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Depois de \lm período de "sono11, . o lloletim da Pa'Storal Indig~n!sta vol;.. 

ta a eircular entre nóst esta vez com o nQ 5. 

· t bem verdade que demoramos a nos comunicar, ma$ aqui estamos e pro- 

metemos entrar em cena$ seaPr.e que nossas atividades permitil'~lll. 

Esta é maia um~ tentativa de informar um pouco a quantas'anda o t~abalho 

i.,.:;ir- r;1.qui, o, $ue se tem real_laat.io, pers11e_et ivas· futuras, etc e téll. . 

CQrn iato esperamos colaborar na circulação de into~maçÕ~s nos colocando 

a dispós_ição e receptivos também para recebe'(not!cias de_pes1;1oas,.entidades ,afins 

e simp.a1:izantes da caúsa ind{gr,na, para q,ue e.través da circulação daa notlci'as .. e,!! 

t r-e nós i-1oasa.nos nos manter a J>ar do que acontece aqui e acolá. 

Assim aqui vai o endereço para contato conosco: 

Av. Castelo Branco Nil 594 

69.630 - Benjamim Constant - Am 

Ficf_utos por aqui, co.u· o deaejo de um bom,trabàlho e realizações em ·su- 

as perspectivas futuras •. 
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II- ÃREA TICUNA 

i- CUUSO SOBRE A. PRHI~IRA. C.Altl!ILBA T!CUNA 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Entre os dia$ 11 e 26 de fevereiro de 1986, realizou-se na aldeia Ticuna 

de Campo Alegre {Alto Solimões), um curso de capacitação, tendo ea viata a aplica 

ção da 1a Cartilha Ticuna, fruto do empenho dos protessores.Ticuna na implantação 

do aprendizado de leitura e escrita e~sua própria lingua~ 

Antecedentes ---- .•...•....... - 
Há vários ~nos os professores Ticuna vêm se interessando progr~saivamen- 

ie pe Lo estudo e apr-end í aado da gt'at'ia em sua própria l{ngua. 

Este int.eress~ encontrou resposta e estfumlo na atuação de :'.:.::~:?oas e en- 
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fidades que desenvolv~ram junto aos Ticuna trabalho nas áreas educacional, antrop,2. 

:.ógica, lingu!stica • cultur!tl .• 

Ta.l interação poss.ibilitou a alguns profesaore.s Tieuna certo do111!nio da 

;::raf'ia cm sua llngua. 

No trabalho escolar, os professores sentiam falta de material adaptado à 

~·.oa realidade- Premidos por esta dificuldade e pelo inter:resse em difm.dir o dom! ... 

ioda grafia da própria 11ngua entre os Jovens Ticuna, alguns professores se pr~ 

: usez~m a el4boraçâo de uma Ca~tilnq na l!ngua Ticuna~ 

Ao longo de reuniões e estudos realizados em 1983 e 1984, a CartiÍha t-0• 

o~ fo~ma. Neste trabalho, os prof~esores Ticuna contaram eom a colaboração da F.- 

uipe In:'!igenista da Op~raçi.o ônchi.eta-OPAN/l'r-elazio. do Alto Solini.Õea, e de waa 

.:lngu.ist.,,. da l.::tivet"sidade Federal do Rio de Janeiro, que desde 1982 vem se dedi- 

!ando ao estudo da língua Ticun~. 

A Cartilha foi enfim pub Lf cada , em meados de l985t pela Secreta~ia de 

E.-due;a;.ção d o Esta.do do Amazona.a. 

f!:eE~ªxâ,.2.._.d~ Cura~ 

De posse da Cartilha, cinco professores e a equipe iudigenista OPAN/Pre- 

lazia dedica~am-se a preparação do curso de capacita~ão a ser miniatrad~ a outros 

! - - - - -- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
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professores Tiçuna. Isto eeor-z-eu durante as d.11as tiltimns semanas de 1985, na tU,foia 

de .São Domingo_s II. 

Deste trabalho, resultou um roteiro de .sug&liJtÕes para planos de aufo e ., 

ex~rclcios para aplicação da Cartilha, assi• coso um plano para o curso, que fi~ou 

marcado para fevereiro de 1986·. 

Com a proposta do curso definida., três profes,50-~ee da coordenação ed·..:!~a- 

cional Ticuna fizeram uma viagem ao longo do rio SoliaÕes, na .segunda quinzenr,. rle 

dezembro de 1985, visitando 52 aldeiAs Ticuna, ea quatro munic1pios, ~onvidando os 

professores para o curso. e explicando-lhes os objetivos do mesmo. 

O Cur~.2 

0 curso realizou .•.. ee , confQr.l!le preYisto1 éli fevereiro, reunindo na •i1c~eia 

de Campo .Uegre 56 professores1 provenientes de 29 .aldeias Ticuna.· 

NUlll prime.iro momentQ do cur-ao , procedeu-se a wn detalhado_ exame de to-:1:-1. r 

a cn:rt i ih~• corrigindo-se a meama e11 vários pontos. O modo de grafar algu11R.s .1'i': 1 f,- 
vrar..~ mereceu séria. discussão, para se chegar a um consenso, a partir da.a var.:i.ó'n 1 .-:s 

culturais expressas pelos professQres. 

Num segundo momentq, discutiu-se e e-xerciton-se longamente a apli.c.aç;,;é.' 1 

d<: iodas as lições da Ca:rtilhe.1 através da prática de planos de aula e 

Enfim, os professores debateram saais aprotu.ndada11ente sobre- o sign:ifiu~ 

ào e a importância do aprendizado da leitura e da ascrita em sua prapria lÍngua. 

Se~ alter~r o ourriculo normal das escolas Ticun&~ ~ estudo da lÍngu~ s~ 

r• incorporado a muitas delas, como par.te integrante do trabalho educacional nelas 

desenvolvido • 

. O ritmo ele tt·abalbo durante o curso foi intensivo, com estudQ dé manhi e 

à t!\r·,:'.F.). ,1s condições ambientais para a realização do mesmo foram proporcionadas. 

:pel& comunids.do Ticwu, de Campo Alegre, que se esmerou na acolhida do• parti<d.pan- 

t-es .• 

O curse de capacitação foi orientado por professores da coordenação edu- 

eac Lona I Ticun.a, pela equipe indigenista OP.AN/PRELAZIA, e por Marilia Fac& Soares, 

linguista da UFRJ. 

Coer~nte com aeu objetiYo, o curso foi ministrado basicamente na J!~«ua 
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Os lndios Ticuna eatâo há roais de 300--anos em contato com o "mundo Br-an-. 

co'\ tendo incorporado muitos costumes do mesmo. Vários traços culturais próprios 

Hnt.r-~tanto1 mantiver~-m-se ""h·os ao longo dos aéc,ilos. A l{ngita é um deles .• 

Entre si, os Ticuna °falam somente sua própria lÍngua. aposa:r do contato 

j_nt.~7,::-;.ivo com a sociedade e!lvolvente, as crianças aó ~,rendem o portuguê& depoi;,: 1 
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dos 7/8 anos de idade •. 

~te uso oral e intensivo d.a 1 lngu::>: 

<lZt escri.t~ e. da le l tur.o.1 sal•~ .t"t±r·as exceções• Capac I ta.r-ae neste .~entido é aspj. 
.1.•a..;i."o de muitos TicWl~t · .. :esejo semelhante, nl.iá;;, ao de tantos t..'Ut;r,;3 Jlt'>-u-s. 

~ oportur.~ transcre~er, n~ste sentido, a introdução~ Cartilha, feita • 

pelo1::, ,~:,. ,1fei:i5ores. que ?I. elaboraram: 

!r ~ muito im:i.,or·tr.il.nte a nossa 11ngua Ticuna, por-qu e desd~ o principio do 

E agor-'} e.st:i mt:l!)oranào a situaçÕ do Povo Tieuna porque alguns Ticuna ' 

.Por h~so nós procur.tmos f:.rnet" a nossa c.:1rtilha. para noeaas crianças tam 

Se não te-mos ~ M..>Rsa cartilha, como podemos copiar a OO$Sa história nos 

1 i vs: (;t' ': 
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Mai~ tarde a nosi.:H.t M.stÓr:5a dos nntigof'l pode desaparecer. Mas o Pov._o Ti - 

sos !1escenõ.entes •• " 

EB"t~ ano e.afim, tal aspiração poderá come,çar a concretizar-se~ com a am 

pla a~licação da Cartilha nas escolas Ticuna. 

