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PEDRO MACHADO_ ••• a paute e a seguinte: ê que nos Ültimos temp 

os, o pessoal do rio Içana, os Baniwa, os (.,, ....•.. ) e demais 

outras tribos," têem percebido a presença da empresa minerador 

a, razão pela qua! perguntai por que estã havendo distinção do 

s segmentos da sociedade indígena? Estã havendo pelo seguinte: 

que os próprios irmãos içaneiros não estão sabendo se entender , 
ent~e si, o que esta se envolvendo entre eles, ~orque eles mesm 

os,-por exemplo, ~s içaneiros de cima e os içaneiros de baixos 

\ 
\ 

e desentenderam por causa de um transporte que a empresa doou; 

então tudo daí surgiu, mas eu jã tive a oportunidade de convers 

ar com eles para que os mesmos retifiquem os comportamentos que 

estão surgindo entre a sociedade do rio Içana. Acredito eu que 

esse é o assunto mais interno do que a externo que nos estamos 

tratando nessa assembléia, 

Havendo uma demarcação de terra em áreas indÍg 

enas, como é que ficarâ o processo de exploração mineral na (, 

•••••••••. ) do'governo federal, em área demarcada? 

AMÂNCIO _Pela legislação 6.001 não hã qualquer procedimento nes 

se sentido.Hã um decreto governamental em que não foi ainda, a 

FUNAI não estabeleceu os princípios básicos para o cumprimento 

do decreto. Basicamente, em áreas demarcadas o nd eh •hã incidênci 

a mineral, com a anuência da comunidades, uma vez possuindo o g 

rau de integração necessário ao conhecimento desse contexto, e 

uma manífestação espontânea de sua maioria, poderá ser executad 

o um projeto, uma vez também havendo a anuência da FUNAI, ratif 

icando essa solicitação da comunidade indígena solicitante, Den 
;1!'· 

tro desse contexto, poderã ser e~ercida--uma lavra em ãrea dem 'j, 

arcada e o pagament·o fº~re~pond~~t'e1 ·o royalt estabelecido por 
'I . 

lei. - 1 

E nÕs somos povos que eempre fómos roubados, ., \ 
' 

i 
1 
1 
1 
1 

dentro da-nossa região por exemplo, ê uma região onde tem maior 

es índices de deposito de minério, por isso o mundo dos branco 

s, volta o seu olhar sobre as populações indígenas, o covernos 

se preocupa com- as populações ind{genas mais uma vez para eng 

/ para garantir prã quê não aconteçam mais invasões de centenas :t 

,, 
'~ j 
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de garimpeiros que vem ãs nossas áreas, que muitos deles vem,•s 

em ter essa educação que nós recebamos doe missionários. Os gar 

impeiros quando vem aqui e como se fosse um formigueiro, ele qu 
> • 0 1 ! • t J , 

er tomar a liberdade de vocee, ele quer tomar e destruir a mora 
• " . ~ . ' . ' . ' . ! ' : . ' . ' ; . 

1 · ;das. fami'.lías 'indj'.genas,. estuprando as> f.ilhas de vo c e s , baten 
:·.- .... ~ ::lt ... ;j;:.. ·.:L.:~:·<· .. -;_n~::.,}: .. :. i 

. '.a nu. lid.orança, ·d~ VQCH 1 ,.enca,;tando':coin. phtóla:nu ·,liderança 
.f. '• ~ _-;· t~ :.f: ·.: : ;!: i :r·. i. ~;r,~r.: ;: r,·. ·r.\o..··.,·· . 

s de voce~ e diecriminand~ a ~eite'sem saber:·Por isso n;s somo 
1 1 • 

s cpntra os pequenos garimpeiros que não tendo 'educação, ·o gove 

rno tem por obri&ação de dar asoistência e o que eles querem, p 

orque eles são (,,,,,,,) de fora. 

\ 

WALDOMIRO FIRMINO_ por isso prezado, eu jâ tenho o mapa da i!.• 

ârea, a mapa da ares está aqui, a mapa do Içana, veja bem, olh 

a aqui ãrea indígena, 100 km quadrados, porque e área indigena 

não ê ârea dos brancos, mas muitos brancos andam no Içana, por 

que? Para procurar mineradores, mas o branco não consegue achar '.t, ,' 

mine~adores, o Índio i~aneiro t- consegue achar, por isso, com 

o falou o nosso irmão aqui, ( ••••. ,,,,,,.) e nosso líder, os br 
·'' !., 
l, 

ancos andam no meio dos Índios, não ê para organizar ârea indíg 

ena, para demarcar área indÍgena,por causa de mineração. /Serâ 

que nao e verdade, o branco fica dentro do Içana para roubar o ,, i 
! 

nosso garimpo. o que ê nosso abaixo da ~erra, será que ê verdad 

presas ch~gam sem a nossa licença, vão chegando, vão invadindo 

.1 - . - mas isso nao podia ser, porque nos so 

e? 

PEDRO GARCIA Na lei 6.001, artigo 22, dâ todo direito ao !ndi 

o, que diz ·1.. li que cabe ao i'.ndio, ou silvícola a posse perm 

anente das te~ras e o usofruto das riquezas tlo sub-solo. Mas o 

ue estâ acontecendo na nossa região ê o concrãrio, porque as em 

onde elas acharem melhor, 

mos daqui e nôs temos o direito de comandar as nossas empresas 

,nós daqui ê que devemos formar essas empresas para a exploraçã 

o do nosso minério, somos nós ê que temos o direito, não os out 

,os que vem de fora, porque os outros que vem de fora geralment 

.. ,. 

e vem para roubar o noeso ouro, e esse ouro que eles levam não " i 
fica no Brasil porque essas empresas que vem para a exploração 

di minério são empresas multinacionais. Caso, se o ouro ficasse 

no n~asil , o Brasil nio estaria devendo, se o ouro ficasse no ~t 

,;., 
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Brasil, o Brasil jã teria pego a dívida externa, mas a dívida e 

xterna cada dia que passe vai aumentando, 
l 

ARMINDO PEREIRA PA SILVA_ ... outro problema com as mineradoras :t' 
, as mineradoras que adentraram aqui em SGC, n&s nio recebemos 

nenhum documento visando este entrada dessa mineração em nossas 

terras, então serâ que a nossa case ê a casa da sogra, que 

todo mundo pode entrar, e sair na hora que quer1 Não, então por \ . 
esse motivo nÕs estamos aqui preeentes1 que ê prã defender a no 

ssa terra. a nossa terr4 indígena, Qonde nõs criamos nossos fil 

hos, e os futuros filhos de nossos filhos. 

Tuxãua de Queque Eu sou um Tuxãua do rio Negro, co~unidade de 

Quequé1 eu não estou de acordo com voces, serã que os nossos fi 

hos de SGC, eu sou filho daqui, eu conheço todos, eu ~oro alto ,- 

~ 
rio Negro, serã que eu não tenho direito ir no garimpo. Eu fui 

enganado, eu fui (, •.•..•... , .•.. ) . Meus que,rido s "i rmã'.o s , eu q ,• ,., 
uero que voceg são firmes, o Índio não ser covarde, depois que 

voces vejam o branco chegar voces puxam prã trâs, esse eu não q 

~ero· ver com voces. N6s q~eremoa ( •••.• ) enfrentados, porque os 

b~sncoe diz que:nSs somos rndio um tipo de um macaco, n6s nãos 

omos macacos,graçes à Deus, somo9 Indioe. Mss não devia ser ise 

o não. Eu quero voces todos do Içana que sejam homens prã enfre 

ncsr os ( •••••.••• ) que o governo manda. / ..• todo rio Negro,os 

Tuxâua, voces não deixaram o pessoal do rio Negro entrar no gar 

outro, veio o branco e disse 1' toma esse objeto'', uma ~iquina 

impo do Içana, por que motivo, se somos filhos de SGC? 

.: 

enferrujada, voce fica convencido com isso; .não deve ser hoje, 
• 1 

hoje prâ:fr~nte não existe mais isso, n~a 'somos homens e estão 
. • •. 1/ . . 

roubando a' nossa terra.com os-quertiis ·doi ~ilitares. Obrigado. ' .. : ~ 1 ~·.:·.·~t··::~·:l·t~ :,., ' 
'REPRES; RlO~CUBAtE! ~-~~u'sou,~apitão' geial dQ_Cubate, quem m 
• { ' : ' •• ,, ••••.•• .:. ·' • l • • ~ ·! . ~:-:" .; . : ~ • ' • ' ,·7 ' '• ',· ;• : ',. ;; ; 1 ' l •, : .. 
,anda lâ. s~u eu /:eu fal~i (.\~: ••••• ~.) de mineração la no Iça 

' ' ' ' ! 
na, n~s não tinha( •••••.•..••• ) prâ receber, nosso com~anheiro 

, pessoa da reunião de indígena, quem tinha ( .•.•... ) era esse 

N'. 

( •••..• ) esse Elton, eu posso mostrarlna cara, na presença o qu 

e ele fez proa nossos lâ no garimpo, ele espantou com ( ... , .. ) 

nos que viemos de lâ, ele espantou meus parentes, meus colegas, 

pessoas do rio Negro, eles acabou como eu, motivo de quê ê ist 

---------------------------~- - 
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o? Por que? Serã que não tem FUNAI prã defender? Porque ele dia 

se pra mim" eu posso mostrar na presença do Elton assim, ele 

chefe da mineroçno, diz quem dove pro nÕs Õ a FUNAI", será quo 

( ••••••••• ) verdade mesmo? 

REPRES, MULHERES .,. nossa área, empresas mineradoras que nao 

ae preocupam com a nossa educaçã~, maa uim, tomar terras onde n 

ossos pais nos criaram. 
! 1 

1 INDI'O CIUCI _ · •• ,sobre o que o ~apitão de ,Quequê, estava faland 

·.·º· Jogou s cb r e e p~saoal d~·'.:li'çan~ !tc;,di~ho,·,m~{~ão e i.sso não, q 
, , , ' • , ~ ~ , , • •111 º; J-~· • ;, l : e , 'I ~I: • • .- f f , • 1; , 1L1 • T 1 , t : • 
tuer;dize;r;~; ~:sse ga'~h1po'd,o Içana,• d~ade.''11.'boca àtê ,(,; .. ;) do 
' ' . • l ~ . 1 1 t . \ } l > t 

'alto pertencia ã Cucu!, ã S, Gabriel da Cachoeira, Pari-Cacheei 

\ 

r~, Taracui,, Jawareti, mas nio i essas firmas que est;o invadi 

ndo ( •.• , •.. , .• ,,.,)/Agora ~stã ao contririo, essas empresas v ... 
/• 

de S, Gabriel não pode pisar lâ, naõ pode trabalhar. Por isso, 

em nió sei da onde, trabalham no tempo que quiserem e o pessoal 

o nosso município está morrendo, mae antes que estas firmas che 

gassem aqui, tinha movimento, tanto fazia, S, Gabriel, Cucu!, J 

awaretê, Içan~, toda mundo ganhava o seu dinheirinho, todo mund 

o ganhava o eeu pão do dia para sustentar (., .••••.. ) e filhos, 

e:,hoje, depois que essas firmas chegaram, tií tudo contrário, tíi 

tudo parada, sem poder trabalhar nossa própria terra, 

_ ••• parece que foi ano passado. (., .••.•••• ), 

então no tempo que essas firmas começaram a adentrar, teve um 

problema nõs indígenas, fecharam a boca do ( .••.•.•.••..•• ), se 

m indígena poder passar para a garimpo, porem a firma passava 

na hora que quisesse passar, então isso estamos com medo dessa 

CN, em vez de apoiar o pessoal ind!gena, o meu pessoal tá com m 

edo que apoia a firma ate no tempo que vai tirar esse minêrio ·t· 
odinho na Içana, 

JOAQUINA_ As empresas prometem educação, a educação nós jã tem 

os, e temos prã dar a quem não tem. Porque se e verdade que as 
~ ~ - iV\·\.t1t) .. iJ"'' dar·educaçao,elas nao &41~ r*'1ll dentro de nossa euipi:esae querem 

região, que nôs já somos educadas, nas gr 

andes capitais, onde hi mais analfabetismo. Nós temos condiç;es 

• nos 'ji somos educadoB,nGe temos condiç~es de educar nossos fi 

lhos,nós temos a coordenaç~o organizada por nossos irmãos. isso 

< .. 
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prova que nõs somos capazes tambêm de realizar um futuro melhor 
,, .. 

de nós mesmos comandar a nossa regi;o ,/ Nos pensavamos, nos f 

omos iludidos pela FUNAI, achavamos que a FUNAI ia nos apoiar,, 

ontem nós vimos que o agente da FUNAI não nos defendia ele esta 

va à favor das empresas, tava so~ gente fBlando, porque se a FU 

NAI fosse a noseo favor claro que ele teria nos entregue esse d 

\ ocumento da reserva ind~gena, por que ele não luta por nós?/ 

Então, no.meu entender vem traçar oe caminhos para as firmas, 
1 

• Entre os viria~ objetivos do projeto, seri que 

o presidente Sarnei criou este projeto simplesmente para apoiar 

e dar assistência às comunidades mais carentes, serâ que ele cr 

iou somente para guardar as fronteira do Brasil com outras naçõ 

es, ou ele apenas criou atrãB disso para exploarar os minérios 

que estão debaixo do nosso sub-solo. 

ORLANDO E as consequências~ meus irmãos, da CN e da política 
,,. 

de mineração nas nossas âreas, vai mudar eese estilo de vida, v 

ai mudar a nossa economia, eles vãomudar a no~sa política, ele 

/' s vão mudar a nossa educação, eles querem que nõs sejamos semp 

recalados, eles querem que nos apanhemos, eles querem que nÕs 

sejamoe sempre escravos deles, sem produ~ir para as nossas famí 

lias, mas enriquecer as políticas mineradoras, nos não temos o 

direitonem o dever de enriquecer s política mineradora nas noss 
J~' 

as âreas, vamos mudar, vamos negociar com a Paranapanema. 

