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SIDNEY' FERREIRA :POSSUELO 

?tID.PRESIDENTE DA FUNAI 

:BSB - DF 
! 
' 
' ' 

Volto a COll'lunicar-~e com V.Sê. no sentidv de reai'irmar denúncia 

quanto a. realização no pr6xi:mo dia 11 .• 11. 91 de reunião na 
1 

de 41 SUER, contando com a presença do.A. .Admi:c.istrador Regional' 
! 

de .A1.tamira, servidor JÚ1io Césàr de Moraes, o Superintendente• 
! 

Executivo Regional. da 4i! SUER, servidor Salomão San-tos~ o empie 
;- 

a~io da Pera.chi., dono db .madeireira ~o mesmo nome e represen:- 
i 

tante do IBAMA, com objetivo de firmarem contrato para· explora- 

ção a.e Inad.eira nas ~ee.s indígenas Trincheira-Eaca.já,Api tere~1 

e Ipi.xu.."1.a. Obtive infOTY.JlaÇÕes oficiosas de que tal contra.to i é 
apenas uma :forma. de "oficial.izar" o processo de retirada de ~- 

1 
deira da área. indígena, posto que os trabalhos da m.e.deireira. pá 

1 

iniciaram e dentro da cita.da área ind:Ígena encontram-se já def- 
ru.ba.d.as :pés de mogno. Sei ainda que será um contrato_ de longoj • 

1 
prazo e como f crma de garantir o com_promiseo a ser firmada sei:-á 

l 
antecipada uma parcela inicial de C!R$100.000.000,00 (cem milhpes) 

1 1 

par'a que a. FUNAI gaste em tiassistência•• aos mdios da região.! 
! 

Senhor Presidente, resta-me ficar estarrecido e clamar, como i,u- 
tmc recurso, a V .s~. para que tome medidas urgentes de f'orma a 

1 

inviabilizar que tal ato, de efetivo genocídio, recaia sobre ! os 
1 
1 

:!ndíos daquela região que, lllB.is uma vez alheios aos interess~ • 
' l 

escusos de servidores da FON.AI, encontram-se como joguetes nas 

mãos de quem eles (índios) pensam que os protege. 
1 

' Preocupa-me o a:fastam.ento do servidor Benigno, Chefe do Pili'.:Qpi- 

xuna., o quaJ. foi convida.a.o e acei"tou ser o .Administrador de ~e 
1 

aenção, visto que é conhecida a posição contrária do servido~ à 
1 

Conti~ ••• 
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M!Nt.T!RIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇAO NACIONAL DO f NDIO 
-FUN~I- fl.s.02- 

1 

realização de atividade madeireira na área indígena Ipix:una. 1 

1 

Tememos que se inicie em A1tamira "Um esvaziamento dos servidores, 
1 
1 

que ao lonso dos anos têm dedicado suas vidas àqueles Índios,qomo 

forma. proposi tal de facilitar o trabalho de convencimento j"U2'-to 1 

às comunidades em se retiTa:r madeira, como ~ica a1. terna.tiva de s-.:! 
1 

:prir suas necessidade. Para. tanto, é suficiente apenas que se !ini- 

cie um processo de ea~aziamento da ADR e PINe, como poaterioritra.~s 
! - 

í'erências de servidores que, ou por inexperiência, servilismo ,i sub- 
1 

missão, om.i5são ou mesmo para tirar provei>to prÓpri o da si "tua.gão, • 
1 

irão atuar junto às comunidades com o único propósito de cri~ ~a 
i 

cilidaaes para e :madeireira peraehi e outras que, inevitavelmente, 

~hegarão ao local. 
..., I 1 1 

Falar-se de servidores corruptos nao e na FUNAI um assunto no~o. 

Lembramos a V.s~. o recente inquérito Administrativo, em Rede~ção, 

envolvendo desde jUX"istas atê o maia humilde servidor, deixan&o • 
l 

claro que todos, de Ulta forma ou de outras, ao invés de resgu.~da.r 

o ,Patrimônio indígena preocuparam-se seng;:,re em disseminar uma ~olÍ.t 
1 

tica paternalista E'.e~el?~entemente leva a crer num desmedido afeto 
1 

:pelos índios~ onde tudo é permitido: tudo a .AFUNAI faz mas no ~undo, 
serviu apenas para erú'raquecer a vontade aos índios e dar-lhes1 uma 

•. i 

visão distorcida de quem na verdade é Ellll.igo ou. inimigo. Hoje, ; o 
1 

go do KaiapÓ é o .madeireii,o e o servidor que , junto com o made~:reir 
aju.de. a. aliciá.lo; inimigo passou a ser todo aquele que se o:põ~ à • 