Rificuldad~s co~ a Ca~tilha 

Definir.a ~orma de grafar uma lfngua n~o é tarefa tácil~ Quanto a lín 

gua Tic,mo, já:.f<.a"am dadoo alguns passos importantes neste sentido, ma.s ainda há 

muito 
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po!" fazer.. .A Cartilha re!lete est.e. situação., Os : debates ocorridos na preparação. do 

, . ' curse e no p~oprio curao dem~traram que alg~ae cois~s terao que se~ repensadas 

e rod,efinidais. A ~.artilha não é 0lgo aeabado e im.utá~el., 

Certamente muitos professores te~ão dificuldades na aplicação dà Carti 

lh,.\" Wl'.la vez quü eles mesmos estão no processo de aprendi~agem da _leitUJ"a e escri 

ta ~m sua própria lÍn;ua. A aplicaçio da Cartilha vai requerer deles redQbrados es 
- - 

toz,,;;.c1; no estudo da l!ngua. 

Os professores que não participara~ do curso e querem aplicar a Cartilha 

1,,ri,cl.sarão de um acompanhamento eGpecial para habilitar-se aQ manuseio da mesma11 

e:~pedalme-nte tendo em vista as diver.sas retiticaÇl)&S que ela im._plica. · 

Em funçii'o da e:plicaçio da Cartilha Ticu;ia foi el.aborado ou reprdduzido 

.. &lgum mate:ria l didático par-a uso do.s professores: 11 1a Ca.rtilha Tieuna ... S1A~1.úea 

para _planos de aiula. e exercíciosº( du-'i..:, edições), i: ~,rreção da Cartilha Ticunan, 

Manual de coordenação moto~a. 
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2- fREINAMENTOS PARA USO DA 1~ CARTILHA TICUNA r 
+~•++++++++++~~f ·++++++•••+~++++~t+++++++++ 

" che[;a:r nu :;;:,de da i>ll~toral indigenista 1:árius pedidos de professores que não ' 

tinham x,cirticipado do mesmo, e quer-Lam ar,1icar a Car-t í Lha , usando a apqstila, ,i 

de planos de aula e cxer-c Íc í oa {espécie de11mam,al do professor"). 

Isto colocou um problema sério a se~ t•esolvido.Entregar a Cartilha, 

simplesmente, nãQ era i,oss1vel, pois sua aplicação dependia de uma preparação 

indiapenslvel, incluindo a correçio e a discussio da metodologia de uso da mes-1 

:.i,~. 'cea.l izur o o t r-o curs c t a r.iédio ;pr~.zo, era inviável.Privar os professores de 

utilizaram a Cartilha, per outro lado, nio tinha cabimento, sobretudo consid~- ' 

rando o interesse dos mesmos. 

Que fazer? 

Depois da ava Lí ar-croe a situação. optamos por realizar treinament.os i.J!.' 

brnsivoa, de curta duraçãot a.pesar das limitações que isto implicava. 

Assim nendo, na 2~ quinzena de abril e in{cio de maio, Nadir 9 Arlin-' 
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d:') orientaram dois t.r-eina.mentos e a.lgWIIBS preparações individuais sobre a Car ..• r 

O 12 t.r-e í.nanerrco realizou-se na comun Idade de Belém do SolimÕea, eon-,! 
tilha .•. 

tando aom a participaçio de 12 professores Ticunn e 4 "civilizados" (13 de Bc-' 

lém, 2 do lg. Te.cana, e I de .Bananal) .o 2Q tr,üna,mento ocor-r-eu na comunidade de 

Fcijoal9 contando com o participaçio d~ 8 ~rofessores Ticuna, sendo que 4 deles 

já haviam feito o Curso de e. Alegre. Ca~a treinamento compreendeu dois dias 

cnmrletos de trabalho. 

Al;~ distot temo& precedido a algumas poucas preparaç3es individ~ais, 

.Ainda há outras solicitações que ~st&o ~ui pauta, e que pretendemos 

atender opc~tunamentc. 

O ap~oveitamento dos professores. por ocasião destas preparações, tem 

•:zrf.ri{IGi dc-pcndendo fü~ alguns f::}tores ciT'cunsta.nc:i.ais, como: _tempo dhipon1v~l,' 

rrÚr,:;er<> de prof,~ssores, faci i :l<la.de no entendimento do po:rtugu;s, prát.ica de ma •.• ' 

e;i.stério, colaooraçào de outros professores ~om e~periência., ete. 



~ 
De qualquer modo, tais treinamentos sQfrem limitações que irope~em Ulll es~~ 

ao aprofuudado, necessário para que os professores tenham maia segurança no uso da 

Cartilha. 

Estamos procurando sanar parcialmente tal deficiên~ia, tentando gar~ntir' 

alguma. forma de acompanhamento próximo aes professores que partici1}aram da.e prepar!. 

çÕe~ intensivas. Em Delém1 P• ex •• Frei Gerson (d~ equipe de pastoral 'jndigenista 

de .•..• ,,id.l,\zia) participou do treinamento e se dispôs a acompanhar os professores. F...m 

f'!d,joal, os 1\ro!essor.ea 1.iuo tize:ra.m o Curso de e. Alegre tafflbém estiveram no treill!, 

A' brevidade dos t~einamentos também impede a discussão com os professores 

de 'F,,c:,0·tÕes mais amplas, como a si tuaç.âo educacional da reg!ão e, das suas comun í da- 

de 1,, o 1>apel das mesmas, expectativas dos p7Óp.riois 1>rofessores, dos pais e dos a Iu 

nnô ~ ~~~erial didático, etc. 

Este ee1JH'Htho na preparação dos profeasores que não participaram do Curso 

de e. Alegre, fez com que a equipe tivesse que adiar outro aspécto imilortante do 

s~u planejamento• que é o acompanhamento da aplicação da Cartilha, por aqueles pr~ 

.fos,,ore.-s f!_Ue já estão -uaando a mesma,, 

'.reltlos estabelecido apenas contatos com alguns dc.s-tes professores, seja · ' 

nas comunidades, seja na sede ~m B. Constantt mas não wu ac~mpanhamento como prete~ 

d{~mos, que permitiria obter informações det~lhada.s sobre a aplicação da Cartilha, 

~ ajudar os professores nesta prática. 

í~stes ccrrtnt ca , q,~.s~r de su11erticiais, já nos ind icarü algumas generf,ll id!, 

des q<,'~to à •plicação da Cartilha. Antes de mais nada1 ela está sendo usada pela 

quase totalidade dos profess.oret\> que a rec.eberam. A maioria, está aplicando as pri 

m~iras lições,_ cemo era de s~ esp~ra.r1 pelo pouco tempo- dec.orrid() desde q~e ela tol- 

dL~i.ribi.rida. ná prof&ssores 1 entretanto, que já percorrex-am ma.is da metade d.1 mesma 

no casü de eGt.arem ens:lnando na 2ª ou::;~ séries. 

Algumas falhas metodológicas já podem ser detectada$, como a repetição i~ 

suficiente daa palavras novaa de cada Ução, o não aeguiment!l da ordem em 11ue se e,! 

c:ontrom as lições nn Cart: ilha, etc. 
Quanto ao interres6e p~la Cartilha, .cm termos gerais parece sér re~l. 

. ' 

Entre outras coisas, temoA nQtleias de duas comunidades- Sant~ Antonio e Cajari I • 



e~ que os adultos pediram aos protes$ores qu~ também a eles tossem dadas aulas com 

a Ca1.·tU.ha, para ap.rendtH."em a ler e escrever em sua prÓpria llngua •. 

~F t 

/· 
1 

·, ·,:- .. in·o.fe:~so.t".:S (•;:·.13 •• st;'! basicamente a dois· .fatores:· 1) o interresse pelo !. 

rirendi:M,do d8i leitur~i e ~:scrita .na língua Ticuna; 2) a gr~nde falta de outros mate 

A perspeetiva, no momento, é de prosseguirmos no treinamento dos pro!es- 

sorei:,; 1_:.;.;(? nos solicitam, e mantermos contatos com os p,;ofessores que estão uaando ! 

a Ceis~t ilha .• A médio prazo; quere,nos verificar de forma mais rigorosa, como está o~· 

c0rrendo, em concreto, a aplicAçio da Cartilha~ 

r>e fevereiro ató inÍ.c.io de maio, entramos em contato com 73 professo:res 

'J'íc1J.m1. o 4 professores''civil i~ados" que Le c Lonazi Pª-"ª Ticuna, através do Curso de 

e~ Al~gr~, treinamento~. visi.tas às comunidades e contatos ar;ui ná eade da pasto-' 

r a I indigenista. 