LIGIA SIMONIAN então acho que estã nas mãos de voces, ê um 

a decisão ~istorica qu~ voces tem que tomar, em defesa do terri 

tõrio de voces. em defesa doe recursos minerais, eu tive conhec 

imento do acordo que voces celebraram coma Paranapanema, voces 

celebraram um acordo em condições desiguais, cadê a assessoria 

antropologica de voces? Cadê a assessoria jurídica de voces? C 

adê os engenheiros e os ecólogos que foram prestar esclarecime 

ntos necessários prá voces assinarem 1 Voces não tiveram e isso 

ê ilegal, isso é contra o estatuto do !ndio, e voces tem que bu 

scar apoio na FUNAI ou em outros Órgãos de poder publico, pri V 

ocea serem respaldados na hora, que voce~ forem assinar documen 
'j 

tos desse tipo. Voces tem que t~r clareza das consequências que 
• • • ·11 1 

• •, •' - I t ,,. 1 * - , isso vai trazer pra voces num fttturo ptox1mo, senao mais tarde 
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voces vso estar chorando, entende? Por voces e polos filhos que 

virão e que vão ter ~s terras invadídas, que vao ter os recurso 

nxproprlsdoe e vão ser mnis umo vez dominndoa culturnlmonte, 

A FUNAI, independente do PCN tem a obriBação legal, publica, 

de dar os recursos prâ vocee explorarem sozinhos essa mineração 

'r , 
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_ ... não ê questão de preocupar com a faixa da fronteira, faixa 

da fronteira aqui do rio Negro sempre existiu e iria existir me 

smo que as Forças Armadas não se instalaseem, porque o proprio 

{udio veia dc[c11,l~r fronteiro som Mnbcr <1ue era fro11t~ira, vive 

u e esta vivendo ate hoje, agora quando a turma que veio fazer 

a demarcaçio da terra aqui na fronteira Brasil-ComlÔmhia, amai 
! 

ar parte da terra ficou prâ Colômbia, de forma ~ue hoje em dia 

\ &,}~ 
~ 
l ti· 
~· '·. ~ 
t ,, ~ ir,: 
í 
!:f 
~. 

ainda tem tanta senta, [ndios que são nossoa irmãos que hoje e 

m dia são colombianos e nõs somos brasileiros, o que foi isso? 

Foi erro de quem demarcou a terra não souberam demarcar a terra 

e agora acham que estão certos de querer ocupar a terra na faix 

a da fronteira, criando os quartéis . 

são considerados [ndios brasileiros? 

-~' eu acho que o governo brasileiro não deve se preocupar tant 

o em criar quartéis e sim, fazer o Índio se valorizar e valoriz 

ar o Índio, maneira de ele viver. se ele, se e&tã chegando a ci f.' 

r. 
' 

vilização, acredito que o Índio tem qu~ integrar o.mundo civili 

zado de acordo com o~ passos que ele tem que andar, e não porq 

ue o governo acha que ele q~er, então em primeiro lugar eu vou 
' ' ' ' ' ;., . ! ,' . . ! 

d í s e e , eu vou r e p e t Lr mais uma v~z. qua nõs v1t111os querer a demar 

t cação d/~ena,' d~~~r~·a,çii~·; ~~ \~f·:~. ~~·· pri,nei~o .{uga~ e depois 

: - 1 :Í L • • •' • •: -' l ' 
tvao criar os quarte~s •• , , 

Pedro Machado 
1 

Meus conterrâneo~, nessa assembleia vamos coloc 

ar uma pauta bem concréta1 vamos ·buscar a demarcaçio de terras 

o Índio não sentou na mesa do congresso prã escrever pautas da 

lei deste. pa[s, nenhum parlamentar se dirigiu aos lndios pri p 

erguntar quais os seus desejos, nunca vi guerra, nunca vi guerr 

ilha penetrando nesse país, no rio Tiquiê fronteira Brasil-ColÔ 

mbia nunca vi um marco com qusrt~l. 
1 

ALVARO _NÕs estamos enfrentando hoje, as empresas, o governo, o 

e quarteis./ NÕs temos essa respdnsabilidade, outro9 pensam que 

\·' 

e reivindicamos nossas terras. Outros pensam que nos vivemos de 

.estamos inventando a gu~rrilha, n6s nio somos guerrilheiros. so 

mos homens que sempre lutamos pela paz, somos homens que sempr 

cocaína, porque coca!na dá muito dinheiro, o branco sempre vive ,~· 
\t 

."J.. 
r 

)/ ,, 
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de dinheiro, nõs vivemos de terra, de roça, de nossos_ encontro 

s. de nossas ~isitas, isso nós vamoe manter. Tem maÍ6 pobreza n 

o mundo dos brancos do que no nosso, então nÕs não vamos cair n 

essa, fica4emos aqui porque esse e o noseo mundo. 

CEC!LtA MACHADO _Jâ que nôs temos em nossas terras o grande min 

erio, jâ que nõs vivemos numa terra cobiçada por todos aqueles \ 
\ 
' brancos que (,,,,,,,,,,,/, ,) a explorar. 

BEN~DITO MACHADO _Entio como eu estava dizendo, o projeto Calh 

a Norte foi colocàdo na opinião pública, como um projeto aterro 

rizante, monstruoso, até eu. particularmente falando, profissio 

nalmente falando, eu fui publicamente taxado de pelego da FUNAI r· ., 
,que eu era um puxa-saco do gove~no, 

• - 1 • i 
endLlhao, que eu estava a ser~LÇ~ do 

que eu era um safado, um v 

governo brasileiro, e clar 

o, eu me considero brasileiro, Índio pertencente à nação braei 

laira, ê justo que eu tenho qoe defender o bem estar social, o 

beneficio social para a minha sociedade, entio eu na minl1a posi 

ção de assessor,, agente do governo, e membro da comunidade ind 

igena, eu coloquei que o projeto Calha Norte beneficiaria em vâ 

rios sentidos, que ela minimitaria os problemas indigenas, eu a 

credito que o direito de defender as fronteiras é da competênci 

a do governo. mas uma coisa que nôs temos que esclarecer também 

que nÕs sempre vivemos em fronteiras, sempre defendemos o inter 

esse nacional em termos de fronteira, em termos de alto rio Neg 

ro podemos dizer que não houve invasões aqui estrangeiras para 

que haja uma necessidade imperiosa de colocar, de vim forar em 

termos de fronteira, Outra coisa que nós queremos dizer é que e 

om a presença de governo constituído no meio de nõs, populaçÕe 

e ind!genaa. nós vamos poder reivindicar direca~ente com o gove 

rno, poder dialogar diretamente com o governo, governo brasiléi 

ro , que e ele que tem infra-estrutura, ê ele que tem condiçõe, 

de nos dar apoio, então o que fica dificultoso prâ nõs da socie 

dede ind{gena é que as autoridades promovem um projeto • e uma 

entidade diferent@ acha que é aterrorizante e nos não temos in 

formações corretas, e ficamos no meio do tiro, de urn lado, proj 

etos do governo, de outro lado, outras entidades, e nós ficamos 

no meio, sem saber a quem acreditar, se acreditamos no governo, 

J,' ,,- - 

1 
i 
/• 
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ou &e ncreditnmo1 prã cã, o\cw que são ontondidos jn oetno ff~ d 

egladiando entre S\ e nos que somos simples, como e que ficamos 

nessa aituaçio, prã nos ; lamentãvol ossa situoçio, ou ~l~s nos 

dão orientação prática, ou atê onde ele ê benêfico, ou atê onde 

começam as situações não benéficas prâ comunidade; fntão justam 

ente aqui nós vamos discutir isso, eu sei que a maioria de voce 

- . , - 
s nao conhece proJeto Calha Norte, eu conheço um pouco, entao p 

r~ moll1or cotlhecimo11to 110Hso, n~s vnmos convidar, 115a temoN n~u 

i Cel. Teixeira,ele cÕnhece então ele vai nos dar uma exposição 

geral, do projeto como um todo, ele vai dar uma exposição sobre 

o projeto. 

CEL. TEIXEIRA .;;um dos trabalhosaesenvolvidos foi em torno da 

area ao norte do rio Solimões e Amazonas, exatamente por isso o 

projeto recebeu o nome de projeto Colha Norte, e as grande• pre 

ocupações que reinavam no momento, era o imenso vazio que repre 

sentava a nossa fronteira em que vocee vivem e vivem outros br 

asileiros, não Índios, mas outros brasileiros como voces, então 

o projeto ele não especifica exatamente a comunidade indige 

na, apesar de que a maioria das críticas e dos ataques ao proje i'· 

to, tem sido voltado, como dias~ o Renedito, em termos de exterm 

Inío das populações indígenas, eu ~enho que realmente sõ pergun 

tar aqui quantos Índios jâ foram exterminado•, desde que o proj ~ ' \ " . . , . i .. r : , , ' , 

eto começou, ele 'eitiste desde 1,?,85 e" eu'. a.credito que nenhum de 
~ :1 . . ' . . 1 

: • l '. ) • ·~ 1 !. • ! ! - 
nenhum de vbces tenha conhecimen{o disso~ A preocupaçao com a f 

ronteira e uma preocupação que o Brasil sempre teve, o Brasil c 

·' ~' 

omo naçao, como pa!s, muitas vezes oe paíee1 são obrigados a es 

tabelecer suas fronteiras, para que se relacionebem com seus vi 

da mesma forma que vocea nas suas tribos, nas suas comunidades, 

cada um sabe onde ê que o outro atua, onde vive a familia , on 

e vive o outro povo e e os países e as nações tambêm estabelece 

m seus limites e os protegem, e um direito da naçao proteger a 

sua fronteirâ, tradicionalmente esea fronteira ê protegida pelo 

s contingentes populacionais que existem nela, não exatamente F 

orças Armadas, mas contingentes populacionais, ora, nessa nossa 
:~·' 

fronteira o que se caracteriza ê exatamente apouca quantidade d 

e brasileiros que ai residem,, os poucos núcleos populacionais 9 ,,' 

··-·--q ·-·· 
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ue a! existem,, em consequência esse projeto teve uma predomínâ 

ncia. ou seja ele foi usado fundamentalmente com o apoio das Fo 

rças Armadas onde se destacam o Exêreito e a AeronâuEica e o Mi 

nisterio do Interior, evidentemente tivemos a participação do I 

tamarati que é o noseo Minietãrio de Jtelações Exte~iores trota 

....• 
·,,:: 
1 
) . 

\ 
,U.; 

~: 

ndo da parte de demarcação dos limites, de convivência com outr 

os povos, e o Ministe~io da Mari~ha com uma participação límit 

ada ã atuação deles nos rios, -mas o forte da1atuação no projeto 

- 1 • ' • ~ i ' 1 ._. i i - 
Calha Norte,. e~o M1n1ster o do ,Exare to com a. mplantaçao de al 

. - . 'í ' . 1 • • • ~ 
guns pelotoes de fronte1ra qu~ voces conhecem e a maior~a Ja co 

' 

, aqui mesmo em S, Gabriel da Cachoeira. A Força Aérea, a Aeron 

âutica que tradicionalmente m~ntêm as linhas de apoio, podem nã 

nviveu em alguns lugares, como Ipiranga, Vila Bitencourt,Cucuí 

o ser em quantidades adequadas àa necessidades de voces mas é a 

quilo que se pode fazer, em consequência, uma sêrie de 20 campo 

s de pouso foram previstos prã serem abertos, desses 20 campos 

de pouso nõs podemos seguramente dizer que todos estão de algum 

/"• a maneira ligados à ãrea indígena, uns diretamente para pelotÕe 

s do Exercito, como e o caso de S. Joaquim, como é o caso de (, 

....... ) . e como e o caso de (, ...•...•.• ),mas aonde vivem po 

pulaçÕes indígenas. em consequência o benefício ê para os dois, 

tanto para o pelotão do Exército como para a população indÍgen ... 
a que ali vive~ então são cerca de 20 campos de pouso, cerca d 

e 8 pelotões que estão sendo implantados numa fronteira de quas 

e 6 mil km, nada representa em termos militares, apenas em term 

os de presença do governo brasileiro naquela ãrea, e uma atuaçã 

o, uma parte da atuação destinada ao forialecimento da FUNAI, e 

ê exatamente nesse ponto que eu tenho observado e tenho lido no 

s jornais residea maior parte das crLticas ao projeto, nunca vi ·--·· 
nenh~ma crítica ã instalação de um pelotão prã defender uma fTo 

nteira, porque isso seria considerado anti-nacionalistas, mas a 

s criticas que ee levantam e exatamente no sentido de ameaçar 
11· 

que isso provocaria uma dizimação das comunidades ind!genas, or 

a, se nos olharmos com cuidado a parte que estã afeta ao Minis 

terio do Interior e à FUNAI, nõs vamos ver que dentro do projet 

o Calha Norte, os recursos estão destinados em princípio para 

manutenção de casa de Índio, contratação de pessoal especializa 

10 

-< ,, 
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do, apoio aoe projetos comunitãrioe, demarcação de ãreas indÍge 

nas, e eu n ao vejo nisso daí nenhum r Ls c o à sobrevivência das .p 
~:·. 
,'!:., 

opulações indígcnas,ao contririo, isso se constitui num fator d 

e garantia das populações inclÍgenas. Esse então e o todo do pro 

jeto, lógico que prã ser mais completo ele abrange âreas que se 

voltam paro o tronaporte, pnra a energia, paro o colottlzuç~o e 

m algumas ãreas, no enthnto, nóe temos a certeza de que esses 

dadbs nio sio bastante fortee par4 n~s em termos de decidir com 

o fazer, e tanto isso ê verdade que hoje em dia nós acompanhamo 

s com muita atenção um trabalho que ê desenvolvido pela SEPtAN, 

e que se chama Projeto de Apoio às Comunidades Indígenas e Meio 

Ambiente, talvez a maioria de voces não tenha conh~cimento porq 

ue isso e na ârea do Acre e de Rondônia, chama-se PMACI, nós e 

stamos acompanhando porque isso virã a definir um procedimento 

para a real utilização de áreas, no momento nôs estamos acompan 

hando um seroin;rio que esti tendo em Manaus, sobre a oc1Jpaçio 

humana, a instalação de contingentes, ou sobre a vida de pessoa 

s no chamado Trópico Omído, que ê onde voces vivem, então o pro 

sseguimento, o passo seguinte desse projeto em termos de estrad 

as, em termos de energia, em termos de assistência social bâsic 

a, em termos de colonizaÇão ainda não está definido, exatamente 

porque nÕs não temos todos os dados necessários prá isso, no mo 

mento o projeto Calha Norte ele se volta prâ essa âreas, e-o fo 

rtalecimento da segurança das fronteira e isso ê feito atravês 

dos Ministêrios militares, e o atendimento 4 comunidade indÍge 

na. que ê considerada uma população rezoãvel nessa fronteira. a 

traves do Mínisterio do Interior, então eu acredito que essa co 

locação eeja bastante para permitir à voces, nos seus grupos d 

e trabalho, debaterem, discutirem, fazerem perguntas, e eu esta 

u aqui, estou participando Justamente prã responder a essas per 

guntas e às dúvidas que voces tiverem, e acredito que os compan 

hmiros da FUNAI. que noa acompanham tambim ter outroA eeclarec 

imentos e outras informações prã dar, mas dequalquer maneira eu 

me coloco à disposição de todos o• lideres indígenas aqui, prã 

prestar toda informação que o trabalho de voces requerer.Muito 

obrigado. 
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HENRIQUE CASTRO ( .•... ) tem que cumprir, porque nós neo es 

tamos contra o Exército,,. 

