve ser autorizada pelo Congresso Nacional, que . tem 
competência exclusiva para tanto. 

Foram também lançadas as bases para a definição das terras indíge 
nas a serem reconhecidas pelo Estado, melhorando muito a reda2ão do Pro-
jeto de Constituição, que fora reproduzida na emenda do Centrao. E reti-
rou-se da legislação indigenista o caráter incorpdrativista da Constitui 
ção em vigor. 

4 - Perspectivas na Constituinte. 

Embora os setores anti-indígenas na Constituinte não tenham logra 

8) L.c. p. 541 
9) Este livreto foi também enviado aos senhores Bispos, com o pedido 

que se somassem aos nossos esfor9os para sensibilizar os parlamen-
tares e comprameté-lus com o apolo às emendas favorãveis aos ín-
dios. 
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do uma articulação eficaz para sustar a aprovação das emendas 	favorã- 
veis aos índios, não há ainda elementos para afastar a possibilidade de 
que isso aconteça quando da votação do capítulo próprio, que e o intimo 
titulo sobre a Ordem Social. Os grupos econOmicos interessados na manu-
tenção do texto do deputado Bernardo Cabral são expressivos e deve-se es 
perar uma reação na medida em que se aproxime o instante'da votação do 
capítulo sobre os índios. 

Antecipando-se a esta possibilidade, constituintes comprometidos 
com a causa indígena estão tentando fazer das emendas favoráveis aos ín-
dios um acordo suprapartidário que lhes garanta a aprovação. Para isso 
e fundamental sensibilizar as lideranças partidárias, para que priorizem 
a questão indígena. 

Além disso, é preciso evitar que o capitulo sobre os índios seja 
votado em ocasiões de quorum reduzido, quando se arrisca não obter 	os 
280 votos necessários ã aprovação das emendas. 

Neste contexto a pressão oriunda das bases dos prOprios 	consti- 
tuintes e fundamental. De imensa valia serão iniciativas tomadas a par-
tir de nossas dioceses,yarOquias e comunidades, demonstrando aos cons-
tituintes que a causa indígena e a causa de toda a Igreja é de todos os 
brasileiros. Mensagens sue solicitam aos constituintes o voto para 	as 
emendas favoráveis aos indios, que estão identificadas no livreto "Os rn 

gai dios podem viver" pode ser uma das iniciativas tomadas pelas Igrejas lo-
\Peais. 

IV - SOLIDARIEDADE A IGREJA MISSIONARIA. 

"Com São Paulo podemos afirmar, especialmente neste ano da Consti-
tuinte, que,fomos "atribulados por todos os lados, mas não esmagados;pos 
tosem extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses; persegui= 
dos, mas não:abandonados; prostrados por terra, mas nao aniauilados"(10). 
Não-fomos vencidos pelos impasses nem aniquilados pelas calunias, 	não 
pela qualidade de trabalho que realizamos, que pesa pouco diante-dos in-
teresses respaldados por grande parte dos Meios de Comunicação, mas gra-
ças â.solidariedade que recebemos da Igreja e particularmente da CNBB e 
de setores comprometidos e aliados à "luta pela evangélica transformação 
da estrutura social injusta vigente no Brasil" (11). 

Solidariedade para os cristãos nãoé intromissão indevida em as-
suntos alheios, como nos acusaram. Sem a solidariedade interna e interna 
cional não teríamos nem como defender a:soberania do Pais e a conviven= 
cia pacifica de povos-nações diferentes no interior de um estado-nação. 
Solidariedade é expressão de fraternidade e do amor sem limites e 	sem 

• fronteiras. A solidariedade esta inserida no próprio ser da Igreja, des- 
de que no Verbo se fez carne e habitou entre nos" (12). Jesus 	assumiu 
radicalmente a condiád humana e e o ”solidarion ate as Ultimas conse-
quencias e ama ate o:extremo (13). A »Igreja, "sinal de uma nova presen- 
ça de Jesus... Ela prolonga-o e continua-o" (14) é chamada a viver 	de 
forma concreta, através dos tempos, a solidariedade de Jesus. 

Ao retomar a doutrina de "populorum Progressio" do Papa Paulo VI, 
João Paulo II diz em sua recente Encíclica "Sollicitudo Rei 	Sócialis" 
que "a questão social adquiriu uma dimensão mundial" e que por isso a so 

10) 2 Co 4,8s 
11) Campanha da Fraternidade 1988, Texto-Base n9 9 
12) Jo 1,14 	• 
13) cfr Jo 13,1 , 
14) Evangelii Nuntiandi n9 15 	.)0 • 
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lidariedade é um "dever" e uma "obrigação moral" (15). Todos reconhece-
mos que a questão da. terra'e a questao social número um, não s6 para os 
povos indígenas, mas para o Pais todo. A reforma agrária, o sub-solo, o 
solo urbano, a moradia, o êxodo rural e a migração são hoje os temas mais 
'candentes debatidos em todos os níveis. Em inúmeras romarias, atos pali 
cos, reuniões e greves pelo Brasil afora, o povo exige seus-direitos nes 
te campo e reivindica soluções urgentes. Segundo o Papa João Paulo 
através da solidariedade na questao social, o "outro" se torna "semelhan 
te" e "participante como nós, do banquete da vida, para o qual todos os 
homens são igualmente convidados por Deus" (16). E este o nosso 	desejo 
e nossa meta: fazer participar os povos indígenas junto com os lavrado-
res e operários e todos os outros marginalizados, do banquete da vida que 
o Brasil á capaz de oferecer não s6 aos ricos e latifundiários, mas tam- 
bámaos Lázaros sem terra e sem mesa (17). "A solidariedade dos 	pobres 
entre si", em nosso caso, dos povos indígenas, que sempre incentivamos, 
torna "presentes as próprias necessidades e os prOprios direitos perante 
a ineficacia e a corrupção dos poderes públicos (...) A 	solidariedade 
que nós propomos e caminho para paz" (18) 

Dou graças a Deus, aos irmãos e amigos, por todos os sinais de so 
lidariedade que recebi, como presidente do CIMI e bispo do Xingu, 	das 
mais diversas partes do País e do exterior, por ocasiao da campanha difa 
matOria contra o CIMI- e do suposto acidente automobilístico que sofri nã 
Ti-ansamázonica. Devo-lhes confessar, pelos dados que hoje tenho, que 	o 
acidente em que, no dia 16 de outubro de 1987,às 14:10,morreu o Padre xa 
veriano Salvatore Deiana e no.qual mais outro Padre, uma jovem mãe e eú 
ficamos gravemente feridos, foi realmente, ao que tudo indica, premedita 
do e bem planejado. Ate hoje nenhuma testemunha ocular foi ouvida, 	nem 
eu mesmo nem as _outras vítimas ou pessoas que presenciaram o desastre.Di 
go isso, não para suprir uma lacuna ainda existente em meu currículo, 5 
martírio, mas como alguém que ama a vida e na esperança de que o sacrifi 
cio da vida de Padre Salvatore, jovem missionário e reitor de nosso Semi 
nário Menor. em Altamira, não tenha sido em vão, e que esta denúncia pos= 
sa conter outros planos assassinos que estão sendo tramados contra as li 
deranças indígenas, contra os líderes do povo e contra os seus defensor 
res na Igreja. 

Posso também assegurar-lhes que a orquestração entre empresas mi-
neradoras, uma parte da classe política e da grande imprensa nao nos es- 
magou. Pelo Contrário, fez crescer a consciência e a unidade 	missiona- 
ria. Todos sentimos, como disse o Padre Antônio Vieira, em 1662, 	numa 
época portanto, em que ainda não existia o CIMI, que "tão grandes efei- 
tos não podem nascer senão de grandes causas. Se os cristãos 	perseguem 
os pregadores da fé, alguma grande causa tem para os perseguir" (19). 

Por ocasião de sua última viagem a Roma, o atual Presidente da Re 
pública presenteou o Santo Padre com um documento importante da história 
missionária, os Sermões do Padre Antônio Vieira. Exatamente estes 	Ser- 
mões mostram que a perseguição e a incompreensão do trabalho missionário 
junto aos índios é uma constante na relação entre Igreja e Estado deste 
continente. Sempre atuavam, no interior da Igreja, grupos que os gover-
nantes identificaram como insufladores e responsáveis pelo que chamavam 
de "rebeldia", responsáveis pela não-integração dos povos indígenas, por 
sua sobrevivência física e resistência cultural. Logo no início da con-
quista, nas Antilhas, foram os dominicanos; depois, do Grão-Pará, Mara-
nhão, ate o Rio Grande do Sul, foram os jesuítas. E hoje são os leigos, 

15) Sollicitudo Rei Socialis, n9 9 
16) Sollicitudo Rei Socialis, n9 39 
17) Sollicitudo Rei Socialis, n9 39 e Populorum Progressio n9 47 
18) Sollicitudo Rei Socialis, n9 39 
19) AntOnio Vieira, Sermões, tomo II, Sermão da Epifania, n9 IV 

WMGNPUPUM.1. 
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os missionários e missionarias de todas as ordens e congregações . reli-
giosas e;dioceses, articulados.no* CIMI, expulsos das terras do povo Ya-
nomami e Macuxi (Roraima), da terra dos Waimiri.- Atroari e dó vale do 
Javari (Amazonas), dos Maxacali (Minas Gerais),caluniados em sempre no-
vas versões pelos interesses do grande capital e seus representantesden 
tro do Orgão tutelar da administração Sarney. 

• • 
Descreve o Padre Vieira, em seu Sermão da Epifania de 1662, a ra 

zao que ate hoje continua sendo'a razão do Estado no trato das popula= 
çaes indígenas e na avaliação do trabalho missionário: "Querem que tra-
gamos os gentios a fé, e que os entreguemos a.  cobiça; - querem que tra-
'gamos as ovelhas ao rebanho, e que as entreguemos ao cutelo;"querem que 
tragamos os Magos a Cristo, e que os entreguemos a Herodes. E porque en 
_contramos esta sem-razão, nós somos os desarrazoados; porque resistimos 
a esta injustiça, nós somos os injustos; porque contradizemos esta im-
piedade, nOs somos os ímpios.(...) Querem que aos ministros do Evange-
lho pertença só" a cura das almas, e que a servidão e cativeiro dos cor-
pos seja dos ministros do Estado....Querer dividir estes caminhos'e es-
tes cuidados, e querer que não haja cuidado, nem haja caminho. Ainda que 
um destes caminhos areça s5 espiritual, e o outro temporal, ambos per- 
•tencem a Igreja e as chaves de São Pedro, porque por um abrem-se 	as 
portas do ceu, e por outro fecham-se as do inferno. 	Dividir as al 
.mas dos corpos 5 matar,*assim dividir estes dois cuidados .5 destruir. 
Por isso estio destruidas e desabitadas todas aquelas terras em tão pou 
cos anos; e de tantas e tão numerosas povoações, de que s5 ficaram oS 

:nomes, nao se vêem hoje mais que ruínas e cemitérios 	(20). 

• 
CONCLUSÃO. 

O que significa diante das ruínas e dos cemitérios anunciar 	a 
.Boa Nova da Vida óm plenitude? O compromisso evangélico exige atitudes 
e posturas corajosas e inequívocas. E há urgência. Os índios são amea-
.çados em sua sobrevivência e o trabalho missionário continua correndo 
risco, de ser estrangulado pelos inimigos dos indios e da Igreja. Insis-
timos novamente nas alianças étnicas, na união dos prOprios povos indí-
genas em nível regional, nacional e internacional. Ao mesmo tempo busca 
mos a aliança com outros segmentos da sociedade igualmente ameaçados em 
sua vida: os lavradores, os operários, os "sem terra" no campo e na ci- 
dade, os grupos negros e marginalizados. Cabe a Igreja lembrar-se 	de 
seu "potencial convocatório" para esta grande solidariedade 	nacional, 
como um serviço evangélico aos oprimidos. 

A Páscoa que celebramos nos recorda que das ruínas e da morte, 
pela graça de Deus, ressurge em Jesus a Vida plena e triunfa o Bem so-
bre o mal. "Nosso Senhor destroçou as portas da morte e venceu o poder 
das trevas. Demoliu as prisões do abismo e aniquilou as potências 	do 
mal" (21). A fé no Cristo Ressuscitado e o apoio e a solidariedade .dos 

• irmãos nos encorajam e motivam a prosseguir o caminho. 

Altamira, 03 de abril de 1988 
Páscoa da Ressurreição' 

+ Erwin Krautler 
Bispo_do.Xingu 

Presidente do ÇII:11• 

20) António Vieira, Sermões, tomo II, Sermão da Epifania,"n9 V. 
21) Liturgia das Horas, Oficio das Leituras, 

Responsório depois da Segunda Leitura do Sábado Santo. 
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Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil 
ASSEMBLEIA GERAL 

Itaici-SP., 13 a 22 de abril de 1988 

33A/26 AG (Sub) 

EM FAVOR DA CAUSA INDrGENA 

1 	 Face ã dramática situação dos povos indígenas do Brasil, nes 
vigília histórica dos 500 anos de Evangelização do Continente e 
promulgação de nova Constituição Brasileira, nas, bispos da Igre-
Catelica, reunidos na 26a Assembleia Geral, fazemos urgente apelo 
favor da causa indígena. 

Reivindicamos o direito de anunciar o Evangelho a 
povos, direito que cabe à Igreja de Jesus Cristo e que a 
a Legislação de nosso Pais tem'reconhecido secularmente. 

Protestamos energicamente contra e arbitrariedade 
do Governo que, recentemente, vem expulsando missionários 
indígenas ou impedindo-lhes o acesso ãs mesmas. 

Renovamos nossa confiança e apoio ã Igreja Missionária e ao 
Conselho Indigenista Missionário - CIMI - em seu árduo e abnegado 
serviço. 

Repudiamos as calúnias contra a Igreja Missionária e o Con- 
selho Indigenista Missionário 	CIMI -, movidas por Meios de Comuni- 
cação e grupos interessados no solo e sub-solo das áreas indígenas. 

Reafirmamos, por causa do Evangelho que valoriza e ilumina 
as diferentes culturas e em nome dos Direitos dos Povos, o posicio-
namento da nossa 24'? Assembleia Geral de 1986, contido na Declaração 
Pastoral "Por uma nova Ordem Constitucional" (n9 81 e 82), em favor 
dos direitos fundamentais dos povos indígenas: a alteridade 	cultu- 
ral, a auto-determinação e a terra prOpria e adequada dentro do Esta 
do Brasileiro. 

	

7 	 Esperamos a superação de toda política integracionista que 
marginaliza e desintegra as comunidades indígenas. Igualmente, rejei 
tamos a capciosa distinção entre índios "aculturados" e "não-acultu-
rados". 

	

8 	 Propomos, salvos o direito e o dever do Brasil de defender 
suas fronteiras, a total revisão do Projeto "Calha Norte", já em exe 
cução, enquanto ignora as aspirações dos povos indígenas, 	cooptã" 
suas lideranças e lesa gravemente seus direitos. 

	

9 	 Apelamos â consciência humana, ã responsabilidade política e 
ã própria fé cristã dos Constituintes, em favor dos dispositivos le-
gais que, na nova Constituição, deverão garantir a sobrevivencia com 
dignidade e a identidade dos povos indígenas em nosso Pais. 

	

.10 	 Convocamos as comunidades de nossas Igrejas para que, nesta 
hora decisiva, manifestem sua solidariedade a causa indígena e acom-
panhem com sua oração e ação missionária a sofrida caminhada destes 
povos irmãos. Nós amamos o Brasil e, exatamente, porque o amamos, de 
fendemos a legitima causa indígena. 
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assinatura e carimbo do operador 

0,2,f'ig  

FUNAI 
TELEX N.° - nRC/89-A51 

RÁDIO N.° 

hora da transmissão iniciais do operador n.° expedidor 	n.° aparelho 
	

data 

21 ARRIL 89 

Te. 	endereço do destinatário 

FRANCISCO CELMO ALENCAR 
MD. SUPEX 5" SNEF: - MANAUS/AM 

texto a transmitir SOL ENVIAR ESTA ASSESSORIA DETALHES PUSSiVEIS SOBRE I ENCONTRO 	GERAL 

INDÍGENAS AMAZÔNIA BRASILEIRA REALIZADO PERÍODO DE 17 A 21 CORRENTE NESSA 	CAPITAL 

NAZARENO SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 

PT 

POVOS 

SDS 

Bis. 5013 - 1181210 
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FRANCISCO CELMO ALENCAR 
SUEPX 5A.SUER 

NNNNO 
611344ÇNAT BR 
922188FNAI BR 

ASI/FL NAI 

N.ozq? 

Efe9 1 
	
e,y/ 

ti 
61134LFNAI BR 
922188FNAI BR 
922188FNAI BR 

01R k ›) W9lf00 

DE FUNAI/MANAUS NR 129 	25.04 	17:00 (NC) 

SR NAZARENO SUCUPIRA LIMA 
CHEFE ASI/FUNAI - BSB 

NR 197/GAB DE 25.04.89 PT RETELEX 086/ASI/BSB DE 21.04.89 VG INFO 
VOSSIA ENCONTRO FOI REALIZADO EM RECINTO FECHADO VG COM A PARTI-
CIPAÇA0 APENAS DE CONVIDADOS °T O MESMO FOI REALIZADO ENTRE OS // 
DIAS 17 A 21 DO MES EM CURSO VG NO CENTRO DE TREINAMENTO DA MAROM 
BA VG DE PROPRIEDADE DA IGREJA VG COM O °ATROCINIO DO CIMI/NORTE' 
VG FOIRN ET UNI DA REGIAO NORTE VG PARTICIPARAM DO ENCONTRO VG // 
REPRESENTANTES INDIGENAS DO ALTO SOLIMOES VG ALTO RIO NEGRO 	VG 
RORAIMA VG BAIXO AMAZONAS VG RONDONIA VG ACRE VG OIA°OQUE ET INDI 
GENAS REPRESENTANTES DO S PAISES QUE SE LIMITAM COM A AMAZONIA VG 
TAIS COMO PERU VG BOLIVIA ET COLOMBIA PT ULTIMO DIA DO ENCONTRO / 
HOUVE MANIFESTAÇOES EM VIA PUBLICA DIANTE SEDE ELETRONORTE ET PA-
LACIO DA JUSTIÇA VG EM QUE POLITICOS DO °C DO B ET INDIGENAS REPU 
DIARAM AS CONSTRUÇOES DE HIDROELETRICAS EM AREA INDIGENAS VG BEM 
COMO A MOROSIDADE DA JUSTIÇA BRASILEIRA NO CASO DO MASSACRE DO CA 
FACETE °T 
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Dor7de-cotovelo 

• 

Com problema de hiperteno o 
ainda cacique Mário Juruna foi 
levado ontem ao serviço médico do 
Ministério do Interior, onde vira e 
mexe aparece se queixando de algu-ma doença. 

Só que o médico plantonista não 
deve ter registrado o diagnóstico 
correto do mal que atacou o cacique. 

Ele está sofrendo mesmo é de uma 
crise de dor-de-cotovelo aguda desde 
que seu rival, o cacique Raoni, 
passou a conquistar fama planetá-
ria, pegando carona no roqueiro 
Sting. 

Juruna é conhecido só no Brasil, e 
olha lá. 

Indígenas não 
concordam com 

as colônias 
MANOEL LIMA 
Correspondente 

Manam — Os índios da Ama-
zefrikr brasileira repudiaram on-
tem em nota à Imprensa. a cria-
ção das colônias indígenas pelo 
DeCreto 94:945/:•:, por entende-
rem tjue com essa nova denomi-
nado as reservas Indígenas já 
existentes e não demarcadas te-
rão_fluas áreas diminuídas. O I 
Encontro Geral das Organiza-
ções Indígenas da Amazônia 
Brasileira, realizado durante os 
festejos do Dia do Indio em Ma-
naus, discutiu os problemas que 
at-ingem as comunidades 
indigenas da região. como a não 
demarcado das terras çonfor-

- mt tis interesses dos índios e a 
poslura da Funai "de querer de-
sdrticular e desestabilizar a lu-
ta-dos povos nativos da Amazó-
tia". 

Os índios Orlando Silva. pre-
sidente da Federação das Na-
ebe's•Indigenas. disse que o de-
creto que cria as colónias 
inegenas "é mais um golpe do 
gdverno contra os povos indíge-
nas do Brasil", e avisou que sua 
organização está estudando 
com juristas os direitos dos 
índios na nova Constituição 
"para entrarmos com uma 
ação contra o governo brasilei-
ro". Segundo o cacique José Se-
verino. da tribo Mantineri. de 
Sena Madureira. no Acre. na re-
gião já existem oito dessas coló-
nias "mas nenhuma delas teve 
suas áreas demarcadas pela 
Funai". 

PREOCUPAÇÃO 

Uma das preocupações dos 
-índios nos debates durante as 
comemorações do seu dia, não 
foi com festas nem exibições 

-para platéias, mas foi contra o 
que eles chamam de "a grande 
farsa que se faz fora do Brasil 
com o índio brasileiro". Orlan-
do Silva condenou a manipula-
ção a que são levados os índios 
pelos brancos, lembrando que a 
presença do cacique Raoni na 
Europa. "só serve para aumen-
tar ainda mais essa manipula-

„do criminosa”. 
Os índios também decidiram 

não aceitar o convite do prefeito 
de Manaus Arthur Virgílio Neto 
"para que apresentassem em 
praça pública a dança da Tu-
tandeira, um ritual sagrado dos 
índios Sataré-Maué. "Não pre-

-.cisamos que os branços elejam 
uma data para os índios, porque 
lodo dia é dia do índio. dia de lu-
ta. dia de sacrifício, dia de espe-
rança", disse  Orlando Silva, su-
gerindo que "quem quiser ver 
índio pintado. dançando e cheio 
de penas que visitem o Parque 
do Xingu. Nós não estamos aqui 
para fazer o branco sorrir. se  
impressionar com as nossas co-
memorações". 



No dia 19 de abril, data em 
que se comemora o Dia do Ín-
dio, o general Leónidas Pires 
Gonçalves, ministro do Exerci-
to,-afirmou à Comissão de Rela-
ções Exteriores da Câmara dos 
Deputados que "a cultura dos 
índios não é respeitável", e que 
por isso mesmo "veria com 
bons olhos" integrá-los ao País. 
A declaração ocorreu no mesmo 
momento em que o yanomami 
Davi Kopenawa era homena-
geado pelo Congresso Nacional 
por ter recebido o Prêmio Glo-
bal 500 das Nações Unidas. 

Apesar da gravidade das 
palavras do general, extrema-
mente preconceituosas, elas 
não devem ser vistas como nov 
vidade no panorama da  política 
indigenista 	Goterno, moni- 
torada pela Secretarie  
sessoramento da Defesa N acio-
nal (Saden). Antes, eles confir-
mam o que já se sabia: apesar 

a nova Constituição garan-
ir às nações indígenas o direito 

à sua identidade étnico-
cultural, o Governo insiste em 
promover a integração forçada 
desses povos, com medidas que 
os obrigam a se transformar em 
mão-de-obra no mercado regio-
nal ou a alienar os recursos na-
turais existentes em suas 
terras. 

Os casos dos povos indíge-
nas que habitam a região cha-
mada "Cabeça de Cachorro", 
no alto rio Negro-Amazonas, 
em Roraima, e dos que vivem 
no Acre e sul do Amazonas, 
ilustram bem o integracionis-
mo e o militarismo do indige-
nismo oficial. Através de três 
portariasinterministeriais, pu-
blicadas nos dias 6 e 7 de março 

daltimo no Diário Oficial da 
wijnião, 25,809 das terras indí-

genas na "Cabeça do Cachor-
ro" foram demarcadas como co-
lônias indígenas, 60,04% como 
florestas nacionais e apenas 
2,43% como áreas indígenas; 
11,73% daquelas terras, reco-
nhecidamente indígenas, não 
foram sequer declaradas como 
de ocupação indígena. 

Por determinação da Sa-
den, como no caso do Alto Rio 
Negro, os yanomami tiveram o 
seu território retalhado em 19 
áreas descontínuas, um parque 
nacional e duas florestas nacio-
nais através da portaria inter-
ministerial 250 publicada no 
Diário Oficial da União no dia 
21 de novembro do ano passa-
do. Setenta por cento do territó-
rio tradicional yanomami fica-
ram de fora de qualquer tipo de 

Antônio Brand 
demarcação. Foi a solução en-
contrada pelo Governo para li-
berar grande parte da área in-
dígena para interesses de em-
presas de mineração, madeirei-
ras e garimpeiros. 

Dois meses antes, o Grupo 
de Trabalho Interministerial 
(GTI), encarregado de exami-
nar as propostas de demarcação 
de terras indígenas, do qual a 
Saden ilegalmente faz parte, 
havia aprovado, à revelia das 
lideranças indígenas presentes, 
a criação de 19 áreas e colônias 
indígenas no sul do Amazonas 
e no Acre. As áreas são todas lo-
calizadas na região abrangida 
pelo Programa de Proteção ao 
Meio Ambiente e as Comunida-
des Indígenas (PMACI), coorde-
nado pela Saden. 

A inconstitucionalidade de 
tais atos salta aos olhos. Ao 
criar as colônias indígenas, o 
Governo distinw os índios en-
tre aculturados e nAn- 

rados. Ora, suprimiu-se 
o novo texto constitucional, 

pela pressão exercida por cente-
nas de lideranças indígenas du-
rante a Constituinte,o caráter 

1 

 integracionista presente em 
Constituições anteriores. De - 
acordo com a nova Carta, cabe 

(

ao Governo protegerR7 	os novos  
indígenas, a Tprrespeitar a  
organização social, os usos, cos: 
tumes, línguas , crenças, tradi-
ções e demais bens desses 
povos. 
igualmente inconstitucio- 
nal é a  criação de florestas na-
cionais e parques nacionais em 
terras indígena. Comprovado 
o caráter indígena das terras, a 
Constituição manda Que elas 
sejam demarcadas como área 
indígena excluindo Qualquer 
outra -figura jurídica. As flores-
tas nacionais destinam-se à 
produção de madeira, proteção 
de mananciais, etc, com finali-
dades inclusives econômicas. O 
objetivo comercial que as afeta 
indica a impossibilidade de se 
substituir a figura de área indí-
gena pela de floresta nacional. 