~m t~rmos mais abrangentes, podemos constatar algumas limitações tanto t 

da parte dos professor~sJ qua~to da nossa parte, qa dificultam o trabalhQ. 

Do part~ dos profess~rest a dificuldade geral com o português; a baixa • 

qu!!'>lid~de do ensino na região; a pouca esoolàridade dos próprios profes~ores (só 12 

do~i 7;:i prof'es!=iores l'icunz,, •1ue estão aplicando a Cartilha estudaram além da 5€.l 
, 

se- 

) . .. , ... -- ~ " ri.e do 19 f:.'Tf!U ; @. falta siq 11utteru1l d.idatico, ate mesmd do basico neces!~ario, as 

""'.'J~ç.s~ como giz1 lousa, a_ptlga,lor; a falta de orümtaçâo e acompanhamento. 

na nossa parte: o desconhecimento da 11ngu.a Tieu.na; a dificuldade de ca~ 

t81 ?" a vi si o de mundo 1'icuna t as poueas condiçÕt1.s para atender a tantos prof'ess()ree 

Além. doa tr,,·Jnamentoa, o trabalho na sede da pastoral indigenista, de a- 

;_')ndhhrnto aos 'l'icima, reprodução l.le material didático, e a.a atividades do regis- 

1 t
, . í.,·o: re a ,or1os ;i e.t.e , tem tomado bash.nte tempo da eqú Lpe , 
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3-TERRA ~ SITUAÇÃO ATU!J. 

No inicio deste ano algumas lid1tranças Ticuna. e-stiYeram em Brasilia, a fie 

de tentar apressar a demarcação de suas áreas. 

No jogo de empurr•_de responsabilí.dades, de sala 6m sala-e à mercê da boa 

vontade dos Órgãos PÚblicos, o l~ & 2~ capitã~s Geral da Tribo Ticu.naf conseguiram' 

uma r~união no dia 26/04/86, na sala de reuniões da Secretaria Geral do Ministério 

Abaixo seguem; a) Sintese desta reuniãot elaborada pelo acessor Jur1dico 

de C.i.mi Nacioua.l, Paulo Mac:ha.do Gui111arães; b) Delimitação de 4 áreas Ticuna.. 

a- .REUli IÃO QULlZAllA Jiil. lUA 

l? Ti <i.!L\.L. DíL !ilN~TfüRI!L».O !NTEJUQJ!. 

26-04.86 NA SALA D.E iEJJNJÕFoS DA. SECRETA- ,...,, 

Participante~: Pedro Inácio Pinheiro - Capitão Geral dos Ticuna~Pedro 

}:enàe~ Gabriel- 20 Capitão Ge-ra.1 dos Ticuna, Paulo Machado Guimarães- Assessor Jurl 

dico do Cimi1 }iau~icio Vasconceloa-Secretário Geral do Minter, Cel. Carneiro-Represe~ 

ta.ntc do Conselho de Se,:ura.nça Nacional, Tarcisio Cal"los d& Almei4a Cunha •.• Consultor 

Jur1cHco do Mínter, Réna.to Leoni- Representante do Mint,-r no Grupo de tral:1alho in•t! 

tuido pelo dec.88.118/83 _ 

Ohje.±b:o.: Demarcação das oito áreas Tieuna que estão eom sua tramita- 

ção muito lenta no Minter e Conselho de Segurança Nacional 

lnid.ando a reunião o Se.ertftàrlo Geral do Mi.nter intormou esperar que fut~ 

ra·!~~u ... s estas raun.iÕe~ sejam desenvolviclas pela própria Funai, mas enqu4nto ela não• 
. . ~ 

se recstrutul'ar eles estfarão co-operando co.zn o trabalho j\l~t-o aos 1.ndios. 

Em seguida passou a relatar que·em ~elação às áreas indlgenas Tieuna o pr,2. 

blem1:< reside nas á.rt1as l!.'TÔ.ré l e _:u1 pois elas se locali:,;am na faixa de frontaira 

coq ~ Colombia. Em razão disso a let· impõe que no trecho de 150 Ka da fronteira, ' 

qualrp.:-et' ato sej~ praticado com autorização do Conselh~ d.e ·segurança Nacional. No º!. 

ao ão s tndios, o que o Governo tem pe-nsado é em reduzir este trecho cl~ 150 km para 

uw~ faixa de 6GQS ~m. Neste trecho de terr·as seriam r&s~eit~das as locali~aç•es,(a! 

deias} indígenas, onde se c~iari~ reser'll'as ind!genas. os locais aagradaf.d& !nterre~ 



se dos Ticuna igaalmente e~riam preservados (Tombando-os}. O ~eatante da área i~ 

cluÍda no trecho de 66,6 Km ~a fronteira se constituiria em Parque Florestal, ten 

do os fndios direito a acesso at~aYéa de um convênio a ser firmado entre Funai e o 
·, 

18.DF. 

O Secretário Geral do f"knter in~ormou também que o governo tem interesse 

n~s$a faixa tle fronteira, porqu~ era breve, com o prolongamento da estrada PERIME- 

TP..Al, NORTE~ que atravessará &sta •roa, o rio Solimões será utilizado como meio de 

escoamento. 

Por fim, deveria ser garantida a presença das Forças Armadas atra~és de 

.tH'1~tos de ;'igilância d~ fronteira. 

O Seeretário ~ral do Minter e o Repreeentante do Conaelho de Segurança 

~acional responderam ao Capitão Geral dos Ticuna afirRando que ~m hipótese alguma, 

com ·a'icriaç,io do{s} Farque(s} l<'lorestal(is) seria perlll.itida a entrada de pes eador-ea 

madeire:irost e fazendeiros, por-que a lei não permite. 

~rente às informações prestadas1o Capitão Geral dos Ticuna informou. aos 

r~presentantes d~ Governo que ele não tinha poderes par.a concordar ou discordar da 

.eoluçâo proposta _por êle.s., pois as áreas Evar.é I e II, atingem várias aldeJ.as e r1or. 

isso os demais membros deverão, e~ conjunto deliberai se aceitam ou não aceit~m e 

se for o caso ,1ue co·ndiçÕes ou contrapropostas podew ser a.pres~ntr,1.~1:u~. Port •. uito o 

Capitão Geral propôs que o.Goverijo aguarde a resposta dos Ti~una que se ~eunirão 

nn01 ftrÓdmas s~mana.a. Para esta i-eu.niâa ·o Capitão Geral .~os Tlcuna afirmou que seri. 

neeossá~in a presença 1e Ul1I P.eprosentante do Go•er~o, sendo informado pelo SeC't'etá- 

rio Geral do Minter que um representante da Funai estaria presente para prestar in 

tor1tmçÕes e eselarecbtentos necessários. o .. ·22 Capitão ~~al ·dos Ticuna indagou, s.o 

hre a pos:dbilida~o de um tap~esentante do CoAselho ,de Segurança Nacional estar .! 
gualmente presente a reunião, seµd-o respondido pelo Secretát-i6 Ger0:l do Minter que 

no e.ut.énder do ·Governo não haveria necessidade do Con.aelbo de Segurança T:lacional, ' 

desloçar-se para a área, p,,>is ~úe· ajud',lria cfo Bras.!po, ,mas qu-e o funcionário Ja ~ 

n.,.d representaria 1m.dto bem o Governo •.. 

Face a ist.o o Assesso~ J·1rrldico tfo Cimi argumento~ que o funcionário da 

Funaí. fosse a área l'icuna ~om~nando· as in:tormaç.Ões sobre o proble!Qa e sobre as cou •••. 

Yersas mantidas n~sta reunião. no Mint~r e-junto ~Q Minl~t~o da Casa Mili\ar da 
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P~esidência da RepÚbli~a, para que ele não apareça na conversa com oe !ndios detur 

pando ou desviando o assunto. A postura do representante da Funai deverá ser de di . - 
álogo· franco e a.berto com o povo Ticuna, -informando é esclarecendo o q_ue for sol!ei 

~ - 
tado, sob pena dos lndios, áentindo-se enganados ficarem muito irrit~dos, cireuntiE 

eia esta que não interessa a ninguém •• Estas observações foram concordadas pelo s~O!,~ 

c:n:-~ád.o Geral f1("/ M:i.ntor ~ lH~lo Represent.nnte do Conselho de Segui-ança- "acional. 