ALFREDO FONTES ninguem acabou de ouvir pelo rádio, nem pe 

lo j o r n a L, nús vimoe o prÕ11rio homem, que eAtii, como se- d La , me 

tido na coisa, falou que o projeto Calha Norte está prã apoiar 

a demarcaç;o de terra~ e por que os jornais, a televisio a rev 

i,ta, dizem que o governo,na faixa de frontelra, onde abrange o 

Calha Norte não vai ampliar e nem demarcar terrae. 

Mas como é aquilo que ê nosso não pode ser demarcado, como e? 

_ ... vamo se juntar fazer uma força prã ver se a gente consegue, 

se a gente não conseguir, problema já fica com o governo, ele 

fica como mentiroso, prã mim seria isso. 

SONIA REGINA .. , que o projeto Calha Norte ê assim tão manso, 

tão bom como o senhor eeta colocando. A questão desse dinheiro 

também que a FUNAI vai receber, porque o projeto Calha Norte a 

qui diz que vai ampliar os recursos sociais, então o senhor pe 

de a ele prá explicar como ê que esses recursos vão chegar ã co 

munidade, Porque aqui diz: projeto Calha Norte vai trazer a amp 

liação da oferta de recursos sociais, eu quero que o senhor me 

diga COfflO e que esses recurSOB sociais vão chegar até nÕs, COmO 

e que esse dinheiro que a FUNAI vai receber do governo federal 

vai chegar atê nos ..• 

ELTON Prã nos do Brasil, ter condições de controlar a fronteir 
1 

r a , , quer dizer,. a pessoal co Lomb Lan o não passar prâ c â , fazer 
1 

uma invasão, om essa pista com esse processo/ •.. se a pista v 

ai ser bom prâ voces, vai trazer remêdio prã voces. se o pro 

jeto vai trazer outros benefícios, outras coisas boas prâ voces 

então o que o coronel falou, eu sabia que voces não iam entende 

r, ninguém entendeu nada porque a palavra dele e muito difícil, 

mas ele falou mais prãs pessoas mais entendidas, jornalista do 

que pro 1ndio, porque o branco entende o que o coronel falou, m 

as voces nao entenderam nada, não é?Então eu vou voltar a expl 

icar prã vocee, aí voces me p°rgurttam, tã? O projeto Calha Norte 'l· 

ê um projeto que o governo brasileiro fez, la, Brasilia, pra f 



it I,• 

] 
' ··i 

azer a segurança do norte do Prasil, na fronteira, S.Joaquim, 

.•..... ) , Içana, Cucuí, aquela parte do (,, ,, .), então aí ele q 

uer fazer a segurança do Brasil, nas terras dos Índios, lã onde 

voces vivem, entio, eRaa 9eRutnnçn, ela vai trazer h~,1~f{rion 1> 
\'. ;t ro pais, ao Brasil, que ê onde voces nasceram, voces nasceram,~· 1 

muito bem, então ele diz que vai trazer esses benelicíos também 

ao Índio, trazendo a pist~ de pouso, trazendo d& FUNAl um depar 

\ 

tamente, quer dizer, uma peAsoa da FUNAI pr~ ficar li, rem;dio~ 

e atendimento pra voces de todos os problemas que voces têem 

, de todo problema do Índio, ãs vezes cem que sair la de s. Joa 

quim, no remo, pra vir aqui em S. Gabriel, 'e chega aqui e nao r 

PASTOR JAIME são 20 localidades. 

es:olve nada, chega aqui ºah, não tem, não sei", entãó vão botar 

uma FUNAI lã, lã em Tunui vai ter uma FUNAI, lã em JsndÜ, vai t 

er FUNAl com todo atendimento pra voces, então,,, 

ELTON _São 2~, mas eu estou falando sõ pro Içana, aí tem outros 

Índios tã pra cima, então o coronel explicou isso, que esse pro 

jeto não vai criar problema pro Índio, ele vai trazer benefício 

lar 

pro Índio, agora, o que voces têem que falar, quem ê que vai fa 

HENRIQUE CASTRO _., .nosso grupo Pari-Cochoeira e v r Lo Tiquic que f 
f·' 

apresenta aqui o capitão dePari-Cachoeira , com 58 anos de idad 

e, então como capitão do povoado eu esclareço na frente do gove 

:J. rno que trabalham, então como nõs começamo• a fazer, porque nÕ~ 

intermédio da FUNAI, das ligações que eles fizeram nõs começamo 

s a t~abalhar mapa desde 1972, na frente do Gal, ( ••••• ) c o o r d 

enador da Amazonia, isso ele falou que daqui a pouco serã aprov 

ado e até hoje não foi aprovado; nesse momento, também apareceu 

muita autoridade da FUNAI, as pessoas que enganavam a gente, to 

do tempo em Pari-Cachoeira, ( ) os Tucano. ( ) , nõs pe 

nsamos que ia dar certo, mas todo tempo nesses 16 anos na área 

de Pari-Cachoeira nos sofremos e (,, .... ) demarcação e atê hoje 

nio foi resolvido, porque n~s vimos, eu sou primeiro aluno do e 

olêgio salesiano, eptão nÕs estudamos muito pouca, e agora ness 

e tempo aqui estamos na frente de todas as autoridades então nõ 



s podemos resolver muito melhor do que na frente de todas as pe 

ALFREDO F.ONTES NÕs ouvimos a pal~ra de que o projeto Calha N 

:, 
'·- 
:r- 

1.' 

ssoas. 

orte estava aqui para fazer apoio ã vários projetos, inclusive 

o de demarcação de terras, essa ê a questão principal pra nõs, 

pessoal de Pari-Cachoeira específicamente falando, jâ que o pro ,, ,,, 
!\: 
f 
I. 
f 
!_ 

jeto vai apoiar a demafcação de terras, nÕs pedimos aos Õrgãos 
1 

c~mpetentes aqui presentes, uma declaração <lc propoRta ~omo ga 

rantia. atê o final dessa assembléia, queremos levar esse docume 

nto em mãos pern podermos reivindicar/ segunda colocação, cont 

radiz um pouco, porqu~ com a implantação do projeto Calha Norte 

nós estivemos vendo na TV e na râdío que o governo não arnpliari 

a nem demarcaria as terras indígenas que estão incluídas no pro 

jeto Calha Norte, e isso eu vou querer a resposta agora. em no 

me da minha comunidade que estã presente aqui agora, 

AMÂNCIO Nós esclarecemos que jã foram feitas diversas proposta 

s prã ãrea de Pari-Cachoeira, no ano de 86 houve uma reivindicã ,, 
I· 

çio de acr~scimo, e essa reivindicaçi~ depois de uma assembl~ia 

realizada em Pari-Cachoeir~ foi apresentada uma nova proposição 

pelos lideres ind!genas, estabelecendo um perlmetro que ia do 

Tiquié ao ( ..•••.• ), do Castanha, descendo pelo Castanha ate 

a foz do Traíra e subindo pelo Traíra, quer dizer essa ê umn co 
lt • mr 

locação recentíssima, o governo brasileiro ja tem estabelecido 

junto aoe segmentos da sociedade nacional principalmente ao DNP 

M, uma reivindicação estabelecida em 82, que difere da proposta 

apresentada numa asnembléia no final do ano passado. Essa reivin 

dicação.'estã, como os poderes constituídos da FUNAI, as prerrog 

ativas da FUNAI são provar uma determinada ãrea de ocupação de 

e essa proposta vai então pra outros minis 
i 

Índios, delimite-la, 

térios que tem a decisão de cónienso, d~ homologi-la e encaminh 
' â-la ao presidente da RepÜblic~ para o decreto. Então a FUNAI j 

~ tomou eeses procedimentos. essa proposta ~ncaminl1eda pela dir 

eção de Pari-Cachoeira encontra-se em mãos das autoridades que 

decidem a sua homologação. Com relaç~o ao projeto Calha Norte, 

a nossa colocâção e de que o pedido da FUNAI, na proposta do C 

alha Norte solicita que sejam demarcadas as terras eo projeto 
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Calha Norte nós entendemos que definirã ae áreas de fronteira, 

uma vez que i um projeto militar, e tem a participação do Conse 

lho de Segurança, esse ê o nosso entendimento, que haverá uma d 

efinição para ae áreas incidentes na faixa da fronteira, e a pr 

oposta da FUNAI, que ê as aspirações doe [ndioe de Pari-Cachoei 

ra1 se encontram nas mãos do governo; a FUNAI esgotou as suas l 

imitações no trabalho re~lizado em Pari-Cachoeira. 

f· 

\ 
1 

ALFREDO FONTES Então significa que a nossa úÍtima reivindicaç 

Õo estã em processo de estudo, tem mais ou menos uma certa gara 

ntia? 

AMÃNCIO A FUNAI fez o eeu trabalho e encaminhou aoe Órgãos q 
~- 

ue vão decidir a sua hom~logação, que são a ministro do interio 
' ' . 'i 

r e o ministro d~ reforma agrãrJa: após o consene~ de onde part 
• '·.. • 1 'li l' ,:, '. • 

icipa o presidente da FUNAI ~ será'encaminhado, havendo o conse . t 
nso ao presidente da República para assinar, eu não possa entra 

r no mérito da decisão do roiniatro do interior, e do ministro 

da reforma agrária, nós fizemos a nossa parte, 

ALFREDO FONTES_,,, uma definição nossa, nõa não aceitamos áre 

a delimitada pelo governo, feito pelo governo, a ârea que nós q 

ueremos é a ârea definida por nós, pela comunidade indígena de 

JOSE AUGUSTO FONSECA De acordo a explicação eu entendi que o 

Pari-Cachoeira, fora disso nõs não aceitamos. E tanto ê verdade 

que nós queremos uma definição de pol[tica indlgena que seja, n 

ão decidida dentro dos gabinetes, então para isso nôs queremos 

quw antes.que seja tomada algum~ decisâo em relação ia terras 

ind[genas, nõs previamente sejamos consultados. 

Calha Norte foi um projeto militar,., um projeto secretamente feit 

o, sem JG:esar pela União, ou pela Câmara dos Deputados. Bom, de 

sde que seja um projeto militar a fim de beneficiar as comunida 
'!' 

des ind[genas, mas de acordo a proposta feita que ela não iria 

demarcar as âreas indígenas na área de f4onteira1 quer dizer, 

,.-, 
' 

será que o Índio não pode ter seus direitos mais? E eu pergunto 

alto Solimões, 
i 

nas imediações d~ Tabatinga foi demarcada li uma 

mais à mesa constituída aqui, desde quando seri demarcada a nos 

sa ãrea, porque eu garanto que, hoje numa ârea de fronteira. no 

área indígena, na faixa de fronteira, e por que nós aqui, na ar 
ea de fronteira, não pode ser demarcada, então concluindo1o meu 

1'; ~r ., ,· 

-~· 

_, 
<• 
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apelo a meus companheiros, em primeiro lugar seria demarcar a ã 

rea, por mais que o projeto CalhaNorte entre por la, mas nos qu 

eremos em primeiro lugar a demarcação dessa ârea definitivament 17 
!1 

e. 

CEL, TEIXEIRA_.,, realmente o projeto ê tão secreto que nos e 

stamos aqui sentados discutindo, de tão secreto que ele ê, ele 

ê um projeto tão militar· que fo~ incluída a demarcação de áreas 
' 1 

indígenas, recursos pra demar•cação de ãreas indígenas, que est 

\ 
1 

á a cargo da FUNAI, que ê um Órgão totalmente civil, ele tambêm 

' nao ê tão militar~que ele envolveu o Min, das Relações Exterior 

es, na demarcação da fronteira e no relacionamento com os paÍse 

s vizinhos, então esses são 2 tÔpicos que são abordados com mui 

ta frequência criticando o projeto: quanto ao fato de ele ser s 

ecretô e militar, isso são inverdades. Ele na verdade nao e sec 

reto, ê verdade que ele foi feito baseado numa serie de estudos 

e trabalhos realizados na área, Oe principais documentos que se 

rviram pra orientar o projeto Calha Norte foi um simposio reali 

zadona Amazonia, em que foram apresentados os grandes; p r o b l e 
f 

mas da Amazonia e discutidos aqui mesmo na Amazonia, eu evident ., 
,•' 

emente não sei dizer ao Jose se havia um representante de com 

unidade indígena alÍ presente mas ali estavam os governadores 

de estado, estavam os eecretârios de estado, estavam as pessoas 

que representam o governo ali na Amazonia. Então Jose, eu acho "··' 

que isso são inverdades que foram ditas, o projeto não é secret 

que e o passo que nõs estamos dando na estrutura do Exercito, d 

o, nem ele e militar. Ele provavelmente se baseou no seu início 

a Aeronáutica, e da FUNAI, pra ter o seu iblci~ porque são estr 

uturaa governamentais reconhecidamente mais fortes na área,trifai 

s presença dentro da área. Quanto ã outra colocação que voce fe 

zdos direitos humanos e do reconhecimento do Índio como cidadão 

eu acho que foi uma colocação muito bem feita, a Única coisa qu 

e eu quero dizer e que nós estamos vivendo um processo de trans 

ição em que esta sendo discutida uma nova constituição pro país 

e ela e v Ld e n t e me n t e produzirá uma ser_ie de modificações na leg 

islação em vi~or, nõs não temos nada a ver quanto ao que diz o 

texto das leis em vigor, ela poderá ser alterad~ fruto da const 

·----- --- - -- - - ------ 

! 

i 
1 

! 
·;i' 

,•' 

i' .. ~-· ::t 
i,~·.·· :;·, -~~.-··.: 
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ituição e nós acreditamos que a voz, ou os representantes das e 

omunidades, ou os elementos que ascomunidades ,elegeram prã seus 

representantes estejam presentes na Constituinte e façam a defe 

sa das teses que poderam modificar a legislação que hoje em dia 

estã vigorando e que considera, como voce falou, o Índio como u 

m incapaz, e isso evidentemente poderâ evoluir, •e o Índio ser e 

onsiderado um indivíduo càpaz, comum, igual a todos os cidadãos 

, co~todos os direitos e deveres do cidadão brasileiro. 