Quanto ao parque nacional, 
a legislação florestal proíbe 
qualquer forma de exploração 
dos recursos naturais neles 
existentes. Dessa maneira, é 
incompatível a destinação dos 
parques com usufruto que os ín-
dios devem ter sobre as rique-
zas de suas terras. Mostra de 
que o Governo não pretende al-
terar sua política para com os 
povos indígenas foi o depoimen-
to do general-de-divisão Ru-
bens Bayma Dennys, chefe da 

C/41/ 
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Casa Militar da Presidência da 
República, à Comissão de De-
senvolvimento Urbano, Inte-
rior e índio da Câmara dos De-
putados no dia 26 deste mês. 
Em todo o seu depoimento, o ge-
neral insistiu na tese de índios 
aculturados e índios não-
aculturados, fazendo vista gros-
sa ao que determina a Consti-
tuição Federal. 

Existe ainda o lado mais 
cruel e visível do não cumpri-
mento da Constituição e outros 
preceitos legais.  por parte do 
Governo. Na 278  Assembléia 
Geral da CNBB, realizada de 5 
a 14 de abril em Itaici (SP), o 
presidente do Cimi e bispo da 
Prelazia do Xingu, dom Erwin 

lembrou osjeluE.-
sinãtos de índios registrados no  
decorrer de 1988.  

Os casos mais graves foram 
o massacre dos 14 tikuna no Al-
to Rio Solimões, Amazonas, e 
os assassinatos constantes de 
yanomami promovidõs pelos 50 
mil garimpeiros que invadiram 
suas terras. No dia 20 de março,  
passado completou-se um ano 
de massacre dos tikuna, e ne-
nhum dos envolvidos no caso 
encontra-se preso. 

Quanto aos garimpeiros, 
eles agora ameaçam os yano-
mami que vivem na Venezuela, 
conforme denúncia de deputado 
daquele país, Fernando Girón. 
Apesar de tantas promessas -do 
Governo, inclusive do presiden-
te Sarney', chamado por isso 
mesmo de mentiroso pelo yano-
mami Davi Yanomami, o gene-
ral Leónidas Pires Gonçalves 
afirmou que os garimpeiros não 
serão retirados do território in-
dígena. O general Bayma 
Dennys responsabiliza os em-
presários do garimpo pela inva-
são, quando, de fato, o próprio 
Governo permitiu que isso ocor-
resse. Nem mesmo as unidades 
milit. :-es do Projeto Calha Nor-
te foram capazes de garantir o 
território yanomami livre de 
qualquer invasor. 

Enquanto o Governo igno-
rar os dispositivos legais e 
constitucionais, a violência 
continuará sendo um constan-
te ara os povos in enas do  
IL3rasL, Não basta ter os direitos 
garantidos no papel; é preciso 
dar-lhes vida. O que o Governo 
se recusa a fazer. Os fatos mos-
tram isso. 

E Antônio Brand é secretário 
do Conselho Indigenista Mis- 
sionário (Cimi) 

Indigenismo oficial 
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Representantes de 23 nações indígenas da Amazônia brasileira 
fazem a sua 1 Assembléia Geral para definir os rumos da luta 

Todos os 
grupos de tra-
balho aponta-
ram alguns 
problemas co-
muns, entre os 
quais as pres-
sões que a Fu-
nai exerce so- 
bre as liderara 	Passeata no centro de Manaus encerra o encontro 
ças e suas orga- 	 dos índios da Amazónia 

terra. Estamos lá muito antes de in-
ventarem o Calha Norte". 

"Que organizações nós temos?" 
Esta pergunta foi feita em 1986, 

durante o encontro de lideranças in-
dígenas realizado no município de 
Itaçoatiara — AM. Naquela ocasião, 
conforme lembra Manoel Moura, os 
índios chegaram à conclusão de que 
não estavam suficientemente orga-
nizados e estabeleceram o período de 
três meses para iniciarem uma arti-
culação entre os diversos povos da 
região. Este primeiro passo, no en-
tantoa levou três anos para se 
concretizar. 
• "Em 1986, no encontro do mês de 

julho, foi discutido muito profunda- 

A criação de uma comissão para 
articulação permanente entre 

as organizações indígenas da Bacia 
Amazônica foi uma das decisões 
mais importantes da I Assembléia 
Geral das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira. A assem-
bléia foi aberta no dia 17 de abril, 
era Manaus (AM), e terminou na 
tarde do dia 21, com um ato público 
de protesto contra a violência no cen-
tro da cidade. 

Enquanto outras instituições se 
preocupavam em promover festas 
para comemorar a Semana do Indio, 
52 lideranças indígenas de 19 orga-
nizações, representando 23 nações 
ti do Alto Rio Negro, Alto Médio So-
limões, Baixo Amazonas, Acre, Ron-
dônia, Roraima e Amapá, preferi-
ram promover um encontro para dis-
cutir os passos que deverão ser dados 
para garantir os seus direitos. Foi a 
primeira vez, desde a promulgação 
da nova Constituição brasileira, que 
as lideranças indígenas da Região 
Amazônica se reuniram para definir 
rumos para suas lutas. 

Desde o início de abril, uma co-
missão provisória, eleita em outubro 
do ano passado, na I Assembléia In-
anir -aná para Subsistência, especifica- 

RIIII
e para coordenar e organizar a 

raibléia Geral, reunia-se cm Ma-
naus. Os trabalhos foram abertos pe-
lo presidente da  União das Nações 
Indígenas/Amazonas. o Tukano Ma-
noel Aloura em solenidade que con-
tou com a presença do prefeito da ca-
pital, Arthur Virgílio Neto, do 
Partido Socialista Brasileiro. 

Nos dias se-
guintes foram 
levantados os 
problemas que 
as organizações 
enfrentam jun-
to com os povos 
de cada região. 

Furtai 

4,ões. Para o líder Tikuna Alírio 
àtts de Morais, a Funai deveria 

aextinta; "porque ela deveria aju-
dar o índio e, em vez disso, só fica do 
lado dos que perseguem e matam os 
índios". Esta opinião foi defendida 
pela maioria dos líderes presentes, 
que também acusaram a agência in-
digenista oficial de semear divisões 
internas entre suas organizações e 
comunidades. 

Outro problema levantado foi a 
não demarcação das terras indíge-
nas, de acordo com suas reivindica-
ções. No Alto Rio Negro e nas de-
mais áreas de abrangência do Proje-
to Calha Norte estão sendo demarca-
das "colônias indígenas", medidas  

mente a questão das organizações in-
dígenas da Amazônia brasileira e foi 
decidido aue deveria ser forinado 
uma coordenadoria para a Bacia 
Amazônica. Mas o problema é tão 
grande que nós não conseguimos fa-
zer em três meses como foi decidido. 
Com  o passar do tempo, os indígenas 
não ficaram parados. Fizeram uma 
articulação nas bases para conscien-
tizar os povos que vivem nos igara-
pés, nas margens dos rios, nos lagos 
e em diversos lugares onde eles se 
encontram. Havia muita dificuldade 
de transporte e de comunicação para 
terem contato com as outras nações e 
terem uma articulação legal dentro 
das comunidades indígenas", relata 
Moura. 

Ele ressalta ainda que a decisão 
da assembléia de eleger uma comis-
são para promover uma articulação 
permanente das organizações indí-
genas é da mais alta importância, 
"até para evitar a manipulação da 
Funai, dos militares e dos grandes 
grupos econômicos". 

A comissão a que se refere o coor-
denador da UNI/AM é formada pelos 
índios  Aljain Me*des de Morais (Or-
ganização Geral elos Professores Tr-
auma Bilíngües do Alto Solimões), 
Manoel Moura (UNI/AM),  Pedra 
Mendes Gabriel (Conselho Geral da 
Tribo Ticuns) e Sebastião Duarte 
(ACITRUT). A comissão, que terá 
um mandato de quatro anos, ficará 
sediada em Manaus. 

Outra decisão da assembléia foi 
estabelecer assembléias por região, 
que serão realizadas no decorrer des-
te ano e até o mês de abril do próxi-
mo ano, também em Manaus e, con-
forme ficou determinado, "serão to-
talmente organizadas pelos índios, 
sem interferência da Igreja, Funai 
ou outro órgão qualquer". 

Repúdio à violência 
O encerramento da I Assembléia 

Geral das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira aconteceu 
na tarde do dia 21, com um ato públi-
co no centro de Manaus contra a vio-
lência. O massacre dos Tikuna, ocor-
rido no final de março de 1988 — sem 
que as autoridades tenham tomado 
quaisquer providências para pren-
der os suspeitos — e as conseqüên-
cias desastrosas da abertura das 
comportas da hidrelétrica de Haiti-
na para os moradores do rio Uatu-
mã, foram os principais motivos do 
ato público. 

Na ocasião, o coordenador regio-
nal da LTNI/AM, Manoel Moura, 
repudiou com veemência as declara-
ções do ministro do Exército, general 
Leônidas Pires Gonçalves, que dois 
dias antes havia classificado a cultu-
ra indígena de "baixa e não respeitá-
vel". Segundo declarou Moura, 'o 
ministro do Exército não entende na-
da da cultura indígena. A intenção 
dele é militarizar os índios e toda a 
população da Amazônia". Moura sa-
lientou que o general deveria reco-
nhecer que "quem paga para ele fi-
car sentado na cadeira de ministro 
são os pequenos produdores, os tra-
balhadores rurais e es índios com o 
seu trabalho". E o acusou de estar 
fazendo "propaganda de genocídio e 
etnocídio, incentivando a violência 
contra os povos indígenai". (J. 
Itoshah). 

* Povos representados no encontro: Ro-
raima: Makuxi, Wapixana; Acre: Yawa-
nawri, Apurini, Kaxinawá e Manchine-
ri; Amapá: Karipuna; Rondônia: Kari-
[lana, Surtir, Cinta Larga e Oro Wari; 
Amazonas: Tikuna, Karabeba, Sateré 
Maué, Werikena, Tukano, Baré, Aràra, 
Dessana. Tariana, Pira Tapuia, .Mundu-
ruku e Wanana. 

que contrariam a' Constituição. O 
Tukano Sebastião Duarte, represen-
tante da ACITRUT (Associação das 
Comunidades Indígenas de Taracuá, 
Rio Uapés e Tiquié), define a atitude 
do Governo como "irresponsável", 
pois não considera o fato de que "nós 
vivemos há muito tempo naquela 
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Dequem parte a ajuda 
Na discriminação das entidades 

que dão apoio d CNBB, a Secreta-
ria-Oeral do Conselho de Segurança 
Nacional as divide nas seguintes ca-
tegorias: "Entidades religiosas que 
impulsionam as atividades sócio- 

Federação de Órgãos para Assistên-
cia Social e Educacional (FASE); Movi-
mento Animação dos Cristãos no Meio 
Rural (ACR); Movimento pela Liberta-
ção dos Presos do Araguaia (MLPA); Mo-
vimento Sindical (Pastorais Operárias, 
Pastorais de Periferia, Ação Católica 
Operária (ACO), Frente Nacional do 
Trabalho (FNT), Associação de Mães e 

Serviço Nacional Justiça e Não-
Violência (SNJNV); União das Nações 
Indígenas (UNI); Universidade Meto-
dista de Piracicaba/SP (UNIMEP); Con-
federação Brasileira de Trabalhadores 
Cristãos; Centro de Relexão e Docu-
mentação (CRD); Sociedade de Defesa 
dos Direitos Humanos (SDDH); Centro 
de Pastoral Vergueiro (CPV); Centro 
Ecumênico de Serviço á Evangelização 
e Educação Popular (CESEP); Centro 
Ecumênico de Documentação e Infor-
mações (CEDI); Movimentos Comuni-
tários; Centro de Educação e Cultura 
Popular (CECUP); Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos (CDDH); Asso-
ciações de Bairros; Associação de Edu- 

Entidades 

políticas da CNBB"; "Organizações 
leigas que apóiam as atividades só-
cio-politicas do clero progressista"; 
"Entidades estrangeiras que colabo-
ram, financeiramente, com a Igreja 
Católica e com entidades religiosas 

Entidades religiosas 
Amigos de Bairros, Movimento do Custo 
de Vida. Vários Sindicatos Rurais, etc.); 
Conselho Indigenista Missionário 
(CMI); Centro de Estudos e Ação Social 
(CEAS); Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (!BASE); Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento ((BRA-
DES); Instituto de Pastorais; Movimento 
de Educação Base (MEB); Comissão 

As organizações leigas 
cação Católica do Brasil (AEC); Asso-
ciação Paulista de Solidariedade no 
Desemprego; Centro de Trabalho Indi-
genista (CTI); Centro de Estudos "Noel 
Nutels"; Comunidade Universitária de 
Base (CUB); Comitê de Defesa dos Di-
reitos Humanos para os Países do Cone 
Sul (CLAMOR); Centro de Orientação 
Missionária (COM); Centro de Estudos 
da Cultura Contemporânea (CEDEC); 
Centro de Ação Comunitária (CEDAC); 
Comitê Santo Dias da Silva; Centro de 
Pesquisas e Estudos sobre a História da 
Igreja no Brasil (CEPEHIB ou CEHI-
LA); Centro de Evangelização e Cate-
quese (CECA); Centro de Estudos Bíbli-
cos (CEEI); Centro de Estudos Políticos 

e leigas a eia ligadas"; e "Organiza-
ções externas que apóiam, politica-
mente, o clero progressista". 

Segue a relação das diversas en-
tidades e organizações. 

Pastoral da Terra (CPT); Comissão Par-
toral dos Direitos Humanos; Comissão 
Pastoral de Justiça e Paz (CJP); Outras 
Pastorais em curso: Universitária; Indi-
gena; de Orientação Política; das Fave-
las; dos Cortiços; da Empregada Domés-
tica; da Juventude; dos Pescadores; da 
Família; das Prostitutas; do Negro; dos 
Migrantes e dos Bóias-Frias; da Saúde; 
sobre o Controle da Natalidade. 

e SoCiais do ABC (CEPS); Instituto 
Paulista de Promoção Humana (IPPH); 
Instituto de Ação Cultural (IDAC;; Ins-
tituto Nordestino de Educação e Cul;u-
ra; Movimento dos Agricultores Sem-
Terra do Oeste do Paraná (MASTRO); 
Movimento Familiar Cristão (MFC); 
Missão Evangélica Caluá; Movimento 
de Ação Comunitária (MOC); Movimen-
to Comunitário "Vila Remo" (MCVR); 
Movimento de Justiça e Direitos Hu-
manos; Operação Anchleta (OPAN); 
Relações Educacionais do Trabalho 
(RENOV); Sono-Viso do Brasil; Socie-
dade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos (SPDDH); Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem-Terra. 

estrangeiras de apoio financeiro 
ALEMANHA 

Bischõfliches Aktion Adveniat (AD-
VENIAT); Aktion Gegen Hunger und 
Krankheite in der Weit Bischigliches 
Hisfswerk Misereor E. V. (MISEREOR); 
Kirche in Not Osterpriesterhilfe E. V. 
(KIRCHE IN NOR); Missionszentrale 
der Franziskaner; Brot für Die Welt; 
Zentraistelle für Entwicklunshilfe E. V.; 
Erbistum Min; Provincialat Armen 
Schulschwestern V. Ul. Fr.; Lateittamé-
rica Zentrum E. V. 
BÉLGICA 

Broderlijk Delen, Errtraide et Fra- 
ternité. 
CANADÁ 

Developpement et Paix. 
DINAMARCA 

Folkekirkens Nodhjaelp. 
ESPANHA 

Ayuda a la lglesia Necesitada. 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Northern California war Tax Reais-
tense; Catholic Reflief Services; Natio-
nal Conferense of Catholic Bischops (Se-
cretariai for Latin American); Oficina de 
A ssessorarnento y Administracion de 
Prosectos Ecumenicos Latino Ameri-
canos. 

FRANÇA 

Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Developpment (CCFD), CEFAL 
HOLANDA 

I nterkerkelijke CoOrdinatie Comia-
sie Ontwikkelingsprojecten (ICCO); Ka-
tholieke Organisatie voor Medefinancie-
ring van Ontwikkelings Programma's 
(CEBEMO); Mensen in Nod; Adviesko-
missie Missioneire Aktiviteiten (AMA); 
Novib; Algemeen Diakonaal Bureau;  

Acion Ecumenica de Solidaridad con la 
America Latina (Solidaridad); Terre des 
Ilommes; Missie Verkeersmiddeien Ak-
tie (VIVA); Bischoppelijke Vestenaktie 
Nederland; Memisa; Comissie Justia et 
Paix Nederland. 
INGLATERRA 

Oxfam, Christian Aid. 
IRLANDA 

The Catholic Agency for 
velopment (TROCAIRE). 
ITÁLIA 

Instituto por le Opere di Religione, 
Movimento Lalci per L'America Latina. 
SUÍÇA 

Council of Churches; Acdón 
Cuaresmal de los Católicos en Suiza; Lu-
teran World Federation; International 
Catholic Migratiun Cornission; Caritas 
Suiça; Centre D'Etudies et Information 
Sindicalisme. 

World De- 

Organizações externas de apoio político 
Anistia Internacional; Comité Eclesiásti-
co da América Latina (CE/AL); Centro 
Regional de Informação Ecumênica 
(Crie); Centro de Estudos do Desenvolvi-
mento na América Latina; Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI); Confederação 
Latino-Americana de Religiosos (Ciar); 
Conferência de Igrejas do Caribe; Centro 
de Educación e Cultura Obrera (Ceco); 
Comitê de Defesa dos Direitos Humanos 
para os Falses do Cone Sul Marno*  

Conselho Latino-Americano de Igrejas 
(Ciai); Conferência Episcopal Paraguaia 
(CEP); Conferência dos Bispos Norte-
Americanos; Comitê Episcopal França-
América Latina (Cefal); Federação In-
ternacional dos Movimentos de Adultos 
Rurais Católicos (Firmac); Instituto 
Ecumênico para o Desenvolvimento dos 
Povos (Inddep); Informations Catholi-
ques Internacionales (ICI); IN-Formes 
Cultura e Educação Popular; Instituto  

I nteramericano de Direitos Humanos 
(IIDH); Juventude Católica Estudantil 
Internacional (Jeci); Movimento Mun-
dial de Trabalhadores Cristãos (MMTC); 
Movimento Internacional de Reconcilia-
ção (MIR); Serviço Alemão de Coopera-
ção Técnica e Social (DED); Secretaria-
do Latino-Americano Fax Romana 
(Miee-Jeci); Serviço de Educación Popu-
lar da Venezuela; e Serviço Paz e Justiça 
na América Latina (Serpaj/AL). 

11.4 
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VIOLÊNCIA NO CAMPO  

  

O 

No dia 23 de outubro próximo passado, Nativo da Nati 
vidade, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carmo 
do Rio Verde, Goiás, foi morto em frente à sede do seu Sindicato. 
Como ele, centenas de lideranças camponesas tem sido assassinadas 
nessesúltimos anos e o mais alarmante e o número crescente 	des 
ses crimes e sua impunidade. Nos últimos 05 anos foram 	registra 
dos 241 casos de assassinatos de líderes sindicais e de pessoas di 
retamente ligadas a eles, sendo que, apenas no curto período 	de 
janeiro a outubro de 1985,142 camponeses foram brutalmente assas 
sinados, o que significa um aumento assustador da violencia 	no 
,campo. 

Isso sem falar nos casos de torturas, ameaças, 	pri 
sOes, queimas de casas e lavouras. 

Os Estados que mais se destacam em termos de 	agre.s 
soes aos camponeses são: Minas Gerais, Maranhão, Pará, 	Pernambu 
co, Bahia e Goiás. 

Constatamos que a violencia no campo aumenta a cada 
dia e que o problema se torna ainda mais grave dada a impunidade 
dos criminosos, pois e raro o caso em que as 	responsabilidades 
são apuradas. 

Os índios também são vítimas das mais variadas formas 
de agressões e alem de serem espancados, ameaçados, 	intimidados 
de terem suas terras invadidas, tem visto, também, suas 	lideran 
ças assassinadas. 

A Campanha Contra a Violência no Campo, que se inicia 
hoje, tem como objetivo denunciar esse desrespeito, essa atrocida 
de contra o homem do campo, chamar a atenção das autoridades, das 
lideranças políticas e do povo em geral, para a luta legítima 	e 
justa do trabalhador rural e exigir do poder público a 	apuração 
de todos os crimes cometidos contra camponeses e índios e a puni 
çao dos responsáveis para acabar de uma vez por todas a escalada 
da violencia no campo. 

Brasília, 27 de novembro de 1985 

Campanha Nacional pela Reforma Agrária, (CONTAG, CNBB, 
CPT, CIMI, - ABRA e IBASE), Movimento dos Trabalhadores dos Sem Ter 
ra, CONCLAT, CUT, CPO, FASE, IECLB, INESC e a Diocese de Goiás. 

IN 
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ASSASSINATOS NO CAMPO 

(Por mês)  

JANEIRO A OUTUBRO DE 1985  

JANEIRO 
11 

FEVEREIRO 
04 

MARÇO 
09 

ABRIL 
12 

MAIO 
14 

JUNHO 
16 

JULHO 
17 

AGOSTO 
10 

SETEMBRO 
16 

OUTUBRO 
33 

TOTAL 
142 

 

Fontes: O Trabalhador Rural - Informativo CONTAG - Ano VII n2  36 

outubro-novembro/1985. 

Documento CPT - "A Violencia contra os Trabalhadores 	Ru 

rais" - Brasilia - 10 de novembro de 1985. 

Documento CIMI - "Campanha contra a Violencia no Campo" 

Brasilia - 27 de novembro de 1985. 
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ASSASSINATOS NO CAMPO 

(POR ESTADO) 

JANEIRO A OUTUBRO DE 1985  

MINAS GERAIS 25 

MARANHÃO 19 

PARÁ 50 

PERNAMBUCO 11 

BAHIA 08 

GOIÁS 09 

CEARÁ 06 

PARANÁ 05 

MATO GROSSO 02 

RONDÔNIA 03 

MATO GROSSO DO SUL 02 

AMAZONAS 02 

TOTAL 142 

Fontes: O TRABALHADOR RURAL - INFORMATIVO CONTAG ANO VII 
Nº 36, OUTUBRO/NOVEMBRO/85 

DOCUMENTO CPT - "A VIOLÊNCIA CONTRA OS TRABALHA-
DORES RURAIS" - Brasília, 10 de novembro 1985 

DOCUMENTO CIMI - "CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA NO 
CAMPO" - Brasília, 27 de novembro de 1985 



ASSASSINATOS DE LIDERANÇAS INDÍGENAS  

(DE 1978 a 1985) 

1978 01 

1979 01 

1980 09 

1981 02 

1982 03 

1983 05 

1984 01 

1985 02 

TOTAL 24 

Observação: Em 1985, foram assassinados 
também a Irmã Cleusa Caroli 
na Rody Coelho e o 	Padre 
Ezechielle Ramim por assumi 
rem a defesa dos índios 	e 
dos trabalhadores 	rurais 
sem terra. 

, 
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ASSASSINATOS DE 

PESSOAS DIRETAMENTE LIGADAS À AÇÃO NO CAMPO EM 1985  

ABRIL - Irmã Adelaide Molinari 

- Irmã Cleusa Carolina Rody Coelho 

Pará 

JULHO - Padre Ezequiel Ramim Mato Grosso 

OUTUBRO - Imenia Mendes 	- Advogada do 
STR de Patrocínio Minas Gerais 

Fontes: DOCUMENTO CPT - "A VIOLÊNCIA CONTRA OS TRABALHADORES RURAIS" 
Brasília, 10 de novembro de 1985 

O TRABALHADOR RURAL - INFORMATIVO CONTAG ANO VII Nº 36 
Outubro/Novembro/85 

O DOCUMENTO CIMI "CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO" 

Brasília, 27 de novembro de 1985 
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Relação dor assassinatos ocorridos em 1985 

4 - Outubro/Novembro — 85 
	 O TRABALHADOR RURAL 

A violência na Nova República 

JANEIRO -- Armando 
Oliveira da Silva, posseiro da 
Gleba CIDAPAR. município de 
Vizeu. Pará:"— Antônio Cirilo, 
posseiro da área Agroceres, 
município de Turiaçu, Mara-
nhão. 

FEVEREIRO — José Gomes 
da Silva, posseiro. município de 
Capelinha, Minas Gerais. —
Deodato Paixão" de Oliveira. 
município de São José do Egito. 
Pernambuco. — José Alexandre, 
assassinado no povoado de 
Morada Nova, Município de 
Santa Helena. em razão de con-
flito de terras em Turiaçu. 
Maranhão. — Raimundo de 
Jesus Vieira. município de 
Iracema. Minas Gerais. 

MARÇO — Valdir Ferreira 
da Rocha, posseiro da BR-3114, 
município de Pontes Lacerda. 
Mato Grosso. — Antonio Au-
reliano da Costa. São ,kisé da 
Coroa Grande. Pernambuco. —
Eli Braga. trabalhador da co-
munidade Serra Grande, mu-
nicípio de Tamarandiba. Vale do 
Jequitinhonha. Minas Gerais. —
Alceu Ribeiro e aisé Felix, pos-
seiros. município de Malacaxeta., 
Minas Gerais. 

ABRIL -- Sebastião Gomes 
Pereira, posseiro. município de 
Malacaxeta. Minas Gerais. —
Moacir da Silva, assalariado. 
município de São Francisco, 
Minas Gerais. -- Irmã Adelaide 
Molinari e baleado o delegado 
sindical 	Deicídio 	Ferreira. 
município de Marabá, Pará. 

MAIO 	Minalvo Pereira da 
Silva e Durvalino Soares dos 
Santos. posseiros do Córrego 
Gravata, município de Portei; 
rinha. Minas Gerais. 	Pedro 
Gomes Gonçalves da Silva. 
delegado sindical do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, de 
Mararial, Pernambuco. —
Manoel Pereira de Moraes. 
Francisco Pereira de Moraes. e 
Ducecleide Resplande da Silva, 
entre varios trabalhadores não: 
identificados, chacinados na 
Fazenda Surubin, loc,lidade Rio 
Vermelho, Município de Xin-
guara. Pará'. — Geraldo Sebas-
tião de Oliveira. assalariado de 
Gamam. Bahia, — Francisco 
Hilário da Silva, município de 
Escada. Pernambuco. 

JUNHO — Jose Rodrigues 
dos Santos, localidade Senta 
Maria. Município de Rosário. 
Maranhão. — Otávio Ferreira  

Junior. posseiro do povoado de 
Pau D'Arco, município de 
Arapoema. Goiás. — Luis Carlos 
1' .1-eira de Souza. ame Gonçalves 
de Souza. João Evangelista 
Vilarinho. Francisco Pereira Al-
ves e Valdemar Alves de Al-
meida, entre vários trabalha-
dores assassinados na Fazenda 
Ubá. município de São João do 
Araguia. Pará. — Valentim e 
Jose, ambos posseiros do po-
voado Arapari. Fazenda Falsa, 
município de Santa Luzia, 
Maranhão, — .bsê Pereira da 
Silva, líder sindical de Sio 
Domingos. município de São 
João do Araguaia, Pará. —
Francisco Sousa, povoado Maria 
Preta, município de Colinas, . 
Maranhão. 