Por fim, o Capitão Gelal dos Ticuna indagou sobre~ demarcação das seis( 

06.) áretas :restante::i, que não eetão e.11 fai:,ca de f'J"onteira. Afirmou que estas devem . 

a~r imediatamente demarcadas. O Soer~tário Geral do Minter também concordout refe~· 

rintlo-ee apenus a Uni tr~cho da área trBci.~ intento" que se localizaria na f;onteira• 
4' ,,. ,. j f 

com o t'~ru, mas que esta.s ar-eas ~erao de.llUl.:rcadas logo. Indagado pelo Assessor Jur!_ 

dic~ do Gimi quanto tempo levaria até a assinatura p~lo Presidente da República• 

do ne.crf:!to de ~-~•arcaçã() das seis áreas ele no! infoJ-mou que uns :,.uinze dias . ser,! 

am_s~:téieutes, p,,i.s os valol"es constantes no proces~o ( provavelmente as g_uantias 
" .. ... - . 

referentes ao pagamenta de indenizaçao de benfeito~i«s aos ocupantes nao-1ndios) ' 

deverão ser convertidas de er~eiroa para cr~adoa, b~m como a tramitação burocrá- 
, • T 

t·iea tomara alguns ~ias.. 

Nada mais tendo sido trato.da encerrou-se a reunião com o coropromissQ das 

~partes em implementat+em o ,~.ue fora acordado .• 

( »~as1lia, 2G Ge março de 1986} 

b- D,:li.mit;ulíl-s ·Ai:::~aei TSeuua. 

O pvesidenta José Sarney asstaou no dia ·15 de abril de 1986 quatro deer!. 

to~ de delim;i.tação de áreas Tieunn, totalizando 103.305 hfl:.cta.res •. : 
, ~ . 

As a~üs delimitadas sao· as s~guinte$: 

Área fndl;ena são LeopoldQ - Decreto.nQ 92.553 

Área Ind~teoa Ticuna de &anto Ant0nio- Decrato n~ 92.556 

Área Indlgena Ticuna Feijoal- D~r~to 92 .• 5-54 

1rea lndigena Br>m Intento - ~ereto n!? 92.555 
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4- TlCUNA ~ JQRNJ.IS 

Entre ~s uotlcias dos mais variados grupos ind{genas do Brasil, os Ticuna 

arareceram em div~rsas oportunidades nos jornais. Algumas ve~es juntamente com ou- 

tros grupos,apaN·cér~m dando o 8eU . r-acado -, e participação na~ mais variadas :formas. 

Bis algumas noticias que ci~cularam polos jornais: 

Afil:i.i-'\12 UI.QIGruiA~ •• Lideres do g:r.upo Ticuna do Amazonas, denunciaram ontem, eil Brasí 

lia,. (fllO ó Minis ( ério- do Interior, está dificultando a homologação de várias áreas 

indigenas, já a.provadas pelo grupo ministerial que trata da definição de reservas ': 

par-a os !ndio$, impedindo que os processos cheguem à Presidência da República. Os • 

Ticuna deci~_i.ram ficar na Capital Federal até que o presidente assine a hQ_rnologação 

de oito' 1rea.s da. tribo, na região do AltQ So.limÕe$.( Estado de S~ faulo,6/J/86 } 

Tiç1;na F;;ri·,e Dftm.u·caçio: Doa 20 processos de definição de terra indigena subme·tidos 

ao r,.-rupc intcrministe"t'ial ( O grupâo )t cri!ldO pelo decreto 88.118/83• no perlodo • 

de maio de 1985 ~ 28 de; ja.nei~o deste ano, apenaa nove toram homologadas pelo ~r~ 

siuen.te da República .• Hoje, as lideranças Ticuna, representantes de oito comunidades 

cerca de 15 mil fndlos que vivem as ~argena do rio Solimões, no Alita.zonas, decidiram 

# PI • ., ., # que s o deixar-ao a c1dad~ apos o presidente Sarney ass.rnar o decreto d.e homologaçao 

' . ~ nae oito areas aprovadas pelo grupáo em setembro do ano passado. 

Após sete anos de çonstante reivindicação pela demarcação das oi-to áreas, 

os T.ünlna não ont~odem quis os motivos que levam o .Ministério Interior a reter_ os 

i " d l t"" " "" n • d ' • ' processos, ao nvea e eu n1e e-101:1 a apr-evaçao ão L·res1dente a Ropubl1ca, ja. que • 

foram apro·.,ados pelo - grupac. 

:reforma.· ministerial, usessori.a do Mintor mandou que ll~Ullrdassem a saida .do mini.stro 

Nelson Rihei~ot_ da Reforma e Desenvolvim~nto Agrário. Confirmada a rermanêucia d~ 

Nelson Ribeiro, a. mesma asR~ssoria. alegou f!Ue uma. daJ5 área$ { !vare I, com uma 1ippu 

lação de oito mi.l tndie.s) fa~ia fronteh•a com a ColÔ&bia •. Com efeJto era preci.$0 co!l!, 

pletar o procea'.!!o com trn: par-e cer- do Conselho de Segurança' ~acion_lll. 

Esao Último entrave a.po.ntado pela assessoria do .Mitite{'., entretant_o, intri 

:rou as liderançaa Ticuna. leso porque, o processo das Gito áreas eateve em poder do 

Minist~r.io de Interior por ~ais de três meses, sem q~e fosse levantada a necessidade 
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de ·ser apreciado pelo CSN; ( Correio Drasilie-,.s~, 06/03/86. 
,\. ' 

to 8olimÕes, foi discutida ontem• tardet ~• waa reunião literalment~ secreta, na 

,cl~gacia regional da Funai, com a·p:NJsença do presidente Apoena Meireles, técnicos 

do Mini$té~io dQ Interior, Ser,viço Nacional de Inforaaçâo e IBDF. 
, . 

A propo$ta do secretario geral do Conselho de,Seguranç• N~ci~nal, Rube~ . ~· , .•. 
Baime Denis, e para que a area nao seja deaarcada na sua totalidade, bila vez que 

por- .. ser f'ronteira ~om cutros :palses da América do Sul, é couiderada como área de 

5-iegm:·ança nacional. 

Pôr outro laitoJ o Serviço l\lac:lona.1 de Informação( SNI )', sui;ere··a criação 

pi dêcreto de uma .Reser-va Florestal numa ta ixa de 66.. ,1ui lÔtaõtros •o longo d• fron 

teira • .Essa proposta é o resultado de um convênio existente entre a Funai e o IBDF 

mas,o grande impasse, contudo, é justamente nessa região designada~para Reserva . . 

Flo~estal, existeM pelo menos oito mil lndios Ticuna, que yivem nas localidades cha - 
~a(as ivnrt l e Evare II~( Jornal do Comércio, 09/04/86) 

~ ,_ H 

Desta forma, os 1ndios nao poderao mais caçar nem plantar roçado, confor~ 
me legislação do IBDF. 

A1t1êU:thã 1 deverá sair Wla comij;iva da Funai, -oom representantes. do Ministf 

rio do lntorior, SNI e IBDF ·para, estabelecer. contatos COJA os fn1Uos do local. 

Sebast.ião Am;ncio, q11e chegou anteontem da -risita que emprt, 

cn(lt?.u af;. lado de Uffl téen ico do Winist!rio· do Interior e do Dirtttor de PatriaÔ~io In - 
;f •• ' aa:;_;e,·.;_, da .funa.i a Tabating&t levando propostas aos 1ndi.os -ficunas, a. respeito da 

~erva tvar.f. 1 i disse tl a aguarda &gora o pa~ecer dos ind!gtinas sobre a poai:çãõ · do a.o - 
ver-ao fedor1.il, através do Con.sf:'lho de .Seg~ança Nacional n;ls ·limitações 

. çÕes de terras in.ct!genae ao_ Longo dos limites nacionais .• · 

· A pr~posta ão governo• eegund~ Amâncio, é pela diminuição da .área dos Ti- 

~fu1as e• termos f!sicoa, sem prejuizo para sua sobrevivência, cri•ndo reservas flo 

'rest~is1 ~iolÓgiea.s ou pariues. ~ éxempto do que foi _feitp no Par,ue Nacional do P_!. 