AMÂNCIO_ A ãrea de Taracuã, como e do conhecimento dos habitan 

tes da ârea, estâ delimitada e preservada. Eu acho que hâ o rec 

onhecimento tanto das áreas limítrofes indígenas, dessa are 

a limítrofe não indígena, que seria aqui ã frente do rio ( .... 

•• ), essa área encontra-se jâ pr~cessada junto ao INCRA; ITERA 
1 

M, DNPM, e aos Órgãosde segurança como área reservada a esses í 

ndios. Quanto ao processo de demarcação, ele se insere no conte ,, 
xto geral de centenas de áreas indígenas no país que ainda não 

foram demarcadas, ha a necessidade do reconhecimento do constan 
'~ :. 

te no decreto n9 88.118, estabelecida ~quelas prerrogativas, en 

caminhada então'ao presidente da ~epublica para assinatura, ali 

tambem a FUNAI jã exerceu as atividades inerente• à suas limita r,t ,, 
ções. Eu desejo complementar aind~ que hã um dispositivo na no 

ssa constituição, que ê o artigo 198, e que garante as terras 

~ 1 . - 
cupadas pelos Pdio~ independ,nte fª eua,demarcaçao. 

J~ÃOiBOSCÇ~MA~l~H01~~Em·I:uaret;~1~~:; in;t~la~ã:1de quartel, c 
.i !' 'l ' ' 

omo todos nõs sabe~os, ê claro 'que uma parte ê positiva Pª!ª nÕ 

; ·~· 

e, para a ãrea, porque nós te~oe que garantir o nosso pals, ent 

ao i por isso que Iauareti aceitou o pro~eto Calha Norte, em te 

rmos assim, de entender, de negociar junto ãe fa~ílias reeident 

es no distrito de Iauareti, inclusive a localidade foi negociad 

' ~ 
' ~ ~ • ~ 
l: 
,}:' ~ ~ 
&· 
~ ,, n 
0 
~ 
~ 
~ 
i 
1', 
i ~ 
f ' . 
R· ,, 
~ 
f 
M= 

r· ~ 
r 

' ~ J 

a com os primitivos, chegaram a mesa de negociação e ha o proj 

eto Calha Norte em ação, a pista de pouso estâ sendo feita, ent 

r· ão nõs somos a favor a isso, nõs somos a favor tambem da instal 

ação do quartel, aonde nosssos filhos irão servir pela obrigaçã 

o, pelo direito como qualquer cidadão brasileiro. Tambem o proj 

eto Calha Norte vai colaborar com a promoção humana do lugar, n 

um lugar tão distante como ê aquele pedaço do Brasil, o transpo 
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rte difÍcl, um lugar quase abandonado, a presença da Calha Nort 

e numa parte vai,prã nós vai ter pontos positivos, como nõs ter 

emos a presença do medico e outr~s part~S ÃSSÍ~ do objetivo do r, 

projeto Calha Norte no distrito de lauaretê, nôe temos vârios p 

ovos primitivos, nõs temos ( ••• ~ ..• ,e, •• } que são os .filhos prirn 
i · · I, · 

í t Lvo s do lugar, Tucanos,'(,., .11:. ,)'· e 'vai uma 'relação de tribos 
: / • ~ • 1 ! . J 

/ O que ê ~ue ~.projetd Calha ~orte quer dize~ com"~olltica ind 

igenista apropriada para a região"? Segunda pergunta: por que q 

ue a FUNAI não apresenta um relatório escrito sobre a política 

ii;' 

\ 1 1, '·· \ ,, 
~~ 

indigenista da região1 / Nesse Brasil democrãtico, por que as e 

omunidades indígenas do Alto rio Negro não foram convidadas a o 

pinar na fase de elaboração do projeto Calha Norte? 

AMÂNCIO As comunidades foram consultadas no decorrer dos Últim 

os 12 anos, atravêe dos reiatõrios que voce referenciou e suas 

aspirações, e o fruto desse relatório e levantamentos desses 

12 anos, foi a consulta encaminhada ao Conselho de Segurança pa 

,--... ra as reivindicações da FUNAI nesse projeto, 

JOÃÓ B. MARINHO Queremos tambêm saber se os 45 milhões de cr 

uzados que a FUNAI. serã repassada para as comunidades, qual a g 

arantia que teremos que ease dinheiro aerâ utilizado? 

AMÂNCIO A garantia ê que ele ê administrado pelo governo fede 

ral, prestando conta ao tesouro nacional e imbuido do espirito 

de seriedade das pessoas que o manejam, mas toda e qualquer adm 

inistração, no caso aqui ê dirigida por um Índio Tucano, podes 

er consultado de como o dinheiró foi administrado. 

JOLIO GOES _Eu representante da nação Yanomemi, de todas os e ri 

bos Yanomami, Maturacã. Haiã, Marauiã e demais tribos existente 
j 

s na fronteira da Venezuela com o Brasil, venho por meio deses 

assembleia ter esta chance mais uma vez de reclamar por que , 

qual o motivo, os Yanomamis andam tantos anos abandonados, não 

quase abandonados, abandonados completamente'./ sobre a demarcaç 

ão da áreas indígenas Yanomamis1nas quais estão situadas a maio 

ria das tribos colocadas,viventes nas fronteiras com a Venezue 

la, conforme o projeto da Calha Norte, aonde estÕ escrito da fr 

onteita para dentro do Brasil, 150 km~ é impossível ser demarca 

dos1 o quê que os Índios Yanomamis vão fazer com as suas prÓpr 

'·· 
5-'I ., 

'•· .. 
)' 

~ 
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ias âreas? Como vamos demarcar essas áreas, se elas estão situa 

das nas fronteiras, como que vamos fazer com as tribos? " .•, 
CEL. TEIXEIRA O problema da fronteira e da faixa dos 150 km, e 
um problema da nossa legislação, ele está escrito na legislação 

que esse área, essa faixa e chamada de faixa de fronteira, no e 

ntanto voce fez umas, colocaçpes sobre onde criar os seus filho 

se aonde permanecerero ds !ndios, e nãõ existe,no projeto Calha 

Noite, em nenhum momento e falada em remoção de indio da qunlq 

uer lugar,. nem e~iete tambâm ~ualquer referência à áreas devol 
1 

utas e a exploração mineral nes~as áreas devolutas. Eu posso co 

\ 

locar à disposição de v cc e , se voce ainda não leu, todo o proje 

to Calha Norte e voce não vai ver refer~ncia ã nada disso, a un 

ica coisa que o projeto faz referência é reforço â atuação da F 

UNAI nas áreas indígenas, como jã falou o Dr. Amâncio, 

JULIO GOES E atê agora, a nação Yanomaroi,, as aldeias Yanomam 

i esperaram as boas soluções da FUNAI, faço roais uma pergunta: 

serã que nõs vamos ter que esperar o tanto tempo que nos espera 
:~:. 

~ .. í'· . mos atê agora para que as comunidades Yanomamiserem bem atendid 

as, agora nós vamos ter que esperar tambem da Calha Norte? 

Pedimos a demarcação das terras porque os lideres juntos, f 

alando juntos, podemos reencontrar a paz juntos. (AFMANDO) 

AMÃNCIO _ o grupo de Balaio, D~sanu • Tucano, ocupou. uma faix 

a da BR-307, ums ocupação recente, e a FUNAI, aqui na adAfinist 

ração regional aguarda uma posição da comunidade que de fato vã 

permanecer naquela ãrea para poder fazer então uma proposta de 

identificação e delimitação daquelas terras, que fazem frontei 

ra com a reserva Yanomami, seria necessário então negociar com 

a comunidade Yanomami prâ fazer uma extensão daquela ãrea e uni 

rate este ponto, então a ocupação me parece ser recente nessa 

faixa de terra, e necessário então que se fundamente a justific 

/"""', 
r 

ativa da sedentalização do grupo naquele espaço f!sico; uma vez 

estabelecido esse princ!pio, a FUNAI elegerá uma comissão para 

propo~ uma área necessária a esse grupo em espec{fico. 

JERSEN J. SANTOS Em primeiro lugar, coroo brasileiros que nós 

nos sentimos1ctaro que não poderops deixar que manifestar que so 

_. ~ ' ••• t 
1 

1 \ 

~os e:claro, a.favor de u~a segur$nça e um desenvolvimento, iss 
'1 ' • ' 1 ~ ~ t ' ' 1 , , 

. 1 

,, 
1 

L ,. 
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o já a principio manifestamos. /Porque hã necessidade de uma 

nova política indígenista, e pelo que temos recebido informaçÕ 

es, dentro dessa política indigenista nova, a demarcação da te 

rra ê feita de maneiro diferente, não mais em ãreas exten~aR, 

mas em pequenas áreas1 Porque entendemos que a necessidade do n 

osso povo do lçana, vivendo ao longo de rios, é claro que tere 

mos que assegurara co1nteúdo daquilo que mais, precisamos, que é 

o nosso meio, o no,so hobltat, que n;o significo apcnna um ped 

\ 

aço de terra, mas uma população que vive, de caça, de pesca t- 

e de roça, então porque essa nova mudança, e por que a não defi f., 
nição clara, por parte das autoridades e principalmente dos cr 

iadores dessa nova política indigenísta. . •... , 
AMÂNCIO _Nós também desconhecemos a nova política índigenista. 

JERSEN SANTOS _E quanto a esse projeto Calha Norte, me pareceu 

ma necessidade urgente dentro de um país como ê o nosso brasile 

iro, por que tanta urgência no momento em que também enfrentamo 

s sérios problemas no que diz respeito ãs empresas mineradoras, 

aos trabalhos mineirais1 Me parece que as duas coisas são tão 

. . . 1. ' .. - . - 
1mportan~e.s, isso '":e. p.ar~ce ~e;",~ª. ~bocada.~ p r c p r i.a populaçao, 

1 h 1 1 • • • : 1' ' 

então por. 'que a tão n e c ea a Ld ad e : e será realmente válido, n e c e s 
1 

sãrio, no momento presente, já urgente? 

AMÂNCIO Com relação ao que diz respeito aos !ndios. ninguêm m 

elhor do que voces prá responder a essa pergunta, porque se o p 

rojeto libera recursos para instalar estruturas prá atendê-los, :;., ! 

então cabe à voces. 

MARCELO COUTELO Esse debate sobre o Calha Norte ele geralmente 

tem sido distorcido. 

JERSEN SANTOS A nossa comunidade do Içana pergunta de que man ' 'i~ 
eira nos chegara, pode ser até brevemente, esses benefícios, es 

têem notado ultimamente, com a chegada, com a presença daquilo 

ses favores, essas obras sociais? / As comunidades de ( ) 

,......., 
1 

que nós chamamos de desemvolvimento, uma certa diferença de alg 

uns anos atrâs, dentro das comunidades do Içana, porque ainda h 

oje, há poucos momentos jê distinguimos as diferenças de grupo 

s , de grupos irmãos ind!genas, jã há alguns que não mais se en 

-----····- .. -- -- ·-- ·-·- ... 

l':'. 

,. 
r, 
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tendem, será que iseo foi trazido pelo que nós chamamos de dese 

senvolvimento? E a nossa comunidade pode deixar claro aqui, pa 

ra melhor, talvez para o bem-estar das comunidades do Içana, a 

não aceitação do projeto Calha Norte, 

EDNA TRINDADE Em que ponto a CN traz benefícios para o municí 

pio de SGC, se 957. da população são Índios ou de origem indigen 
~. 

a? 

AMÂNCIO Os recursos que são destinados ao CN afetará de uma f 

orma positiva todos os segmentos da sociedade Índia ou nao r 
ndia do alto rio Negro, 

JUSCELINO _Porque o povo indígena não tem direito em seu tota 

la se manifestar ou gozar de uma consulta antes da implantação 

de qualquer projeto e por que sô tomam conhecimento de tais fato 

sapos tudo infiltrado? 

AMÂNCIO O superintendente geràl acabou de esclarecer que as c 

omunidades são consultadas em sua base, isso aí eu acho infunda 

da, essa colocação. 

AMÂMCIO Voce estâ falando em nome dos índios e não oqui da so 

JUSCELINO_ pra colocar em pauta, é a primeira assembleia q 

ue pa~ticipamos em massa, é a primeira vez ... 

ciedade de S, Gabriel, 

JUSCELINO A sociedade de S.Gabriel ê 95% indigene. 

JUSC. Tenho sim senhor. l 
\.· 

AMÂNCIO Voce tem origem indígena? 

AMÂNCIO _Qual o seu grupo? 

JUSC, _Meu grupo são os (,,,,,,,, ,,, ,,, ,) descendência dos {,,, 

.) por parte de avôs maternos. 

AMÂNCIO Voce habita alguma ârea indígena? 

JUSCELINO Habito: S.Gabriel da Cachoeira. 

EDNA TRINDADE Em que medida PCN pode trazer beneficio em rel 

açao ã ârea medico-hospitalar, educacional, abastecimento e tra 

nsporte inter-urbanos pois aqui se concentra a maior parte da p 

opulação, seja branco, caboclo. Índios e Camãs, os Camãs são eh 

amados assim porque são indioa seM fronteiras, nunca se entrega 

ram à civilização. / Como nós Índios vamos ter certeza de sua p 

alavra ou palavra de qualquer autor~dade, porque até agora nôs 
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nao recebemos um documento em nossas mãos, como vamos provar ía 

\ 
\\ 

so se as palavras vão pelo ar? 

irias tribos, nejam Tucanos, (,., •..... ), OeAano~ e to<IOR ( ••• ) 

i/; ,t ,. 
;í 
;, 

EUGENIO AIRES _Somos ( .•.• ,.) do b rixo rio Negro, composto de v 

mas nossç ó<lioma mais praticado ê a língua Tucana. / Viemos fal 

ar, pedir a demarcação da terra. 