JULHO — José Cardoso 
Filho, José Mineiro, João Batista 
Alves dos Santos e Raimundo 
Osmar Alves dos Santos. Fazen-
da Sarampo. município de 
Canavieiras. Bahia. -- Abílio 
Muniz. posseiro de Codó. 
Maranhão. — Francisco Alves 
Pereira. Fazenda dos Donato. 
município de. Coluna. Minas 
Gerais.. -- Domingos Gomes de 
Melo, posseiro do município de 
Timbiras. Maranhão. 
— Antonio Feliciano Gouveia. 
município de Amaraji. Pernam-
buco. 

AGOSTO — 02 — Francis-
co Prata. município de Car-
bonita. Minas Gerais. 5 -- Aris-
ton Alves dos Santos. delegado 
sindical de Colônia Renascimen-
to. Paragominas. Pará. 11 — 
Isaías, posseiro do município 
de Canapolis. Bahia. — Pe. 
,Ezechielle Ramin. e também o 
delegado sindical do STR. de 
Cacoal, Adilio de Souza. gleba 
Catuva. Cacoal. Rondônia. —
Gonçalo Ferreira Souza Cam-
pos, posseiros de Lago da Pe-
dra, Maranhão. 13 — Zacarias 
J-isé dos Santos, posseiro de 
Marcionílio Souza. Bahia. — 15 
— Oscar Varejiano Badaró, 
município de Cipotãnea. Minas 
Gerais. 17 — Dirceu Francisco 
Pereira, município tie Limoeiro. 
Pernambuco. 21 — José Ribamar 
Sousa. delegado sindical do 
povoado de Maguari. município 
de Monção. Maranhão. 

SETEMBRO — 02 — Evan-
duir Pereira da Silva. Pres. do 
STR de Aliança. Pernambuco. 
05 — Manoel Ferreira de Souza 
e Domingos Abreu. posseiros da 

Fazenda Caximbo. município de 
Coroatá. Maranhão. 16 — Sal-
vador Alves dos Santos. KM O — 
PA-70. Paragominas. Pará. 17 —
Antonio Ferreira da Silva. de-
legado sindical de Brejo do 
Arapari. município de Santa 
Luzia, Maranhão. -- Antonio 
Inácio. do povoado Maria. morto 
na Fazenda Aparecida, muni-
cípio de Santa Luzia. Mara-
nhão. IS — .kisé Luis Moraes, 
trabalhador do povoado Bosque 
de Bolônia, municipio de Cajari. 
Maranhão. 24 — Antonio Pedro. 
paaaeiro do município de Co-
roatá . Maranhão. 27 — João 
Teodoro Rodrigues. município 
de Abatia. Paraná. também 
baleados sua esposa e um filho 
menor. 

OUTUBRO 	Antenor 
Sena de Freitas e Francisco. pos-
seiros da Fazenda Capoema. 
Buriticupu, município de Santa 
Luzia, Maranhão. 	José -e Ma- 
noel Barbosa da Costa, irmãos 
gêmeos. e Ezequiel Pereira dos 
Santos. mortos identificados no 
massacre ocorrido na Fazenda 
Princesa. município de Maraba. 
Pará. Há denúncia de 09 tra-
balhadores assassinados. — Júlio 
Rodrigues Miranda. posseiro do 
municipio de Bonfinópolis. 
Minas Gerais. também baleada 
sua esposa Cipriana da Cruz 
Rodrigues. Pais da Pres. do STR 
de Unai. Minas Gerais. -
Denúncia de chacina na loca-
lidade de Colono. Alto Bonito. 
município de Turiaçu. Mara-
nhão. (*). — Denúnica de assas-
sinatos na Fazenda Bom Pastor. 
município de Godofredo Viana. 
Maranhão. (•). — João Severo 
dos Santos, engenho Liberdade. 
município de Escada. Pernam-
buco. — Luis Mendes Carvalho. 
em Sítio Novo, Goiás. -- Nativo 
da Natividade. Presidente do 
STR do Carmo do Rio Verde. 
Goiás. — Ismênia Mendes. Ad-
vogada do STR de Patrocínio. 
Minas Gerais. — Domingos da 
Silva Santarém. em São hão da 
Aliança. Goiás. — Dois tra-
balhadores (pai e filho), Fazenda 
Br aventura. município de 
Quixadá, • Ceará. - -Sebastião 
Gomes da Silva e meu filho 
menor. José Bartolomeu da Silva. 
Engenho Taquara. município de 
Ribeirão. Pernambuco. 
(*) — FONTE: Relatório en-
caminhado pela FETAEM A à 
CONTAG. em outubro corrente. 

Os trabalhadores rurais não 
podem admitir que o Governo da 
Nova República continue respal-
dando o arbítrio e a impunidade no 
campo. Esta a posição que a 
CONTAG e o seu Conselho de 
Representantes transmitiram ao 
Presidente da República, na audiên-
cia com ele mantida em 30 de 
outubro. 

No documento entregue ao 
Presidente, denunciamos os 241 
casos de assassinatos de lideres 
sindicais e assessores registrados 
nos 5 últimos anos. ressaltando que. 
somente nestes 10 primeiros me-
ses de 1985, foram brutalmente 
assassinados 73 companheiros, além 
de inúmeros casos de tortura. 
ameaças, prisões, queima de casas e 
lavouras. 

Os assalariados enfrentam, no 
seu dia-a-dia. mais precisamente nas 
épocas de campanhas salariais, as 
milícias privadas e os jagunços, 
remunerados por usineiros e gran-
des proprietários. Na mesma linha, 
temos a repressão aos posseiros, 
com destaque para os Estados do 
Pará. Maranhão, Minas Gerais, 
Rabia e Goiás. Há crimes realizados 
com requintes de crueldade, como 
em Rio do Carmo. Goiás, onde um 
trabalhador recebeu, à queima-
roupa. um  tiro na boca, ou em Per-
nambuco, onde dois trabalhadores, 
pai e filho, foram arrancados de den-
tro de um ônibus e assassinados 
por um administrador de engenho. 

Até na área desapropriada de 
Sarampo. Bahia. desapropriação 
resultante de forte clima de tensão 
social e assassinato de 26 traba-
lhadores. nos últimos dois anos. 
permanece a insegurança, com a 
presença diária de pistoleiros que 
intimidam posseiros e os próprios 
técnicos do INCRA, impossibilitan-
do a ultimação dos assentamentos. 

Em todos os casos a tônica é a 
impunidade, decorrente da inefi-
cácia da ação do Poder Público, a 
níveis federal, estadual e municipal, 
além da omissão ou conivência de 
autoridades policiais e judiciárias. 

Raramente -as violências são 
apuradas. Os inquéritos, quando 
instaurados, são lentos e parciais. 
No máximo, o que se consegue é o 
indiciamento dos assassinos, nun-
ca dos mandantes e verdadeiros 
responsáveis. Pistoleiros usam os 
nomes da "Secretaria de Sekzurança 
Pública -  e da "Polícia ederal-
para respaldar sua ação criminosa. 

Há casos em que a própria 

Polícia estadual se incumbe de 
reprimir os trabalhadores, como 
ocorreu em Rio Maria. Gleba Canaã ; 
onde 250 policiais.' sem mandado 
judicial, expulsaram trabalhadores 
que há muito viviam e trabalhavam 
na terra. 

No Maranhão, em Vitorino 
Freire. 15 trabalhadores • foram 
presos. amarrados e espancados 
pela policia local, na execução de 
um despejo judicial. No município 
de Ji- Paranã, em Rondônia, :10 
trabalhadores foram presos, desta 
vez sem sequer mandado judicial. 
Na Fazenda Catuva. em Aripuanã. 
Mato Grosso. 160 trabalhadores 
foram despejados pela Polícia sem 
que houvesse mandado judicial e 
após ter o INCRA efetuado o le-
vantamento da área. No Paraná, 
município de Abatia, o parceiro 
João Teodoro Rodrigues foi assas-
sinado. em setembro pela Policia 
local, acompanhada do dono da 
propriedade. A esposa e um filho do 
trabalhador foram também ba 
leados. 

A violência é o meio. cujo fim é a 
terra "livre e desembaraçada", para 
alimentar a ganância e o furor es-
peculativo. Nos últimos 5 anos, o 
Movimento Sindical de Traba-
lhadores Rurais denunciou cerca de 
1.100 conflitos, envolvendo 600 mil r  
trabalhadores rurais. 

No Rio Grande do Sul, na Fazen• 
da Anoni. município de Sarandi, 6 
mil trabalhadores oriundos da 
região do Alto Uruguai ocuparam a 
área já desapropriada, cansados de 
aguardar o assentamento. Tais con-
flitos não se dão apenas nas áreas de 
latifúndios tradicionais. Hoje, 
temos, de igual forma, grandes em• 
presas representativas da expansão 
do capitalismo no campo, a exem-
plo da Slavieiro, que se envolvem 
em assassinatos de trabalhadores. 
No mês de setembro, foi assassinado 
o delegado sindical Salvador Alves 
dos Santos, no KmO, da PA-70, 
Paragominas-Pari;` imm conflito 
que envolve 1.000 famílias de pos• 
seiros 	e a empresa Slavieiro 
Madeira da Amazônia. 

A violência 	cresce na razão 
direta da impunidade, numa ten-
tativa clara de intimidação de nos-
sas lideranças e buscando calar a 
voz que denuncia o arbítrio e que 
luta pela Paz Social no campo. No 
dia 23 de outubro, o Presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Carmo do Rio Verde, Goiás, 
Nativo da Natividade, foi morto em 
frente à sede do Sindicato. 

 

O Movimento Sindical exige: 

  

   

1. que seja assegurada a isenção na 
atuação das Policias Civis e Militares. 
bem como da Policia Federal no meio 
rural. colocando-se o Poder Público 
acima dos interesses do latifúndio: 

2. que seja assegurado pelo Poder 
Público o respeito. pelas forças poli• 
ciais. dos direitos civis dos cidadãos e a 
obediência à justiça : 

3. que seja assegurada a não-inter-
ferência da Policia, ou outros órgãos de 
repressão, em atividades sindicais ou 
movimen tos coletivos de trabalhadores: 

4. que sejam desativadas e desar-
madas as polícias privadas ou bandos de 
jagunços que agem a mando do latifún-
dio: 

5. que ) 	Poder Público garanta 
maior eficácia na apuração e punição 
dos crimes contra trabalhadores, di-
rigentes e assessores sindicais. Recen-
temente, não se conhece nenhum caso 
de condenação desses assassinos: 

6. que. nos casos de despejo judicial. 
o Governo não admita violencias contra 
os trabalhadores e seus bens por parte 
dos agentes policiais: 

7. que o Poder Público (Executivo e 
Judiciario) puna severamente os agentes 
policiais ou funcionários que parti-
cipem de ações ilegais de despejo: 

S. imediata desapropriação das 
áreas de conflito e agilização urgente 
dos processos desapropriatórios. 

Tais medidas minimizarão o clima 
hoje existente e jt./ denunciado pelos jor-
nais de verdadeira "guelra civil-, no 
campo. Todavia, sabemos que a ver-
dadeira paz social no campo só será 
conseguida quando os trabalhadores 
rurais forem efetivamente , integrados 
na vida econômica, política e social da 
Nação. E isso pressupõe uma Reforma 
Agrária ampla. massiva e imediata, 
com redistribuição da terra, renda e 
poder. 
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A VIOLENCIA CONTRA OS TRABALHADORES RURAIS  

No final de 1984, ainda durante o regime militar, denunciamos que 

a cada 5 dias era assassinado um trabalhador rural em conflito pela posse da 

terra, ou ã frente da luta sindical. 

Hã 8 meses os militares transferiram o poder aos civis. Inaugurou 

se, dizem, uma nova etapa na histeria política do pais. Os seus promotores ba 

tizaram-na com o nome de Nova República. 

Nesta la semana de dezembro, quando comemoramos a Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos, temos levantados os nomes de 187 trabalhadores  

rurais assassinados. O que equivale dizer que a cada 2 dias aproximadamente, 

• foi assassinado um lavrador. 

E necessãrio, e urgente, que a sociedade brasileira desperte para 

dizer um basta a esta violência monstruosa. E um desafio a todas as pessoas 

que ainda guardam um mTnimo de sensibilidade e de identificação com a defesa 

dos Direitos Humanos. Ou assumimos uma posição clara contra a matança, ou se-

remos cumplices dela. 

A violência no campo brasileiro ê uma violência generalizada. Os 

conflitos explodem em todo o pais envolvendo milhares de pessoas. De outro, 

seus inimigos mais conhecidos: os grandes proprietãrios de terras e seus ja-

gunços, as milTcias particulares organizadas por grileiros, os pistoleiros de 

aluguel e por fim as policias militares. 

Sendo uma violência generalizada e, ao mesmo tempo, uma violência  

010 

	

	

seletiva. Se olharmos com atenção a vida dos trabalhadores assassinados, vere 

mos que são precisamente aqueles que mais se destacaram nas lutas sindicais ou 

na luta pela terra. Em outras palavras, os grandes proprietãrios e seus jagun 

ços estão matando os dirigentes dos trabalhadores rurais, as suas lideranças. 

Porque sabem que uma classe sem dirigentes ê uma classe sem direção. 

Se ê uma violência seletiva é, necessariamente, uma violência or- 

ganizada, uma violência de classe. Os números demonstram a agudização dos con 

flitos. Essa agudização vem acompanhada de fatos do dominio público: os gran-

des proprietãrios rurais se armaram e avisaram ã sociedade e ao governo por-

que estavam se armando. Não houve da parte das autoridades nenhuma providên-

cia séria no sentido de desarmar os latifundiãrios. O resultado desta parali-

zia foi o fortalecimento das organizações para-militares, os sindicatos do cri 

me alimentados pelos grandes proprietãrios de terras. 

Por fim, os fatos demonstram que esta é urna violência impune. E a 

impunidade tem sido a garantia e o estimulador desta violência. Escudados na 

força politica do latifúndio, os jagunços promoveram-verdadeiros massacres co 

mo no sul do Parã, ou trucidamentos como no caso do Pe.Ezechiele Ramin,em Ma-

to Grosso. 
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A Nova República deve demonstrar a que veio. No campo, os números 

demonstram que a violência aumentou assustadoramente desde 15 de março. E se 

alguns assassinos e mandantes foram identificados, não se tem noticia em todo 

o pais de um único deles que tenha respondido por seus atos. Todos permanecem 

protegidos pela mais rigorosa impunidade. 

Os trabalhadores do campo e da cidade desafiam a sociedade brasi-

leira a somar forças para conter essa matança sistemãtica, pressionando as au 

toridades a cumprir sua tarefa de dar segurança aos cidadãos do campo. Fala-

se, hoje, no irrecusãvel direito dos camponeses ã cidadania. O que os traba-

lhadores rurais estão a exigir é-  algo mais elementar: o Direito à vida. 

Brasil, 10 de novembro de 1985 
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ASSASSINATOS NO CAMPO  

JANEIRO A OUTUBRO DE 1985 

AMAZONAS 01 

PARA 53 

MARANHÃO 19 

CEARÁ 0 4 

PERNAMBUCO 05 

ALAGOAS 07 

SERGIPE 01 

BAHIA 07 

MINAS GERAIS 44 

SÃO PAULO 30 

PARANÁ 02 

GOIÁS 08 

MATO GROSSO 02 

M.G. 	DO SUL 02 

RONDÔNIA 02 

TOTAL 	 187 



TRABALDORES ASSAsSINAdOS EM 1985 

1 

)01 

D02 

)03 
)04 

05 
06 

07 
308 
p09 
010 
311 

12 

13 

014 
315 

316 
b17 
018 
019 
020 
021 
022 

023 
! 

024 
025 
026 
027 

028 

029 

02/01 

03/01 

03/01 
05/01 

05/01 
17/01 

17/01 
17/01 
17/01 
20/01 
01/02 

17/02 

02/03 

16/03 
17/03 

/03 
23/03 
23/03 
20/03 
01/04 
03/04 
10/04 

13/04 

13/04 
13/04 
/04 

15/04 

28/04 

28/04 

Daniel 

Armando Oliveira da Silva 
"Quintino" 
"Bodão" lavr 
EcTlio Francisco Xavier 

• 
José Francisco de Sousa 

* Lãzaro Pereira Sobrinho 
José Gomes da Silva 

José Alexandre 

Pedro Teixeira 

Damãsio Fernandes da Silva 
Policarpo de Souza 

José Nunes Ferreira 
Alceu Ribeiro 
José Felix 	. 
Eli 	Braga 
Sebastiao Gomes Pereira 
Moacir da Silva 
João Jurandir Barbosa 

Severino Lopes da. Silva 

Adio 
Terto 
Carmem Lúcia da Silva 
Adelaide Molinari 

Luis Fernando Reis 

Cleusa Carolina 	Rody Coelho 

38 

52 

53 

23 
48 

47 

peso 

poss 

lavr 

iavr 

lavr 

lavr 
peão 
peão 
D.Si 
D.Si 

poss 

lavr 

lavr 
lavr 

lavr 
lavr 
lavr 
lavr 

lavr 
poss 

lavr 

lavr 
iavr 
lavr 
reli 

vaqu 

reli 

8f. 

8f. 

4f. 

llf. 
6f. 

llf. 

São Geraldo 

São Geraldo 

São Geraldo 

Dois 	Irmãos 

Dois Irmãos 
Dois Irmãos 
Dois Irmãos 
Dois 	Irmãos 
Capelinha 

Morada Nova 

Quinta 

OP 2 São Geraldo 
Itaipavas 

Serra Negra 

São Romão 
Alacilãnida 

São Geraldo 

São Geraldo 
São Geraldo 
Lote 20 Juncon 

Xinguara 

Xingua.ra 

Xinguara 

Viseu 
Viseu 
Xinguara 

Xinguara 
Xinguara 
Xinguara 
Xinguara 
Capelinha 

Santa Helena 

São Luis Gonzaga 

Xinguara 
Xinguara 

Pote 	• 
Malacacheta 
Malacacheta 
Itamarandiba 
Malacacheta 	• 
São Francisco 
Conceição do Aragu. 

Xinguara 

Xinguara 
Xinguara 
Conceição do Aragu. 
Eldorado 

Sen.Modestino 	• 
Gonçalves 
Labrea 

PA 

PA 

PA 

PA 
PA 
PA 

PA 
PA 
PA 
PA 
MG 

MA 

MA 

PA 
PA 

MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
PA 

PA 

PA 
PA 
PA 
PA 

MG 
AM 

Pistoleiros de Almir Morais 	- Faz. 	Fortale 
za 
Pistoleiros de Edy Castor - Castanhal 
Pau Ferrado 
Pistoleiros de Edy Castor - 	" 

PM na ãrea da CIDAPAR - emboscada 
PM na ãrea da CIDAPAR - emboscada 
Pistoleiros de Almir Morais, comandados 
por Sebastião da Teresona-Faz.Fortaleza 

o o 	o " 	 II 

II 	 II 	 II " 	 " 
o o 	o " 	 " 

o II 
" 	 II 	 II 

Manoel 	Gracilio Froes - gerente 
da Minascaixa(?) 

Arcelino Jardim Meira 	(?) 
Luis Soldado e 5 pistoleiros da CERES na 
casa do pai 
sogro João Irias que foi morto depois por 
vingança e o cunhado 
Madereiro CupG 
Gerente e pistoleiros de Neif Murad 
Fazenda Novo Mundo 
Jamil 
Sebastião e Odilaon Pego 

o " 	 o 

Geraldo Lourenço de Almeida e Omaso Abilli 
Pistoleiro de Gerson Roche Lima 
Antônio 	'Boi' 	gerente da Faz. 	Galba 
Suicida por medo da policia por ter sido 
torturado e expulso da Faz. 	Ingã 
Pistoleiros de Edy Castor - Castanhal 	Pau 
Ferrado 
" 	 o 	" 
	o. 	o 

.1 	o 	o 
" 	

o 

Enloqueceu e suicidou por medo dos 	cisto]. 
Pistoleiro de Aloisio Carvalho tentando 
atingir o del.sind. Arnaldo D.Ferreira 

Faz. 	Fortunato Geraldo de Araujo 
Raimundo 	divem, 	indio,ex-PM,ligado a poli 
ticos 



• 

• 	ple4).e4 1  

p3o 
031 
032 
033 

034 
035 
036 
1037 
!038 
1039 
040 
041 
042 

1043 
1044 
045 
;046 
047 
048 
k)49 
050 
051 
052 

053 
054 
055 
056 
057 
!058 
'059 
060 
061 
062 
063 

064 

065 
066 
067 
,068 
069 
070 

01/05 
01/05 
08/05 
09/05 

09/05 
10/05 
22/05 
22/05 
23/05 
23/05 
23/05 
/06 

06/06 
09/06 
13/06 
13/05 
13/06 
13/06 
13/06 
13/06 
13/06 
13/06 
16/06 

16/06 
28/06 
02/07 
02/07 
02/07 
02/07 
04/07 

/07 
/07 

02/07 
19/07 

24/07 

26/07 
28/07 
/07 
/07 
/07 

02/08 

Julimar Barbosa Lima 

Pedro Gonçalves da Silva 
Minaldo Pereira da Silva 

Durvalino Soares dos Santos 
Francisco de Oliveira 

Francisco Pereira Morais 
Manoel 	Pereira Moraes 
Leonilde Resplandes da Silva 
Francisco Sousa 
Gilberto 

.0tgvio Ferreira Jiinior 
Francisco Pereira Alves 
Jogo Evangelista Vilares 
Luis Carlos Pereira de Sousa 
Januãrio Ferreira Lima 
Francisca de Sousa 
José Pereira da Silva 
Waldemar Alves de Almeida 	_ 
Nelson Ribeiro 
Valentin 

José "Careca" 
Waldemar Apinajé 
José Cardoso Filho 
Raimundo Osmar Alves 
Jogo Batista Cardoso dos Santos 
Jogo "Mineiro" 
Ariston Alves dos Santos 
José Ricardo do Nascimento 
Mãrcia 
Abílio Muniz 
Domingos Gomes de Melo 

Ezequiel 	Ramin 

Waldemar Francisco Peixoto 
Francisco Carneiro de Souza Filho 

Francisca 

18 

28 
64 

59 

18 
30 
33 
27. 
13 

35 

44 
26 
36 
35 

53 

32 

30 

poss 
poss 
D.Sin 
poss 

poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
lavr 
lavr 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
Tr.R 
lavr 

lavr 
Tndio 
poss 
poss 
poss 
poss 
D.Sin 
peio 
peã 
poss 
lavr 

padre 

L.Sind 
garimp 
garimp 
garimp 

3f. 
llf. 

10f. 

2f. 
esp. 

grav. 
5f. 
4f. 

14f. 
2f. 
5f. 

9f. 
4f. 

Faz.Surubim 
Faz.Surubim 
Eng. 	Guerra 

Gleba 4 
Faz.Surubim 
Faz.Surubim 
Faz.Surubim 
Faz.Surubim 
Faz. Surubim 

Rio Vermelho 

Castanhal 	Ubã 
Castanhal 	Ubã 
Castanhal 	Ubã 
Castanhal 	Ubã 
Castanhal 	Ubã 
Castanhal 	Ubã 
Castanhal 	Ubã 
Castanhal 	Ubã 
Arapari 

Arapari 

Faz.Sarampo 
Faz.Sarampo 
Faz.Sarampo 
Faz.Sarampo 

Indaiã Grande 
Indaiã Grande 

Jussara 

Faz. Catuva 

Itarema 

Xinguara 
Xinguara 
Maraial 
Porteirinha 

Porteirinha 
Presidente Médici 
Xinguara 
Xinguara 
Xinguara 
Xinguara 
Xinguara 
Colinas 
Xinguara 
Ara poema 
S.João do Araguaia 
S.João do Araguaia 
S.João do Araguaia 
S.João do Araguaia 
S.João do Araguaia 
S.João do Araguaia 
S.João do Araguaia 
S.João do Araguaia 
Santa Luzia 

Santa Luzia 
TocantinOpolis 
Canavieiras 
Canavieiras 
Canavieiras 
Canavieiras 
Paragominas 
Paranaiba 
Paranaiba 
Cod6 
Timbiras 

Aripuang 

Rolim de Moura 
Itarema 
Israelãndia 
Israelãndia 
Israelãndia 
Carbonita 

PA 
PA 
PE 
MG 

MG 
RO 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA 
MA 
PA 
GO 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA 
MA 

MA 
GO 
BA 
BA 
BA 
BA 
PA 
MS 
MS 
MA 
MA 

MT 

RO 
CE 
GO 
GO 
GO 
MG 

Pistoleiros de Jogo Almeida Nelito 
11 	 11 

Pistoleiro de Sebastião de Arruda Sampaio 
Asdrubal 	Geovani 	Vital 	e Vanderley Mendes 
gril. 	e Alex Fernandes-jagunço 

11 	 11 	 11 

15 pistoleiros de Aureliano Pereira Brito 
Pistoleiros de jogo Almeida e da CIB 
11 

11 	 11 

	

11 	 11 	 11 

11 	 11 	 11 

Grileiro Jogo Soares dos Santos 
Pistoleiros de Jogo Almeida 

Edmundo Virgulino e pistoleiros 

11 

11 	 11 	 11 

11 	 11 	 11 

	

11 	 11 

	

11 	 11 

	

11 	 11 

Raimundo Zeca,Luis Chaves,Francisco Emili- 
ano, 	ligados ã Fazenda Faisa 

11 

Del. 	Policia Sebastião Lima 
Pistoleiros de Dely Dias dos Santos 
11 	 11 

11 

11 	 11 

Jagunços da Fazenda Mainara 
Pistoleiros de Nilo'Genaro Klafke F.Coleto 

II 

Pistoleiros da Sagrisa:Manoel 	Rita e Paulo 
Raimundo Nonato Lima, Antonio Costa Maga- 
lhães, AntOnio Ger8nimo, Manoel 	Fabiano 
Capataz José Brandão, Alonso, Nagilb, Al- 
tamiro, mandado pelos fazs. 	Omar,Osmar e 
Arnaldo Pires Bruno 
Agenor Piva 
Francisco Luis Tavares 
Assassinado 
Assassinado 
Assassinado 
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071 

072 
073 
074 

.075 
076 

.077 

078 
079 
080 
081 
082 

083 
084 
085 
086 
087 
088 

. 	.089 
090 
091 
092 
093 
094 
095 
096 

097 
098 

099 
100 

101 
102 

• 

11/03 

13/08 
21/08 
05/09 
05/09 
02/09 

11/09 

16/09 
16/09 
17/09 
17/09 
21/09 

21/09 
30/09 
30/09 
30/09 
30/09 
30/09 
03/10 
03/10 
06/10 
06/10 
06/10 
06/10 
06/10 
06/10 

16/10 
21/10 

23/10 
26/10 

27/10 
27/10 

Gonçalo Ferreira Campos Sousa 

Zacarias Jose dos Santos 
Jose Ribamar Sousa 
Manoel 	Ferreira de Sousa 
Domingos Abreu Marques 
Evanduir Pereira Da Silva 

Isaias Nunes 

Salvador Abes dos Santos 
José Luis Moraes 
Antonio Ferreira Silva 	. 
AntOnio Inicio 
Valdomiro Carvalho Ferreira . 