. to cfo ;::;eblina e a Resorvf.t norest.al do ~io Negro .• O delegadq. explica que n~sses . .Pª!. 

quos os T.içunas Tão poaer continuar com suas atividades extr~tivi$taa e co~etoras • 

.ji que. a.o contrário d<> branco, o ·indio não apresenta caracterlc1;ic.!!.S predadoras·, • 

~o-lendo caçar, p~sear·e, ter atividades agr!colaa.(, t~ i / I ) 
,• JI 110 J.C- •• 12 4 86 

• 



A.· idé.ia de uma eaaa i"ie trtnsito para os Tieuna que passa• por Benja1d11 
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No vai e vem de c;onveraag e bate-papo~ com o :Povo Ticuaa, aos poucos ~ 

~madureccnr!o esta idéia, até que optou-se por um. flutuante. :fc.i 

i· 
(iptot~-so pele forma de tua flutuante pelo fatt> deste ser mais funcional 

-.? rnaa vez qve a.tenderi~. as necessidades rle hoapedngem e abrigo sentHla pelos ln 
d::io$ quando vem até- ;;1 c í dade de $enjamira~ 

Assim, aproveitando~ opo~tuntdade de um hom negócio, ádiquiriu-se um 

flutuante de con9truçio recente que mede 7,6 1 6,2 metros~ 

A orgnni:c.nçâo interna de uso, bem como aua administração, ficar.&. aob 

a N.'nposnbididade d-O$ Tit:una. O processo de di~eu.saâo em torno desta questão º!. 

tá ~m antlamentoi aendo que no dia 10 de abril houve uma reunião ·dos capitães na 

~;'L. i L~:~dc 1!() Gu~nttl::;~;ra; r··;d:.er-:io.rmente uma reunião na CQmunidade de Porto Cord,t 

irih!w1 de onde sairam ~lgumas idéias q_ue ainda merecem passaram por uma melhor 

Após ae chegar a mn eoneenso com os Tieuna t . de uma organização interna 

funcional, bem como.o nome de um deles que possa tcmar cont~t ou seja,alguém 

G_u~ f:i~\Ht 001~0 ,tt'.eladoru do :flutuante, da! então se pl\asaró. o mesmo para eles, 

OB.S .•• ~ A &t[:.d.si.ção do flutuante foi graças a uma verba auxílio liberada por MI- ;._ 

6 ••• SF.,DE DA P.ASTüR.AL !N.DIGEnI.ST.A 

O oiovi.mento de !.ndi_os Tictu:ia na cidade de Befljamim tem sido um& constaQ. 

te. T::.ste :f'J.wro é ccaa í.onado pelas ma.ia. diversa.s qucatões~ comot comerciaiizaçio 

de seu.ffl p11odntoa. básicos• procura de assi.stência médica e odontológica, eneaminh!, 

mentos de situações _polit.icas e edu.ça.eionaü;, et<:n 

Em meio a este quadro• enx-gem questÕe$1 em· que-os '!icune- carecem de mi.- 

lhot'e!:i ib:iormaçQes1 para poder encalflinhar seus -problemas. Assim, pot" sertaos ~m 

e.·- ')t; , vucos ponto; de contu.to dos mesmos, a ·procura à nossa sed~ tem aumentado si' 

: nitic.tl.tívamente, o que tem exigido uma atenção exclusiva de nossa equipe, para .,,_ 
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tender- a demanda de solieitaçies. 

Estes axont~cimentos tem nos mos~raduique sempre mais ~e f~ necessário 

umQ presença const~nte, de alguém da equipe, n~ sede da pastor~l indigenista. 

No enta~tc, e\cre-ditamoa q,ue isto merece uma melhor di.scussão para ver 

como s~ poder& levar isto de tmJ• forma mais eEicient~, ~liá~ questio esta que tem ·' 

oeu~ado um lugar em no~~ª agenda dg preocupações. 

O Povo ricuna; premido pela .no~esaidade de achar alternativas para seus 

problemas, sempre .mais tem buscado se <>:rganizar. 

No mês de abril estiveram reunidos em duas oportunidades, nas comunida 

des de Guanabara e l1orto Dom Caminho •. R.~uniÕes estas que aconteceram a nível mais - · 

i"egiona_l •. 

· No mês de mllt io econ t.e cou uma reunião ge-ra l na aldeia de Vcu1daval, com a 

parti~ipaçáo ~m torno de 300 Ticuna d~ outras comunid~des~ entre ~apitãea. profe~ 

sorcs e acompanhantes~ 

Nesta reunião, entre os assrnntos que C$tiveram em p_auta, mais uma vez ' 

se d~.-;t.ncou a preoeupaçiio em torn.o .,da questão da terra ·e ed~eação,. que se encontram 

·num momento naatante dificil pa:ra o Po•o Ticuna.,. 

&m t.orno da questão da terra, existe () risco· de dlt1t~·inuiç.ão de. algumas de 

SU*l.S áreas, como- iva:re I e u:. Desta reunião decidiJ>nm encami~har uma t::•Jmissão Je 

-A • -· tr~s representantes q•eira~ a Manaus dar prosseguimento.as qu&stoes de terra. 

Quanto a questão de é~ucaçãot os professor~a e~tâo se1n uma resposta eon~ 

ereta em relação aos eonvêuios com as,prefeituras1 o que tem gerado uma situação ~i 
ficil, uma vez que os 11.rof.essore/ii Tieuna. não recebem seus salár:i.os à b.nstante tempo. 

1987t 

ae Ugar dir~.t.amente ao MEC. 

Na re1.miio Gel'"al dos Ticuna., a convit-c: dos mesmOi'õ, esti1reram pre,1:.t?.1te re 

pr~e~ntantes do Mirad, Ministério da Cultura e cornisslo pro-Índio do Acre. 

Registrou-se ainda a presença da A$sessoria Jurldiea do Cini norte I, bem 

co~o da pastoral Indigenista local. 
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III• !RF...A DO JAVARI 

Na áree do Javari, após o levantamento etnográfico feito o ano passado, 

começou o trabalho de sistematização dos dados; oque.resultou e~ wn relato compl~ 

·to aobr-e toda aquela área. 

Relato e levantamento de informações que serão de suma -inportân~ia para 

a continuidade do trabalhe, uma vez que se tem um tópico geral Gobre oe povoe ~ue 

ali vivem e suas respectivas realidades. 

ÃBsim, nestes dias estará ( final de maio) dando entrada na FunQ! ea 

Brasllia, o relatório etnográfico dos dados levantados, durante os me~es de maio 

a setembro d.e 1985. Neste relatório consta ta~bém uma proposta de'área pa~a os grJ 

pos étniG06 do Javari. 

Est« proposta é basicamente a mesma área interditada por decreto presi- 

<fone ial em abril de 1985 •. 

Aliás é sabido que apesar dQ decreto de interdição da áreat continua o 

3ietema de exploração desenfreado dos recussos haturais das t~rras iod1gana.e do Va 
' - 

le. ito ,Javal'i e adjac;ncias • 

lstc0continua aco~tccendo,quando as autoridades cofpetentes ostâo care- 

eas de saber e ·:iue significa isto para as etnh.s r~ue ali viv,n11, cansadas da usurp!!_ 

~ão de seus direitos 1:11a-islclementa:res. 

Como se já não bastasse est~1 situação envergonhavel, é lanlent..ivel conti 

nuar aasistindo um Ór~o tutor inoperante e amorfo, rofletindo toda uG1..a liQl!tã'ea ' 

indigenista oficial de descas.o cctll aqueles que-:·pe:rl11&.n.eee~ sendo oa . mais margi nali":" 

Ao tecer este tipo de com~ntário pode parecer que se está e~agorendo, 

~as não é :preçiso wna sen(:Jibi!'idade ro.ui'to aguçada para perc(\b~r o dréUn& r1u~ vivem 

este:s povos. A ·quem dese,jar eonteri:r- a situação, basta uma. id<1. in loeo para peree •.. 

~-er o n· cartão postal"• 

na casa do {ndio ~m Benjamim Constant, c~egargm perto de 20 Marnbos com doenças 

vcnérias e alguns-easos de tuberculos~. No dia 27 d~ m~~o deram ent~ada neste mes- . 
~o local mais alguas Índios Kanamari1 totâlizando pe~to d& 50 do0ntes, dividindo'' 

' . 
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um -es1•aç::i que não ul trapas11ut. so. m2. 

t necessário aalientar que por mais boa vontade e capacidade que tenham 

~lg~ns funcionários do Órgão tutor. isto se esvazia pelas condições freeârias de - ' ., 
trabalho que lhes sio oferecidas~ 

Q~AS •••••.• 

No mê~ de julho acontecerá em Curitiba waia uma. reunião da s.n.P.C ( So. 

ci._edad'e Brasileira pana o Progresso da Ciência)• !ksta ocasião bave~á. Ullt espaço(&!!, 

contra) onde· a s ituaç.~-t::v..1,. ,,s cto J.a vo..t• i cs_ta,-a Ql!!!, ~~~te~ Pâ:rtí'?~~io deste. 

