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A P R E S E 1'J T A Ç Ã O 

f. 
! 

t cora imensa alegria que apresentamos este caderno da . . 
lª ASSEMBLÉIA DOS POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, rea 

lizada de 11 a 14 de setembro p, p·. em Caceal., 

O encontro contou com a pr.i.rttcipação de nove nações in 

d:fgenas, que durante dois dias discutiram seus problemas sem 

interferénci~ ou pe.Dticipação de brancos, 
A co~vitc dos indios esteve assessorando os trabalhos, 

Ailton Kre~ak, Coordenador de Publicações da União das Nações 

Indigenas (m~I). Auxiliou.-o nesse.trabalho~ Dilson Pareci, 

membro do Conae.Iho lfacional da U}II. 
Pare. elabor:tção deste caderno· foram utilizadas, exclusJ. 

vamerrbe , fitecs grzvedas em todo o decorrer da Assembléia. Não · ~ .. :. 
•t 

nos.foi possivel col~ar aqui todos os depoimentos do encon- 

tro. Este material se encorrtr-a arquivado na sede do cnrr/Ito·· . ·.t 
• '1 

à disposição dos interessados~ - ( . Nao foram p01.1c~s as vezes que os indios denunciaram,com 
' r,• ·1 ! 

muí, to pesar, a inttervençao da FUNAI para que as liderançass .·' 

de algumas áreas não participassem do everrco, Longe por~m de :.) ' , . . .. ,-:, 
desarrímà-Loe , isso deu mais força na luta por sua auto-deter-· /9: · 

~., -; '1\ ~ 

mí.naçao, .'· . ·:·f: 
Não podíamos· .deixar de agradecer o apoio dado pel~- ·:·Íli.~ ': '. .'.: 

cese de Ji-Paraná, bem como à ParÓquia de Cacoal que cedeu: : o 
• il" . • 

' • '; AI ' . • ~ 

espago e tanto colaborou para a realizaçao.do encontro. 
Os povos indigenas de RondÔni~ está~ comi~i~nt~s de. 9:Úe. . )i 

eles próprios têm aue lutar ·nor seus dir,~it~s:. - -~ó;·.~·~ ;i~b:::))··~ ~ • · . ,. · . : --- .. ~·~·1-:-:.:r:f~~ 

. ,c.::f t,i! 
. . -~- _· .... :.::/f 

camos lado a lado nessa Lirba, 
-~ 

- l ,_ 



ABERTURA 
-wc$ - ••• 

Esper:=unos ~u~ seLlS gritos de den~Ú.cia~ dor e resis 

têncin encontrem eco· na sociedade branca. 
Os-~aciques Súrui Itabira e-Anine, desde qtte participaram 

CIIIT-RO. 

de um encontro dos Povos Indigenas, reali~âdo ém Goiânia,· 
"'d ·un11 ,. d mes e J o:proximo passa o, começaram a. .se. preoxupar com· 
organiZacião.-dos Povos Ind{genas desta região~ Foi então, 
surgiu a ! Assembléia das Nações Indigenas de RondÔnia:· 

Dando abertura à Assembléia, Itabira relata o sofrimento 
do seu povo e a situação em que se encontram os outros · Wios 
do 'Estado; 

no 
a 

Porto Velho, 25 de setembro de 1985. 
que 

o 

' . ~ ... 
' ) 

. "Pois é'··pe.i3sciaJ;/ .aqirí, em nosso ·comuriiclacíe tem· muito:· .pro 
blema·:s~io,· ·eu· fui ·la' 'eIIt·Goiânia àssisti Reuriião '-de nossos p~ 

) 

, , • • ,.,, . • l, •.• . • -, . 