Outrora tinhakos direitos, mas hoj~ somos restringid 

o~ a vivermos cercadoe pelo podeTio b~lico e militar que m~tltcr ·,t 
11j 
!, 
,\ 
' 

a segurança e vigr1ias perante or assalto das multinacionais qu 

e estão vindo atuar em nossas terras, eem ao menos nos consulta 

rem, / O PCN foi elaborado em Brasllia sem ao menos nos ouvire 
. 
:} - .. } 

m, eu pergunto agora: desta comunidade quem de voces foi consul 

tado aqui pelo menos em SGC para apressentar as propostas da CN 

? Levantem a mão, / Acredito que a questão da CN vai continuar 

sendo discutido, não aqui, mas em nossas comunidades; aqui, mei 

a hora nio deu pr; discutirmos absolutamente nada, n5s temos qu 

e conhecer a verdadeira CN, foi apresentado aqui um mini-resumo 
,,,.-.....,. 

e nõs temos que nos aprofundar nessa questão. / NÕs teMos e que 

lutar prã conquistarmos outra vez a nossa cultura, a nossa iden 

tidade. e varuos dialogar junto com d CN, com a pol!tica de mine 

ração, e com o que vier, pintar nas nossas áreas, /Porque o P 

CN foi elaborado em BrasÍlia,sem a participação das lideranças 

indlgenas? / Po~ quanto tempo o PCN irâ atuar nas nossas terras 

7 Quanto à colonização que estâ dentro do PCN, por que não inve 

stir na preparação dos próprios Índios e então desenvolver a a 

gropecuãria e não trazer elementos de fora, porque nãos estamos 

capacitados para isso,/ Será que o CN esta tambem defendendo a 
1( 
·h li· . irea de mineração que poder~ ser futuramente entrcBU~ ~~ multin 

acionais? 

PEDRO MACHADO_ Acredito eu que todos voces que estão presentes 

nesse plenário, chegaram a um ponto determinado: que o maior an 

seio do povo indigens do alto ;i~ Negro, ê a demarcação das ter 

ras, 

ALVARO SAMPAIO Precisamos de equilibrio na nossa conv~rsa. fo 

i dito que ninguém sairia machucado daqui, isso nós vamos gara 

ntir ./ Isso nõs vamos garantir.A coordenação nossa e puramente 



16 
indígena, nós tomamos essa iniciativa de trazer o governo aqu ·, k 

t i justamente pra solucionar os problemas reais . 

BENEDITO NACUADO •.• e como nós jâ falamos, nôs trouxemos o go 

verno, foi uma iniciativa das comunidades•:indigenas e n5s estam 

oe vendo, íruto do nosso trobnlt•o, n;e tcmue ccrt~za ou quaAc 

certeza de que muitos assuntos pendentes serão definidos com o 

equilibrio de dialogo fª sociedade com o,governo. 

A~VARO_ O nosso problema maior ê a demarcaçãd da terra. Sem te 

rra nao poderemos produzir nada, não poderemos ter direito n vi 

da, por isso a terra tem um significado muito grande pra todos 

os povos indígenas aqui convidados por eeta coordenação. Em n 

ome desta coordenação peço a todos os companheiros da mesa que 

deixem os lugares porque n;s achamos interessante ganl1ar o temp 
j. ·, 
r 

01 ta~to para os Indios, quanto para o governo. Solicito encare 

ciclamente os compant,eiros da mesa a deixarem oe aeus aeaentoe, 

a mesa estã formada pelso representantes de todas as comunidade 
1 

s, do alt~ rio Negro, do baixo rio Negro que tem essa responsab 

ilidade para dizer e organizar todas as populações indigenss. 

BENEDITO MACHADO Nós queremos colocar aqui que a coordenação 

,Pede encarecidamente a evacuação de todos representante6 das en 

tidades das empresas, com exceção da imprensa, que retirem-se d 

esença de entidades representativas que permancecerero no plenãr 

ri... 

1 I! 

o plenâ~io para que os representantes indígenas aqui presentes 

façam seu debate sem inibição, sem constrangimento. Porque a pr 

io eles .prejudicarão automaticamente o debate dos lideres índÍg 

enas e suas reivindicações então pedimos s encarecidamente as 

aida de todos os elementos brancos do plenário, com exceção da 

ALVARO SAMPAIO A falta de demarcação da terra gera o clima de 

imprensa. 

tensão no seio de nossas comunidades, quando faltam a demarcaçã 

o da terra, as portas ind!genas estão abertas para as pessoas 

de fora, sejam brasileiros sejam estrangeiros, e esses vem roub 

ar as nossas direitos. /Isso cham'!!:.se lei, leis que ( ) não 

são cumpridas pelos mesmos, por isso n lei 6,001 não tem tido b 

om resultados para as comunidades aqui do alto rio Negro, toda 

s as terras ind!genas atê hoje não estão demarcadas, não temos 
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garantias de que esses terras s;o nossas diante da lei. / Outra 

coisa que nÕs tocaremos aqui ê o PCN~ nôs somos brasileiros, 

ivemos filhos nossos prestandoaerviço militar aqui, prestando s 

erviço miltar em CucuI, o governo instala lioje mais quartiis pa 

ra tornar conta das [ronteirne do ~et1ldc, brasileiro. R n~n 11iu R jj 
·: 

omos contra isso, achamos interessante porque o governo branco 

sempre viveu em guerra,isso voces podem ver na histõria dos bra , 
n~os~ os brancos sempre conquistaram com a gJerra, os brancos h 

se instalar, cowo jã foi acostumado, nõs estamos vendo que est 

't 
i 
ll ,., 
'r. 
:f 
t 

J 
1 
I 

' 11 1/ r 
' 

oje inve'l\tnm gu c r r a no.e e s e r e t s s , bombas ntômiéaR p a r n mu r n r cHI 

outros~ nosso territôrio não precisa de bombas atômicas, nasso 

território nio precisa de armas modernas, nosso território prec 

isa de pas, e a paz nÕs devemos assegurar, e essa paz esta em n 

ossas mão, por isso então achamos que se vindo, o exército vâi 

ao vindo muitos materias para construir os quartéis. Entendemos 

que o papel das Forças Armadas não e para interferir na ordem p 

clítica e social das comunidades indígenas, onde dentro do rio 

governo tem que garantir a terra para essas populações indígena 

Negro mais de 40 mil são as populações indígenas. Como nos som 

osmaíoria aqui, este povo tem que governar o seu territôrio, o 

e esse governo se faz presente atravês do PCN para fortalecer 

a insegurança dos povos indígenas. / Então perguntamos ao Bayma 

Denis se ele defenderia a demarcação das terras indígenas, enti 

o ele disse o seguinte: as reservas indígenas nos dificultaria 

para levar os brancos'', nõs entendemos o contrário, disse tambe 

m que dentro da faixa dos 150 km não seria possível a gente faz f· 
er uma reserva indígena, entendidos nos informaram que is90 ê i 

nconstitucional. 

ALFREDO FONTES Ontem nós estivemos conversando sobre o PCN, 

no meu ponto de vista, eu vi que o PCN, no meu ponto de vista e 
um projeto muito complexo, porque inclusive como já estive fala 

ndo ontem ê um Projeto Calha Norte, mas de fato ela "calhou" n 

ossos projetos, tolheu nossos projetos1tanto ê verdade que e a 

demarcação de terra ficou difícil, no meu modo de ver. Mas onte 

m, nõs tivemos esclarecimento de que o PCN pela palavra do Cel. 

I~· 
J 
I' :~ ,. 
,1 
!r ,, 

Teixeira, que o PCN estâ aqui implantado não somente para dar 

1 ~- 
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apoio a outros tipos de projeto, como seja agropecuâria etc., 

como tambem para demarcação de todas as áreas indígenas inclui 

das na irea do PCN,/ Como primeiro projeto nis queremos a demar 

cação de terra. / Porque tendo a nossa terra demarcadd temo~ ga 

rantia, temos a garantia de nossa terra. temos a garantia deus 

o fruto exclusivo dos mi nê rios, de todas ascoisa, que existirem d 

entro daquela terra, ent~o isso significa uma garantia de vida, 

nãc,, somente parar.ó~ mas também para os nossos filhos, nossos n 

etos, bisnetos e óS que virão posteriormente. / O Governo não q 

uer reconhecer a ârea que nõs queremos , como jâ ontem estive f 

alando, nis não queremos a terra que o governo quer dar,nis que 
AI ,, 

re~os onde achamos que e nossa terra, então a definição e nossa 

, nao do governo. /Eu jã estive conversando aqui no plenãrio me 

smo, ontem~ de que eu exigiria das autoridades uma minuta, ou s 

eja uma proposta de garantia de demarcação de terra, assinada e 

entregue ã nõs líderes indígenas ate o final da assembléia. O q 

ue que os senhores acham7 Apoiado ou não apoiado? 

PLENÃRIO Apoiado. 
f 
' ' 

as nossas ãreas sem ser demarcadas, espero 

que continuarão sendo infiltradas demais companhias mineradoras 

através desse PCNt o CN serã digamos um meio, uma abertura, des 

de que foi entendido entre nós dentro de uma discussão, uma pr 

eparação para essa assembleia, que CN desde que ela foi projeta 

sou nem um ano, ela requereu mais 100 km, completando os 150 km 

da ela requereu uma área de 50 km na ârea de fronteira, não pas 

na irea, na linha de fronteira; quer di~er, que as bases belico 

militar serão instaladas numa fai~a·de 1000 km, aproximadamente 

mas os 100 km, passará a ser con~iderada ires de segurança nac 

ional e naÕ maia indígena, 

A meu ver PCN entrou de forma muito sigilosa 

e arbitrária. Como filhos da terra temos todo o direiro de serm 

os consultados antes de implantar qualquer projeto do governo, 

e isso acontece justamente porque não temos a demarcação de nos 

sas terras, por isso queremos ante• de masi nada a demarcnção d 

e nossas terras, essa ê a nossa prioridade1 se isso não acontea 

er o governo n~o estará cumprindo com sua obrigação. 
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QUlNTINO GENTIL . •• de fato são todos mentirosos, uma ve~ pro 

metem e nao cumprem, nÕs estamos lutando há 16 anos pela nossa 

terra, isso eu digo.; desde 1971, em maio, chegou o Gal. Ismait 

h, que era o presidente da FUNAI em Pari-Cachoeira, nos entrega 

1noa o mapa feito 1>or n~s, e ele foi 1; '' J; ser; ícita, Ji seri 

demarcada, jã seri entregue essa terra", at; hoje, Gal.Ismaith 

( ••.•. ) , não sei esses, mapas prã onde estão indo. Assim meus 

irin.ãos nÓll vamso ( .. , .... ) porêm para não acon~ecer ma i assim, 

f ,, 

nós vnmos fixar a coisa agora prii essa gente, vamos( ••••• ) ele 

JOAQUINA ... que aqui mora Índio, a maioria n;s somoR Indios, 

dão o nome, assinam agora prã nõs essa vez, nâs não vamos mais 

deixar livres a saida deles , nõs vamos colocar agora e firme. 

/ Ano seguinte chegou o coordenador da Amazonia o Gal. Demõcrit 

o, n5s reformamos outra vez o mapa e entregamos, por isso eu íi 

co muito desconfiado das pessoas da FUNAl, que são todos mentir 

osos, eles nao cumprem . 

a FUNAI diz, prova que aqui não existe Índio, que aqui não e a 

rea indígena, aqui ê a sede dos Índias. 

CEL, TEIXEIRA Eu volto a me dirigir às lideranças aqui prese 

ntes, eu fui convidado,o Ôrgâo que eu represento~ com a finalid 

ade deprestar âs lideranças ind!gen~s, e somente às lideranças 

indígenas as informa;Ões necessárias a respeito do PCN, ontem p 

ela manhã, atendendo uma solicitação da coordenação dos trabalh 

os que desejava que apenas a.9 com11ni.da<les, as lideranças discut 

issem os seus problemas, me retirei do recinto, e infelizmente 

essa nao foi a atitude de todas •as pessoas que estão presentes, 

portanto foi feica uma mentira, eu me retirei porque assim foi 

solicitado, mas nem todas as pessoas ae retiraram,· entio eu me 

considero traído, traído por todos que aqui estão, porque eu at 

endi a um pedido de todos, e nessas condições eu pediria descul 
( 

i•~ 

pas ao Dr. Marcelo, mas peço a minha retirada da mesa,lembrando 

que não sõ os brancos devem aprender a respeitar os Índios. por 

em oa !ndio devem aprender a respeitar os brancos, muito obriga 

do, e continuo ã disposição. 

BENEDITO MACHADO_ Sempre estamos reclamando da ausência do gov 

erno. que o governo não atua entre nÕs, que nOs precisamos da t 

écnica e da soberania constante do governo, e quando nos conseg 
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uimos trazê-lo a viver, a conhecer junto conosco os nosso probl 

ema, nós soruoe os primeiros a agredi-lo, os prlrucirus e exigir 

atitudes ate um pouco estúpidas, mas quero esclarecer também qu 

e nio somos nós, os ltderes indlgcnas participantes dessa os6em 

blêia, a maioria eu acredito que estamos propondo soluções, ma 

stem minoria aqui radicalizando, trm minorln aqui querendo dcs 

morellznr toda e e~semblcle, todo o objetivo da asse~bliia, nos 

estamos aqui para propor soluções, 
1 ~ 

pBra ver como e que o govcrn 

o nos pode atender melhor, então pouqu!seimns minorías estão qu 

erendo desmoralizar todos os líderes indigenas do alto rio Negr 

o, inclusive o prÔprio governo. Então nõs somos palhaços por ac 

aso7 NÕs convidamos as autoridades prã todos eles ouvirem os no 

ssos problemas, e propor soluções, eles os homens brancos propo 

r soluções daquilo que nós vamos propor aqui nessa assembleia. 

Problemas ji existem demais, companl,eiros, por que ql1e n;s vamo 

s acrescentar mais outros problemas. Ontem nõs chamamos a atenç 

ao vãrias vezes qe aspessaos se retirassem do recinto mas nós n 

ao fomos obedecidos, nÕs pedimos, que as definições teriam que 

partir dos líderes, moradores do alto rio Negro, então não ê 

chantagear, naÕ ê questão de querer (, •.• )não. Jâ vou esclarec 

er o seguinte: nós temos autoridades rep~eentativas de diversas 

entidades aqui, nÔs convidamos aqui para·conversar, dialogar eq 

uilibradamente e ouvir deles como ê que eles poderão nos ajudar 

eles vieram no espírito de amizade e desolidariedade• eu acredi 

to que se nôs começamos a agredi-los, insultâ-los, eles sao aut 
1 

i 
oridades, se eles levantarem aqui da mesa, e um direito que ass 

iste â eles, como ser humano, são autoridades, mas são seres hu 

m a n o s , Então elementos que estão radicalizando aqui, estão que 

rendo justamente que aconteça isso e que nõs, dirigentes, parti 

cipantes dessa assembleia saiamos daqui sem nenhum propósito, s 

em nenhuma proposta concreta, e que continuemos na mesma situaç 

ao que estamos acostumados a passar, então quem quer tumultuar 

essa assembl;ia1 esta querendo desmoralizar todos os lideres pa 

rticipantes, inclusive o governo e demais representantes que es 

tão aqui presentes. / NÕs não somos comunistas prã radicalizar 

aqui e propor que destruam o trabalho de muitos anos. 