~ncontro D" Luciano r,!~'1-:~s de Almaidrs { CNBB ) • Ailton Kreri•k '( UNi )-, Si lviÓ t;.;,- 

gruços indÍgemu,:; do Vale do Javarf. 

~~~---pEm convers~ com o Ci~i norte I, o mesmo $e dispts a colaborar mais de 

perto com a rampanha. Jav~ri •· U&a pessoa. do regi<mal ficará mais ,' responsável pelo 

respaldo da Campanha em Manaus •• 

-~~~~tco~o part~ da div~lgação da Campanhn Javari, no mês de outubro acontece~â 

-------çi,continuam chegando manifestações de apoio, a cat2sa da ·Ca.mpao.ba Javari, 

das entidades que fO'l"am pnra este fim. 
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t preciso estar atento ' ? ••••• • •• .• 

Com o plano de regionalização do Õrgâo tutor, as decisões $e deslocaram 

J.!~.;r a as superintendênc i~s .t-egiona:i.s. No noaeo caso, o Anuizonas, a superintendênd.~ 

ter;. sedo ertt fü.\na ue , J-e:presentando também os esta.dos de Ror~. ima, Ro.nd-onia e Acre. 

Se~undo os criadores do plano, a idéi~ é descentralizar as decisões e 
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chegar ma:ia perto dos Indios. 

pode;r-e,; Lo cu Ls 1 onde os tod9 poderoso r,iandam 'e desmandam, onde •••••• 

QiHmdo a f<'un.ai estava Cent~alizada em Brasília já era d~fieil alguma U. 

der::~nça. indígena consogtdr uma audiência com a presidênc_ia da Funai-;' Não seri mais 

ditlcil, s.abêndo que tem tantas superintendências {tara o àcu Jucá circular 1? 

Va.leria ainda :perguntar que podereS de decisão restam 11ara a Funai? f a!., 

de fato, a porta A ba t er- JH1ra se conseguir algum.a coisa de concreto ou o eixo das 

'fudo de i xa a indicar que o plano de tt nea ••.••.••• pista:r O est.á dando cer- 

to1 ou c omo db, a propaganda da moda : n Tem que dar certo 11 

Hesta saber-: para <ro.~m? 

Para não fugir à regra9 mais uma vez mudou e presidente da k'unai. 

Apoena Meireles deixou o ca:.:-go parn Romero. Jucá Filho. ( eeon"mista 0x-d!_ 

O sr. Jucâ.7 foi indicad<:i pelo MinistJ:•o do Int~rior, qye eru entrevista ao 

jortHll.1 nacional declax•on par-a o Bras.i 1: " Tenho cert~za que agora, a :.tn • .mai vai dar 

cei'to •. " 

Se nr:1ar çert.on, .significa continuar a polfti~a do Sr. Minist.ro, de di:f'i ..• 

c.ulta.r a demarcação daa terras ind.igenas., já,, d.eu,_certo1 

. ~ 
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na. df) fndio. Ss11e:nuoos que o mesmo tenha si~lo utilizado. 

~--~--;4-o Trocano, Órgão informativo do Cimi norte 11 voltou a circular e~ mar.- 

ço, depois de se mante~ ausente por mais de nm ano~ 

·-··----.;t' A e,1uipe da fastoro.! Itu.Ugeniata da l·relazia., estav:.e reunida no dia 7 

J 
- .. -----:::f'A ,pa.rt ir ,'te -agosto pas~aào ( 1985 ) , a eqt.iipe indigenista recebeu o r.!':. 

.!'orçc de mais 2 volunt.9.rios da üpan ( A-RLINIJO/NJ.íHR ) " Conta e.inda eom o trabalho 

-·--- - ~o dia ~1 de ms.io naac . ~ -~'in:lehis, filho prb1ogênitn de Árlindo /Nadir ~ 

t.oe as nossas h.ctnE>!7•~s,;;,.ns e os voto de felicidades xi.ara esta 11uer:i.da familia. 

--__::;f Acont~aceu ,:.m }!a.naus nos dás 25 e ~6 do abril, reunião dos eoodenador-ea 

r,le abril acontoceu reunião das lide-ranço.a indlgenas, promovida 

pe),a :)rela~ia de Tefi. Do alto solimQfHii ~.art i-cipara.m ur,m. liderança 'rieuna e out.ra 

-----~a. S .• B •. P.C, no mês de jtllh&, a.contece:rá uma mesa redonda sobre 11 ~ cd:uc~ 

... ~ . l ~i IM Adh; --- -~ ! nd 1 r~en~t d.a-!ttro J.,]l\ pn;.!, emat ca de contato '. :~e-sta mesa f'euon a at,era. um es- 

paço para ,expnsiçnQ da '®Xperiência de educação j1.mto aos 'ricuna. A proposta é apre- . . - 
~1~nt.::n-- somente a situação atual de contato e os problemas e p~rspeetiTas atuais do 

p'oce-s&o de e:seol&.ri.zação nas eom,midades. 

-~------·-~omeça a.r,arec{\'r a televisão e-m Santo Antonio ( aldeia Ticuaa-). Qual 

rân as eleitas de~te meio de comunicação na cultura 'l'i.cunal ? 
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'"\ 'I ~ p-;, )\-,} ·.-1·r~ -·rrr-c1·0·,,;.,:1",·\1:n-·11iTh""-"',n" T'' A'füi'7.•""N1' f'\ D"' ,;,·,11~ ,::n;-..cr"'mr·-r{A ,:n:'lr. A4 U ..'!, __ L:..J;\o-,~Y~ ) .. ;. !! J ... 1..,..:;.."!....1 t.rJ·~ ·: J..J ! ~ J..-· ....• ~A·\i'.'-J..1..-,) JJ..r..\.. L1.Y1J:J.\), _, .. ti .d. .il· '"··-. . .:,lo. i u:r.-1. U..L..-.:J.1}. ..•.. f J.~u .r1.J.. 
~~Gi,~,1].;.-,,u" """-:,.,_-_ • ~.# ••••••• ;f. •• ô-'!".Q'l_:;~~ ••. N~~· •• ..}.•,:}'5,...,•< ••• Q-'\~W • .,,i-11.oi ,.~-.~~'l' •. •I •• -.:".r>:;~.:,,,.1 "h>., • .:"l,Jl~..%1, •.• -..':,.. ..=.-. "::I'<-, 1~-~~...:l<'TW,,"Pn~'i"'~ •'>~,illt>A' ,lti..,-Fl.~,.- l~jK;-.r.a., •1'11\' _..,.,. 

-,.1-.iCS:l'"fJ!i16,"<j,~t •_w1,-."h.'ltib w-" J ~- •• ".Ic-!X...l'l':JUI! i;,a; i•.1:,"U3,•;.-.;.~:•'0'.•,'4l.,,'-'t•' U,,,J •Jríl-.r-•~1 .::;,_,..,;" ...,..,_,&Jl','1''-i.~",.kA,-,:.,. ,.,.,.: ..),~ J•, • ••.:: "· ~ • ..,.-~'1; ,.::•,._,:.._"l;.;,,o:,t.11, •• ,•'ll'..('A">: , • ..t.•,1•,.~--,. ...v'<Vt. • .- 

Mo:tivado J)OJ,." pi~cc1.1j?S,ÇÕ~s g-so_p'11Íticaa ~ r.;i Gcnri1..'.1J;~ ]\'fderal ~a.:t ~..,jf· :i::.o-· 
Va?:iien:t~ p.::>ioi·idade acs J.1.>000 lrJiJ. ele i'rontetra~ coa SQtlí:! :pa;(r.:urn latino';_ 