Waldomiro Machado Oliveira 
Ezequiel 	dos Santos 
Manoel 
José Barbosa 
Toinho 
Chic6 	 _ 
Antenor Sena de Freitas 
Francisco Silva 
AntOnio Bartolomeu lavr 

Paulo Travassos 	' 
Raimundo Edson 
Elias Almeida 	• 
Eder Ferreira 
Júlio Rodrigues Miranda 

José Ant5nio da Silva 
Luis Mendes Carvalho 

Nativo da Natividade Oliveira 
Domingos da Silva Santarém 

Raimundo Valério (Varela)Ribeiro 
Francisco José Felix Ribeiro(f1) 

56 

67 

62 

35 
50 

46 

32 
48 

58 
22 

D.Sind 

poss 
D.Sind 
poss 
poss 
P.STR 

lavr 

D.Sind 
lavr 
D.Sind 

lavr 

lavr 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 
poss 

lavr 
lavr 
lavr 
lavr 
poss 

poss 

P.STR 
lavr 

t.ru 
t.ru 

6f. 

lf. 

4f. 

9f. 

Sta. Teresa 

Faz.Pau a 	Pique 
Manguari 
Faz.Cachimb6 
Faz.Cachimb5 

F.Bosque deBolonha 
Arapari 
Moriã 
Faz. Reunida 

Faz. Reunida 
Faz. 	Princesa 
Faz. 	Princesa 
Faz. Princesa 
Faz. 	Princesa 
Faz. 	Princesa 
Faz.Capoema-Arame 
Faz.Capoema-Arame 
Faz. 	Plis 
Faz. 	Plis 
Faz. 	Plis 
Faz. 	Plis 
•.Faz. 	Plis 
Mandiocal 

. 	. 

São Pedro 

• 
Faz.Lavrinha 

Caiçara-F.Alto 
Alegre 

Lago da Pedra 
- 

Marcionilio Souza 
Monção 
Coroatã 
Coroatã 
Aliança 

Canãpolis 

Paragominas 
Cajari 
Santa Luzia 
Santa Luzia 
C.Grande do Sul 

C.Grande do Sul 
Marabá 
Marabã 
Marabá 
Marabã 
Marabá 
Grajaú 
Grajaú 
Gurupizinho 
Gurupizinho 
Gurupizinho 	• 
Gurupizinho 
Gurupizinho 
BonfinOpolis 

Caucaia 
Sitio Novo 

Carmo do Rio Verde 
S.J.da Aliança 

Quixadã 
is 

MA 

BA 
MA 
MA 
MA 
PE 

BA 

PA 
MA 
MA 
MA 
PR 

PR 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA 
MA 
MA 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA 
MG 

CE 
GO 

GO 
GO 

CE 
CE 

Almir Costa, filho do Faz.Francisco Bezerra com 
6 tiros contra 	propaganda a favor da Ref.Agr. 
Vac.Pist.de Raimundo Viana e A.Guimarães 
Chico Ribeiro e 1 	capanga do gril.A.Quinca 
6 pistoleiros de Jose Lamar 
is 	si 	ti 	ii 	is 

Morto a tiros 	por ex-lider sindical 	a serviço 
dos patrões 
Del.de Policia,Everaldo Rodrigues dos Santos 

	

e 1 	soldado, 	na Delegacia por queixa-crime do 
faz.Timõteo Bento de Sousa 
3 pistoleiros 
Proprietário: 	José Muniz 
Pistoleiro Jogo Targino de Sousa 
Capataz da F.Aparecida - Nelson Frota 
Erico Santos Bandeira,Jose Luiz Franchelli 
Raimundo Cirilo Dantas de Antoninho 

is 	is 	si 	 II 	 II 

Marlon Lopes Pidde 	(Propr. da Faz e 2 pist.) 

	

" 	is 	is 	o 	ss 	is 

	

" 	e I 	II 	 U 	II 	 II 

	

" 	si 	is 	is 	si 	si 

	

" 	is 	ii 	is 	si 	II 

Pistoleiros de Francisco Simão Neto-Secr.da 
Indústria e Comercio do PR. 
Nonato e "Cacé" 	(trabalho escravo) 

	

" 	is 	is 	is 

	

" 	si 	, 	is 	is 

	

" 	si 	II 	 II 

	

" 	 II 	 II 	 II 

Boaventura Moreira Magalhães da Fazenda Riacho 
dos Cavalos 
Dono da terra - 1 	tiro 
Pists. de Fausto Rodrigues da Cunha da Tocantins  
Agro-Pastoril 
Pistoleiros 
Del. de Policia Paulo Henrique dos Santos, man- 
dante o faz. Olavo Alves Ferreira Filho 
Jagunços de Manuel 	Pereira Lima, liderados por 
Jose Paulino da Silva 	"Dedé Baiano", Gilson Pau 
tino da Silva e Francisco Rabdlo Sobrinho 
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TRABALHADORES MORTOS POR ACIDENTES DOLOSOS EM 1985 

001 
002 
003 
004 

005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 

25/01 
25/01 
02/03 
18/03 

29/03 
29/03 
29/03 
29/03 
29/03 
29/03 
20/03, 

Hamilton de Oliveira Neto 
Miguel José dos Santos 
Antonio Alves da Cruz 
? 

? 
? 
? 
? 	- 
? 

? 

17 
27 
61 

T.Rur 
? 
b.f. 
b.f. 

b.f. 
b.f. 
b.f. 
b.f. 
b.f. 
b.f. 
b.f. 

Itacambira 
Itacambira 
Barbosa Ferraz 
Barbosa Ferraz 

? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

MG 
MG 
PR 
PR 

AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 

Mortos por acidente no rio Congonhas na 
balsa sem segurança da Reflorest.Plantar 
Acidente de caminhão-Faz. Baronesa 
Acidente de caminhão da Algolim - Algodo 
eira Pernambucana 	 — 
Acidente de cam.Usina Porto Rico 

is  
ii  
ii 
ii  
si  
ii  

012 
013 

03/04 
16/04 

Maria Jose dos Santos 
? 

26 b.f. 
b.f. • 

Adamantina 
Ituberava 

SP 
SP 

Acidente ónibus Adamantina 
Acidente caminhão Faz.Sta. Helena 

014 11/05 ? b.f. Jaú SP Acidente cam.Central 	Paulista de Açucar 
015 11/05 ? b.f. JaG SP ii  
016 11/05 • ?b.f. Jati SP II 

017 11/05 ? b.f. JaG SP II 

 

018 11/05 ? b.f. Jaú SP II 
 

019 17/05 ? b.f. Altin6polis-Serrana SP Acidente caminhão da Faz. Selado 
020 29/05 ? T.Rur Botelhos MG Envenenado por agrotOxicos 
021 13/06 Maria das Graças Ferreira . 17 b.f. S. Gonçalo do Aba. MG Acidente cam. da Faz. S. Lourenço 
022 13/06 . ?b.f. . S. 	Gonçalo do Aba. MG ii 

023 15/07 • ?b.f. Manhaçu 	• MG Acidente caminhão para Simonesia 
024 15/07 .? b.f. Manhaçu MG is 

025 22/07 ? 	 . • b.f. Divinolãndia MG Capotamento 
026 23/07 ? b.f. Monte Belo MG Acidente ónibus Alfatur-Faz.Muquesa 
027 23/07 ? b.f. Monte Belo MG is  
028 23/07 ? b.f. Monte Belo MG is 

029 23/07 ? b.f. Monte Belo MG II 
 

030 23/07 ? b.f. Monte Belo MG • ii 

031 23/07 ? b.f. Monte Belo MG II 

032 
033 

23/07 
23/07 

? 
? 

b.f. 
b.f. 

Monte Belo 
Monte Belo 

MG 
MG 

. 
ii 	 • 

034 23/07 ? b.f. Monte Belo MG II 
 

035 27/07 ? b.f. Varzelãndia MG Capotamento 
036 27/07 ? b.f. Varzelãndia MG ii 

037 21/08 ? b.f. ' Guaraçai SP Acidente do caminhão da Univalem contra 
038 21/08 ? b.f. Guaraçai SP caminhão de Wilson de Sousa que estava 
039 21/08 ? b.f. Guaraçai SP na contra-mão 
040 21/08 ? b.f. Guaraçai SP idem, 	idem 
041 02/09 Desiderato B. Silvestrini b.f. Pederneiras SP Caminhão da Usina S.Jose de Macatuba,con 

• 
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042 02/09 Mauricio Santana mot. Pederneiras SP duzido por Mauricio Santana, 	destruido 
043 02/09 Claudineia 	A. 	Francisco men b.f. Pederneiras SP por trem da FEPASA na passagem de nível, 
044 02/09 Luzia de Fãtima Paderes b.f. Pederneiras SP dirigido 	por Aparecido Jose 	Franciscati. 
045 02/09 Jurandir Saraiva de Souza b.f. Pederneiras SP idem, 	idem 
046 02/09 Paulo Joaquim Sousa Afonso b.f. Pederneiras SP " 	ii 

047 02/09 Marli 	Correia Andrade men b.f. Pederneiras SP " 	ii 

048 02/09 Maria Aparecida Ramos b.f. Pederneiras SP " 	..  
049 02/09 Claudinei 	Generoso men b.f. Pederneiras SP " 	ii  
050 02/09 Luis Carlos 	Dias Prado men b.f. Pederneiras SP " 	

,, 
 

051 02/09 Natalina 	Valentin da Silva b.f. Pederneiras SP " 	
., 

 
052 02/09 Dora Maira P. 	Martinucho b.f. Pederneiras SP " 	

ii 

053 02/09 Gesuel 	R. 	da 	Silva men b.f. Pederneiras SP " 	
fl 

 
054 02/09 Sirlei 	da 	Silva b.f. Pederneiras SP " 	ii  
055 02/09 Wilson José da Silva men b.f. Pederneiras SP " 	

.. 
 

056 05/09 Aparecido Augusto Bonfim 30 b.f. Araraquara SP Caminhão 	Usina Sta. 	Cruz, 	dirigido por 
Luis 	Carlos Hilãrio contra 	Dodge. 	O 	b.f. 
era a 	serviço da Destilaria S.Gregorio 

057 06/09 "? b.f. Espinosa MG Caminhão sem freio 
058 06/09 ? b.f. Espinosa MG it  
059 
060 

06/09 
06/09 

? 
? __ 

b.f. 
b.f. 

Espinosa 
Espinosa 

MG 
MG 

II 
 

,, 

061 06/09 ? b.f. Espinosa MG 
., 

 
062 09/09 ? b.f. Val 	Paraizo SP Colisão de uma camioneta e um caminhão 
063 09/09 ? b.f. Val 	Paraizo SP com 25 bEias-frias 

. , 
. . 

• 
• 
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CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA NO CAMPO 

NA ÁREA INDÍGENA 

É público e notório que as violências praticadas 
contra os povos indígenas são uma constante na história do Bra 
sil. 

O desrespeito e a desconsideração proposital aos 
mais elementares direitos inerentes à integridade física e mo 
ral do ser humano, praticados tanto por particulares como pelo 
poder público pode ser adjetivado como pavoroso. 

Esta circunstancia provocou e tem provocado 	as 
mais variadas formas de agressões que podem ser classificadas 
quanto aos valores culturais, através da discriminação e hosti 
lidade contra as manifestações dos povos indígenas - 	língua, 
religião, festas, alimentação, organização social; quanto 	a 
posse de suas terras imemorial e legalmente garantidas; quanto 
às pessoas cujo corpo ou a dignidade e lesada ou a vida e 	ex 
terminada. 

Por certo que a razão básica destas 	violências 
consiste no interesse economico em apropriar-se das terras ha 
bitadas pelos índios a fim de explorá-las da maneira mais ren-
tável sob a ótica do sistema capitalista, acarretando, com is 
so, uma maior concentração da propriedade rural. 

Dessa forma, da dicotomia existente a partir dos 
modos de produção identificados nas sociedades indígenas e as 
vigorantes na sociedade que as envolve, emerge a questão 	cen 
trai do problema e que mais diferencia a problemática indígena 
da problemática enfrentada pelos trabalhadores rurais e os Sem 
- Terra, e que vem a ser a do tipo de relacionamento dos povos 
indígenas, sociedades etnicamente diferenciadas da 	sociedade 
mais abrangente e que se autodefine como "nacional". 

Hoje, apesar do Estado brasileiro assegurar aos 
índios a posse permanente, a inalienabilidade, o usufruto 	ex 
clusivo das riquezas naturais existentes nas terras por 	eles  
habitadas (art. 198 da Constituição), e que pretende 	incorpo 
rá-los à "comunhão nacional" através de um processo de integra 
ção onde se preservariam os seus usos, costumes e 	tradições, 
identifica-se concreta e objetivamente que tais postulados tem 
se caracterizado como letra morta e que uma lógica macabra pre 
tende transformar a população indígena existente no Brasil em 
igualmente morta. 

• 
	

Corroborando com esta lamentável previsão está a 
Política Indigenista de todos os Governos Brasileiros, que, em 
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sua essência, não se alterou. Para tanto, basta 	verificarmos , 
que os órgãos federais encarregados por lei de prestarem assis 
tencia aos índios e encaminharem a Política Indigenista - 	on 
tem o Serviço de Proteção aos Índios e hoje a Fundação Nacio-
nal do Índio - são, com certeza, um dos mais desmoralizados Or 
gãos públicos do pais. Esta fama foi construída exatamente pe 
lo descaso e inoperancia de sua estrutura, esvaziada que 	foi 
por medidas governamentais estimuladas por interesses de parti 
culares interessados na mencionada apropriação do espaço terri 
torial destas nacionalidades minoritárias e diferenciadas etni 
camente, agregando-se a isto, como complemento necessário, 	a 
impunidade total dos airessores dos índios. 

Iniciando uma sucinta relação dos assassinatos e 
agressões mais significativos e que plenamente exemplificam o 
estado de violencia praticada por particulares e pelo poder pú 
blico, segue o relato do que aconteceu com a comunidade indíge 
na PATAX6-HÃ-HÃ-HÃE, que habita a região sul do Estado da Ba 
hia, no dia 21 do corrente mês: 

Patax6-Hã-Hã-Hãe - Premidos que estão os cerca de mil índios, 
entre homens, mulheres, crianças e idosos, 
numa área de 1.200 ha, a eles já assegurada 
por decisão judicial transitada em julgado, 
e desacreditados quanto a qualquer providen 
cia da Funai no sentido de ampliar a área 
sob a posse dos índios, no início da semana 
passada ocuparam quatro fazendas vizinhas à 
área em que se encontram. Em seguida a este 
ato, os donos destas fazendas articularam a 
ida de 140 Policiais Militares, que durante 
a madrugada do dia 21/11, juntamente 	com 
prepostos e empregados das fazendas, atira 
ram incessantemente contra os índios. Na ma 
nhã do mesmo dia, invadiram as fazendas pa 
ra expulsar os índios, espancando-os, xin-
gando-os, em total desrespeito, chegando ao 
cúmulo de praticarem tentativa de 	estupro 
em várias mulheres indias, alem de roubarem 
objetos e dinheiro dos índios. O saldo des-
te abuso de poder praticado pela PM, sob o 
comando de um tal Capital Guimarães, foi de 
32 feridos, sendo cinco mulheres gestantes, 
estando uma delas com ameaça de aborto, pro 
vocado pelas agressOes,e um índio com trau 
matismo toráxico. As informações que se tem, 
indicam que nenhuma providencia legal 	foi 
adotada para responsabilizar os agressores 
dos índios. 
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Este episódio demonstra bem como o poder público 
contribui com os interesses de particulares no mais total des 
respeito à integridade da pessoa humana e em completo abuso de seu 
poder, desviando-se deliberadamente de suas finalidades. No ca 
so, a PM não deteve índio algum, não lavrou flagrante 	algum, 
compareceu à área sem mandato judicial de reintegração dos fa 
zendeiros na posse das terras usurpadas dos índios. 

Urge, como nos casos a seguir relacionados, 	a 
apuração integral dos delitos e sua justa responsabilização pe 
nal, caso contrário a -impunidade acarretará uma reação dos ír-; 
dios à altura e na medida das agressões, tencionando os confli 
tos e dificultando a sua solução. 

' LIDERANÇAS INDÍGENAS ASSASSINADAS 

1- 1978 - 29.04. - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, Apurinã assassi 
nado pelo Delegado de Boca do Acre/AM, cabo 
PM Luís Gonzaga Filho, juntamente com 	ou- 
tros dois policiais, depois de espancar 	e 
tentar enforcar seu irmão, o índio Francis 
co Geodi, de apenas 13 anos, e ainda atirar 
nas pernas de um terceiro índio - conflito 
gerado por interesses sobre o 	território 
Apurinã. 

2- 1979 - 26.12. - Cacique Pankarare - ÂNGELO PEREIRA XAVIER, 
de Brejo do Burgo, Município de Nova 	Gló- 
ria, no norte do Estado da Bahia, em decor 
rencia de sua resistência contra a titula-
ção ilegal das terras indígenas, através dos 
próprios órgãos do Estado da Bahia (Inter-
ba), contra a invasão dos latifundiários e 
contra a repressão policial às 	manifesta- 
çoes culturais do Povo Pankarare. 

3- 1980 - 26.12. - Dois índios Guajajara, MATEUS E MOACIR, são 
assassinados na presença de policiais 	de 
Barra do Corda, que não tomam 	providencia 
alguma para prevenir ou reprimir o 	crime, 
favorecendo ainda a ocultação dos cadáveres 
das vítimas, sendo portanto co-autores pela 
sua omissão deliberada. 

4- 1980 - 29.01. - ÂNGELO KRETÃ - Cacique da Comunidade Kaincrang , 
da área indígena de Mangueirinha, e assassi 
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nado sete dias após sofrer uma 	emboscada. 
Sua morte ocorreu no auge da lutados Kaingang 
em defesa de suas terras invadidas pela fir 
ma SLAVIERO. 

5-  1980 - 	27.04. 

6-  1980 - junho 

7-  1981 

8-  1981 

9-  1982 

10-  1982 - julho 

11-  1982 - 07.04. 

12-  1983 - 	10.07. 

13-  1983 - 	25.11. 

dos da Laurindo, em decorrencia do fato 
fazendeiro não permitir que os índios tran 
sitem nas terras por ele ocupada. 

- JOSÉ RIBEIRO, índio Apurinã, 50 anos, morto 
a pauladas por Antônio Mariano e cinco 	ca 
pangas, em decorrencia da recusa do 	índio 
em continuar se submetendo à exploração que 
o comerciante lhe fazia na extração da bor 
racha. 

- Cinco IndiosTUKUNA são assassinados ná lo 
calidade de Vendaval, região do Alto Soli-- 
moes, pelo indivíduo Quicino Mafra. 

- CARLITO, índio Patax(5, morto em Barra Velho 
(BA), pelo não-índio Gilson. 

- Felix, índio Apurinã, morto em Lábrea(AM), 
por um soldado da Policia Militar. 

- Joaquim, índio Apurinã, morto em 	Manicore 
(AM), pelo fazendeiro Armando Colares. 

- VALDOMIRO MAXACALI, morto em decorrencia da 
discriminação na região, ocasionada 	pelo 
conflito existente pela reconquista da ter 
ra pelos índios, invadida por fazendas. 

- JOÃO MANOEL DOS SANTOS, 33 anos, 05 filhos, 
índio WASÚ, morto pelo pistoleiro 	Ednaldo 
Pedro, a mando dos fazendeiros que queriam 
tomar as suas terras. 

- ALCIDES MAXACALI, líder indígena assassina 
do na Fazenda de Laurindo Sena, 	intrusada 
na área Maxacali, por Jose Geraldo, 	vulgo 
"Rolinha", e Jose (ZÉ) Moura, ambos emprega 

do 

- MARÇAL "TUPÃ-Y" GUARANI, líder indígena as 
sassinado por prepostos de fazendeiros inte 
ressados na terra indígena dos índios Kaiowá, 
denominada Piraqua. Marçal empreendia 	uma 
luta em defesa da reconquista pelos Kaiowá 
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de suas terras. O Inquérito Policial 	contem 
muitas debilidades e, no momento, o processo 
encontra-se no Tribunal Federal de 	Recursos 
que decidirá o Conflito de Competência, escla 
recendo, dessa forma, se o processo tramitará 
na Justiça Comum de Ponta Porã ou na Justiça 
Federal em Campo Grande. 

, 
14- 1983 - 24 e 25.12- Tres índios foram assassinados na 	Reserva 

de Dourados e a mãe de um deles suicidou-se 
por desespero, em decorrência do 	conflito 
de terra e demais hostilidades preconceituo 
sas contra os índios. 

• 15- 1984 - 14.07 - JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS - "Zezito" - assassi 
nado em Mirandela, Município de Ribeira 	do 
Pombal, por três jagunços bastante conhecidos 
na região - Zé Lino, Zeinha e Antonio - em de 
correncia do conflito existente nas suas ter 
ras que estão invadidas por fazendeiros, pos 
seiros e um vilarejo no centro da área indlge 
na, onde os índios são muito discriminados. 

16-1985 - 27 e 28.01 - MARIA e ARNALDO, índios Apurinãs, esposa e 
filho do Taxaua Agostinho, e a Irmã CLEUSA 
CAROLINA RODY COELHO, da Pastoral Indigenis 
ta da Prelazia de Lábrea e Coordenadora do 
Sub-Regional Purus do Cimi Norte I, 	foram 
assassinados pelo índio Raimundo 	Podivem. 
Estes crimes ocorreram em decorrência da lu 
ta empreendida pelo Tuxaua Agostinho 	pela 
demarcação da área Apurinã e pela expulsão 
dos exploradores de castanha das terras de 
seu povo, e que contava com total apoio da 
religiosa morta. 

17- 1985 - 24.07. - Pe. EZECHIELLE RAMIM assassinado por jagun-
ços na fazenda Catuva, por assumir a defesa 
dos índios e dos trabalhadores rurais em ter 
ra para trabalhar. 

Há que ressaltar o fato de que os casos acima ex-
postos representam uma visão parcial e que nos parece significa 
tiva da constância da violência contra os índios. Acrescente-se 
a esses assassinatos os inúmeros extermínios de grupos e comuni-
dades indígenas inteiras, dizimadas que foram em decorrência de 
um desastrado e prematuro contato estabelecido com os não-índios, 
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que lhes transmitiam doenças infecciosas acarretando, dessa for 
ma, a morte de inúmeras pessoas, principalmente crianças e ido-
sos. 

Alem destas violências ocorrem aquelas 	decorren 
tes da utilização do território indígena em função de empreendi 
mentos oficiais integrados no projeto de desenvolvimento regio-
nal, como por exemplo as seguintes estradas: 

a) Transamazonica - atravessou o território de vários grupos in 
dígenas; 

b) Perimetral Norte - atinge áreas indígenas no extremo norte do 
país, dentre as quais o Parque Indígena Tumucumaque; 

.c) BR-080 - corta o extremo norte do Parque Indígena do Xingu; 

d) BR-101 - atravessa área indígena Potiguara 

e) BR-364 - atravessa o Território indígena Nambikuara; 

f) BR-174 - atravessa área Waimiri/Atroari; 

g) BR-070 - atravessa a Reserva Indígena do Meruri, do povo Boro 
ro; 

h) BR-226 - atravessa área indígena Guajajara; 

As seguintes Hidrelétricas cujos reservatórios a 
tingem áreas índigenas: 

111 
	

a) UHE BALBINA - área Waimiri/Atroari 

b) UHE TUCURUÍ - área indígena Parakanã 

c) UHE SALTO SANTIAGO - área indígena Guarani 

d) UHE ITAPARICA - área indígena Tuxá 

Os projetos de desenvolvimentos regional, como o 
Polonoroeste, Polamazonica, os grandes projetos de extração 	de 
minerá 1, 	a exemplo do Projeto Carajás, que acarreta 	o 
desenvolvimento de uma infraestrutura para a exportação 	agríco 
la/mineral, gerando uma instabilidade social muito grande 	com 
brusca mudança. de valores, ou melhor, introdução de 	no 
vos valores. 

Neste aspecto e necessário lembrar a violencia 
ocasionada com a corrida ao minério existente em áreas 	indíge- 
nas. As empresas de mineração e os garimpos que se 	proliferam 
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no país igualmente acarretam grandes lesões ao patrimonio indíge 
na e a organização sócio-política dos grupos atingidos. 

Por fim resta, a exemplo do que foi feito no ca 
so dos assassinatos, relacionar alguns tipos de agressões coti-
dianamente dirigidas contra os índios. 