J;· 

21 

LIGIA SIMONIAN seguinte: a sociedade, principalmente aquel 

es grupos dominantes ligados nos interesses econômicos, ã espec 

ulação da terra, ã exploração desenfreada de minêrios, que revo 

lvem os territórios indígenas, revolvem aquilo que e mais sagra 

do que eles têem. Não respeitam o artigo 98 <la constituição em 

uitas vezes os pequenos posseiros,aquelas populaç~es pobres inv 

asoras são usadas cqmo ponta de lança prã se adentrar nos terri 

'tôrios indígenas é tentar se apropriar, e nOs temos encontrado 

isso no Brasjl de norte à sul, de este ã oeste, e a terra devo 

ces nao estâ imune também a esse processo, e voces sabem muito 

bem, então e fato nós precisamos garantir como, realizando o pr 

acesso de regularização das ãrea indígenas, como ê que se dá is 

so? Se dã atravês de /,um grupo de trabalho formado pelo MIRAD 

pelo Ministefio do Interior, se não me engano não tem represent 

ante aqui, e pela FUNAI, esse grupo ê que vai definir as ãreas 

indígenas. e ele tem que ser imune, hoje nÕs temoR, de algunH 

meses pra ca o Conselho de Segurança fazendo parte disso, apes 
;,-...., r . ar do decreto 88.118 não prever diretamente isso, preve indiret 

amente, então o Conselho tem participado nesse grupo. Nós temos 

que homologar essas ãreas, definir, delimitar,demarcar, homolog 

ar~ inscrever no Serviço de Patrimônio da União e também anular 

aquelas títulos que porventura estiverem nos cartórios municip ,1 
i 

ais e regionais das comarcas, ê esse processo que nós precisamo 

s efetivamene prã garantir e muitas vezes ele não e suficiente 

prã garantir as terras indígenas que estão sendo cobiçadas por 

interesses excusos e contr~rio~ aos interesses de voces portan 

to. / Eu acho que o CN não ê uma urgên~ia pro país. isso me per 
J 

mitam dizer~~ autoridades ligadas ao Conselho de segurança, nó 
1 

s temos que primeiro resolver o problema da terra, se o GN vái 

resolver o problema da terra indígena, nós vamos lutar juntos, 

mas o CN tem que assumir essa questão da terra indígena, tem qu 

e assumir atê as Últimas consequências, inclusive considerando 

aquela proposta Única que voces fizeram aqui pra area, que aqu 

ela ê uma proposta fundamental prâ garantir de fato, o direito 

ã terra e o direito aos recursos naturais, porque esses reurso 

s naturais voces tem prioridade sobre eles, porque foram voces 
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que garantiram esses recursos para o Brasil, para a nação brasi 

leira. 

CEL. TEIXEIRA AO CAP. HENRIQUE CASTRO_ .•. reunião e esclarecer 

aos indfgenas o que eles quiRerem sol>re o CN, no ~ntnnto, a nRR 

embléia como um todo está sofrendo ünterferência que não dizem 

respeito às lideranças indígenas, estão sendo colocadas posiçÕe 

se palavras que n6s Jâ conhecemos e que não são das lideranças 

i'ndÍge:nas, 0nt.ão ctL não vejo raziió p n r s q u •• C'U p c r mnn o ç n nn 1nPH 

a sim na minha função de observador e ã disposição de todos os 

líderes, de todos os fndios que aqui estão e queiram e8clarecim 

emto, por isso eu não voltarei a mesa. 

HENRIQUE CASTRO NÕs somos {ndios, não temos nada que .v e r com 

isso, e eu como capitão do povoado, com 58 anos de idade, e os 

enhor tamb;m me faça um favor ( .... ), sente na mesa, vamo~ conv 

ersar ~udo direitinho, vamos conversar dignamente, com amizade, 

como gente ... 

CEL. TEIXEIRA . •. uma palavras~, e eu aclto que voce tamb~m 

em que respeitar isso, como eu acredto que o Índio seja uma pea 

soa de palavra, o branco tambem e uma pessoa de palavra, e enqu 

anto areunião não voltar aos seus propõsitos iniciais que ê ouv 

ir autinticas lideranças indigenas, e 011vir o que eles pensam, 

eu contint10 na minha posiçio de nio voltar i mesa e fico aqui i 

ALVARO SAMPAIO Nos queremos o dialogo amigável, sem nenhuma p 

disposi,ão de todos voces. 

retensão de querer denegrir a sua imagem, nos estamos de portas 

abertas e esta reciprocidade,a vossa excelência deve compreend 

ert ê apenas isso. 

ALFREDO FONTES_ Meus companheiros aqui presentes, aqui somente 

para endossar de que ha 1fderes aqui que estão sendo manipulado 

st eu gostaria <tue os seohore6 a{ por obs~quio, por muito favor 

levantassem quem esta sendo manipulado, para a gente poder ter 

a presc11çn do Cel. Teixeira compondo aqui n mcaa. L~vnnt~m n wrt 

o por favor quem escã sendo manipulado pelo pessoal de fora. 

PLENÁRIO_ Ninguém. 

ALFREDO FONTES Então nós precisamos ou não precisamPs da pre 

sen,a do Cel. Teixeira aqui na mesa? 

i 

f 
f 
1 
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PLENÃRIO 

ORLANDO Eu acredit~ que o representante do Jo,iSarnei aqui no 

meio foi à convite e com apoio de todos voces, e jã que ele est 

â aqui para discutir conosco, ele não pode ficar sentado na arq 

uibancada, ele tem que ficar •aqui na meea9 porque nôa somos uma. 

Única família . 

. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 

' é'• 

·1 
·) ., 
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Da doeoobrim~nto do Tlre.nil até hoje nesta região Norte e 

Noroeste; que eu saiba, muito pouc o foi feito' fisioe.111ente para e11 
1, • , , ( ,.. ' .' J ' r • \ ~ f • • • t ~ , , '1 I 

• ,. : 
1 

~ l - . . 'li • ' 1, ~: ' ••Í • ., : :, :. 1 - •• : ' 

t~. ~eg_~!l~·;· ~/A.n~?\~º.~H· .. ~~~.'fº~j·~~ita_,a,q~L.r~F1o.P.órte s: r:abrie 

1, que f1ca;~ alt'.no ( •• ,;:'..;.:i); ,pelos po~tÚguoses, o Forte Bo 
•• , ; \ l 1 1 

ira,'Pr!ncipe da Beira, lá em ~ondonia, que eram os sentinelas av 

' ; ançados na defesa desse territorio em qu~ voces hoje vivem. Nunca 

mais se !ez nada nessa região, e.gora o governo se dispôs a fazer 

um projeto que todo mundo agora quer ver,quer dar palpite, mas 

que nunca pensou em dar palpite, que nunca veio aqui ver nada, de 

repente são(., •• ,) num projeto ~aravilhoao, num projeto importan 

te, não só a segurança nacional como a todos voces que estão vive 
i 

ndo nessa faixa, Eu fiquei muito triate porque eu ten~o certeza q 

o~es não perguntwn prá eles qual'é a solução que voces têem agora 

ue prá voaes, nunca !oi. dado P.raticamente nada, quando começam, nã 

~ é o caso de dar, mas quando começam a chegar alguma coisa do Ín 

~io, isso parece até piada, Quando começa a chegar um projeto na 

região, vem gente do sul aqui, chegou agora, chegou agora pela( • 

. " .) a!, ató de carona, e vem dizer "esse projeto não presta, eu 

sou contra, voces devem ser contra", eu pergunto,"por.que é que v 

prá nós? Nesse instante, v oce s têem outro projeto, voces nos deix 
, , , 

am pensar qual dos dois e o melhor? Se e o gue apresenta o govern 
• ' 1 • 

. o ou se é o que voce está nos trázendo?", ·eu tenho certeza que el 

es vão dizer nada, porque não sabem nada da Amazônia, não vive~ a 

qui, não sabem os nosa os problemas, não o onh e c em o ri o quando e ob 

r> 
e, quando o rio desce, não aabem o tempo de plantar mandioca, nao 

sabem nada, nunca remaram, aó em cinema. De qualquer maneira, não 

vim prá confronto, eu apenas ouvi e isso estava dentro de mim, eu 

queria fal'\r. Eu quero maia uma vez, e·u pode ri a fe.lctr muito mais, 

porque eu tenho muita coisa dentro de mim, pró. falar à. voces, mas 

31 
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eu eetou aqui há 5 anos, há quase 5 anos, numa conviv;ncia mnravil 

nosa, alegre, até mesmo aentimontal, porque hoje eu pertenço ao 

Alto ruo Neero, gosto •• , ••• 

_Reivindicações( ••••••• : •• ), imediata demarcação das terr 

na ind!ge1111e, respeito acu direitoe o à villa dos povos ind!eenns, 

rospeito às iden~idades ~nd{genne, apoio financeiro RB lidernnçaa 

ind!l!;enas, reconhocim11nto <'los dl.reitoe territori1ü11 (11111 nn·;õ"" in 

\ 
dÍgenas, usur rut o exclusivo pelas naç Ões indígenas de todas as ri 

queza11 naturais existentes, recon~ecimento e respeito as oreaniza 
1 ' 

ções políticas, econômicas e sociais das nações indígenas, aprova 

ção dos projetos de iniciativa indigena, transporte aéreo disponí 

vel nas áreas indígenas através da FAB, apoio total do governo fe 

deral à Federa9ão das Nações Indígenas, ,. 

_ Solicitamos ao Projoto Calha Norte, juntamente com a FUNA 

I e demais Órgãos constituidos do governo, que apreeatm a demarca 

çao da nossa área de Pari- Cachoeira, mas informamos gue não have 

rá ntgociação sobre a implantação de coloniae brancas na área de 

s de Pari-Cachoeira, jn definida num mapa elaborado no ano de 1985 

com grande expectativa de sermos atendidos o mais breve possível, 

PariJCachoeira em caráter irrevoeável. outrossim solicitamos tamb 

ém que a ilustre comitiva fixe para o nosso conhecimento, a data 

do inÍcio do processo da demarcação das terras nas áreas indígena 

subescrevemos ••• 

_ ••• final da c omun í.de ãe indígena do rio "Balaio, a estrada 

BR-307, km 20 da Perimetral Norte, tribos, Desano, Tucano{ •••••• 

•••.•••••••• )/Esta comunidade composta de Deaano, Tucano( ••••• 

•.••••••••••• ) solicita do governo federal através do seu Ministé 

ri o do.Interior, dn 'lef orma Agrária e Desenvolvimento, e especial 

mente da.FUNAI, o apoio necessário p~ra garantir, demarcar e homo 

loear a sua terra, 

das leis da Conatitui,ão Federal, artigo 198, temos o 

'' i j 
'1 ~ ) ' -----.---------··--- ---· ----· .....•.... ~.------ : ., 

--~,,;-~ ' ., 'i, ,, 
! 

,, 
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direito do patrimônio que pnr-t ence à á.re11 indÍp;ena, poesutmon o di 

reito e a liberdade de trabalhar em nosea próprias terras./ Exi~ 

imos & urgente dernaroar;iio de n osnae terras. 
:-i 

Demarcar com urgência a terra correspondente as nossas co 

munld~dee, ieto ~ ( ••••••••••• ) entrada do rio ( ••••••• ) a rrontei 

ra, ter apoio e demarcaçãb no mínimo, 
1 
\ 
1 

_Rei~indicnçÕee, oolicitamoo primoiro Ítem1 demarcn,ão dao 

terras pelo Calha Norte porque só assim teremos o direito a nossa 

terra, e o que ela produz, usufruto dos mesmos e recursos naturais 

como por exemplo riqueza.min~r&l ~o solo e do subsolo, de acordo 

COlll a lei 6001/73; .Ítem dois, no aetor de aaÚde, assistência de S& 
• 1 

Úde ~om 1!1edicamento11 conat.antes no hospital que estão em condições 

dif:i'.ceie, devido à distância. Item tres, no setor de educa,ão, imp 

lantar uma éacola à nível superior, escola de formação de profiss 

ionaia em diversos ramos, aqui em S, Gabriel. "- 
_Garantia dos direitos territoriais e culturais, acesso à 

plena participação na vida do pa!s, réoonhecimento doe direitos t 

erritoriais com garantia de sermos os primitivos habitantes da t 
1' ,, • • • ;1 .· '. t 

erra, de111~~caçii~ e g~rantia. dar., t1erras 'ind!gé~e.s, 1Ureito exclusi . ... . ' ' . " - . •( 1 -, . . - ,. ' ' . ; .. , , ··: .. , , .. d.;·,, .. 1.· r ,: ... ,,·,;· · .. : . 
yo· pelos povoB indÍg~nas de. usuf'_z,ut o das :riquezas· naturais existe 
··: . . ;, .... ~ •'i ', j: : , . : . 1 i . :. : ! 1 ~ : .: ~ : . {. :' . ' 

·.ntes no solo1 e subsolo da ái:ea.',. ampliação do set'Or educacional, im 
·. . 

plantação de escolas técnicas profiseionaie, curso para a formaçã 

o de pr~fessores e participação do indígena para a elevação de eu 

a cultura, Implantação de um hospital oom infra-estrutura para ate 

ndimento da população das áreas ribeirinhas, com um barco sanitár 

io volante. 