1 

orclem vigente. A ei tu.ação XaiapÓ é um caso consumado e que dep~:nde- 
rá de UJ?l8. extrema vontade de toda. a sociedade brasileira em re.!,erte 

! 
o atual quadro •. Entretanto, a.inda é tempo de impedirmos a repe~ição 
de uma história 1aJnentável junto aos índios de .A.l ta.mira. Atualmente, 
no Esta.d.o do Paxá, o terreno é fértil para cohsecução de medid~s qu 
visam, vi.a de regra, prejudicaT os Índios; conta.mos com um Governo 
Estadual. anti-Índio, as forças polÍti~as da região são public~ente 

MOO, •t 
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MINl8ftRIO DA JUBTIÇ.\ 

FUNDAÇAO NACIONAL DO (NDIO 
-FUNAI- 

favoráveis a exploração indiscriminada de madeira, ouro, eDf'im, 

· do qu.e de dinheiro em curto prazo, somado a. estes :te.tores vemos ~om 

o passar dos dias a FUNAI/4i SUER cada vez ma.ia :frágil e ravora~.L a.1 

este tipo de atividade.~ 

Este é um quadro sintéticC'> que permite vislumbrar o perigo em Q'W3 ae 

encontram todas as comunidades ind:!genas atendidas pelas 4! 

de tudo é J)e:rmi tido, menos o cUII3primento do dever maior que é fatzer• 

valer o Estatuto do :fndio, a lei que criou a FONA.I e a Constituibão~ 

::Brasileira. Os 11oucos que tentam de forma pál.ida 1utar c ontzra a bor 
rente encontram-se tão longe das rodadas de negociações cue , vial de' 
regra., nem chegam a saber ou entender a intrinca.d.a rede d.e 1.n"teres - 

ses envolvendo UJn grupo seleto; unido, como uma. irmandade que set a.u 
to protege, auto promove e se auto beneficia. 

Aguardo por uma posição de V .si., apelo como Ú1 tilllo recurso parai a 

presidência da FONAI. 

Retransmitimos na oPOrtunidade Rdg.N2 616/.ADRA de 07.11.91, que yon 
~í:rma o inicio do trabaJ.ho de a1.iciamento dos :índios, oficial.iz2fdo 

assim. uma situação que até a presente data encontrava-se apenas \ a 
nível in:f'orm.ai. O Radiogra.ma deixa c1aro que a técnica a. ser us~a.• 

/ 

_.repete-se, ou seja, desta vez vai se:!' diferente, o Pera.chi é dif 
rente de outros madeireiros e vai retirar pequena quantidade, o la 
ministrador, o indigenista JÚl.io César é sério e diferente 
tros, etc., e este 4iec~eosSr. Presidente já ouvimos: ~oi ass1m1com 

os KayapÓ, foi a.saim oom os YanoJnaJDi. e o hoje o que temos ~ e o 

çãc, descaso, morte doa índios. 
t tota.lmez:i:te absurdo que servidores da FONA.I, como o Administradpr t 

Regional e o Che:fe do Pm :Sacajá, Sr. Nerci Caetano Ventura., se ire~ 
tem pare. o torpe trabeJ.ho de aliciar seres humanos que deposí t, n~ 
1es toda a conf'iença. Observe Sr. Presiden~e que não são os ín.difs 1 

que estão pressionando a. F'ONAI pe.ra a comercial.izaçã.o de madeiralmas 

é a. FOliAI que 1hes leva a idéia e utilizando-se da máscara de bo •. zi- 
"Wfit1Di'az promessas que não poderá. cum;prir. Continua •••••••• 
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MIN18fltRIO DA JUSTIÇ4 

FUNDACAO NACIONAL DO (NDIO 
-FUNAI- 

1 

l 
Senhor Presidente é in~..lficiente,diante da situação, apenas pi,.ra- 

' lizar ou desarticu1ar o convênio que será assinado provavelme~te• 
1 

no pr6xi..mo dia 11.11.91. Faz-se necessário outras medidas junio 1 
- t 

aos servidores que estão promovendo o aLiciemento dos Índios; J é 
i 

preciso apuraT o que reaJ.mente está acontecendo em .A1 ta.mira. ~ogo 
! 

por mna tomada de posição de v.s~. sobre o assunto esperando ique 

v.sa. perceba a dimensão do prob1ema, não somente como PresiaJnte 
l 

da. FUNAI, mas :principalmente COlllO sertanista, conhecedor da r~a.l,i 
dade daquele$ Índios, ~ortanto melhor deverá inferir as cons~quên 

i - 
oia.s graves da atividade ma.deirei-ra. junto àqueles índios. ! 

Saudações 

' ~CV-~ 

Cristiano :&:aripuna 

,j 

' 
MOO. '31 
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