a.w~z'i,:;e,:,;11):3 ri {!,);JJl 1;e:rr-1:t,ÓtirJ ia:@~,zômcoº Pel'J menos qua.tro prog.~as serão 
ex~Ui.;.ta.d,)01 ,:i.e:ni;:_;:•o d•J J: ]?J.ano ele De8fü""J.Volvi.2ento da AmaraÔr.d.a de, NoV"a Re 
"1•,i. f ·• 10Rc Q.9 ' '__i;.. ,.... .., . f i piuu.a.ea , para ,J ,1ier1..(HJ.O - .•• v~·-1.,. t cujo TieA~o e· era 1f01"'-Sao :p:r.a1.2.m1.:n!:l..T .;' o· 
= 'e"'-'e .!,., "' .• :,r<t- "" ,rr,·~ ' " "l .. , :,•· ·4 •;) ..• •.) ;; "" '·e ri'' qr,-r-,,,11,r 'í-,1'. • : :,._;_n_,,~ ,.· . "t;',~ Biil ,...- il1.r8.ttO .D.-t-· . .., •• a ,-:;,í;.-J.t,i.!3. ];)€_,'.} ;;,U.p•.;;'.f." ..•.•. ,.t~-:P.,.J.Ül.'.:.1• •.. ~?.t •,·.,..v.t1J.'-'-:) ,.J.t::liJ:'Y SJ..r.~.J""'·•·.D,, .i;.,.':~ 

'-"' cx-: '7'1'J'J"' ~= 'M)'.lj ~ ~. '€ .,, •.. ,,,. ·1 )-A-.,-. 1~,, "P. .,.,,.,.,~•)• . ..,.;:ta-·· ,:,7• •·..., •i '~ ·• .• •••,•,ti.~ "jr•O"""-'-. -e 1 . ,,.: . ••• ~.:> -~~-..it.:,·'-'-"$J-'~~-- i:::,(Y';í ...,.,;..;.i:::.l ..•. f.!l.tuA :';;i (1:: ..•. 1...: •••• ~.e.t:.v. .•. .:..'. ·c.-,;,.~_;_JJ •. ,c,i, 0 1,.;4,.,: .. 1.,U.':.C, •. ,.,~.1.1\JU F.,O,)!,·~ 
' ' ::,'" :l :\ • ' \ • "I " • ''" , j d as a·m;.:w.i;;;e,~1 (1.e~sas c.,.J.1:rGan"i;e~ a ;,. .. r,o.;...aaa,& re6:1.00s ~ ao naemo 1'.iSiiFJO g·1.H~ : .n u. 

zi.::;· ;~ irJ.veett1J.er:tos I,l).'"'11.··;;~é\.011 P.: o adenaanentro p~i,ulacionali ~5.o ni-ovimen:; 
tru2 115 b.1.11IB,v ê.e c:;.•uzD,dos ê/J.u:Ui.'!.te o quat1."~_fü:1io.,, 

F...?~zões de s~gura.u.ça naciona.J.. vol te.m a ser apre sentadas t já a.gora. pela 
Noita RepÚblli:~a, para j"L:.st:1.f'icar a 'ação p1Ít<L:lca, 0.rri.":...-0.ra não :o..."?...:i.s o-1r.io im.·· 
:pera.tiv,, catês&dcoº Atendendo F.t1..1.ges·l;Ões do Cc1:.selho dia: Segu1"ança Haoio~~ 
nal.,. a S'OJJ.AM -~~ai NE"i.J.:tza.r o p!"<:,jeto calha norte~ de forte inspiração ge.9. 
poli tieG.1 :eia!=\ tar..tbéti ter\tar.á 9. t.::air e:opxásÓrios ·pa.zttic1,;.J.ares cone 1.'\l:f~r- 
90 oapa.z ds consolidar as açõe~ pion~i:('aa do Governoº 

Um.a dessaà inicia·tivaei é o p~ograr,:ia de s.poio G, l"f mtmic{pios de :fro:n 
te~.:t.'$.ai d.i$tr:.tt·ü.Ídos ao longo do e1t:te.r.i.:so. aro(} g_u.e ~h1.i fü;r Alí~apá. a R.ondô .... 
n1.t:;,/) ..faz~ndJJ l:L7l tei:a c01J. as t.r~:B Cku.ianas ( i.::i:.a 1la.L (fl.'i.S.l.;;S pe.x:!.\uu:11Gc-s 1JoiJ.o 
001Ô'tlia dg, 'F!'é;t?.19ª'@ (!jjJl•,11;i,.."\Ili;ó 2.9 OU.t:tas âi.lldE', at:nr~·s;~Haln peri{:ld.05 d& COJ..1e,2. 
l.iCz.ção' n'.3.cional 1*Bta.nte :p:robl,s..cláticos )~ V0nezuela~ .Co1Ômbia, Peru ~ 13.2 
lÍvia.o· Ressalta o I P.DA. que eacae ~as1 aJ.éL1 do ae:rieo·to d• segurança e 
sobsrama nacãonsf., Be d.estac~ por estc-rera !ellqu.e.d:t"'~~.13.e ou posien.úre'.Iil o 

~ ".!• ,"1 n- • ,, . ..,, .!'••·• •• ~ -F,J:;>"'." f!~ J.>.,,, ,A_ €,•v,,., """'''}'t,i',. -e, ;,.. ,-,,,,..,,,l,r ,.,-.~~-- oJ> ..'le,, ~ Ci.::'.!'.''GUé~l" ~i-"' ?.:0?-S, o .• ~t)L.J,'J.L.! . .'fl ,.aI-.,.:Ao':"'I ,.:<'J J..!.(J,Ü.t,'ll:_1..,.!,c,·, '>·'1':',---, .. ',7\;..l,ii:1 \Jõ.~ •••• ~.~.~;,•.\<'<et •. \.l.v .W...!. - - ~ \ ~ ·~ r~ 1 ~ j - ' :nf.l:ta.;aoJ $i pc;ct.?tJ.1·!::ü'.) %u.;v2dt.:;$ P. uo. :g:í'CHl~'.32,;:, e-.~ -;-,D:;.;1e.çao x;:1,,~·...1.S? r.e,p:.ür, e11 
d~ ~erta fr.;;rt"lil~ J :J..n.~1:;:u:t.r--01.ad0 <· 

o progi""a...-r;i,a :pretenrl!o aJ..cança.r dcd .. s objetivos: reforçar 110s aspsetoa d.a 
sol>et"'ania € control€3 e:f'@t:b:ro do pati"±r.1.i3m.o nacioriaJ .. " ~ ao rasa.DO te:till)O ~ 
l'l'i;r.,:cn;,tT se frontei.:ra.S i.r,;i, lu.g-ar capaz d<a at:xnir C-!:<L(~uos e ~ra.preaitios dos 
,. ,;,~-" ·'-'lr>F ·"1•1 ('<'' ·~ -,.,,.1,'"" ,li,-_.. '1'·1·; ,- .. ,, r,-;:::., -.C\....,' .(!'---~·110 .:1,:,,. "'.l1JT""",.,~""''l~ "' .._~..,.,,..,-~"ln C, ..•. .,,J".-\;·~ =·,J., _{.:. •.. ::'! ...•.••••• ~~-:.~~_t,.'.c-t~·!....·~ t ••.• -:J. T.•-4:,1 .~.,:;.} .•. ~-~ ;:""~ .• J.• r, 1.,.·._,d11.JJ:.>i .:4'· ~~li.., f ••• (:J.~ ..;,.ti .••••.• Ll,:.,.,~\..t. .:-~ •. F":- ,. '•i•J.. 0\A:,},"..J, 

Çift {;GOD.tt!i.d.S}a, OE.~ i":lLJ,,1.,:t'JZfUil;,.;, ..1\5.íi~a·,r6a da ap)_tcw;úi,1:.i J.~ 680 mj.lhçj~& d•il ~~u: 
2.a.los 11 o goVe!J."'T>~ <:t.la1'JQX-ar:la ;p:l.ano81 de d.ea~:.1~-ro:br1.ll1011.to tnt$grad.o :pa:ra ca. •... 
~J.L um doa ·11m:a.ioÍpioB sroleoi.cnadofl.., :faria a organifils,ção agrii.~ e delimi 
tação d© áreaD :inftlti "tu!.tiori..aie para e o ionização , desenvolv:inwnto agro - 
p(!:cuá..rio-:floN:rJtal, montar.do a.inda a in.-tra~..est:rut1...ra básica. 

RutZ'IS os 1.7 z:romc.Í:pios selfõt:ionadoa~ ei.neo slirta.m de 17:interesse se_pe 
ei1-,,l" ~ Taba tinga @ Benja.ril'Ín Constant 1} no Ji..ma,zo1i.a.B:, si t1.ua.1lo1Õ na aoni.."Urba,.., 
da dirias. con a ColÔ.rabia. (por onde h ~ o tráf'ioo de en·torp~een"t;es e cont:rn. 
bando ) i;- .::a:ramileia & Cri.1Zeiro de Sulp no Acre ti entre o Perú lil a l3ol.Ívia - 
(co~ f1uxoa ~tórlos constantes e não controlados) e Gv.aja.rá-Mirim, 
em Rondônias possivelmAmte taobém v.ti canal por onde :fJ:uem os naroóticoe" 
Out:ros q1.iatro mu.nio:!pioiS local.izam.-se era 11áreas ocupadas 01.1 semi-.,cicuP_! 
das, e baâzc õ.J..namia.rna econÔDicf.>-aocia.l~ porém. con reoursos nat-u:-1?8..:'t.S ;ro .... 
levantss it car-áter d<i! aona pioneira potane1al11111 flegu.ndo o PDAo 