_ ••• unir uma força junto ~om esse povo, queremos demarcação 

também das nossas pequenas áreas, queremos garantir que somos !ndi 

os naturais desse município, tud~ esse município pertence aos Índi 

os naturais dessa região, e nós todos somos Índios. Por isto eu ve 

nho aqui, em primeiro lugar( ••••••••• ) da comunidade de S. Luis, 
•, ,, 
·' 
;.•, 

r. 
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o senhor ministro do Interior, do MIRAD e o presidénte da FUNAI, 

~Óa indígenas da comunidade de· s .. Luie, localizada junto ao rio N 
' ' 

I .- • - I ' l ' •• 
egro, vimos ate sua Excelencia reivindicar a demarcayao de nossa 
.. : ' .. · _; .: .::j,:·.··~J,·~· ~:,:· ';i\ '' 
área ind!~ena ,' nó11 O gnoidernmo11 t'\.mdamental a demároaçõ.o porque 

• ,- t : ·' 1 . .. 
~uitos brancos estão titulando terras do INCRA, 

_ •••• demarcação d~finitiva da área e ~arantia do solo e su \ 
baolo' demarcada como propriedA.de !Xcluaiva do povo Ynnomami. Exijo 

longo prazo, longo.período preparatório na civilização do povo Ya 

nomami. Portanto está suspensa qualquer pesquisa e entrada de emp 

resas do governo ria área Yan omami ·• Garantia total das áreas habi t 
'J', 

•mí7 

adas pelas famílias e de suas propriedades extensão suficiente pa 

ra o rodízio de culturas, pecuária e agropecuária,/ estão, en 

tão somente d~poie da melhora de condições do povo é que faremos 

negÓci os, negociaç Ões com o governo, Décimo-quinto: ( • , •• , , , , ) ao e 

istência da FUNAI fora de oompromiesos em negociações das empresas ~- 

do governo, Décimo-sexto: e peço o permanecimento dos padres catÓl 

icoe e exigimos também freiras na nossa localidade, I!~ 

_ 29/4/.'37, a comissão dos líderes e representantes do Içana 

tem o prazer de dirigir às autoridades brasileiras as suas reivind 

ica,Ões, primeiro a demarcação das terras deverá ser feita conform 

e a vont~de do povo, mesmo nas áreas consideradas de aeguran7a nac 

ional e faix~ de fronteira, com tbtal direito à terra, contrB qual 
1 
1 

quer invasão ilegal. Segundo; dentro dos planos do governo e~ dar 

assistência às popula,õee neoeeai1~dae reivindicamos os nossos di 

reitos à assistência alimentar, agropecuária, saúde, aducação e tr 

ansporte. Terceiro: todoo os projetos que o governo fizP.r, deverá 

ser consultado em primeiro lugar aos povos habitantes da região d 

-:1 

f· 
\• ,,, 

e implantaç~o do mesmo projeto. Quarto: nas decisões indÍeenas, nen 

huma entidade deverá interferir. ~uinto: fortalecimento indígena 

, .. : 

municipal, através de um conselho com fins de segurança e garanti 

r os nossos direitos fundamentais. Sexto: rrue a FUNA! atue conform 
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e a legislayão n que ela ~ subordinada e não como um (,,., .•• ,.,.} 

, o Órgão deve eatnr a serviço do povo indÍ~ena, '.'létimo: que o gov 

e rn o aej11 o p rLme Lr-o 11 re!lp~itr\r e obeder.nr nr, lelr, dn Constitu1.9 

ão brqsileira / ••• em toda ~reade mine~ação desse municipio, o 

indivíduo nnne í n o nPone me sm o mun í of pí.o teriÍ. o <Hrrl.to de trflhl\lhn 

r por tempo indeterminado nas me saan áreas, Nona: as empresas mine 
1 

radoras atuantes em nossas áreaa 'terá de contribulr, além do muni 

cÍpio, estado e tlni.ÊÍ.o, deverá contribuir com 20,( para as obras e o 

\ • rr: 

munitárias das áreas da produção de minério das mesmas, Décimo: qu 

e remos que o enuí no impJ an t o d o pe.1.1\s mí snôe e nl\lesinn:c\i, 1rnjf\ segui 

dos pelas missões das novas tribos, ensino da lingua portuguesa e 

n lÍngua nncionnl, o que as misr,Ões n ovua t rLboa , í mpt nn t em o en s í 

no de 10 e 2Q grau nas ~reas om que elas atuam. 

Por voceA e pelos filhos que virão e que vão ter os recur ;~ 
:~ 

sos expropriados, vão ter as terras invadidas, e vão( •••••• ) o pr 

ejeto Calha Norte tem a obrigação 11.!gal, pÚblica de d;ir 08 recurao ~) 

s prá vocee explorarem sozinhos essa mineração. E é só qua.~do isso 

acontecer que voces vão realmente estarem no usufruto pleno do ter 

ritÓrio e das riquezas que nele existem e voces têem o direito de 

reivindicar isso, tá na lei, tá na Constituição e tá na jurispru 

dência, entende? Voces têem todo respaldo e é essa mensagem •..• 

_ Prezadas pessoas aqui presentes, integrantes da mesa como 

autoridades, ou como representantes de vári~s entidades, assistent 

es ••• senhores rep~esentantes dos pov0s indígenas do Alto ~io Negro ' ,. 
, quero novamente manifestar a minha aleeria em estar aqui co:n os 

senhores hoje, vendo, participando como convidado de uma aasemblé 

ia dos senhores, em que são definidos, são equacionados cs problem 

as que dizem respeito aos povos indígenas do ~lto nio Ncero, aão 

buscadas e discutidas as soluções com a presençà de representante • 1 

a de ~uitaa ~as entidades govern~entaia que poderão tra~er alguma 

orientação ou alguma solução para os senhores. Eu estou aqui como 

,;: 
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convidado jiÍ que estamos trabalhando nessa área já >iá. algum tempo, 

e meu papel como representante do grupo empresarial Paranapanema é 

de ver, ouvir mui to, para conhecer os anseios dos sen11 ores e falar 

pouco porque sou apen~s um convid~do aqui, devo ver e ouvir muito 

porque assim o grupo que represento poderá saber exatamente como 

voces encaram os problemas e inclusive como v oce s vêem o papel da 
'1 

empresa no seu trabalho nessa região. A nação brasileira é constit 
• ' '1 

uida de diversos .segmentos, setor~e do g ove rn o , a quem cabe defini 

\ 
1 

r políticas setoriais; setores do govenio a quem cabP coordenar as 

diversas polÍticns setoriais e as açõe~; diversos segmentos da ini 

ciativa privada, div.ersoa oegmentos de atividades, das mais variad 

as atividades nacionais; cada eegmento tem o seu papel. O papel da 

empresa privada que eu aqui represento é dentro das noI'trlaB legais 

que são fixadas pelo governo, o processo dos diversos segmentos na 
' ' ' ' ' 

cionais, trabalhar, empregar ,os;seus.recursos ~rÓprios, correr os 
.: :; -~, 'j I I ,. /li, : ). :- -~1 f. '' 1 

'·:: •• : , 1 , : ' ~ - 

i· r~~?~s d~\~~:~ "."id"'.'3e i e~on?~_1.09; ~; ,~.~car? ~ .. re;~ª.íª~~o do seu traba 

:1ho e doss~us recursos empregados. Não'cabe à empresa privada defi 
nir as políticas setoriais, cabe apen~o trabalhar, correr oa riDco 

-.,,, 
:~-"; 

s, realizar as suas ações dentro de lei.e que não é ela, a iniciati 

va privada que define, Então o meu papel boje é explicar aqui avo 

ces alguns detal~es, alguns aspectos do erupo empresarial que rep 

resento. Fico muito feliz de ver que os povos indígenas do Alto Ri 

o Negro têem uma capacidade de ~rganização ~ue l~es permite recolh 

er livres1· indígenas espalhados por esta vasta extensão do país, 

reunÍ-los aqui ~ fa,;er com que e'ies possam deb'lter os seus ;>roblem 

l, 
!;'' 

~~ 
.~.· ,,,, 

· as, F. fico fel.h: inclusive por ver que mesmo as pequenas adversida 

des que ocorrem em reuniões deese tipo são resolvidas, são superad 

as por voces mesmos. Inicialmente eu gostaria de uonversar com voe 

es sobre politica mineral, Vejam bem que não cabe à iniciativa pri 

vada definir a política mineral, e sim trabalhar com ela. A polÍti 

ca mineral do país é definida pelo CÓd1go de Minera~ão, que é uma 

!,, 

'>•• 



~i 

7 

lei federal. CÓdigo de Mineração que ca be cumprir por todas os gru 

pos intervenientes no problema mineração; atividade mineral está 

afeta e'o Min. de Minas e Energia, a 'lUem cabe definir as prioridad 

es, as metas e as normas de trabnlho, bem como as concessões. Opa 

pel do governo então tem sido de definir essas políticas, de fixar 

as metas de produção, definir as prioridades, aquilo que deve ser 

produzido mais rapidamente ou em maior ~uantidade. E à iniciativa 
privada cabe, dentro deaea política, ou dessas no:nnae, d~saas dir 

etrizes, fazer o seu trabalho, A atividade mineral, principalment 
' 

e no "Brasil, um pais com graves problemas sociais, tem sido uma at '', 

ividade muito polêmica e muito discutida, e nós do grupo Paranapan 
l t ema estamos desenvolvenao:atividade mineral desde o final da décad 

. ' . ' i - - - 
da de 60, quando inicie.moe pr oãuç ãc, Pl!a'luisa e pr-oduç a o na regiao 

'l,. 

de Rondonia, Temos participado, temos vivido muitos problemas ao 

longo dessas ~uase duas déc~daa de atividade mineral e à partir de 

agosto de 1935, nós estamos realizando a nossa atividade aqui na r 

egião do Alto Rio Negreo, e dai nós termos tido contato com as naç 

Õea indígenas daqui do Alto Ri o Negro, ~rão c onbecemos ainda a todo 

s os lideres que estãoaiui pre sent e s , não tivemos ·contato ainda e o 

m todos oa povoa aqui representados, no entanto aqueles lÍderes e 

aqueles povos com quem temos tido contato podem atestar, ou podem 

particularmente ou coletivamente nos dar a sua impressão do nosso 

\ 

trabalho e da nossa atuação aqui com vocee. A política mineral nac 

ional interfere evidenteme~te nas regiões em que há popula~Ões ind 

(genaa, interforo com a pol!tica indigen{~ta fixada pe~a na;;o bra 

sileira, e dssa correspondência e~tre política mineral e política 

indigeniata é muito bem definida na lei 6 001 de 19/13/73, pelo dec 

., 
" 

reto ~3995 de 10/11/~3 e pela portaria intorministerial 6J2 de 10/ 

6/36. E a nós iniciativa privada, grupo raranapanema em particular 

cabe cumprir easea · prece1 tos· e é o que ternos procurado :f'azer. Aque 
i. , • ; , , .l. '. .' J ~ . ! : •,, . ~ ' Í t i_ ( 

lea que teem tido. contato, <;Qnosco· "-esde ,ag;oato de· 1995,: sabem que 
' : l • ' ' ! . 

1. 
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o grupo empresarial Paranapanema é um grupo nacional, exclusivamen 

te nacional, e friso isso porque temos recebido muitas acusa;Ões 

de quem nos conhece, nos at>reeantando como multinacionai a, mna nó 

s temos dito, temos afirmado e lemos demonstrado ao longo desse p 

er!odo de convivência que somos um grupo nacional, de capital aber 

to, um grupo do qual toqoa os brasileiros que assim desejam livrem 

ent~ podem ser proprietários. Noaeo grupo empresarial foi criado 

no inicio da déc~da de 60, temos portanto mais de 25 anos de ativi 

\ 

dRde, que ini oi ou e orno ati vl d,;i.de de conetru,;íio pe an.da , e onntru-;ão 

civil pesada, construção de estradas, de.barragens, de aeroportos 
~ lt,r 

e posteriormente, já no final da década de 60, houve uma diversifi 

cação de atividade e o grupo começou a se dedicar a atividade de 

mt ne raçjio, Nessa atividade então, nós já pesquisamos e fizemos ext 

sem procurar usar palavras bonitas e sem procurar ser veemente ou 

ra;ão mineral em algumas mino.a em R ondÔnia, pose o citar o Igarapé 

r>. Preto, ( •••••••••••••• ) ,s. Francisco; realizamos a t í.v í dade mineral 

no Pará, em S. ~ai~undo, próximo às. Félix do XingÚ, estamos trab 

.alhando no Pi tinga,·· ~qui, no estado do Àlllazonas, um pouco ao Norte 

de Manaus, e estamos no' momento realizando uma atividade de peaqui 

sa, exclusivamente no momento pesquisa mineral n~ região do rio Tr 

alra, e na região da serra do( ••••••••••• ). Dal eu ter a tranquil 

idade de dizer a voces que estou aqui de modo tranquilo, sereno, 

brilhante com vocea, porque eu venho aqui como convidado, e simple 

emente com~ um vizinho, como alguém que realiza sua atividade prÓx 

ima a pessoas que ele estima, nós não estamos trabalhando em areas 
; ' •, ' • l • r , ' " f 

ind1genas, estam9a sim trabalh~do em areaa vizinhas a areas indig 
• •• ; • ' •• 1 1 •..• ' ' ' 

ena.a,' peio .m'enos · c,om~ 'a Íegiel'~1ão ~seim· ent~nd:e, e é por isso que 
. • ' '1• : ! . 
tenho a tranquilidade de estar ~qui com senhores, c onve r-aand o no 

!.· 

tom de voz normal, como tenho conversado ao lone;o de:rnes dois anos 

com aqueles que me procuram. Temos tiào contato com os Tucano e co 

mas outras etnias da área indígena de Pari-Cachoeira, temos tido .1. 
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conte.to e om os povos do ri o I çana , e ná o temos oimplesmen te usado 

a plllavra de um dia, a pa'l avr-a de alguém que aqui vem paru fnln.r -~" J.• 

à vocea durnnte ?. O mí nu tos e dl'! pois 1H1 :r-eti ra , 1'ortnnt o não venho 
•:• 

trazer à voces apenas palavras, venho trazer a voces, venho ouvir 

de v oce a as suas impre.ssões, as suas id~ias, os seus objetivos, as 

suas aspirações e venho ~penas discutir com voces aquilo que voces ' . ' 

pre,tendam, como tenho feito a o 1 ong o desses quase dois anos; oo 1 

Íderes, Tucario, ·os líderes do rio I1ana, têem consciência disso, 

\ 

a e temos por eles sido recebidos em suas casas em suas ocasiões f 

nós os teinoa recebido em Manaus, na n caaa caea e na nossa empz-e s 

estiva.a e tambérn quando eles enfrentam problemas. E mais, nós não 

estamos aqui para conviver com yoces 20 minutos, nós estamos aqui 

par-a conviver com v oóe e muito tem~o, muitas décadas, e por isso é 
• l • ' :, , 

"" eu tenb.o ~q~f a. ~~~~n~:i~ti:·,·dr.,~izer-~ ~ºº;ª "" n co aomca 
'e .. seremos yizinhoo de 'vocea durante' muito tempo. E essa circunstân . • i ·: r . . . . . . . . " r . ; ! r . ~ . . . 
eia é que faz com que um princípio norteie o nosso trab~lho: serm ( 

'· 
os bons vizinhos,' •• 

LADO 2 

_ ••• e vejo aqui entre voces muitas fisionomias con~ecidas 
' +·· ao longo desses quase dois anos, e por isso tenho essa certeza, de 

que as eve,1tuaie incompreensões· terminarão ou diminuirão. Lembro 

que a Partir de agosto de g5 houve muitas incompreensões entre nós 

··~ 

e à. todas elas, à todas as dificuldades, nÓn f om oa vencendo no c on 

vÍvio ditÍrio, não com Paluvras bonitas, mas com ações, com atitude 

s , nós respeitamos profundamente os povos indígenas do r..lto 'tio Ne 

gro, sabemos 'lUe el eo Já tcin capacidade de organiza,,ão e que já 
tem capacidade de definir os seus objetivos e que não são facilmen 

te enganados. Ten'1 o ouvido referências a um acordo feito com os T,~· 

cano, que nem me cabe defender porque foi um acordo feito pela ini 
)', 

,'• 
,', 
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ciativa dos Tucano, que nos procuraram'para disc~ssão. Se há dÚvid 
1 . • • ; ~ . . • 1 · . 

as; 811 há aouaa~Ões ll esse. reep~ito, não aomoe(nÓe que . vamos contr 
.. ' '1 : . : . . 