- Guajajara/NA - Espancamento de índios por fazen 
zendeiros que invadiram suas terras, set.79; 

- Macuxi e Wapixana - Denunciaram em reunião 	de 
seus Tuxauas as intimidações que os fazendeiros 
da região tem fejto para expulsa-los de 	suas  
terras, jan.80; 

- Nambikuara/MT - Utilização criminosa por agrope 
cuárias locais do produto "Agente Laranja", oca 
sionando a morte de vários índios, 	maio/80; 

- Maxacali 	Geralda Chaves, Missionária leiga do 
Cimi, sofre dois atentados: envenenamento 	da 
agua do poço de sua casa e seu carro e incendia 
do; 

- Vale do Javari/AM - Pesquisa sismográfica 	de 
gás natural pela Petrobras, afugentando e agre-
dindo vários grupos indígenas não contatados, AM; 

- Yanomami/RR - Invasão do território 	indígena 
por garimpeiros, através de operação para-mili 
tar organizada por Jose Altino Machado, fev.85; 

- Tikuna - Fev.85 - Agressão de índios Tikuna por 
Policiais da Cidade de Benjamim Constant, AM; 

- Kaiowá - MS - índios da área indígena Jaguapi-, 
re, em Tacuru, são barbaramente espancados 	por 
Jose Fuentes Romeiro, fazendeiro, e Ademar Cor- 
reia da Silva, acompanhados por 27 homens, 	en 
tre jagunços e Policiais Militares, no intuito 
de expulsá-los das terras habitadas pelos 	ín- 
dios imemorialmente. 02.03.85; 

- Patax(5-Fiã-Hã-Hãe, BA - Antonio Júlio da Silva e 
baleado por desconhecidos em circunstâncias não 
esclarecidas. Sabe-se apenas que a razão 	cen- 
tral e a hostilidade existente contra os índios 
na região em função do conflito pela terra, nov.84; 

- Rikbatsa, MT - São expulsos de suas terras - Ja 
puira - que recentemente haviam recuperado, 	a 
traves de operação militar, ordenada pelo Secre 
tário de Segurança Pública/MT, a pedido da FU 
NAI/MINTER, favorecendo interesse de fazendei= 
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ros locais. No episódio o Pe. Balduíno Loebens 
foi arbitrariamente detido, sendo 	encaminhado 
nesta condição para a cidade de Cuiabá, submeti 
do a este constrangimento ilegal por mais 	de 
dois dias, inicio de julho de 1985; 

- Xakriabá, MG - Sua área, já demarcada, está to 
talmente invadida por fazendeiros e o processo 
de reconquista tem se caracterizado pela vio 
lenta reação dos invasores contra os 	índios.o 
Dentre aqueles se destaca o Prefeito do Municl 
pio de Itacarambi que, juntamente com outros fa 
zendeiros, utilizando-se da força policial 	do 
Município, tem intimidado os índios, 	tentando 
dividi-los no seu propósito de defesa de 	suas 
terras. 1985. 

Estas seriam, portanto, as principais violencias 
e formas de sua manifestação entre os índios. Obviamente que ne 
nhum dos agressores dos índios foram responsabilizados, bem como 
a causa desses conflitos foi solucionada. Assim, com a 	omissão 
das autoridades constituídas nos âmbitos federal, estadual e mu 
nicipal, o que se constata e que os índios cada vez mais 	tomam 
consciência de sua força e partem para sua auto-defesa e de seu 
território. 

Brasília, 27 de novembro de 1985 

Secretariado Nacional do Conselho 
Indigenista Missionário-CIMI 
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ESTATUTO Dó áNSEL110 1NDIdEN=A M.I=IONÁRIO - CIMI 
•••••••••••• 

(Aprovado pela Comlf.sou Representativa da CNBB a 23/11/77) 

CAPITULO 	Da natureza e dor, fins 

Art. 19 - O Crlwelho 	 Mission,Srio, organismo anexo dá ConferC:n 
cia Nacional dos Bispos do 2rasil, a s(!guir denominado pela sigla Ci.  
MI, e uma (221:illc12J2 2priva(:') e de caráter religioso e filam 

.• 	tro)icn, sem fins luevav:vo2, 	s.ede e foro na cidade de -Brasilia 
DF), a serviço das Dopulaçocs in(iiganas e dos missionarios católi 

cos do brasf-1. 

Art. 29.- O CIMI tem como finalidade:. 

• a) Incentivar e assessorar o atendimento "iis:populações indigenas, em 
suas necessidades - e:pirituaís ou materiais, especialmen5e 	no 
campo pastoral, sempre a partir das próprias culturas. indigenas e 
a lu:, oa revelaçZo; 

b) Em espirito de ecumenismo buscar o witrosamento com as missões ira 
di.ienae de outras confissões cristãs, ou de outros credos reliErS.  
sos, 

c) Servir de órgão de relacionamento c roprentaç;io das missões ca-
tólicas perante órgãos governament eis ri;spomáveis pela - assistn- 
• cia aos LOios e perante outros erFT,anismos piiblicos ou privados,. 

quando assim fer .solicitado pelas prõprias missões; 

e 41 

d) promover o a formaçao ou atualizaçjio teológica, antropológica e tec 
nica Jos missionários católicos; 

e) Provid('neíar assessoria t6cnica e -,JIrldlca F1 min5;óc. e populaçõt..fs 
indienas,  na defea das terras  c  do ..atrimónio dos índios;  

f) Znpriovr, na o•ainião --)Gblica, um maior conhecimento dos problemas 
das cOmunidades indfixenas; 

g) 13: ...e_.=41,i.zar Encontros de Estudos .sobre Pastoral Indigenis 
ta. 

Art. 39 - O C14, embor.:, ovganismo anexo 	CNK; conorva sua personalida  
de juridicA . própria. Recee da CNB3 oric:ntaçâo geral c a ela empres-
ta sua colaboração no ear;,po especifico de sua compet;ineia. 

CAPITULO II . Da or..,,onizac7ao 

Art. 49 	Saio Membros do CIMI: 

a) Todos os Bispos e Prelados católicos do Lrasil,  em cujas Dioceses 
ou Prelazias se situam comunidades indígenas, • 

b) Os superiores locais e rePionais aos missionáriás que trabalham 
nas comunidades ind.tgenas: 

c) As .essnas nue trab,-.:na-  de modo estável, ativa c diretamente na  
pastoral indinvnista,  das circunscrlço(:s a que se referc.A letra 
a) dus':u artigo, 

d) O membro da Comiss5o Episcopal da CN3 (CEP) responsavel pela "à.i-
nha Missionária de CN33. 

Art. 59 - 55o õr,sãos do CIMI: 

a) A Assembleic,I  
b) A Djvlori.a, 
C) AG Se4ç3e6  
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CAPIT(JLn III: Da  Assemblrja  

Art. 69 - A Assombli.1 Geral, õrgão maxime de representação e deliberação' 
do CIMI, estarã cemposta por: 

a) Os'membros empreendidos nas letras a) e d) do art. 49; 

1)) Os intet;rantes da Diretoria; 

c) Os represemtentes das secções regionais, fixados pelo Regimento, 
em proporção ao numero de suas circunscrições ccicsiasticas. 

Art. 79 - 	Assem1113ia Geral reunirse..a em sessão ordinária pelo menos' 
cada doi.:; anos, e, em sessão extraordiaria, quando' convocada pelo 
Presidente, por deliberaçjio da Diretcwia, ou a' petição da maioria ab-
soluta dos membros da mesma Assemblia. 

5 19 - As AGsc:mbMasOrdinriaG  deverão ser convocadas cem antecedan- 
cia'de,clor 	 e as extraordinarias, com 

.• 	uma antceedencia razovel. 

5 29 - Não haverá requisito de Quorum_ 'para o inicio dos trabalhos da 
A.;sembluia Geral, Para a validade das votaçoes, porem, se" re-
quer a presença de mais de um terço de seus membros com direi-
to a voto. 

5 39 - Não haverã voto por procuração. 

Art. 89 - Compete a AssemblGia Geral: 

a) tiprawir as linha _s trais de a 	pastorl do CIMI nos  termos do 
'art. 39 e letra a) do art, 23, oeste Estatuto; 

b) Examinar e emitir parecer sobre a gestão da Diretoria no periodo 
anterior; 

c) Eleser o Presidcnte, o Vicc-Presidert- e, o Secretario e o Conselho 
Fiscal do CIMI, 'li:aeordo com o dir:posto neste Estatuto e no Regi-
mento e referendar os representantes regionais para a Direto -
ria, eleitos pelas respectivas re¡;iões; 

d) Deliberar sobre qualquer assunto de interesse do CIMI, sob propos-
ta da Diretoria ou a pedido de, pelo menos um quinto dos membros 
da m m es Assemblia. 

CAPITULO 1V - Da Diretoria  

Art. 99 - A Diretoria, õrgão de Direção e execução do CIMI, estara compot:) 
ta por: 

a) Presidente; 
b) Viée-Presidente; 
c) Secretario, 
d) Representantes Regionais • 
§ único - ADiretoria poderá nomear Secretários adjuntos e assessores  

Art. 109 - O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretari2 serão eleitos  
por maioria absolutQ de voto; dos membros presentes a Assembljia Ge- 

• ral, em eserutinio secreto, para um período de 4 anos, podendo 	ser 
reconduzidos por mais um periodo. 

Art: 11 - Compete ao Presidente: 

a) Representar o CIMI em juizo e fora dele; 
b) .Presidir às sessões da AssemblCia Geral e ãs reuniões da Diretoria 

e do' Secrtariado; 
c) Executar e fazer executar as decisões da Diretoria c da Assembléia 

Geral, 
d) Fazer pronunciAmi,stos em nome do CIMI, ouvida a Presidendil da 

quenlo, pela uraneia, niie for pOssivel reunir cm tempo a Di 
retorias 	„ 

Ci Uvrir a;'ipirni*NNTNO0 j),:iiiWyrON;‘) i 4 	f :"111 Geír.R em 1.;"J"'" c 'm 	• Sweametarlui 
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Ame 	- computo ao 'Vice-Presidente: , 

a) SubrAftulr rj Pvecidohte eu coco d.s 
nUncin;  

rn e 1,11  

ititpódimento e• 

b) Colaborar com 
biela Geral e 

o Pres5dc:nte na 
dm Diretoria. 

execução'das rusoluçõep da Assem- 

Art.'13 - Compete ao Secretario: 	 ••, 

a) Elaborar as atas da Assembl,:ia Geral e da Diretoria, atender a 
correspond3ncia e cuidar da 2,,uarda dos documentos., . 

• 	 h) Manter Lm dia a escrituração r. eferente ao movimento financeiro 
do CIMI; 

c) Preparar o balancete financeiro o providenciar sua publicação 
anualmente; 

d) Assinar cheques e movimentar dinheiro conjuntamente com o Presi 
dente. 

Art.'14 - COmpote aos Representantes Regionais: 

a) Interessar-se pelos objetivos do 6rgão na, res'Pectiva região; 

"b) Manter a.Diretoria informada sobre o andamento do trabalho na 
região, 

c)- Incentivar e coordenar as atividades missionarias da região. 

Art. 15 - Os representantes regionais são eleitos pelas respectivas As-
sembléias, por um período de quatro anos, de acordo com o Regimen-
to do. CIMI, podendo ser reconduzidos por mais Um período. 

Art. 16 - A Diretoria reunir-se-á, em s,:ssão ordin5.ria, cada quatro me-
ses e extraordinariamente, quando e=z-Ncada pelo Presidente, ou 
pedido de, pelo menos a metnde de seus membros. 

5 19 , - Para a validade d. s resoluç6as da Diretoria, requer-se 
presença do pelo menos 	ca metade de seus membros. 

5 29. - As resoluções da Diretoria serão tomadas, por maioria absolu 
ta de seus membros presentes. 

CAPITULO V - Do Conselho Fise,:l  

Art; 17 - O Conselho Fiscal C órgão de'fiscalização das atividades eco-
nOmico-financeiras do CIMI. 

Art. 18 - O Conselho Fiscal ó constituido'por tras membros do CIMI, e-
leitos pela Assomblna Geral, juntamente com os respectivos suplem 
t 

9 único - Os membros do Conselho Fiscal têm mandato de quatro artes, 
podendo ser reconduzidos por mais.um período. 

Art. 19 - Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Exam5nar os livros, contas e documentos financeiros; 

b) Examinar o balanço c a prestação A.,-2 contas, lavrando seu parec 
cm livro préprio; 

c) Levar ao conhecimento da Diretoria as .irregularidades c.lue por 
ventura verificar, dctermin:Indo providncias a tomar; 

d)' Colaborar com a Diretoria, apresentando sugestEes c orientação, 
pai.a o progressivo ap,:trfciçoame7,to da Contabilidade em geral e 
das Operações EconCimieas e Financeiras em especial. 

Art. 20 - O Conselho Fiscal reunir-se-j, obrigatoriamente, uma vez cada 
ano e extraordinariamente, clunw.:o refizer' necesskio, por inicia-
tivn dic.qua)clucr dc :cus l'.embros, ou por solicitaçao da Diretoria. 

CAPITULO VI - 1D(1:1 SorJeun Re:  

Art. 21 - Os membros do CIM:" ay,rur'ar-:,Q-ão em secções rogif,nais. pard 
um riais r critvos.merevro C uirl a 	urál c rejUo , onde atuaçn, 



S único 	Compete ;1 Assembleia (eral criar e suprimir as diversas 	o 
secções regionais, bem coma' fixar seus limites tCrVitOri" 
ilirs OU alterálos. 

Art. 22 - Cada.  SecçÃo Regional j"; aura nma na g:laboração de ceu Regímen- 
. 	to Interna), respeitadas, porGm, as disposições deste Estatuto. 

CAPITULO VII- do relacionamento com a CNBB  

Art. 23 	O relacionamento do CIMI tom a CNBS se efetivara atrav6s dos 
seguintes mecanismos: 	 • 
a) Pelo entrosamentn das atividades do CIMI nas Diretrizes Gorais 

para a Ação Pastoral no Brasil, elaboradas pela CNBB, 
b) Pela parrieipç-ão efetiva no CIMI, dos Bispos e Prelados respon- 

savein pela P4storal Indif,,enista nas respectivas arcas; ' 	• 
c) Pela presença do representante da Linha Missionaria da CEP nas 

sessões da Assembl,Sia Geral c da Diretorias 
d) Pela presença do Presidente do•CIMI nas Assembléias. Gerais 	da 

CNBB e pela presença de um membro do Diretoria do CIMI,•nas reu 
niões da CEP (Comissão Episeopnl de Pastoral); 

e) Pela comunicação imediata das resoluções do CIMI a Presidancia 
da CNBB. 

CAPITULO VITI - Dn Patrim7mio e da Administrão 

ip Art. 24 - Constituem patrimõnio do CIMI, destinado a'seus fins: 

a) Os bens dia 'qualquer natureza que atualmente possui ou vier a ad-
quirir no futuro, a titulo oneroso ou gratuito;. 

b) As rendas dc qualquer cspcie; • 
c) As subvenções, auxílios e doações de pesscas físicas ou de enti-

dades pilblicas ou privadas, nacionnis ou estrangeiras. 

5 único - As rendas do CIMI serJío aplicad.-,s integralmente no pais , 
para os fins estabelecidas neste Estatuto,não podendo ha- 
ver distribuição de lucros, bonificações ou vantagens 	a 
seus membros ou dirigentes, sob nenhuma forma ou pretexto. 

Art. 25 - Os membros do CIMI não respondem', nem mesmo subsidiariamente, 
pelas obrigações sociais e financeiras da Instituição. 

Art. 26 - Compre ao Presidenta, aptas annei:: da. Diretoria e do Conse- 
lho Fiscal, levantar emprCstimos, penhorar ou alienar os bens 	do 
CIMI. 

*ir 	CAPITULO TX •• Das Disposieões C=is 	Tr ,Insitgrias  

Art. 27 - O CIMI terá duração indetermiw.da. A sua dissolução sõ poderi 
scr 	per maioria de dois terços de seus membros em Assena:iia 
cspecialrdente convocada para este fim. 
5 único - Decidida a dissolução, seu p;Itrimnio reverterá integral-

mente 4:m favor da Confer&ncia Nacional dos Bispos do Bra- 
sil (CNBB): 

Art. 28 - As dividas na interpretação deste Estatuto, bem como os casos 
omissos, serão resolvidos pela Diretoria do CIMI, "ad referendum" 
da Assembli:!ia Geral. 

Art. 29 - O presente Estatuto, aprovado polis Comissão Representativa da 
CNBB, entrará cm vigor no dia de sua publicação no Diário Oficial. 
5 único - A Assemblé"ia Geral do CIMI poderá encaminhar ã CNBB pro 

"-postas de modificação deste Estatuto. 

• 
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MEMO N9 159/81 -ASI/FUNAI 	 Brasília-DF., 

Em 24.JUL.81 

Do: Chefe da ASI/FUNAI 

Ao: Sr. Procurador Geral/FUNAI 

Assunto: Jornal Porantim 

Sr. Procurador, 

De ordem do Sr. Presidente, encaminho, em ane 

xo, para conhecimento e, se for o caso, adoção de providencias, cO-

pia xerox da Informação n9 22/1013/81, referente ao estudo realiza-

do pela DSI/MINTER, tendo em vista a análise efetuada pela AC/SNI, 

sobre a atuação do Jornal PORANTIM. 

Á1i 
entkiHoENCIAL 
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TODA E QUALQUER PESSOA QUE TOME CONHE-
,CIMENTO DE ASSUNTO SIGILOSO FICA, Alfie MA-
TICAIVIENTE, RESPONSÁVEL PELA MANUTEKÇÂO 
DE SEU SIGILO (Art. 12 do Decri•Ao n. ° 79.099/77 
Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos) 

CONFIDENCIAL 

Mek '4) p./cii/N9  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

OF.N9 22/1016/81 

Do:  Diretor da DSI/MINTER 

Ao: Presidente da FUNAI 

Assunto: Encaminhamento (faz) 

Anexo: INFÃO 22/1013/81 DSI/MINTER  

Em 20 JUL 81 

• 	Senhor Presidente, 

Apraz-me encaminhar a V. S2.., em anexo, o estudo 

realizado por esta Divisão sobre a atuação do Jornal PORANTIM, 

tendo em vista a anãlise efetuada pela AC/SNI, enviada a esta 

DSI, concluindo pelo enquadramento legal do citado periódico. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. S-a  , 

protestos de estima e consideração. 



I

CIIEIDENCIAL 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇO 

INFORMAÇÃO N2  22/1013/81 

DATA 	 : 17 JULHO 81 

2. 	ASSUNTO 	 JORNAL PORANTIM 

ORIGEM 	 : DSI/MINTER 

4. REFERÊNCIA 	 : APRECIAÇÃO S/N9 DE 10 JUNHO 81 

5. ÁREA 	 xxxx 

6. DIFUSÃO ANTERIOR : NÃO HOUVE 

7. DIFUSÃO 	 ASI/FUNAI 

8. ANEXO 	 INEXISTE 

O Jornal PORANTIM, 'editado pela Regional Norte I do 

CIMI em Manaus/AM, sito à Av. Joaquim Nabuco, 1023, Caixa Postal 

984, registrado sob o número 138 MANAUS/AM, tem como corresponden 

te a equipe Pastoral Indigenista - TEFÉ/AM, Luciano Stefanini- RO 

RAIMA, Nello  Ruffaldi - AMAPÁ, Anselmo Forneck - ACRE, Carlos Ubbia 

li - MARANHÃO e GOIÁS, José Ribamar Bessa - PARIS - FRANÇA, e pos 

sui uma sucursal em SÃO PAULO, caixa postal 58041 - CIMI PORANTIM. 

É um órgão informativo que se diz em defesa da cau 

sa Indígena e vem desencadeando sistematicamente uma campanha di 

famatória contra o Regime Vigente mais especificamente contra a 

FUNAI. 

Uma anãlise feita pela AC/SNI das edições de números 

29 e 30 do citado jornal, concluiu pelo seu enquadramento legal, 

tendo em vista o mesmo veicular matéria eivada de propaganda adver 

sa. Esta se caracterizou pelos seguintes fatos: 

- lançar indígenas e a opinião pública contra as autoridades 

e instituições; 

- insuflar, através de noticias tendenciosas a luta de cias 

ses com a participação indígena; 

- promover o surgimento de idéias racistas. 

Ressalta-se ainda a publicação de fato 	verdadeiro 

mas com malignidade apresentado de uma forma tendenciosa e exage 

rada. 	

1
CONFIDENCIALI 
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DSI/MINTER Cont n . 	 -mação N9 	 17/JU 

de se consignar também a continuidad 

ção desses fatos, sempre apresentando a mesma conotação 

do a forma de delito continuado. 

Recuando na história vamos encontrar o principio e 

vangelizador já na Constituição do Império, cujo artigo 179 § 49, 

assim dispunha: 

"Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras,es 

critos, e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura,  

contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exer  

cicio deste direito nos casos que a lei determina". 

Atualmente está consubstanciado não só no art. 150 

§ 89 da atual Constituição do Brasil, bem como no art. 19 da Lei 

n9 5.250 de 09/02/67 (Lei de Imprensa), que é livre a manifestação 

do pensamento e a prestação de informação sem sujeição à censura,  

respondendo, entretanto, cada um nos termos da lei pelos abusos  

que cometer. 

Portanto a liberdade de manifestação e informação 

encontra o seu limite na fronteira do abuso. Este consiste no ex 

cesso culposo ou doloso daquela liberdade. Tudo quanto exceder, 

o narrar, descrever, criticar e comentar, deriva para o abuso. 

Podemos dizer que o limite da liberdade é o limite 

do próprio direito. 

O fato verdadeiro também pode constituir injúria ou 

difamação. Segundo os legisladores a ofensa divulgada em jornais 

ou periódicos pode qualificar a difamação e a injúria, ainda quan 

do a noticia sendo verdadeira, é exagerada, tendenciosa ou afron 

tosa. 

O exagero inocula-se de dolo, quando altera a verda 

de. E isto vem ocorrendo constantemente nas publicações do PORAN 

TIM. 

Ora,se fizermos uma análise retrospectiva nas publi 

cações do Jornal PORANTIM, vamos concluir pela continuidade das 

distorções de fatos, objetivando influenciar psicologicamente um 

público alvo. 

Na verdade, a liberdade de imprensa é indispensável 

à verificação da democracia, mas ë 'tneqãvel que o abuso dela cons 

titui um mal incalculável. A história está ái para demonstrá-lo. 

CIIIIFIDENCIAL 



absolutamente necessário portanto, 
mente a preocupação ante a influencia psicológica que exercem es 

sas noticias tendenciosas na vida da coletividade, sendo per isso 

bastante compreensível a conclusão da análise da AC/SNI , quanto 

ao enquadramento legal do citado pekiódico. 

'Os artigos aos quais presumidamente poderá ser en 

quadrado o referido jornal são os seguintes: 

LEI N9 5.250 - LEI DE IMPRENSA 

Art - 12 "Aqueles que, através dos meios de infor 

mação e divulgação, praticarem abusos no exercício da liberdade 

de manifestação do'pensamento e informação ficarão sujeitos às 

penas desta Lei e responderão pelos prejuízos que causarem. 

Parágrafo único. São meios de informação e divul 

gação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publica 

ções periódicas, os serviços de radiodifusão e os serviços noti 
ciosos". 

Art - 14 "Fazer propaganda de guerra, de processos 

parasubversão da ordem política e social ou de preconceitos de 

raça ou classe: 

Pena: de 1 a 4 anos de detenção". 

Art - 16 "Publicar ou divulgar notícias falsas ou 

fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem: 

I - perturbação da ordem pública oual2simasocial; 

	

II - 	  

	

III - 	  

IV - 

Art - 20 "Caluniar alguém, imputando-lhe falsamen 

te fato definido como crime: 

Pena: detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, 

e muita de 1 (um) a 20 (vinte) salários-mínimos da região". 

LEI 6.620, DE 17.12.1978 

SEGURANÇA NACIONAL 

Art - 

ção social, noticia 

do ou deturpado, de 

14 "Divulgar, per qualquer meio de. c::-.unica 

falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro trunca 

modoTã-rnd.irr.cr-r=tentar indisr:r O rrvo 

1^-• 
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' MIN I EF; ' 	luação da Informação ..nç Ai 

com as autoridades constituídas; 

D}' 	1 7 N\'‘ da:19 

Pena: detenção, de 6 (seis) a 2 (dois) anos". 

Art - 42 "Fazer propaganda subversiva: 

I - Utilizando-se de quaisquer meios de comunica 

ção social, tais como jornais, revistas,perió 

dicos, livros, boletins, panfletos, rádio, te 

levisãc, 

culos de 

versa ou 

siva; 

cinema, teatro e congéneres, ocmoveI 

propaganda de guerra psicológica ad 

de guerra revolucionária ou subver 

V - Injuriando, caluniando ou difamando quando o 

ofendido for órgãos ou entidade que exerca au 

toridade pública, ou funcionário, em razão de 

atribuições; 

VI - 

Cabe ao Ministério Público promover Ação Penal nos 

crimes que tratam os artigos retrocitados. 

TODA E QUALQUER PESSOA QUE TOME CONHE-
CIMENTO CE ASSUNTO SIGILOSO FICA, AUTCMA-
TICAMENIE, RESPONSÁVEL PELA 
DE SEU SIGILO (Art. 12 do 	r ";!-".C;;9/77 
Thuulameriu Agra Salvaguarda de 

CONFIDE1C-111 
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• DOC. N. 	(' t•  

DATA  23 foP / 
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OF. DIR/INPA.310/87 	 Manaus, 17 de julho de 1987 

Ilmo. Sr. 

Dr. JosJ Eduardo Cassiolato 

MD. Secretário de Planejamento do 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

SAS Quadra 5 Lote 6 Bloco H 9° andar 

70070 - Brasília, DF 

(pont, 9um, cria. 
Prezado Senhor, 	 ente 

Segue, em anexo, proposta de projeto de pesquisa "Extrativismo 

da Madeira nas Regiões do Alto Solimões, Tefé.  e Itacoatiara" 

encaminhado pela Regional Norte do Conselho Indigenista Missio 

nãrio (CIMI), a ser conduzido em conjunto com este Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazónia (INPA). 

Como se trata de entidade privada e religiosa e envolvida COM 

a questão indígena na Amazônia, a proposta levantou algumas dú 

vidas, 	Queremos solicitar, assim, a V.Sa. que estude o projeto 

e nos oriente quanto *a conveniência de aceitã-lo. 

Atenciosamente, 

HERBERT 0(TO ROGER SCHUBART 

Diretor Geral do INPA 

ASWFUNAI 

N.°59',  I 

EMO4 / q l (77 

PW/rsn. 	
e CNPq 1!O 
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PROJETO DE PESQUISA SOBRE O EXTRATIVISMO DA MADEIRA NAS 

REGIÕES DO ALTO SOLIMÕES, TEFÉ E ITACOATIARA 

INTRODUÇÃO 

O Conselho Indigenista Missionário, Cimi Norte I , 

vem solicitar a participação desta respeitável Instituição 	no 

projeto de pesquisa aqui apresentado, que tem como finalidade bá 

sica o levantamento de informações a respeito do 	extrativismo 

da madeira em três áreas do Estado do Amazonas. 

Essas áreas eleitas para a pesquisa são de 	maior 

produção madeireira do Estado, e coincidem também com o interes 

se do CIMI no que tange a questão indígena e seu complexo rela 

cionamento com o processo extrativista da madeira realizado em 

áreas indígenas. 

O Cimi Norte I atua em diversas áreas no interior 

do Estado do AM, junto as populações indígenas. Para o desenvol 

vimento adequado de suas atividades no campo indigenista, 	as 

equipes locais do Cimi vem sentindo há algum tempo a necessida-

de de obter informações mais substanciais a respeito do extrati 

vismo principalmente da madeira, nos seus aspectos sociais 	e 

económicos. 