rentes de lá e vi que nos·de Rondonia·prec-isa t'ázer isso, :fa- 
z·er:·nosso· união, porque- nunca fizmmos issó} ,É 'múitô' ···i'rustan 
te,.ipois o pr:obiema noese que 'acorrbece aqui, Ó·br~nco nem sabe 
do aof'rdmarrbo do :índio daqui de Rondônia·. Por isso que nós 
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ttem que vê, anotá aqui, ponhar aqui no noee» pensamento" 
,. o pensamento do nosso povo, Porque o sofrimento nos~~ e 

o fazendeiro, o colono q~e.e~tra nosso terra ind'igena d~~ 

rubando nosso árvore. Ante~-n~o tinha ninguém, agora m~ 

to~. ppor isso agora mui to :Índio morre aqui em Rond~nia.7 é 
~ . . , 

por causa o branco apperta o indio, da 

. pc, pois é isso o nosso probleml3: aqud., 
morre co111: sarampo . por causa do brune o. 

doença, dá o gri 
h.i nrui:to imdio que 

Antigamante não 

1. 

tinha doença do branco porque era só indio no Rond~nia, 

nno tinha gripe, nno tinha tu~erc~ose, nunca Índio morre 

de tuberculose por causo. do bronco. Isso, tem rrnitlto brD_!1 

co querer tomar tudo terra do Índio, querer derrubar tudo 

querer mnt2r tudinho os indios~ eu j . .n ouvi isso de bz-an - 

co. Porque o nosso comunidade é indio, 'bbranco é outro 
. , .. , , 

depnrt[>Jllento, branco e brnnco, A comunidade e indio me.§. 

mo, e isso eu senti rrruito ·em outras féhr!Ílins o sofrimento 

Há nru.it'a vez que o bronco fala que o Índio nÕo é nada, que 
o indio é bichof f'nlam pra que que o Índio querer tanto 

tcrrn? Bronco fnla nruito·quercr acabar tudo ~ndio? nté 
o Governador de RondÔniél csttá dizendo que não pcxle de 

marcar furro. do Índio~ pro. que o índio querer tan:to ter 

ra? Nuo podo o Índio ficnr tonto .terrai. o irn:lio não tra 
balha, ele diz que o índio nno trraibalhn. . É por :quc 'bnan-. 
co não ensinar trabalho pora o Índio~ 

É isso que nós mesmo tcm que uni aqui pr.n resolvcr 
isso, sofrimento de nosso comurcídade , Eu achei bom reu- 
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nino de Goiruua,· foi muito bom pra mim, primeiro vez que foi 
parem Goifuiio. e gostei rrruito dri~ü.elc · reuriião · 1ó.~ Nuricn foi 
feito reunião em Rondônia, por· isso que'::Índio:do Brasil nuri-. 

CD. ficou anbendo . que se passou com !ndi~ daqui de. Rondônia. 
Por· isso que nós tem que pensar :pnrn •obrir-:isso, para 
bar com. isso, nru.ito importante para nós uni, eu gostei 

to ãsso, 11 (Itbbirn) 

aco. - 

mui- 

~D;)~ I I 1 
rbado 7:/) ir1,, 

dln entender como é qu~ p°:_ ~ 1 
\ 

gente vai dizer para gover- l.:.~\ 

Al-JINErí' segundo cacãque suru!: 

Faz um longo discurso, 
chamando a atenção durante 

vários momentos sobre a 

grande importâncin do cncon 

tro parn ele, sua nnção e 

todas ns-outras do· ef .... 
e regiao. 

ffNesse dia a gerrte 

~ , r d• no Saliler· que e que o m 1.0 

t·á achando, o indio tú aers 
tindo,, um povb,qu~ tú sÓ 

frcndo. Tem de discutir i,ê_ 
sopra poder saber o que n 

. ___,. ·---·- ~ - ... ---- 
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gente fnz depois pra frente·~- Porque nossa luta é de qUé::l.n 

do nós pelndo, de flecha9 de guer~a; e o.gora muitas yeze/3 

que a gente fiCQ pensnndo, fica preocupado, correndo pro. 