.- •r, • '1 
e.dize-las,• e eim o povo de Pari-Cachoeira inteiro. Sempre estivemo 

e e eeznpre e at ar emoe dispostos a discutir com oe companheiros das 

nações indígenas, a qualquer momento que desejarem, em Manaus, em ..•..• 

s. Gabriel, nas at de í.asr, em minha casa. Sempre, em nossos contatos , \ 
nos temos nos restringido a conversar a1uilo ~ue os Amigos das naç 

oes indígenas 1~erem conversar, e temos sempre referido esses cont 

atos à autoridad~ competente para o assunto, que é a Fln,Al, nRo te 

,,;,. 
't 
,,~ 

mos agido à revelia da FUNAI, Portanto nós esta.mos, digo mais uma 

vez, tra.n.quilos, seguros, com a consciência tranquila de (lUe pode 

mos errar, e que uma vez detectado o erro, nós temoo o empenho em 

corrigÍ-lo, disso a maior parte doa senhores é testemunha. F.ntão 

não me cabe aqui, agora, ~ratar de problemas específicos que serão 1' 

tratados quando os senhores bem entenderem, quando me procurarem, 

e procuraremos manter sempre o propósito de viver bem com voces, 

como vi~in~os que ae respeitam e que se necessário se ajudam. Tod 

as as informações de que diLlponho e.stiveram e sem;,re estarão à di 
sposição de voces, reApeitamoo todas as opiniõen, como desejamos 

era que a situação prossiga. Meus· amigos; :t'ico então muito feliz 

que aej91ll reapeitad~a ~a nossas( e acima de tudo respeita~os voces 

e nos contatos diretos que tenh~ tido co~ voces ten~o a satisfação 

de observar também que somos respeitados por vocea, e assim eu esp 

de eat,ir nquí , em nome do. Pa r ana pnn ema para vê-loo e ouvi-los e p'l 

ra conversar com voces tudo aquilo que vocea desejarem, quando e 

onde desejarem. F.ntão como amigo de vocea, eu me aentnrei e eatare 

i à diaposi~ão perrnan~e de voces r11ra aquilo que quiserem discuti 

r. Muito obrigado e desejo de todo coração muito sucesso para todo 

s os povoa indígenas do Alto Rio Negro .• , 

Sr, prefeito municipal ~a.imundo 1uirino, autoridades que 

se fazem representar, governo federal, aut cri dadea eclesLÍ.sticas, 

,, 



11 

aut orid11dee indígenas I capi tÍ\e::, de aldeia, presidentes de as e oci a·; 
., ' 

Õee, companheiros, pouco tenho a acrescentar nesse momento, porque 

o oomp1U1heiro Dorneh11 fixou~oe bem nn diretriz e no pape l, da enpr 

com voce s dessa reunião, Não, cheguei aqui agora, cheguei no Alto \ 

esa privada com respeito ao que se trata aqui nesse momento. Quero 

agradecer sensibilizado o convite que me fizeram para participar 

~io Negro em 1392, sou dirigente de uma empresa mineradora, e Amo~ 

onense, estou no Alllazc,nas há 15 anos, Aqui nesse estado criei meus 

filhos, aqui nesse est1ido eu alimentei m~nha famÍlj a1 sou sensível 

~ causa indéena, não temos culpa do descalabro da legislação atual .. 
• E.rir' 

, no que tange à minerios e no que tange ao problema indígena, ten 

ho que defender com força os meua interesoes, mas nunca esquecendo 

o interesse maior que é o da nação brasileira, não sou demagogo, 
,: 

não estou aqui agora, para ouvir balelas, eu vim como convidado e 

honrado estou, e feliz estou, porque há 5 anos eu convivo com a ma 

ioria de voces e ninguém aqui pode levantar e dizer que algum fun 

cionário meu ou que aleuém da minha empresa causasse um mal aqui n 

essa terra, Quem chega numa terra, eu aprendi no meu estado, tem 

que pedir permissão, t em que pedir licença, e eu a pedi, eu chegue ·,,, 

1 aqui e pedi à voces a ~ermissão de instalar aqui um posto avança 

do e pioneirP para trabalhar e buscar soluções, não eó para o meu 

grupo, quiçá solu.,ões de vccaç â o inclusive, é o que mais voces pre 
~ .• 

cisam aqui, é a vocaç;io para o f11turo de seus filhos, v oce s têem " 

necessidade, e muita necessidade do alimento, do remédio e da edu 

cação, da vida mel'ior, porque 11 maioria vive em condições sub-huma 

nas, não é do Rio de J1meiro e das praias : belíssimas e dos encont 

roe nos bares d o., 'Ri o que saem as ~olu; Õee para os problemas da Am 

azÔnia, é daqui; entre nós que vivemos aquí,; nós vamos encontrar 

as grandes soluções do futuro de vooee o que nós queremos trazer é 
' . l ' . > 11 l . ' 

• - ' ' •• • . • 1 • ' ' , , • , 

apenaa o! noes;o~ t~abalh:O~ .. ~' nos~o :r;e~~eiro a~ /re.a~ indigenas. Nos 

nunca aqui chega.mos e trabalhamoe em1áreae indigénas, sempre yrocu 

,,. 
,. 
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ramos respeitRr .a lei que nos norteia. E todas as veze~ que houve 

erro de nossa parte, nós estamos sempre prontos a corrjgi-los, a 

pedir deoculp~n nt~ moamo, porque isoo é normal entre peosoao. NÓo 

reconhecemos o Índio como umn pessoa humana, igual à nós, como ir,n 

ão, Não viemos com palavras bonitas porque todos aqui, a maioria 

nos conhece, já sobe a maneira como nós estamos agindo, agimos com 
1 
\ 
\ 

reobeito, pedimos enonrocidRmente o r~op~itn de todna e temoo cer 

teza que as gr~ndea·soluçõ~s do Alto Rio Negro estão r,rÓximas. t 
' . 

muito importante que v oo e a se conscientizem, não caiam em palavraa 

par-aç ôe s , que hoje os problemas dos br11.ncos nas grandes cic!ades ta 

fáceis, busquem ii. verdade, entendam que vivemos num gr.ande p11.ia, 

um pais áó, um país onde todos são irmãos, um pais que no momento 

tem muitos problemas. Eu vejo, no meu entender, .até me$mo faço com 

lvez sejam me.ioree e.inda, e com muito ma.í.a difícil solução do que 

voces que são pobres,, mas vivem num solo tão rico, Não devemos nos 
1 
perder no espaço e ~o tempo em .dis~ussões inúteis, em discussões 

burocr~tt~~~; ·q~~m,·~ ~ue :i ;~~e~L~~a~ .. ~. o: ~~ve~~. qual é o Miniet 
·~ ] ; '1. \ 'i-i ,•,, 'l l ~ ~' ~ ; f ; ! . '. ~ .·,' . 

eri o, quem ,resol ~.e o prob~ema; porq~e nos vamos passar o tempo to 

,_ ·~ 
do nisso, O que voces querem saber é como vão buscar o alimento, 

é quando vai sair a demarcação, é onde eotá o remédio? Estou cansa 

do, nos meus aví, Õee de trazer Índios e crianças doentes, Muitos qu 

e estão chegando aqui agora, do sul, ao invés de falar palavras, 

deveriam estar nas aua s cidades, qud ç a até ·fazendo campanha prá mi 

nério, prá comida, pro vestimenta do Índio, e só aparecem nessa ho 

ra, é incrível eaae problema, é sempre assim, Mão quero me estf.'nde 

r, sou um homem de iniciativa privada, me sinto forte, defendo oe 
i4'. 
~.~ , meus interee~ea com toda força que ten~p, sempre respeitando~ vou 

continuar respeitando porque é parte da min~a vida, Eu espero que 

se há algum desentendimento, ou que venha a ter no futuro deoenten 

dimento entre mineradoras no caso a Golclmazon, e algumas tribos, 

no caso no Pio Tçana, nós junto com as autoridades V&~os procurar 
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sempre s o'l uc í onn r-, Estamos há 5 anos aqui, volto a repetir, invest '.(.~ 

indo maciçamente na {y,ea, nosso din~eiro, cnpital próprio, momento 

e movidos pela paixão pela Amazônia,· por essa terra mar-av í.Lh oaa , 

qun nd o l\'lUi c',eeamoa p ouo o ae falava em ouro, todoo anbem que npen 

as o( ••.•••••• : ••••• ) funcionava; lá no alto Içana. Depois da nos 

sa c'?es;ada estão surgindo 1váriaa op cr-t un í ô ade s para a ca t a do ou r o 
1 

, F.u tontaria apen~s ô~ lembrar a vocen que não falaram aqui, ~leu 

mas aut or-Ldade e ou que talvez nõ.o seja do Miniatéri o, esse é o pro 

blemR no J>,ranil, m•d to minifitéri o. F.ntão una fnl nm q ue é problema 

deles, mas e sque cem dos outros, as mineradoras dispõe de um impost 

o ao governo chamado IUM, Imposto Único sobre Minerais, ou seja tu 

do que ela produz é taxado um imposto, esse imposto fica no mun í o i 

pio e é distribuído entre as comunidades, Além desse imposto voce 

s ainda têem possibilidades no futuro de caso tenham a sorte ~e po 

ssuir minério nas suas aldeias, voces dispõem do royalty que está 

disposto no CÓdigo Mineral, é um ganho que voces tem direito sobre 

a produção de minério naquela. área. E o mais importante é que min ~:! 

eragão ou minerar não é crime, as mineradoras estão chegando e mui 

tas vão c'i.egar, e aqui vêem trabalhar por voces. Então é ímportan 

te que isso seja ••• 

estão todo presente aqui, acn o que e sne senhor da c omp 

anhia do Pa:ranapanema, eu tenho( ••••••••••• ) sai jogando contra a 

conclusão dele, não estou de acordo. Acho que voces estão, ( .•••• ) 

de s. Gabriel da Cachoeira, somo próprio filho daqui, tem muita !. 

certa pessoa, é 1 Ór,ico, certas pe e s cas tudo neeativo. Bu ac'i o que *· 
desde a companhia qu e c'i.egou s. G,briel da Cac'1ocira para ajudar ri 

povo, voces j~ viram c ol.ab or-açji o , o ajudo deles? Não, di:,; cada vez 

mais qunnd o v a í, cl1egar, tanta pr-ome s aa , na d a feito. Isso acl-io ri.u~ 

tem que ver o nosso Índio, voces tivessem uma casa, voccs não pedi 

a licen;a de enLrnr 1i, eles fica chateRdo, ele, ~uando c~ega a co 

mpnnn í n de Pn r-nna pan erna , acha que p e d í, +run li cenç a da área i ndÍt;en,i 

1 



prá entrar lá? De voce, levanta a mão de quem quo pediram. Es~e es 

tá justo ou tá negativo? E o que eu tô falando é mentira? Estou di 

1.endo a. verdr.ule, aqui ont ão nr11,,. e nenh or e n, 11 e o ro tÓ.ri 011 de [l;QVfl rn o 

.. 
i 
:: 

nós estamos pedlndo auxilio, um ajudo prá viver, nós temos filhos 

para dar de comer, qualquer pessoa, qualquer( •••••••..••••• ) vive 

em s. Gabriel da Cac', oeira, meus queridos irmãos, tem que pensar 

isso, •e todos, com NJ:,ir, carestia nu e nón t emon , <'ttr,rntil\ ~ ,1..,viao 

o garimpo. NÓ.s não temos condição, muito bem, elm tem condição de 

trabalhnr nós n;o temos, tem motivo de que falta muitas capacidade 

é justo. Outra coisa ( •.••• ) mui toe os pe s soal, d o ri o 1regro não p o 

de entrar no earimpo do Içana, por motivo de que? Por motivo da co 

mpanh I a , Hoje nós '}Ueremos faze'!' um encontro que seremos todos irm 

ãos, todos as c ompann í.aa ( ••• , ••••. } irmã0s, esse o motivo nos que 

ramos trabalhar, nÓ2 tnmhÓrn pr-e o í.r-nm oa d o n os e o futuro, d'I n oana 

terra, a riqueza é nosoa, nÓo que( •••••.••••• } não é eles não.Po'!' 

isso n Ós queremos a colaboração deles, um ajudo, um apoio do gover 

no pra nós também poder crescer, pr~ dar educ~ção para nos~os filh 

os .••• 

C chefe da F'a r ana pan ema falou que será um bom vizinho par 

a nós, isso de ac or d o , como prova'!' que ela será n oas o vizinho se 

nós não temos o documerrt o demarcado das n caaaa tarras? NÓ.o seremos 

vizinhos deles depois de te'!'DIOS o documento nas mãos. NÓo temos to 

do di'!'eito de lUtflr por nossos direitos, vocee nio receiem, não re 

cuem. 