Esta escassez de informações se ressentiu de igual 

maneira na ocasião da realização do Simpósio da Amazônia, ocor 

rido em setembro 86, com a participação de várias entidades al 

ternativas, constatando-se então a dificuldade de se obter 	da 

dos objetivos e organizados referente ao extrativismo, especial 

mente no Estado do Amazonas. 

Justificativa do projeto 

Para suprir essa deficiência de informações, 	sur 

giu inicialmente a perspectiva de realizar no 'âmbito do Cimi um 

trabalho de pesquisa sistemático objetivando o levantamento de 

informações, a curto prazo, a respeito de todo o processo, 	de 

extração e produção da madeira, proveniente em grande parte das 

áreas indígenas. 

Pela característica da atividade extratIvista, os 

madeireiros penetram sempre mais nas áreas indígenaà'a procura 
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da matéria prima o que vem causando constantes conflitos entre 

estes e as populações indígenas. A crescente demanda, inclusi-

ve no mercado internacional, tende a agravar esta situação con 

flituosa, sem que se tenha informações necessárias para avali- 

ar as consequõncias sociais deste processo, ou tampouco 	para 

elaborar propostas de delimitação de territórios indígenas sem 

provocar um transtorno social imprevisível. Exemplificando es 

ta situação, vale lembrar que na região do Alto Solimões, 	a 

economia regional é baseada na produção da madeira, provenien-

te essencialmente das áreas indígenas. 

Contudo, os nossos agentes locais, pela natureza 

de sua atividade social em defesa das populações indígenas 

tem sérias dificuldades em levantar informações junto a madei-

reiros ou serrarias. 

justamente considerando essa limitação, que pro 

pomos a participação dessa respeitável Instituição neste 'proje 

to de pesquisa. 	
o 

Proposta de trabalho  

Este projeto de pesquisa se desenvolverá em 	ní 

veis diferenciados, conforme o seguinte esquema: 

1. o levantamento de informações diretamente nas 

áreas onde se processa o beneficiamento da matéria-prima. 	As 

áreas escolhidas para tal levantamento são a do Alto Solimões, 

Tefé e Itacoatiara. Será justamente nas sedes destes municípi 

os que se obterá as informações desejadas, uma vez que extrato 

res da madeira, chefes de turma dos extratores da madeira, pa 

trões madeireiros, intermediários, ali se encontram sempre no 

final da safra da madeira, nos seus locais de residencia 	per 

manente. 

2. o levantamento complementar de informações, vi 

sando a obtenção de dados e estatísticas oficiais quanto a pro 

dução, exportação da madeira a fim de poder estabelecer 	uma 

análise comparativa com os dados levantados no campo. Essas in 

formações poderão ser obtidas junto às associações comerciais, 

sindicatos madeireiros, IBDF, Secretaria da Fazenda, 	Ibase, 

etc... 

Termos de colaboração 

Os trabalhos de levantamento no campo (sedes muni 

cipais) seriam realizados por pesquisadores do INPA, com a cola 
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boração dos agentes locais do Cimi, no que se refere a orienta 

ção necessária para o bom desempenho da pesquisa. O apoio 	do 

Cimi ou de seus agentes indigenistas poderá se dar da seguinte 

maneira: 

- apresentar um quadro com todas as fontes de 	in 

formações necessárias à pesquisa. Este quadro permitirá aos pes 

quisadores 	terem os dados básicos referentes aos informantes, 

sua localização, histórico de trabalho, posição dentro do esque 

ma hierárquico do processo extrativista, e ainda o tipo de 	in 

formações que são suscetíveis de fornecerem; 

- colaborar na elaboração de um questionário aten- 

dendo a especificidade da pesquisa e as características 	das 

fontes de informações e dos objetivos propostos; 

- financiar o transporte dos pesquisadores de Mana 

us para às áreas de pesquisa; 

- possibilitar o hdeslocamento local dos pesquisado 

res para que possam chegar as fontes de informações preconiza - 

das; 

- no caso da pesquisa em Itacoatiara, haverá pos-

siblidade de alojamento para os pesquisadores nas dependencias 

da Prelazia. No que se refere às áreas de Tefé e Alto Solimões, 

isto não será possível, a fim de evitar possível identificação 

dos pesquisadores com o trabalho desenvolvido pelas equipes de 

pastoral indigenista, havendo portanto necessidade dos pesquisa 

dores se hospedarem em hoteis. 

Esperamos, por outro lado desta instituição, a se 

guinte colaboração: 

- a liberação de pesquisadores para a realização 

dos levantamentos de campo e documental; 

- o pagamento das diárias dos pesquisadores 	do 

INPA que realizarão a pesquisa de campo; 

- a organização e sistematização das informações le 

vantadas para o seu uso pelas duas instituições. 

Proposta de cronograma para atividades de campo 

Considerando que a safra da madeira do período 19136 

/87 será concluida no próximo més de junho, época do fim 	das 

cheias, julgamos ser mais apropriado realizar a pesquisa entre 
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os meses de julho e agosto do corrente ano. 

CRONOGRAMA 

LOCAL 
	

TRANSPORTE 	 PERIODO 

Manaus/Tabatinga 
	

Aéreo 	 20/07 

Tabatinga/Denjamim Constant 
	

Barco 	 20/07 

B. Constant/Atalaia do Norte 	Barco 	 a definir 

Tabatinga/Tefé 
	

Barco 	 05 ou 08/8 

Tefé 
	

Barco 	 a definir 

Tefé/Manaus 
	

Aéreo 
	

22/08 

Manaus/Itacoatiara_ 	 ônibus 	 a definir 

Resultados da pesquisa 

Devera ficar estabelecido entre ambas as institui-

ções, que os resultados da pesquisa, tanto de campo como docu -

mental, uma vez organizados e sistematizados, poderão ser utili 

zados, conforme as necessidades específicas tanto do INPA como 

do Cimi. 

O possível aproveitamento dos resultados da pesqui 

.)sa em outras instãnotas ou processo:' de trabalho poderiam contar 

coma colaboração do Cimi, 

Brasília, 18 de maio de 1987 

Vff 
Fgphlã orst&fL-c5e 

OIMI REGIONAL NORTE i 
Cabko NOM 984 

011 	..— 	Manauf 	 Am 888888 

Sílvio Cavuscens 
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DE BRASILIA/DF NR 872 31/05 1518 

ILMO. SR. 
SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO D.F. 

NR 217/PRES/FONAI DE 31.05.88 ESTAMOS PREVENDO QUE A ASSEMBLEIA 
NACIONAL CONSTITUINTE VOTARAM HOJE OU AMANHA O CAPITULO QUE DE-
FINE A QUESTAO DO INDIO NO BRASIL PT EXISTEM HOJE VG NA CIDADE 
DE BRASILIA VG CERCA DE 250 FORAM TRAZIDOS DE SUAS ALDEIAS PELO 
CIMI ( CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO) QUE OS ALOJA E OS ALI-
MENTAM NO COLEGIO SANTA MARIA NA 905 NORTE PT FOMO INFORMADOS VG 
POR VARIAS FONTES VG QUE VOTADO O CAPITULO DO INDIO VG INDEPENDEN-
TEMENTE DO RESULTADO VG ESTE GRUPO DE INDIOS VG SOB A INSPIRAÇAO DO 
CIMI E DO EX-DEPUTADO MARIO JURUNA VG TENTARAO.INVADIR AS INSTALA-
ÇOES DA FUNDAÇA0 NACIONAL DO INDIO NESTA CAPITAL PT INFORMAMOS A 
VOSSA EXCELENCI UE LASTREADO NA MOSSA CONDIÇAO DE PRESIDENTE 
DA FUNAI VG COM RESPONSABILIDADE SOBRE A INTEGRIDADE FISICA DOS 
FUNCIONARIOS VG INSTALAÇOES ET MANOTENÇA0 DO FUNCIONAMENTO )0 SER-
VIÇO PUBLICO VG DECIDIMOS SERENA E FIRMEMENTE NAO PERMITIR A PRE-
TENDIDA E IMINENTE INVASAO DAS NOSSAS INSTALAÇOES PT DADO A GRAVIDAD 
E DA SITUAÇAO ACIMA EXPOSTA VG SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA AS PRO-
VIDENCIAS POLICIAIS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA NOSSA 
DECISAO DE NAO PERMITIR QUE ESTE GRUPO DE INDIOS INVADAM AS INSTA-
LAÇOES DA FUNAI VG ATENTEM CONTRA A INTEGRIDADE FISICA DOS NOSSOS 
FUNCIONARIOS OU PROVOQUEM A INTERRUPÇAO DO SERVIÇO PUBLICO SOB 
NOSSA RESPONSABILIDADE PT ATENCIOSAMENTE VG ROMERO JUCAH FILHO 
PRESIDENTE DA FUNAI 

N N PJ 

COL INFORMAMOS A VOSSA EXCELENCIA QUE LASTREADO NA NOSSA... 

0 
611460SSPB BR 
611344FNAIHBRBEM RECB?en PLSnn MCS OK 
OK GRATO TKS BYBY 
0 
611460SSPB BR 
611344FNAIH6R 
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TELEX N.° 253/88-ASI/FUNAI 

RÁDIO N.° 
FUNAI 

n.` expedidor n.° aparelho data hora da transmissão iniciais do operador 

06 DEZEMBRO 88 

nome e endereço do destinatário 
ILMQ Sr. 
NORMAN STOLET DA SILVA 
MD. DIRETOR DA OSI/M1NTER 

texto a transmitir REF. MD 22/990/G.3/88, de 24.11.88 ESTE 01 NÃO TEM CONHECIMENTO ASSUNTO PT 

SDS NAZARENC,  SUCUPIRA LIMA - CHEFE ASI/FUNAI 

• a4P/it.  assinatura e carimbo do operador 

Bls. 5013 - 1481210 
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Espécie: OFICIAL 

Origem 	  

Número 	  

Palavras 	  

Data 	Hora 	 

 	Via a seguir 	  

INDICAÇÕES 	DE 

SERVIÇO 	TAXADAS MENSAGEM DIRETA 
HORA 	DA 	TRANSMISSA0 

INICIAIS 	DO 	OPERADOR 

EN
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ASI/FUNAI 
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YDV22/990/G.3/88de 	24 NOV 88 	SOLINFO O QUE CONSTA NESSE OI, A RESPEITO DO - 

SUNTO TRATADO NO INFE NR 22/989/G.3/88, DE 24 NOV 88. 

\ NSTÉR/ 
o 
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ASI/FUNA1 

lamento para Salvaguarda de assuntos Sigilosos) I N." 	01/43.C/ 

( 	, • 
ki--5  / I I 	?d,  

. 	........_... _ 	..- 	• 
Assinatura 	ou 	rubrica 	do 	expedidor 	 • 	  

o 

Ul 

C\1 

E 
o 
o 
o 
;< 

o 

< 

2 1-; 
< 

0 w 

W 

° 
o 

W 

E 



meiLl.- ) e.)59111clic 
CONFIDENCIAL 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORME N.°  22/989/G.3/88 

1. DATA 

2. ASSUNTO 

3. ORIGEM 

: 24 NOV 88 

. APOIO FINANCEIRO'DE ENTIDADES ENTRAGEIRAS AO 
PROJETO "PELISA" 

AC/SNI 

4. AVALIAÇÃO 	 02 

5. REFERÊNCIA 

6. ÁREA 	 : — 

7. DIFUSÃO ANTERIOR : 

8. DIFUSÃO 

9. ANEXO 
ASI/FUNAI 

N.1 035i 

E NU/ I I / Ó'52  

DSI/MS — DSI/MRE 

ASI/FUNAI 

INFE N9 300/130/AC/88 — 18 NOV 88 

"1. Hã indícios que o CONSELHO INDIGENISTA MISSIONA 

RIO (CIMI) teria revelado que "LA CONFERENCE CANADIENSE" decidi 

ra apoiar o "PROJETO PELISA", com a importãncia de 18.000 dOla 

res canadense. 

2. Esse apoio seria em atendimento Jt solicitaçãodo 

CONSELHO ÍNDIO DA AMERICA DO SUL (CIAS) que em fevereiro 88, ha 

via pedido 14.895,74 dólares para o referido projeto. 

3. MICHAEL MURRAY, vice-diretor do escritório 	de 

missões da CONFERENCIA DOS BISPOS CATOLICOS DO CANADA, teria pro 

metido 

CIOSOS 

põe de 

ajuda financeira ao "PRIMEIRO ENCONTRO DE LIDERES 	RELI 

DA AMERICA DO SUL"e que, possivelmente, essa entidade dis 

uma verba destinada a programas de evangelização." 

TODA E QUALQUER PESSOA OUF TOME CONHF - 
CIMENTO DE ti SSUNTO SiGt! 	 • 
TICAMENTF, RESPC, WiáVr:t. 	• 	v-dn 
DE SEU SIGILO (Ast. 12 da t" 	n" 7P C^^ . 7 
Regulamento para Salvaguarda de assuntos Sigilosos) 

I
CONFIDENCIAL 

 



ate ciosamente, 
t 

Antonio Brand 

CIMI - CONSELHO  INDIGRISTÁ MISSIONÁRIO 

Edifício Venáncio III Sala 311 	— 	Caixa Postal 11-1159 

Fone: (061) 225-9457 — Telex (061) 4293 

70084 - Brasília DF - Brasil 

meLNÍ) .155/4  

Brasília, 04 cie junho 

Exmo. Sr. 

Joaquim Francisco de Cavalcanti 

DD. Ministro de Estado do Interior 

NESTA 

Excelentíssimo Senhor Ministro, 

7---  
Estamos informados de que a rOxima re ni-o do upo, de 

Trabalho Interministerial instituído pelo Iereto n 	118/83precia- 
r•s, 

rã a proposta da FUNAI, referente ao reconhecimentàos limite 
\
do-ter 

",.J 
Lamentamos que até então os órgãos gf.,- 	ntais 

ponsáveis não hajam procedido à demarcação dessa 

órgãos- 

e mue\as suces- 

sivas 	

\ 	r 	\ 

sivas protelaçOes, dizemos com pesar, tenham dado curs, o aos c 	ttoe,r 

na região, oue culminaram no recente assassinato do Ir. Vicen 

s.j., da Missão Anchieta (MIA), às margens do rio Juruena (MT) 

A urgência que agora se coloca na demarcação da A.I. Sa 

lumã, com mais razão, não deve ser motivo para desrespeitar-se os limi 

tes mínimos do território que os Enawene-Nawe reivindicam, indispensá-

vel à sobrevivência física e cultural de sua sociedade. 

É neste sentido, então, que encaminhamos as informaçOes 

4)  seguintes, prestadas pela MIA, OPAN e CIMI, com vistas à melhor condu-
ção da respectiva decisão do GT-Interministerial. Segue anexo cópia do 

Parecer elaborado pelos antropólogos que, designados pela FUNAI, 	são 

responsáveis pelos levantamentos que identificaram a área ocupada pelos 

Enawenê-Nawê. 

Certos de sua compreensão quanto à gravidade da situa-

ção aqui exposta, 

• ritório ocupado pelo povo Enawene-Nawê. 

res- 

Secretário Executivo 

CIMI 
r •r- 



CIMI - CONSELHO INDIGENISII1 MISSIONÁRIO 
Edifício Venâncio III Sala 311 	— 	Caixa Postal 11-1159 

Fone: (061) 225-9457 — Telex (061) 4293 

70084 - Brasília DF - Brasil 

O ASSASSINATO DO IR, VICENTE CANAS E A 

DEMARCAÇÃO DA A,I, SALUMA 

1. Introdução 

Os Enawene-Nawe foram contatados pelo pe. Thomaz Lisboa 

e ir. Vicente Canas, da Missão Anchieta (MIA), na região do rio Cama- 

raró (MT) em 1974 - na ocasião, um índio Pareci, que acompanhava 	a 

expedição, reconheceu-os como os Salumã referidos na tradição de seu 

povo. Desde então aqueles missionários, contando tambóm com a colabo- 

1 

	

	ração dos voluntários da Operação Anchieta (OPAN), tem prestado a ne- 
cessária assistência a estes índios, ao mesmo tempo em que procuram in 

terceder junto aos órgãos governamentais pela demarcação das 	terras 

ocupadas pelos Enavenê-Nawe, de modo a garantir sua sobrevivência físi 

ca e cultural. 

Infelizmente, a protelação das medidas legais deu oca-

sião a várias tentativas de invasão do território indígena, que inevi-

tavelmente resultariam em violências e mortes. 

• 
Em setembro de 1984, os Enawene-Nawe, no ímpeto de impe-

dir que seguissem as picadas que já atingiam as margens do Juruena, ma 

taram um topógrafo e seu auxiliar e feriram dois picadeiros nas imedia 

ções do córrego Oloiná, os quais se encontravam a serviço de Eloy Mon-

teiro de Carvalho Correio Braziliense",11.09.84). Os índios já haviam 

descoberto várias picadas em seu território e, inclusive, saquearam um 

acampamento e danificaram um trator de esteira, meses antes, ao norte 

do rio Ique. Em julho do ano passado, foram vitimados os 8 membros da 

família de António Ferreira, que haviam se instalado às margens do Ique, 

em terras griladas e "vendidas" pelo fiscal da Secretaria da Fazenda de 

Mato Grosso, Joaquim Campos Dourados. No local atuavam também as madei 

reiras Estil e Pauliceia exibindo documentação do IBDF com fraudes vi-

síveis ("O Estado de Mato Grosso", 17.07.86). Apesar de todas as evi-

dências, os inquéritos policiais não tiveram seguimento, deixando impu 

nes, como sempre, os grileiros de terra indígena. 

Todavia, a solidariedade aos Enawene-Nawê e a defesa de 

suas terras que os missionários e indigenistas assumiam, em especial o 
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Fone: (061) 225-9457 — Telex (061) 4293 

70084 - Brasília DF - Brasil 

ir. Vicente Carias, responsável pelo trabalho da MIA junto a estes ín-

dios, constituiam-se em obstáculos à ação desenfreada desses grilei-

ros. Nos núcleos de Juína e Brasnorte, por conseguinte, circulavam 

freqüentes boatos e ameaças, tendo como alvo principal este 	jesuíta 

que desde 1977 marcava uma presença assídua junto aos Enawene-Nawê. O 

assassinato do ir. Vicente, emboscado no seu acampamento às margens do 

Juruena, em abril último, portanto, representa antes de tudo uma agres 

são ao povo Enawene-Nawe, por aqueles que ambicionam assaltar as ter-

ras indígenas. 

2. Propostas de demarcação  

As iniciativas para a demarcação do território Enawene- 

Nawe partiram da Missão Anchieta, através do pe. Thomaz Lisboa, 	que 

apresentou uma proposta de interdição de área. A partir daí, a FUNAI 

designou seus Grupos de Trabalho, num total de 3, para a definição dos 

limites da área indígena. Em todas as ocasiões, estas equipes 	foram 

acompanhadas por membros da MIA, com o objetivo de fornecer as infor- 

mações históricas e etnográficas necessárias ao bom desempenho 	dos 

técnicos da FUNAI, já que a bibliografia sobre o grupo era bastante 

restrita. Neste sentido, a sequência dos relatórios antropológicos, 

que justificavam as sucessivas descrições da A.I. Salumã, que constam 

do Processo FUNAI/BSB 0292/78, expressam momentos diversos quanto ao 

conhecimento da história, da organização social e do sistema religio-

so dos Enawene-Nawe. A prolongada convivência com o grupo, por ou- 

tro lado, veio a permitir que Vicente Canas, afinal, traduzisse 	com 

precisão os anseios dos Enawene-Nawe em ver seu território tradicio-

nal demarcado e respeitado. 

De início, os entraves à demarcação prendiam-se 	à 

criação da Estação Ecológica Iquê, no território indígena, já que não 

se registrava a presença de não-índios na região. As propostas conci-

liatórias, que então foram aventadas, não se concretizaram. Quanto 

última delas (GT Port. 1776/E de 19.09.84), não se viabilizou porque 

a SEMA (Secretaria do Meio-Ambiente) mostrou desinteresse em manter 

o cinturão ecológico protetor, então sugerido, em torno da área indí-

gena. 

Com isso, a prolongada indefinição, lamentavelmente, 

deu curso a toda sorte de conflitos pela posse das terras. 

Nossa preocupação, agora, é que, a pretexto de promo 

2. 
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3. 

ver a demarcação "urgente" da A.I. Salumã, a proposta do órgão indi-

genista oficial não respeite o território indispensável à reprodução 

da sociedade Enawné-Nawe, cuja população cresce sensivelmente desde 

os primeiros contatos. Para que não venham a ocorrer brevemente no-

vos conflitos na região, devemos alertar, é preciso atender a justa 

reivindicação do povo Enawene-Nawé, que espera ter seu território in 

tegralmente reconhecido. 

3. A Área Indígena Salumã 

Os Enawene-Nawê habitam as terras banhadas pelos for 

madores do rio Juruena (Joaquim Ritos, Iqué, Doze de Outubro, Camara-

ré., Papagaio e Sapezal) desde tempos imemoriais. As primeiras informa 

ções mais precisas sobre os índios desta região devem-se a Aires 	de 

Casal (1817), Rondon (1909) e Roquette-Pinto (1917). 

Com uma população hoje de quase 200 pessoas,os Ell~ré—

Nawe são um povo de exímios pescadores, utilizando-se principalmente 

do timbó e de técnicas de barragens. Usavam também anzóis fabricados 

com o fio subtraído à linha telegráfica de Rondon. Sendo a pesca 	a 

fonte quase exclusiva de proteína animal, já que recusavam-se a comer 

carne-de-caça, sua economia está assentada na exploração intensiva de 

todos os cursos fluviais do território tribal. Sua sociedade, 	então, 

mantem uma singular organização social, repartindo-se em grupos ciâ- 

nicos e núcleos familiares distribuídos em várias aldeias. A 	aldeia 

central, hoje novamente situada na margem esquerda do Ique, é o local 

onde o grupo como um todo reúne-se para os períodos rituais, os quais 

ocupam parte considerável do ciclo anual de atividades. Ainda que as 

roças da aldeia central sejam bem maiores, pois precisam sustentar a 

população inteira durante as festividades, todas as aldeias possuem ro 

ças próprias, onde se destacam as espécies de milho, mandioca e feijão. 

Valeria ressaltar que, há cerca de 3 décadas, por for 

ça de seguidos ataques dos Cinta Larga e de freqüentes escaramuças com 

os Nambikwara, os Enawené-Nawe havia restringido sua permanência ao 

norte do rio Ique, bem como nas cabeceiras do Doze de Outubro e 	do 

córrego Toluiri-Mazé. A visita dos Cinta Larga, em 1981, e o encontro 

com os Nambikwara da A.I. Pirineus de Souza, em 1985, estimulou 	os 

Enawene-Nawê a reocupar aquelas regiões. 

Tendo em vista a atual ocupação territorial 	pelos 
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4. 

Enawene-Nawe, o ir. Vicente Canas, profundo conhecedor de sua realida-

de, acompanhado dos padres Thomaz Lisboa e Antônio Iasi, da Missão An-

chieta (MIA), havia proposto em 31.07.86, quando de sua última visita 

à FUNAI, em Brasília, conforme consta em mapa assinado existente na-

quela Fundação, que fosse demarcada a Área Indígena Salumã, engloban-

do completamente a reserva ecológica da SEMA, atendendo aos seguintes 

limites: a leste, pelo córrego Sapezal e rio Papagaio; ao norte, pelo 

rio Juruena, igarapé Anasseuiná e cabeceiras do rio Preto; a oeste,pe 

la estrada MT-319 (sentido Vilhena) e córrego Toluiri Maze; ao 	sul, 

a A.I.Pirineus de Souza, a A.I. Nambikwara e o córrego Pedra de Fogo. 

4. Perspectivas  

Neste momento, entristecidos pelo desaparecimento do 

companheiro querido, Vicente Canas, mas certos de que sua luta não se 

perderá, desejamos dar continuidade ao seu trabalho, e para isso rea-

firmamos nosso compromisso com o povo Enawene-Nawe, através do apoio 

e da presença solidária, para o qual a MIA, a OPAN e o CIMI se empe-

nharão. 

De imediato, voltamos a insistir para que os órgãos 

governamentais demarquem a A.I.Salumã, respeitando porém os 	limites 

do território imemorialmente ocupado pelos Enawene-Nawe e necessário à 

sua subsistência, segundo seus ditames culturais próprios. Para tanto, 

esperamos que se considere a proposta encaminhada por Vicente 	Canas 

em julho último (ver mapa anexo), pois corresponde ao território que 

os Enawene-Nawe consideram seu, dentro do qual não admitem invasores. 

É este território que os Enawene-Nawe embora correndo o risco de pos-

síveis retaliações, estão a defender, e exigem seja reconhecido o seu 

legitimo direito. 

Brasília, 19 de junho de 1987 

MIA - Missão Anchieta 

OPAN - Operação Anchieta 

CIMI - Conselho Indigenista Missionário 
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PRIMEIRO  ENCONTRO DOS PROFESSORES liXT,LNAS 

DO AMA .2.0). 	L RORAIMA 

professores das diferentes triboS indçgenas 

mas: 

) 

5-, -tao do Amazonas e Roraima, esti-vemos reunidos em Manaus , 

as 15 a 18 de outubro do coirente ano, com pz:zrti cipação ' 

cle 14 naçOes, somando um total de 42 professores para debater-

situação da Educação administradas nas Comunidades ndige 

n&q. 

Nestes dias estivemos debatendo os seguintes te- 

1) - Como se aprende a viver? 

2) - Se iã Iucaçao na oripinalidnde, 

para (-11e 

3) - Cuc tinc 

a) .:seo• 

b) Escola voltada ã tradição Indçgena? 

.- ,„c= deve ser a escola que queremos? 

t> 
- uais os passes que devemos dar para cense-

?H:ela que queremos? 

()1 cuLTun:. 

• 

4) U::SCT 	 - tendo em vista a ato-de- 

'JerminaçF.o. 
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Organização dos 
ind!os em estudo 

Com o objetivo de estudar e anali-
sar o que tem sido a organização in-
dígena até o momento, além de ten-
tar achar mecanismos de fortáleci-
mento dessas organizações indíge-
nas o Conselho Indigenista 
Missionário-Cimi está promovento 
o "Encotro de Estudos sobre Orga-
nizações Indígenas", no período de 
24 à 28 de outubro na Maromba. 