Jot a in;:;J,1iro,çüo O.o vo.i.1oelho úe Jec;v.ran.9;1 1-kwion~l: a ffCDfJ.~ concebeu . 
.1G.:.:;-~bÓu o J?l...,ojeto cç::.J.l1u nor·Ge n un 11}?roc;romo. especialz, que o1:ijetiV8, o de ,.., 
e:ienvolvi:o.ent:o e oec;,.,1.:t·rn1.0a 110..cj_o.na.l e.e 6_ .• eas si tv.ado.r:: ao nor-bo f.i,r:\o ca1J.1c.::i 
Qoc x·io:=i .Joli.w.Õeo e 1'i.;,e,r.;ono.;:;'1i o ]?Z'Oje·t;o ;.:rnleciono1..:. ti"'êa ái,eo.ot o. :pr:i.D.ei 
l.'C; d.::.r.;; c1çr:..i~ c,brcJ."l(;enclo a f'u.ixn. de f:ro.i.1."teiro. que vui do Tt1ba.tinca.~ no l:no.. . . , - aonas ~ ao Oin.poque., no l:.n0}.)ai concãdezuda a 11p1~efexe11oialn ,, O see,1;.nd.o eG-· 
paç.ó é <1.efi.n::i.il.o pele.. Ol."li.. ribeii"il1lm doe 1"':i.0:3 Joliuõeo i .fu.i.iazo.naJ..1 ~ neuc 
:;.n."1 .. nc;ipo,ic afluentew 11 e o teroo:t1;,o · é o que o l)lano ehana de Hr.rúcleo il1:te- 
l"'l.Ol.1aJ.10 r- o 

Neó.oc.o ~ .• eac , 0.11<!1.c inveotirÚ q1.1a00 650 n.illl.Õe·s ü.e el""!..".ZU.do;:t ·O GOVGr 
no D~~=rtend.e n.uvlic:x e :i~lilo;;."'éll:' ao iJJ.c:-'ac.ln,<]Õeo ~ili t~ec de fronteiro;, di 
.ua.i.~ct~ o.ó <livioo..G r dei-.z..rcç,:i. .• e çtopenvolver ac comznf.dadeu inc'lÍ{_;en.à.EJ O an - 
pilar e. inf'l"ac::rtr{.-biu."Ó.. 'üdo:tao; e de oo:;."'Viços ~ d.e.:ienYolvor relaçõea bilate 
.rc..io "en tej_:e._~o ele. cori.ércio e coope.raçâc técru..co,11 e in:t;eJ."io:cfzar. oe J;io"-: 
Loo econôi .. ti:co::s o 

To:ç.'bén b.ave:cl 1,-u:1· .rmplo proQ..,f'.m · :pa.1."D, o. realização de eotuclo3 básiooo 
de ã..e~envolvine1Hio in·iiecrado elos p.rinci:vaic vales si tn.i.ado3 nescaa rec'i - 
õeo p~ioritárino. pt:u:u incor.-_gor'r.l.l .• 11ov9,0 áree..o "ao c:Lrouito produtivonº :Za 
aec eot1,...ao6 po1.ti·Ji;ir2o O revelar· ac ·po".;encialidadeo ceoeoon.ôuicas ~ pass!= 
veic: da e.provei toilento .iI1ed1:ato e ·de forr:1a inteâraê!.o.9 ben ooIJ.O o ~otabe 
lcciilcnto e.e fo:-i.""!1..~ õ,e -ccupaçãc i11r.uiequz~das ~f secundo o J?n: -, , que reservou 
130 oilhõt1c de orti.z$:doo a eoaee eatv.dos () · 

' Jtii) K ;Jt aocãnou un te1-nci de oonpronisoo oon a 0.1.'. ( Orcnnização doo 
:rr~cdoo . · uez-ionnoo) l)Q,J,"?a. fazer· .os levo.ntao.entofJ noc vale o doo rioo Toe~ 
tino e Tro:c.ibei;a.o, no S::::u.'Úi Ill'"a.nço1 en Ro:raiua, e 1Jaàeil."a1 no !,oozon...1.fJ e 
Rondô:niao Par~. o ii:dcio ãoa ·eotu.doc1. neste ano6 já ex:1.oten 1,8 DilllÕ.o de 
clólaxes oo:i1)roj:_;,o·i;ip.oo., ·.) O:i."ÇD.D.Cn·to oerú consolidado cle1)oia do pxir.1eiro 
ano ele ex.ecv.:::ão elo 1~r.0Q.."2..:c.::.ao '.rod~c eacao in.icia·tivaoi COL:lO o próprio PD!: 
reeoalatai deuon~t-~au·a reuviventação d.ao preocupaçõeo covernanentaia 
co.; a ", ~Ôl1iai5 ' área. no tdvo de ·rn.:1r.. pezrzanontie co b:içn internn.oionn.l !J 'J ~e 
e,vn<lo o pla.110: que o pref.liàen-te devei-.& aprovar utó o dia 200 (LÚCIO :E1L!.: 
VIº 'TI·Tro D · -r-.·~L-~··) , ~ • t , .L1.1:.i ·.:..r., o 
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Os vereadoNs dos Mirrlieípios do A.1:t.r:, 3(-:,·J j;",.0(,:,::1: - '&-::.1.j,3.ni n (J.,'lnBt. :,rii;: ~· 

Atalaia do l'fort~ i Tt'iba tinga, z São Paulo d.a e 11..,i·"' -,r. r, -:1 ~ -~ tn.rá ti Santo A n+o 
nIo do Içá s rona.nti.ns - l9~alizaram. seu :;.>:r1;;i,r:1e:L:r:;,. 1<::t't..contro Regioru:ü du - 
'.i ..•. a.nte oa ó.ias . 29 i, 30 ~ .31. d~ Iim.io de 1986 i-, em ;3ão Paulo de Olivença o Ao 
findar o Enco.n;troi emitiram um "Manifestog' ~ do g_ua.l consta~ ent~ ou = 
tras sete consideraçõ~s9 a ssguint~: 

tt(fonsidera.ndo a :t:rust:1•a.ção do tra.d.ic:'l.011.F.1,.l e,;.t.rid.ivism.o ailvtest:t"~ s 

que aeznpre :f"oi. o pataraar de sustentação s~cio-eco1.w~co d.a região~ e i:en 
do em vi.ata. a açã~ incom-eniente & delibQrad.a.ment$ HOSTIL d.a. L)i.mdação 

Nacional do tndio (fflTAI) e de elementoa ee·tra-ngmi:ros ligados a ou.troe 
órgãos come o Conselh.o Ind.igsniata. Miasiolll:.'\l'io ( CJ.lv.U:) e outras ":o:t.idad~s 
iestrcl.nha.;1 à Região -~ aoe seus inta:rssses ~ q'l.1$ s~ a1.:ttQdeta1.:m1Dam "indi = 

genist~rr9 ineti~dc os ÚJ.dioa contra a so~i•da.d~ existentei bloqueando 

rios e lagos dg aeeeao ao hinterland, ;promov~ndo a invasão de Ut..la sth:•i@ 

d& propTiltd.ao.e 3 pri vadaa v in,11uai ve aa t:;!:hü.a.ds}l ~- ~· :, por c0rn::H:,q:l:$ri,~:o:u'~ i9 
provooando perigosos ,.1on:fl.i "t;~is i:a.ter-raeia.ia de coVJJequênciaa inw~,3V'i&Í= 

veia)) atenta tÓ.riM e s.Jileaçado:r-as à soc:l.®dade nacional 1" 

Feitas as conside.ra.çÕ'is@ o ºMa.nifeato0 conolue oom set~ apelos às au 
toridadesr $n·t;re os qt:1.aia~ un qua :pedai a .:-1."e:fol"m.ulação_ da política. ind:i 
gcnista.o Os v~re~dorea dizem concorüar •mi 

"AJ.Jela.:r à.a autoridades d.e todos os n.:íveis, do Esta.do e da Uniãot> para 

que atendala., com prioridade• urgênciati as demandas s reinV'inclioações doa 

Municípios particil)a.Utea deste Encontro, em esp~ci~-\ no tocante ao q'UEI •• 

nfoN aos itens cius SQ segu@m.~ 

IIº Reformulação total. da polÍ 'tioa indigeniai;a, promovendo o Ntinoon ... 
tro entre índios e brancos~ sem. instigamn~t.oe a con..'f.'l.i toa e coib:i..ndo a 
in.ter:ferincia d~ el.@mentos a.J.ien:ígenas ~ faz~ndo uma. :reavaliw;ão de~ atv..,,. 
ais p:roble.maa ~.x1St$ntes cria.doe pela FON.AI • terceirosê u 