Segundo o presidente do Cimi em 
Manaus, Francisco Guinter, o En-
contro conta com a participação de 
representantes de organizações indí-
genas do Amazonas, Roraima, 
Acre e Rondônia, além de agêntes 
do Cimi que atuam em todo o Esta-
do. "Através desse nosso estudo 
nós tentaremos arranjar mecanis-
mos de fortalecimento para o indí-
gena, que atualmente vem enfren-
tando sérias dificuldades, correndo 
o risco de ser exterminádo nos pró-
ximos anos. Analisaremos a organi-
zação indígena para então, encon-
trar soluções para acabar com os 
masacres que vem ocorrendo em to-
do o território brasileiro". 

Guinter explicou que o grupo de 
estudos é composto por 40 pessoas 
sendo elas do Cinter-Conselho Indí-
gena do Território de Roraima, do 
Foirn-Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro, CGTT-
Conselho Geral da Tribo Ticuna, 
OGPTB-Conselho Geral de Profes-
sores de Ticuna Bilingua, 
UNI/Norte-União das Nações Indí-
genas com sede no Acre, União das 
Nações Indígenas do Amazonas, 
Associação das Mulheres do Alto 
Rio Negro e outras. 
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Brasília/DF, 23-08-88 

Ilmo. Sr. 
Dr. Romero Jucá Filho 
M.D. Presidente da Fundação Nacional do índio/FUNAI 
BRASiLIA/DF 

Ref.: Expediente de 02.08.88 - Dom Osório W. Stoffel -
Bispo de Rondonópolis/MT 

Senhor Presidente, 

Envio-lhe o documento anexo, para apreciação e 
considerações no âmbito dessa Fundação, solicitando-lhe a 
gentileza de informar diretamente ao Interessado o que se 
oferece a respeito. 

Atenciosamente, 

• 
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PRWDàCIA DA REPÚBLICA 

Of.neaWP88-C/SAI 
ASS 87b4-87b5 

Do: Gabinete Civil da Presidência da República 
Ao: Chefe do Gabinete do Ministro do Interior 

Dr. ANTÔNIO ESMERALDO NETO 

Referência: Diocese de Rondonópolis - MT. Exercício do magistério 
pastoral em comunidades indígenas. 

Senhor Chefe do Gabinete, 

Encaminho, para exame, providências e consideraOes 

que se fizerem pertinentes, o expediente sob a referência acima. 

Atenciosamente, 

ROGÉRIO SABólA 
Coordenador 

Subchefia para Assuntos Institucionais 
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Exmo. Sr. Presidente da República 

Dr. Jose Sarney Ribamar P. da Costa 

Palácio da Alvorada 

BRASÍLIA - DF 

A 

R ondonopolis,.. 02/Q6188 _ 

k.41 ;,) 4. 	o A 1 

Senhor Presidente 
	 0 	7 6' 4" 1  1  AG g 88  

Acabo de receber a carta do carissine-~1 Ani—aPlãS2Rad0, 

o Bispo de Xingu e Presidente do CIMI, D. Erwin Ktautler, da qual 

remeto copia em anexo. Faço a minha conclusão do Sr. Bispo: 	na 

atuação do seu governo, nominalmente dos organismos responsáveis 

pela política indigenista, CSN e FUNAI, prevalece a filosofia tra 

dicional da prepotência do homem civilizado: ou os povos indíge 
4.0 

nas do Brasil se rendem a uma integraçao aniquiladora de todos os 

seus valores e expressoes humanas de ser, ou desapareçam. 

A Igreja se penitencia hoje de no passado de nossa .história 

ter sido conivente, em muito, com esta postura etnocida, 	mesmo 

quando assistia e socoria estas populações com gestos e açoes de 

valor evangélico. Ora o arrependimento supõe e inclui uma 	postu 

ra nova e aposta aquilo que se ve ser pecaminoso. Supõe conversão 

profunda e radical. É isto que a Igreja vem tentando fazer com au 

tenticidade de tempos para cá. Ela se aproxima do Índio com 	res 

peito profundo e espirito de serviço. Dal surge o conflito inevi 

tavel com pessoas e organismos que exposam a envelhecida e 	anti  

humanitária posição da integraçao a qualquer preço. Dai a 	persi 

guiçao diuturna ao CIMI, organismo responsável pela linha de atua 
• 

çSo dos missionários junto aos grupos indí genas. 

"A corda estoura sempre do lado mais fraco", diz o adagio po 

pular. Não se pode silenciar e extinguir de todo a voz do CIMI, ' 

cerceia-se, passo a passo, a presença dos Missionários que atuam 

junto aos índios, por mais desapegadq e cheia de méritos seja 	a 

atuaçao deles. 

Não admira que assim aconteça. Nosso admirável Pe. Antonio ' 

Vieira, nao foi ele expálso do Maranhão do sec. XVI porque defen 

dia denodadamente a liberdade dos índios? 

Sr. Presidente, V. Excia. nao pode compactuar hoje com esta 

política integracionista, feroz e etnocida, que em nossa história 

se preticou. 

1 
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Primeiro porque V. Excia. sempre se proclama catolico auten 

tico e fiel a sua Igreja. Esta se converteu profundamente en sua 
f  posição em relaçao aos povos indígenas. Hoje ela esta disposta a 

defender ate o sangue a autonomia étnica e cultural destas gentes. 

Isto em nome do Santo Evangelho de Cristo. 

Em segundo lugar, bambem o povo brasileiro como um todo, mu 
• 

dou sua posição em relação aos índios. Hoje nos brasileiros quere 

mos que eles vivam em paz seu estilo de vida e sua cultura lá on 

de se encontram. Pertence a eles dizer o quanto querem assumir de 

nossa vida, dos nossos bens e valores de civilizados. Somos 	ape 

nas diferentes deles, mas, eles nos são iguais em direitos. Onde 

o povo brasileiro expressou este posicionamento novo? Na 	consti 
. 	e 	 . 

tuiçao que esta ai elaborada. Leia-se o tó pi co principal que se ' 
. 	- 	

indígenas. 	não esta refere as naçoes 	Se nao esta ainda em definitivo sanci 

onado e proclamado o texto constituáctonal expressa contudo o mais 
e lidimo anseio da alma da naçao. Nao cabe mais que organismos sub 

alternos do governo, como CSN e FUNAI ditem autocraticamente qual 

deve ser a política indigenista qual o objetivo final que se de 

ve dar aos povos que lhes foram confiados. Quer o povo brasileiro 
e 

que sejam sempre eles, os í ndios, os primeiros a serem ouvidos. ' 

Ouvindo-os e atendendo-os, nos outros nos redimiremos dos crimes 

etnocidas que a história nos imputa e nos engrandeceremos em face 

das naçoes e povos do mundo. 

Sr. Presidente, queira V. Excia excusar a simplicidade e ou 

sadia destas linhas. Elas foram ditadas pelo direito democrático 

de um cidadão se expressar perante o mandatário maior da naçao 

quando esta em jogo um bem comum maior. 

Deus guarde e ilumine V. Excia 

Atenciosamente 

'r- 
+ Osório W. Stoffel 

Bispo de RondonOpolis 
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Altamiru, 25 de julho de 1988 

Caríssimo Irmão no Episcopado, 

Venho, mais uma vez, dirigir-me a todos os irmãos bis - 

pos para partilhar a crescente angústia que aflige a Igreja Mis 

sionária nestes tempos atribulados. 

No comunicado que fiz à 26c Assembléia Geral da CNBB , 

em 21 de abril passado, abordei as- violências  que se tem cometi 

do contra índios e missionários católicos, expulsando estes úl- 

timos das áreas indígenas ou impedindo-lhes arbitrariamente 	o 

acesso aos lugares onde até há pouco tempo exerceram seu minis-

tério pastoral. Na época tinhamos 16 missionários religiosos e 

leigos nominalmente atingidos por atos do Presidente ou de ou-

tros funcionários graduados da Fundação Nacional do índio. 

Referi-me também à indiferença do Governo a todos e tan 

tos apelos que lhe foram formulados, solicitando a revogação de 

tais expulsões ou interdições. Tanto o nosso Documento "Igreja: 

Comunhão e Missão na Evangelização dos Povos, no Mundo do Traba 

lho, da Política e da Cultura" (n2  126) como a Declaração " Em 

favor da Causa Indígena", ambos elaborados e votados na última 

Assembléia, reclamam a garantia da presença missibnária nas co-

munidades indígenas e'o reconhecimento do "direito de evangeli-

zar" . • 

Apesar de tudo isso, a situação revela-se hoje 	ainda 

mais grave e preocupante. Os missionários nominalmente afetados 

sobem a 20 e na Diocese de Roraima todos os membros da 	Igreja 

estão impedidos de desenvolver "qualquer atividade religiosa en 

tre índios, sem prévia autorização da administração regional da 

FUNAI". 
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Este procedimento, reinaugurado pelo Governo em novem - 

bro de 1986, e cujo último ato data de junho deste ano, já era 

preconizado pela Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Na- 

	

cional em maio de 1986 (cfr. Estudo n2  007/32SC/86, sobre 	"A 

Questão Indígena e os riscos para a soberania e a integridade 

nacional"), e foi nova e expressamente indicado, pelo mesmo ór-

gão, em dezembro daquele ano (Estudo n2  029/32SC/86, sobre "Re- 

ligião - Atuação do Conselho Indigenista Missionário"). 

• Tais antecedentes, somados à total imobilidade e insen-

sibilidade do Governo quanto aos pedidos de revisão feitos pe-

la Igreja, revelam inequivocamente que estamos diante de uma ma 

nifesta posição política do Governo e que não se trata de atos 

isolados de prepostos de alguns órgãos governamentais. Há, por-

tanto, uma decisão patente, por parte do Governo, de realmente 

prosseguir com tal determinação, obstaculizando, sempre mais, a 

ação missionária junto aos povos indígenas, até lograr a retira 

da total dos missionários católicos das áreas indígenas de to-

do o Brasil. 

As razões alegadas para as expulsões e interdições, que 

inicialmente buscavam remeter-se a uma nunca detnonstrada e mui-

to menos comprovada vontade das próprias comunidades indígenas, 

hoje são, descaradamente, limitadas a argüir a incompatibilida-

de entre a ação dos missionários e a política indigenista do Go 

verno (cfr. Carta 001/PRESI/N.114/88, do Presidente da FUNAI ao 

Presidente do CIMI). Esta política indigenista do Governo, se-

gundo os mesmos Estudos da Secretaria-Geral do CSN, antes cita-

dos, consiste em integrar rapidamente "os silvícolas à comunhão 

nacional", postulado com o qual o .CIMI não concordaria. Por is- 

	

so deve-se evitar reuniões com repr"esentantes da CNBB ou 	do 

CIMI, "pois qualquer tentativa de diálogo com seus dirigentes 

resulta improdutiva". 



  

INDIGENISia MISSIONÁRIO 
Mei.)-%,9-1)0110@ 

t 	Vonanclo III Sala 311 	--• 	Caixa Poatal 11-11bV 

Fone` (tXiI) 225-9457 — Telox—(OG1) 4293 

70004 - 	 - Brasil 

  

      

—3— 

A Igreja está, pois, diante de um desafio. Ela não pode 

renunciar à sua missão, mas esta, o Governo determinou-se a im-

pedir. Os esforços até agora feitos para resolver o impasse fo-? 

ram infrutíferos. Os missionários se sentem frustrados e os po-

vos indígenas ficam sem ter quem os ampare na luta pela vida. 

Parece-nos que qualquer perspectiva de superar esta per-

seguição ao trabalho dos missionários católicos junto aos povos 

indígenas, no contexto atual, exige necessariamente e sem demora 

o engajamento da Igreja como um todo. Por isso, escrevo-lhe pe-

dindo que se una a nós, buscando encontrar maneiras para sustar 

as violências e estinguir tal situação inaceitável. 

"A caridade de Cristo nos compele" (2 Co 5,14). Ora, é 

inadmissível que nossos missionários sejam proibidos de viver a 

caridade de Cristo e anunciá-la em meio aos povos indígenas. 

Cordialmente, em Cristo Jesus sempre seu irmão, 

+ Erwin Krautler 

Bispo do Xingu 
e Presidente do CIMI 
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FIRMO DE CASTRO 

A Assembléia Nacional 
.onstituinte, em sua sessão 
le 16 de junho corrente, 
'provou dispositivo de 
:rande repercussão para ol 
,lorle, Nordeste e Centro-
)este, ao estabelecer a. 
mediata operacional iza-' 
ão, a oartir da promulga-
;ão da futura Constituição. 
lo Fundo Regional, forma-
lo por 3% (três por cento) 
lo produto da arrecadação 
lo imposto de renda e IPI. 

Resultado de uma luta 
;ersistente das bancadas 
essas regiões, deflagrada 
o inicio dos trabalhos 
onstituintes, a criação do 
'undo Regional compreen-, 
eu, estrategicamente, vá-
ias etapas e amplas nego-
lações. 

Ainda na fase de elabora-
ão da proposta original do 
ovo sistema tributário pe-
3 Subcomissão encarrega-, 
a do tema, surgiu a idéia` 
e substituir o atual Fundo 
:special (2% do imposto de 
enda e IP!), que será ab-
orvido pelo crescimento 
os Fugas de Participa- 
o dWEstados e Mu-

icipios ( FPE e FPM ), oor 
m mecanismo estável de 
''lo aos setores produti-
s do Norte e Nordeste 

•rangendo programas es: 
Tais de financiamentef.a, 

rem exetsutadós 
-ncos reEttinals federais 
m atuação nessas áreas. 

Seria esta uma forma 
ovadora c criativa de, 
r um lado, proporcionar 
cursos adequados à con-
ssão de crédito diferen-
ado nessas regiões e, por 
itro, fortalecer as men-
inadas instituições finan-
iras, até então sem maio- 
s persoectivas futuras. 

A necessidade de lniciati-
dessa natureza era evi-

nte e a sua inexistência 
afigurava oreocuoante, 

mo ioda demonstravam 
crellebtes reivindica-

es nordestinas para que 
restabelecesse o crédito 
ricota subsidiado e se 
tituisse um sistema de 
anciamento apropriado 
micro, pequena e média 
presas. 

outra parte, já havia-
s obtido importantes 

nquistas em favor dos 
mais agentes do desen-
1 vimento regional: aos 
fados e Municípios esta-

assegurada uma 
sivel expansão do FPE 
14% para 21,5% do irn-

de renda e IPI) e do 
(de 17% para 22,5%) 

; suas bases tributa- 

rias, enquanto aos órgãos 
de planejamento e de ação 
setorial (Si IDENF'.  
	 DNOCS, CODE-

W.F"' fiT1F1; AMA elc) ti-
hham sido legadas a insti-
tuçionalização do planeja-
mento regional, a manu-
tenção dos incentivos fis-
cais e financeiros, a regio-
nalização dos orçamentos 
federais segundo o critério 
populacional e a prioridade 
absoluta ao Nordeste na 
destinação dos recursos da 
União para irrigação. Res-
tavam, pois, desprotegidos: 
ok setores produtivos e os 
akentes regionais de crédi-
to do GOverno Federal, ou 
cela n nn.ift en RASA  

'Essa visão comoreensiva 
sobre o que deveria ser am-
paro constitucional ao de-
senvolvimento das arear 
rnals pobres do Pais nem 
semore foi bem compreen-
dida e chegou mesmo a ser 
qiestionada por algumas 

lideranças regionais, ora 
empenhadas em incremen-
tar os investimentos públi-
cos e favorecer órgãos co-
mo a SUDENE através 
também do Fundo Regio-
nal, ora interessadas emj 
reforçar ainda mais as fi-; 
nanças públicas estaduais 
e municioais. A nivel do 
próorio Movimento Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste 
quase advém o impasse, 
mas terminou por prevale-
cer a concepção mais 
abrangente e racional. 

Em etapa seguinte, 
obteve-se a adesão do 
Centro-Oeste à luta nortis-
ta e nordestina, ao tempo 
em que os reeursos.do Fun-
do foram elevados 'de 2% 
para 3%, conforme oropos-
ta que tivemos a honra de 
formular e coordenar. 

A viabilização da oropos-
ta junto ás representações 
das demais regiões tornou-
se possível sem delongas e 
dificuldades, face à insti-
tuição do adicional do im-
posto de renda, defendido 
exatamente pelos Estados 
mais ricos. 	, 

Chegamos, assim, à cría- 
• ção do Fundo Regional 
(Art. 1:':, Inciso I, alinea c, 
do projeto de Constituição) 
em votação amplamente 
majoritária da Assem-
bléia. Mas não era tudo, 
porquanto sua efetiva ope-

irado (içou dependendo de 
lei a ser promulgada, não 
se sabe quando. 

Partimos, então, para 
mais um desafio, qual seja, 
o de disciplinar, nas Dispo-
sições Transitórias, a ope-
racionalização do Fundo 
em caráter provisório, de 
forma que o Norte, Nordes- 

emenda aditix a à conside-
ração do colégio de lideres, 
que foi incorporada fiel-
mente à proposta geral de 
transitoriedade do novo sis-
tema tributário, finalmen-
te aprovada pelo Plenário. 

Levando em conta a oo-
pulação, área e renda das 
três regiões, sugerimos a 
seguinte destinação de re-
cursos: 60% para o Nordes-
te, 20% para o Norte e 20% 
oara o Centro-Oeste, cuja 
aplicação será feita, res-
pectivamente, pelo BNB, 
BASA e Banco do Brasil, 
este último enquanto não se 
criar o Banco de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste. 

Para que se tenha idéia 
da Importância do Fundo 
Regional basta dizer que, 
de acordo com as recentes 
estimativas de arrecada-
ção liquida do imposto de 
renda e IPI em 1988 (Cz$ 

Irá
3.800 bilhões ) , ele absorve-

cerca de Cz$ 114 bilhões 
anualmente. Ao Nordeste 
serão inicialmente aloca-
dos, por conseguinte, re-
cursos da ordem de Cz$ 68 
bilhões ao ano, quantia 
equivalente a treze vezes o 
capital atual do BNB e a 
95% da receita do FINOR 
neste exercício. 

Foi esta, sem dúvida.] 
uma excepcional vitória. 
Entre outras não menos ex-
pressivas que a história 
também registrará, oara 
nossa satisfação e cons-
ciência do dever cumprido. 

Firmo de Castro, ex-
secretário da Fazenda do 
Ceará, é deputado federal 
pelo PMDB de seu Estado  

paulista do órgão (av. Angélica, 626, 
região central), e para divulgar a 2' Feira 

f de Desenvolvirnento e Invel-ktimentós no 
• Nordeste, programada para setembro no 

Palácio das Convenções do Anhembi. 

[EstaCo (!e, São Paulo I 

2.0 ' í .15 	G2,_8) ' 

()Conselho acusa Funai 
de não demarcar área 

BRASÍLIA — O Conselho In-
i:ligenista Missionário (Citill) acu-
sou ontem a Funai de_arquivar,— 
)Sorinfluéncia-do Conselho de 	

;
Se- 

gurança Nacional, o processo -de
'. demarcação da area indígena _Ta- 

Oeba, localizada no município de 
"Oltrctia, Ceará. Segundo o Cimi, o 

representante do CSN, c.oronelAn-
tbnio Carlos Carneiro da Silva, na 
reunião do grupo de trabalho inj 
terministerial que define a demar-
cação de terras indígenas, realiza-
da dia-?0, alegou'que não existem 
índios no municípid, 'redomendan-
do o arquivamento do processo, A 
medida foi aceita pelo presidente 
da Funai, Romero Jucá. Mas, se-
gundo o Cimi, a &reaja está identi-
ficada e delimitada e há estudos 
sobre a presença indígena no local.. 
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O grupo alimentação foi o 

010 

	

	maior responsável pelo alto 
custo de vida verificado em 
Rio Branco no último mês. Se-
gundo a Coordenação de Infor-
mações da Secretaria de Pla-
nejamento do governo, o IPC 
registrou uma elevação de 
17,37 por cento. Este percen-
tual foi causado por vários au-
mentos, sendo que o maior de-
les foi na carne: 58,14 por cen-
to. A segunda maior elevação 
registrada foi em habitação, 
que teve um acréscimo 
20,48 por cento. Os transportes 
apresentaram menor percen-
tual: 2,18 por cento. Com  Issc, 
o açumulado em 88 é de 192,54 
por cento, enquanto que nos 
últimos 12 meses (de junho de 
87 a junho de 88), a elevação 
foi de 446,97 por cento. Para 
este cálculo, a Sentar) pesqui-
sa mensalmente 1.832 produ-
tos. 

ACRE  

Alimento 
vale ouro 

Ministros 
vêem drama 

• 
O PMDB já realizou eleições 

em quase todos os municiphis 
do Estado, faltando apenas a 
capital, Xapuri e Senador 
Guiomard. Houve disputa em 
apenas dois deles. 

- ddiphiffii dèfilég=4* 

Uma comitiva de três minis-
tros — Prisco Viana (Habita-
ção e Desenvolvimento Urba-
no), João Alves ( Interior) e 
José Reinaldo (Transportes) 
— chega às 9h30 de hoje a Ma-
ceió para ver os estragos cau-
sados pelas chuvas no Estado. 
Eles vêm acompanhados (los 
secretárioserais dos ministé-
rios da Educação e Saúde, dos 
presidentes do Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica Federal, 
LBA, IAA, Fundação Sesp, do 
superintendente da Sudene, do 
diretor-geral do DNER e de 
outros dirigentes de órgãos fe-
derais. Três aviões trarão os 
ministros e seus auxiliar 
além dos deputados José Cos-
ta (PSDB-AL), Alberico C )r- 

ALAGOAS 

de os ladrões levaram uma 
ambula e duas correntes em 
ouro, um castiçal de prata e 
até o aparelho de som. Ainda 
no domingo foi roubada tam-
bém a igreja de Nossa Senho-
ra da Conceição da Praia. 

• 

Aumentou o número de de-
missões de mulheres no co-
mércio de Salvador, com a 
aprovação da licença-
maternidade de 120 dias, no 
primeiro turno da Constituin-
te. Em julho, o Sindicato dos 
Comerciários acredita que o 
número de trabalhadoras de-
mitidas não será Inferior a 
500. 

CEARÁ 

A greve 
no hospital 

Os quase 2 mil servidores do 
hospital Instituto Dr. José 
Frota, o principal de urgência 
de Fortaleza, mantido pela 
prefeitura, entram hoje no seu 
47Q dia de greve. Eles reivindi-
cam o pagamento do salário 
de junho, que a prefeita Maria 
Luiza Fontenele havia prome-
tido pagar no início desta se-
mana. Uma parte das suas 
reivindicações foi atendida, 
com o pagamento da cotnple-
mentacão salarial de janeiro, 
fevereiro e abril, proveniente 
de recursos do Sistema Unifi-
cado e Descentralizado de 
Saúde (Suds), repassado pelo 
estado há mais de uma sema-
na. 

O 

O governador Tasso Jerels-
satl e o cardeal arcebispo de 
Fortaleza, dom Aloísio Lors-
cheider, defenderam o direito 
dos índios Tapebas, que for-
mam uma comunidade de 800 
pessoas no município de Cau-
cala, de serem reconhecidos 
como Indígenas. Um grupo In-
terministerial de trabalho, 
coordenado pela Funal, desco-
nheceu esse direito. Jereissatl 
fez um apelo à Funal nesse 
sentido. 

E. SANTO  

PM expulsa 

MARANHÃO 

de furacões 
O segundo distrito meteoro-

lógico, que controla toda a re-
gião amazônica e pré-
amazônica está prevendo no-
vos furacões para São Luis, 
iguais ao que destruiu, no mês 
de maio, todo um conjunto re-
sidencial. Os fortes ventos são 
provocados pelas nuvens cú-
mulos, que se formam no inte-
rior do continente, caminham 
para o litoral, onde formam as 
bancadas de chuvas fortes que 
têm se registrado na ilha. Este 
fenômeno climático só aconte-
ce em determinadas épocas do 
ano, quando as nuvens encon-
tram condições propícias. Isso 
explica porque em alguns lo-
cais ocorrem ventos e chuvas, 
enquanto em outros continua o 
sol forte. 

0 
Devido ao bloqueio no termi-

nal de distribuição de deriva-
dos de petróleo em AçailAn-
dia, a 710 Km da capital do 
Maranhão, e que abastece o 
sul do Pará, Maranhão, Mara-
ba e parte de Goiás, cerca de 
1.100 litros de óleo estão dei-
xando de ser transportados 
para a região, à espera da reu-
nião entre o sindicato e o Con-
selho Nacional de Petróleo. 

MATO GROSSO 

Porto em 
Cáceres 

O secretário-chefe da Casa 
Civil de Mato Grosso, José La-
cerda, anunciou a liberação de 
Cz$ 150 milhões pela Porto-
brás para o inicio das obras do 
porto de Cáceres, cidade loca-
lizada a 240 quilômetros de 
Cuiabá, próxima á fronteira 
com a Bolívia. O projeto que 
prevê a construção do porto de 
Cáceres, no rio Paraguai, re-
presenta, segundo o secretá-
rio, uma quebra de fronteira 
porque faz parte do processo 
histórico de integração com os 
países latinos. O governo no 
Estado doou a área para a 
construção do Porto. 

• 
A delegacia regional do Mi-

nistério da Reforma e Desen-
volvimento Agrário em Mato 
Grosso deu inicio ao curso de 
çapacltação dos respons'avels 
pelas unidades municipais de 
cadastramento sediadas nas 
prefeituras do Estado. O obje-
tivo do çurso é transmitir as 
modificações inseridas no sis-
tema nacional de cadastro e 
sua coordenação está a çargo 
da divisão de cadastro e tribu-
tação. 

M G DO SUL 

PARÁ  

Crime 
encom' 

O pecuaris 
Monteiro da ; 
foi morto core 
ça na noite d( 
está sendo vis 
encomenda. I 
dia em Santa 
era dono de 
Paragominas 
ceu em Casb 
um bar onde 
va conversan 
soas. O criml 
cuarista e qi 
tou, levou ut 
outro nas cri! 
esperava nu 
em seguida, 
ser anotado( 

O prefelU 
Ararl, cuja! 
tária do bar 



Antônio Brand, 

Secretário Executivo. 
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cear o direito de locomoção, nem lhes restringir as atividades. 

Para que dúvida porém não paire, afirmamos que a conduta dos mis-

sionários Sílvio Cavuscens e Marlete Oliveira nada tinha de ilegal 

ou ilícito, enquadrando-se rigorosamente nas diretrizes da pasto-

ral indigenista da Prelazia do Alto Solimões. Pretender ilicitu-

de ou ilegalidade na conduta dos missionários é supor a mesma ili-

citude ou ilegalidade na pastoral indigenista da Prelazia. 

Todas as insinuações contidas no material cuja cópia temos em mãos 

são totalmente falsas. A admissão do contrário somente será possí-

vel através de eventual resultado de apuração administrativa con-

traditória e/ou processo judicial. Até lá, porém, aconselha o bom-

-senso e exige a legalidade que deve orientar a atividade da ad-

ministração que se suprima, imediatamente, a proibição imposta aos 

missionários, para que possam retornar ao seu trabalho, na área 

indígena Vale do Javari. 

Este Conselho faz um derradeiro apelo a Vossa Senhoria, para que 

se implementem as providencias acima indicadas e requeridas. 

Esperando seu pronto atendimento à presente, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente, 

• 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR ASSINATURA 
ASSiN:-.1uRA 

CARTA/GM/N2 736 
	

Brasília/DF, 23-08-88 

limo. Sr. 
Dr. Romero Jucá Filho 
M.D. Presidente da Fundação Nacional do índio/FUNAI 
ORASILIA/DF 

Ref.: Expediente de 02.08.88 — Dom Osório W. Stoffel —

Dispo de Rondonópolls/MT 

• Senhor Presidente, 

Envio — lhe o documente anexo, para apreciação e 

considerações no âmbito dessa Fundação, solicitando— lhe a 

gentileza de Informar diretamente ao interessado o que se 

oferece a respeito. 

Atenciosamente, 

'e g eto etN 
Chefe do Gabinete do 
Ministro do Interior • 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Of.n2 3.3  4/88-C/SAI 
" ASS 8764-8765 

ciu .14 ) p. 1)-49/19@ 

Er:‘le 	 de 1988 

• 

Do: Gabinete Civil da Presidência da República 
Ao: Chefe do Gabinete do Ministro do Interior 

Dr. ANTÔNIO ESMERALDO NETO 

Referência: Diocese de Rondonópolis - MT. Exercício do magistério 
pastoral em comunidades indígenas.  

Senhor Chefe do Gabinete, 

Encaminho, para exame, providências e consideraOes 

que se fizerem pertinentes, o expediente sob a referência acima. 

Atenciosamente, 

ROGÉRIO SABólA 
Coordenador 

Subchefia para Assuntos Institucionais 

• 



 

DIOCESE DE RONDONÓPOLIS 

       

Av. Frei Servácio, 393•Cx.P.150 Fone:(065)421- 2757 
CEP 78.500 - RONDONOPOLIS - MATO GROSSO - 8RAS8 

 

LEsi R : c) 474(\ \  

      

Exmo. Sr. Presidente da Republica 	 --rT1No: 
Dr. Jose Sarney Ribamar P. 

Palácio da Alvorada 

BRASÍLIA - DF 

da Costa 

Rondonopolis1_112/110/B8 

I 
....~rilf•API,C Sant, 

Senhor Presidente 
	

1
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Acabo de receber a carta do caríssima--€aulag—nu-acwado, 

o Bispo de Xingu e Presidente do CIMI, D. Erwin Ktautler, da qual 

remeto cópia em anexo. Faço a minha conclusão do Sr. Bispo: 	na 

eLuaçao do seu governo, nominalmente dos organismos responsáveis • 

	

	
pela politica indigenista, CSN e FUNAI, prevalece a filosofia tra 

dicional da prepotência do homem civilizado: ou os povos indige 

nas do Brasil se rendem a uma integração aniquiladora de todos os 

seus valores e expressons humanas de ser, ou desapareçam. 

A Igreja se penitencia hoje de no passado de nossa „histeria 

ter sido conivente, em muito, com esta postura etnocida, 	mesmo 

quando assistia e socoria estas populações com gestos e açoes de 

valor evangélico. Ora o arrependimento supoe e inclui uma 
	postu 

ra nova e aposta aquilo que se ve ser pecaminoso. Supõe conversão 

profunda e radical. É isto que a Igreja vem tentando fazer com au 

tenticidade de tempos para ca. Ela se aproxima do índio com 	res 

peito profundo e espirito de erviço. Dai surge o conflito inevi 

tavel com pessoas e organismos que exposam a envelhecida e 	anti 

humanitária posiçao da integraçeo a qualquer preço. Dai a 

guiçao diuturna ao CIMI, organismo responsavel pela 

çao dos missionários junto aos grupos indígenas. 

"A corda estoura sempre do lado mais fraco", diz o adagio po 

pular. Não se pode silenciar e extinguir de todo a voz do CIMI, ' 

cerceia-se, passo a passo, a presença dos Missionários que atuam 

junto aos índios, por mais desapegada e cheia de méritos seja 	a 

atuaçao deles. 
, 

Não admira que assim aconteça. Nosso admirável Pe. Antônio ' 

Vieira, não foi ele expálso do Maranhao do sec. XVI porque defen 

dia denodadamente a liberdade dos índios? 

Sr. Presidente, V. Excia. nZo pode compactuar hoje com esta 

política integracionista, feroz e etnocida, que em nossa histeria 

se praticou. 

persi 

linha de atua 
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Primeiro porque V. Excia. sempre se proclama católico aut*e.n 

tico e fiel a sua Igreja. Esta se converteu profundamente en sua 

posiçao em relação aos povos indígenas. Hoje ela esta disposta a 

defender até o sangue a autonomia etnica,e cultural destas gentes. 

Isto em nome do Santo Evangelho de Cristo. 

Em segundo lugar, tambm o povo brasileiro como um todo, mu 

dou sua posição em relação aos índios. Hoje nos brasileiros quere 

mos que eles vivam em paz seu estilo de vida e sua cultura lá on 

de se encontram. Pertence a eles dizer o quanto querem assumir de 

nossa vida, dos nossos bens e valores de civilizados. Somos 	ape 

nas diferentes deles, mas, eles nos sao iguais em direitos. Onde 

o povo brasileiro expressou este posicionamento novo? Na 	consti 

tuiçao que esta ai elaborada. Leia-se o tópico principal que se ' 

refere as naçoes indígenas. Se não esta ainda em definitivo sanei 

onado e proclamado o texto constitudeconal expressa contudo o mais 

lídimo anseio da alma da naçao. Naa cabe mais que organismos sub 

alternos do governo, como CSN e FUNAI ditem autocráticamente qual 

deve ser a política indigenista qual o objetivo final que se de 

ve dar aos povos que lhes foram confiados. Quer o povo brasileiro 

que sejam sempre eles, os índios, os primeiros a serem ouvidos. ' 

Ouvindo-os e atendendo-os, nós outros nos redimiremos dos crimes 

etnocidas que a história nos imputa e nos engrandeceremos em face 

das naçoes e povos do mundo. 

Sr. Presidente, queira V. Excia excusar a simplicidade e ou 

sadia destas linhas. Elas foram ditadas pelo direito democrático 

de um cidadão se expressar perante o mandatário maior da naçao 1  

quando está em jogo um bem comum maior. 

Deus guarde e ilumine V. Excia 

Atenciosamente 

+ Osório W. Stoffel 

Bispo de Rondonópolis 
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AlLawira, 25 de julho de 1988 

Caríssimo Irmão no Episcopado, 

Venho, mais uma vez, dirigir-me a todos os irmãos bis - 1  
pos para partilhar a crescente angústia que aflige a Igreja Mis 

sionária nestes tempos atribulados. 

No comunicado que fiz à 26Q Assembléia Geral da CNBB , 

em 21 de abril passado, abordei as'violências que se tem cometi 

do contra índios e missionários católicos, expulsando estes úl- 

timos das áreas indígenas ou impedindo-lhes arbitrariamente 	o 

acesso aos lugares onde até há pouco tempo exerceram seu minis-

tério pastoral. Nevirepocatinhamos,16-missionários•religioso 

leigos.nominalmenteatingidos,por.-atos-rdoPresidente-ou-de-,=-ou-

trps„,tuncionários,gr44ado4,,da:Fundação-NaCional.,do_Indio. 

Referi-me também à indiferença do Governo a todos e tan 

tos apelos que lhe foram formulados, solicitando a revogação de 

tais expulsões ou interdições. Tanto o nosso Documento "Igreja: 

Comunhão e Missão na Evangelização dos Povos, no Mundo do Traba 

lho, da Política e da Cultura" (n2  126) como a Declaração " Em 

favor da Causa Indígena", ambos elaborados e votados na última 

Assembléia, reclamam a garantia da presença missibnária nas co-

munidades indígenas e'o reconhecimento do "direito de evangeli-

zar" . • 

Apesar de tudo isso, a situação revela-se hoje 	ainda 

mais grave e preocupante. Os missionários nominalmente afetados 

sobem a 20 e na Diocese de Roraima todos os membros da 	Igreja 

estão impedidos de desenvolver "qualquer atividade religiosa en 

tre índios, sem prévia autorização da administração regional da 

FUNAI". 



M*1 —r CJNSE[IIO 	INDIGENISIA MISSIONÁRIO 
II I Unia 'JII 	(alma 	II•11GU 

(Ofil ) 	2?') 9457 	• 	Tt•Itix 	(01;1) 	4.21.3:1 

'100114 - Ilruelllu PI' • I 

-2- 

Este procedimento, reinaugurado pelo Governo em novem - 

bro de 1986, e cujo último ato data de junho deste ano, já era 

preconizado pela Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Na- 

	

cional em maio de 1986 (cfr. Estudo n2  007/ndSC/86, sobre 	"A 

Questão Indígena e os riscos para a soberania e a integridade 

nacional"), e foi nova e expressamente indicado, pelo mesmo ór-

gão, em dezembro daquele ano (Estudo n2  029/3*SC/86, sobre "Re-

ligião - Atuação do Conselho Indigenista Missionário"). 

Tais antecedentes, somados à total imobilidade e insen- 

• 
sibilidade do Governo quanto aos pedidos de revisão feitos pe-

la Igreja, revelam inequivocamente que estamos diante de uma ma 

nifesta posição política do Governo e que não se trata de atos 

isolados de prepostos de alguns órgãos governamentais. Há, por-

tanto, uma decisão patente, por parte do Governo, de realmente 

prosseguir com tal determinação, obstaculizando, sempre mais, a 

ação missionária junto aos povos indígenas, até lograr a retira 

da total dos missionários católicos das áreas indígenas de to-

do o Brasil. 

As razões alegadas para as expulsões e interdições, que 

inicialmente buscavam remeter-se a uma nunca defflonstrada e mui-

to menos comprovada vontade das próprias comunidades indígenas, 

hoje são, descaradamente, limitadas a argüir a incompatibilida-

de entre a ação dos missionários e a política indigenista do Go 

verso (cfr. Carta UU1/PRESI/N.:37/1/88, do Presideiile da FUNAI ao 

Presidente do CIMI). Esta política indigenista do Governo, se-

gundo os mesmos Estudos da Secretaria-Geral do CSN, antes cita-

dos, consiste em integrar rapidamente "os silvícolas à comunhão 

nacional", postulado com o qual o .CIMI não concordaria. Por is- 

	

so deve-se evitar reuniões com representantes da CNBB ou 	do 

CIMI, "pois qualquer tentativa de diálogo com seus dirigentes 

resulta improdutiva". 
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A Igreja está, pois, diante de um desafio. Ela não pode 

renunciar à sua missão, mas esta, o Governo determinou-se a im-

pedir. Os esforços até agora feitos para repolver o impasse fo-1.  

ram infrutíferos. Os missionários se sentem frustrados e os po-

vos indígenas ficam sem ter quem os ampare na luta pela vida. 

• 
Parece-nos que qualquer perspectiva de superar esta per-

seguição ao trabalho dos missionários católicos junto aos povos 

indígenas, no contexto atual, exige necessariamente e sem demora 

o engajamento da Igreja como um todo. Por isso, escrevo-lhe pe-

dindo que se una a nós, buscando encontrar maneiras para sustar 

as violências e estinguir tal situação inaceitável. 

"A caridade de Cristo nos compele" (2 Co 5,14). Ora, 

inadmissível que nossos missionários sejam proibidos de viver a 

caridade de Cristo e anunciá-la em meio aos povos indígenas. 

Cordialmente, em Cristo Jesus sempre seu irmão, 

+ Erwin Krautler 

• Bispo do Xingu 
e Presidente do CIMI 
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Reforma ou 
Dom Boorentura Kloppenburg, OFM 

E sabido que nos arraiais da Teologia da Libertação não há 
entusiasmo pela doutrina social da Igreja. Não seria difícil 

citar teólogos ou encontros organizados por eles que declaram 
que a doutrina social da làreia  é "uma ideologia falsamente 
cristã, a serviço da classe dominante", ou "um instrumento da 
classe dominante para manter-se no poder". Daí a conclusão de 
um encontro: "Queremos repelir, definitivamente, a pretensão 
amplamente difundida, ainda, no mundo cristão, de ser porta-
dores de um projeto específico de sociedade, expressado na 
chamada doutrina social da Igreja." A palavra mais usada para 
a rejeição da doutrina social da Igreja é esta: reformismo. 
Opinam que, com sua doutrina social, a Igreja pretende 
introduzir apenas algumas "reformas" no sistema capitalista. 
sem repelir o sistema como tal que. segundo eles, seria 
intrinsecamente mau e, por conseguinte. insanável ou irrefor-
mável. Reclamam por isso a "mudança do sistema", a fim de 
impor o socialismo. Chegam ao ponto de sustentar que o Reino 
de Deus anunciado por Jesus se identifica com o comunismo 
sonhado por Karl Marx. 

Razão tinha a instrução da Santa Sé Libertatis nuntius 
sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação (de 1984), 
quando fazia esta denúncia: "A doutrina social da Igreja é (por 
esta Teologia) rejeitada com desdém. Esta procede, afirma-se, 
da ilusão de um possível compromisso, próprio das classes 
médias. destituídas de sentido histórico" (X.4). 

A diferença entre reforma e revolução é profunda e 
fundamental. Ela de fato divide aqueles que estão vivamente 
preocupados com o problema social em dois campos irreconci-
liáveis: de um lado estão os que querem reformas, que podem 
ou devem ser profundas e-corajosas, e procuram luz na doutrina 
social da Igreja: de outro lado, temos os que pregam a 
revolução e buscam inspiração na doutrina social de Karl Marx. 
Estes dois setores dividem também nossa própria Igreja católica 
no Brasil. 

O binómio reforma-revolução nos coloca diante de um 
verdadeiro dilema. Em suas viagens apostólicas pelo mundo, o 
Papa Joáo Paulo II não se cansa de pedir reformas, não porém a 
revolução. Aqui no Brasil. em Salvador, no discurso aos 
construtores da sociedade pluralista de hoje, no dia 7-7-1980, 
João Paulo II foi incisivo nesta formulação: "Alguém que 
reflete sobre a realidade da América Latina, tal como se 
apresenta na hora atual, é levado a concordar com a afirmação 
de que a realização  da justiça  neste continente está diante de um 
claro diTãna: ou se faz através de reformas profundas e 
corajosas, segundo princípios que exprimem a supremacia da 
dignidade humana, ou se faz —mas sem resultado duradouro e 
sem benefício para o homem, disto estou convencido — pelas 
forças da violência. Cada um de vós deve sentir-se interpelado 

revolução? 
por este dilema. Cada um de vós deve sentir-se interpelado por 
este dilema. Cada um de vós deve fazer a sua escolha nesta hora 
histórica." A opção do Papa é clara: a realização da justiça devei' 
ser feita pelo caminho de reformas corajosas e profundas. Nar 
mensagem aos bispos do Brasil, de 94-1986, João Paulo 11 
tornou a pedir "reformas corajosas". 

Na instrução Libertatis oonscientia sobre a liberdade 
cristã e a libertação (de 1986). a Santa Sé fala contra "os que 
descréem do caminho das reformas em proveito do mito da 
revolução", pensando precisamente ho, teólogos da libertação. 
Vale a pena ler o texto do n° 78: 

"Situações de grave injustiça requerem a coragem de 
reformas em profundidade e a supressão de privilégios injustifi-
cáveis. Porém, os que descrêem do caminho das reformas em 
proveito do mito da revolução, não apenas alimentam a ilusão 
de que a abolição de uma situação iníqua basta por si mesma 
para criar uma sociedade mais humana, mas ainda favorecem o 
advento de regimes totalitários. A luta contra as injustiças só 
tem sentido se ela for conduzida para a instauração de uma nova 
ordem social e política conforme às exigências da justiça. Esta 
deve determinar as etapas da sua instauração, já desde o início. 
Existe também uma moralidade dos meios." 

Referindo-se então a estes meios, o documento da Santa 
Sé se mostra extremamente reservado com relação ao recurso à 
luta armada como último remédio para pôr fim a uma "tirania 
evidente e prolongada. que atingisse gravemente os direitos 
fundamentais das pessoas e prejudicasse perigosamente o bem 
comum de um país", por causa do contínuo desenvolvimento 
das técnicas empregadas e da crescente gravidade dos perigos 
implicados neste recurso. Em tais casos extremos, a "resistência 
passiva" pode abrir caminho mais conforme aos princípios 
morais e não menos prometedor de êxito. E adverte: "Jamais 
poder-se-ia admitir, nem por parte do poder constituído nem 
por parte dos grupos sublevados, o recurso a meios criminosos 
como as represálias feitas contra a população, a tortura, os 
métodos do terrorismo e a provocação calculada para acarretar 
a morte de pessoas -durante manifestações populares. São 
igualmente inadmissíveis as odiosas campanhas de calúnia, 
capazes de destruir uma pessoa, psíquica e moralmente." 

O setor da Igreja que nos quer levar ao socialismo ou ao 
comunismo (é este de fato o projeto político da teologia e da 
pastoral da libertação) fala e atua como se a Igreja tivesse que 
comandar este processo. Fazem discursos contra o passado 
regime da "cristandade" e ao mesmo tempo pretendem jogar a 
Igreja a uma nova forma de ingerência direta na política. E não 
falta quem lhes dé razão. apoio e luz verde. 

Dom &aventura Kloppenburg. OFM, bispo de Novo Hamburgo. RS, é 
doutor em Teologia e membro da Comissão internacional de Teologia 

da Santa Sé 
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Sr. Superintendente, 

110 Anexo ao presente estamos encaminhando a V.Sa., cópia (xerox) "VALE A 

PENA LER" proviniente da CIMI, para conhecimento. 

Atenciosjyente, 

fifdlno Silva Neves 
Adm. Regional 
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Reg. Boa Vista/ 	FUNAI 
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_ ..0 __siados peli- 	 ,.a vez 

ter cupadas -'peis 	 z.eLa =r:..._ __..O  a reducão ir seus 
territórios. A atuação da :areia Missionária tem• sofrido as 
restrições resultantes das retidas expulsões de seus membros das 
arcas indígenas onde atuavam. ,Ju das proibicõez de inaresso nelas; e, 

'fir,:Alr.rte. o .Govarnz tnm-.-4e dem=trado st -rPd''en a coitados diretos 
cito representintes da larPia e, amuando oe adminte. verifica-se que 

I nénhu -Esultado concreto deles se•extrai. 

.ie mais' 	interesse de  grupos econi6micos_ 

• • .0 procedimento _do Governo. evidentemente, não e -fruto, apenas da 
vontade governamental. 

Quando em 1987 Grupos económicos articularam-se na realização de 
campanhas contra a atuação social da Igreja, em especial da Igreja 
Missionária, procurando desautorizar as propostas defendidas junto à 
Assembléia Nacional Constituinte em relação aos direitos indígenas, 
tornou-se 	claro que a maanitude dos interesses em logo logrou 
determinar, em grande parte, a postura do Governo. 

Assim,ra - campanha difamatória deflagrada pelo Jornal Estado de  
Paulo buscou não só lançar a confusão sobre o debate 

constituicional a respeito dos 'direitos indígenas,-  mas também . 
constituir a cobertura necessária à repressão desencadeada contra os' 
missionários. A campanha jornalística, somou-se a própria Secretaria-
Getal do Conselho de Seaurançã Nacional, através de divulgação de 
extenso dossié sobre a ação da Iarela. Nestes documentos são feitas 
pesadas acusações aos motivos e objetivos da atuação social da Igreja 
Católica, propondo-se. uma série de medidas restritivas_ e mesmo 
tepressivas que afastem o que, na 'análise do dossié. são graves 

• ameaças aos objetivos nacionais permanentes. 	 • 
Estas restrições 	e a repressão desencadeada pelo Governo não 

atiLle apenas a Igreja Católica. Em princ7fpio. todo o trabalho não- 
i.mtc aos rc cs indfaen- 	 :7u,-.neita, devendo ser 

miszionários catálicos, são ia vários os episódios de violencia e 
ameacas a indiaenitas e antropólogos também comprometidos na defesa 
dos direitos dos índios. Por outro lado, oraniza0es da sociedade[ 
civil de apoio ao índio são tan±é-m ameTadsts e .,:fren as repercussoest 
eradas pela articulacTlo anti-ndfaena. 

	

prOprics povos 	 as principais 
te processo. Eventl_:aL7=te 1:..TueEz,e, de qug,  a ftura 

	

preconize unia 	 respetcsa às 
culturais e 	 de cada povo 
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922188FNAI BRça 
611344FNAI BR 
TLX DE MANAUS NR 129 90 1208 1315 

ASI/F UNAI BSB 
LUIZ AUGUSTO GUADALUPE 

NR 600/GAB/FUNAI/5A SUER DE 110888 PT INFO VOSSIA TEOR TELEX NR 352/ 
GAB/ADR/RBR DE 100888 PT ASPAS SEGUNDO INFO REC CH PIN PAUNI VG AGEN 
TES CIMI ESTAO PROMOVENDO INCITAMENTO INDIOS REGIA() MEDIO PURUS VG 
NOTADAMENTE MUNICIPIO PAUNI—AM VG CONTRA POLITICA INDIGENISTA GOVER 
NO PT SEGUNDO MESMA FONTE VG ,FDTAW/FM RIO BRANCO LIDERANÇAS INDIGENAS 
AREAS TACAQUIRI VG PENERI ET SERUINI FINS SEGUIREM DESTINO BRASILIA 
VG FINALIDADE DESCONHECIDA PT TAIS AÇOES VISAM ARTICULAR REAÇOES CO 
MUNIDADES INDIGENAS VG POSSIVEL DIMINUIÇAO AREAS INDIGENAS Aldê~lchd,  

AMBITO PMACI PT FECHASPAS SLOWACKI ASSIS/ADM ADR RBR FECHASPAS PT 
SDS 

LUIZ CARLOS COELHO MENEZES 
SUPEX SUBST SA SUER 

N N N N N 
TR WY 12/1340 
922188FNAI BR 



hora da transmissão iniciais do operador data 

FUNAI 

n.° expedidor . aparelho 

iv] 	P 	 
TELEX N.° 	/-AS I /FUNAI 

RÁDIO N.° 

22.08.88 

nome e endereço do destinatário 

ILMQ SR. SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA 5a SUER 	CPY ADR/RIO BRANCO/AC 

texto a transmitir RETEX 600/GAB/5a-SUR VG DE 11.03.38 CIENTE VG SE POSSIVEL LE-

VANTAR NOMES REF.AGENTES CIMI ATUAM MÉDIO PURUS PT LUIZ AUGUSTO GUADALUPE CH 

ASI/FUNAI/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

i 
assinatura e carimbo do operador 

814 5013 - 148.210 
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ASSINATURA 

CARTA/GM/N2 726 	 Brasília/DF, 22.08.88 

Ilmo. Sr. 
Dr. Romero Jucá Filho 

M.D. Presidente da Fundação Nacional do índio/FUNAI 
ORASíLIA/DF 

Ref.: Telegrama de 04.08.88 — Dom José Maria Pires 
Arcebispo da Paraíba 

Senhor Presidente, 

Envio— lhe o documento anexo, para apreciação e 
considerações no âmbito dessa Fundação, solicitando— lhe a 
gentileza de informar diretamente ao interessado o que vier 
a se oferecer a respeito. 

Atenciosamente, 

Ae onio S e 
Chefe do Gabine 	do 
Ministro do Interior 



triet,., se -)9cillgo, 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

f3f . n2 3 	/88-C/SA I 
ASS 8431 	

Em a. de el.,ek 	de 1988 

Do: Gabinete Civil da Presidência da República 
Ao: Chefe do Gabinete do Ministro do Interior 

Dr. ANTÔNIO ESMERALDO NETO 

Referência: Arcebispado da Paraíba. Pede que missionários católi-
cos possam atuar em áreas indígenas. 

Senhor Chefe do Gabinete, 

Encaminho, para exame, providências e considerações 

que se fizerem pertinentes, o expediente sob a referência acima. 

Atenciosamente, 

ROGÉRIO SAI3dIA 
Coordenador 

Subchefia para Assuntos Institucionais 

MINISTÉP!!0 Do 1(41.0110R 
GA;J' -1 4  t'e V NiFIV) 

rtgrtl. 	!?' 
N e `- 

Reg. ei/73 
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23'041 Z DFPP 
81601 B PBJP 
04/2002 
JPA07941 0408 1732 
JOAOPESSOA/PB 

TELEGRAMA 
PRESIDENTE JOSE SARNEY 
PALACIO PLANALTO 
BRASILIA/DF 

PERMITA ME EXPRESSAR VOSSENCIA TOTAL PERPLEXIDADE PELA MOTIM/kC 
MISSIONKRTOT-CATOVICOTFATUAREWAREAE-INDIGENASPT PERTENCE MISSAO 
IGREJA PRESENCA JUNTO A TODOS OS POVOS INCLTIS-77Z4gDIG.ENAZ2T. 
PREOCUPACAO REAL SOBREVIVENCIA INDIGENAS'NO~L~TITAR 
ICTISA=AU"DECISAOPT ATENCIOSAMENTE  

JOSE MARIA PIRES ARCEBISPO PARAIBA f O 1571U -8,1G088 
• 

(-) 
L1J 23841 Z DFPP 

81601 B PBJP 
1-" • rt,p • V2012. 

ASSU1,110:76 Dy, SI INL!: Ga 

• 



acarwaâ 
Chefe da D 

ontendilii 
FifttnCelt. 

Assinatura: 

2/07/88  ort. 

I
IZw ?4?  • IQ pptyw  

MINISTÉRIO DO 

INTERIOR 

FUNAI COMUNICAÇÃO INTERNA N2 006/DAF/CIRO/87 

De- - Chefe da DAF 

 

Comunicamos que a partir desta data, somente 

aceitaremos solicitações de compra de material e/ou serviço mediante 

formulário próprio e obedecido o item X da Portaria PP 001/86, publi 

cada no Boletim Interno N2  001/86, em 02 vias, que após autorização do 

ordenador de despesas, o interessado receberá a 2P- via, para acompnha 

mento. 

Salientamos que enquanto não forem imprimidos 

os formulários mencionados, cada Unidade deverá reproduzir cópias, quan 

tas forem necessárias. 

ANEXOS: Solicitação de Material 

Solicitação de Serviço 

• 

Data: 08.01.87 

• 