ln e correndo pro. cá,.não resolve nada; Mo.s esse dia. nós 

consegue,ficnr unido, tudo junto pra resolver problema de 

governo11• 

Anine o.centun o necessidnde de que os :Índios não fi 

quem pensando apenas em pequenos pr-ob'Iémas , somente no. f Q 

mÜin ou suo. r-oço , So.bo que te1Jl prohl..emç:ts maiores que .. um 
. ' . . . : . 

din, e o indio precisa aprender a lutnr contra. ~s grandes 

dificuldades, enfrentar D.S questões mais amp'Las, 

Entonnndo or2 olegrin, sotisfcçno, orn dorj tristc- 
t ' . ' . ' 

znt e-quase sempre revolta, mostra muito de suá vida, de 
sua luta nesses dez anos de briga com os °b'roncos. ,, 

, ...., , 
. "Jn _vi muito parorrbo sof'ror-, o meu irmo.o jo. o.ssnssi- 
. .,, . " , 

nodo. J"a v:i/ mui to errado tambem, desse joi to com ~ado p~ 
soal, de RondÔpiiÚ suru:f, .Go.vino, Arara, Cinto.-Lqrga,: Me 

quéns. Eu fiquei sentin~o oid.e que meu parente tá sofrG!l 
do, Qualquor-'lugar parérite chamo pra. brigar, eu vou sim 

não tem msdo , QunlquGr hora prrn mim. A gente morre, mas 

de que a gente vni viver? A gente nasce prn,mor:i;-er, en 

tão não podo ficor paro.do com prot?lema. sério.11 

Anine sobe que n situação esté ca.dn vez mais sérin e 

mo.is do que nunca. prcciso.m se organizar, se unir, 
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porque 

isolo.dos ou i~dividunJ.Jnente não conseguirão nada. 

11:Eatão eu queria. resolver isso, .mns O. gente nno consegue 
sozinho·-~ Éa ~cnti tnui to sozinho mas a gerrbe ~no consegue so 
zinho ~· 'Mu:i.tá vez a gente n.ÍJo sabe CQ!PO qUG d gente VElÍ. fa 
zer. Eu fie& mui t o contento com nosso l~ A.ssombléio. nq_ui 

de RondÔ!Ü0.9 com os porente Cinta. .•. Larg~, Pukao.-Novia, .. Fnreoci 

aquele. do Equador, ~ outros colegas do Mo.to Grosso·.,, 

AlLTON - ~~ak 
, __ \ 

- "A importÕncin dessa Assembleia~ marcudn nSo p~ln qunn- . .. . . 

tidade · de gente que tem. aqui, mas pe1o.s .P~s13óo,s_ que _.estão n 
q-ui. Esses parentes ·-a.nqui de. Ronà.ÔniCit·'quo veio ·de .um conto.- 

. ' . to' muâ.bo recente ebm· ó' brcmco, · so.bem muito pouco ainda do br_gi 
co, scbem muito ppouoo dn capccidndê de violência o de roubo 

que- o:s empresas e os fnzendeiros são cnpa.zes de fnze:r po.rn e, ..•• 

les ~ _; sô'.o eles que fozcm essa reunião tão importrmtc ~ li 

1TAB1RA 
lfEu nchcd, muito importem.te este. '.!'.'Cunino aqui pt'O. resolver 

os· p~-obierri~~- dnquf. "Porque indio ;qui nunca rmmiu, nuncn fE_ 

zer isso. Mns fudio tGm que reunir paro fazer :is coisas~ Ho 
je '·ti. ·gente fiéou contente mns t['J'nb&n um bocado triste, porque 
um··bocndo· de:.tribo não veio aqui: os- Mequ~ pÕo "'leio aqui, os 

comparlheiro Ncmbiquoro. nÜo veio oquí.. O culpado são._ os che 
fe· de posto que nno deixou indio vir aquí., NÜo sei p0rquc K,a 
ri tinnn nÕ.o ;,eio o qui pnrticipo.r do r0Utlino dos fudios·. Índio 
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tem que reuni pro. resolvê problemn,',porque aquí, em nos- 

so área-'todo branco quer nosso área~~~- Branco quer tomo.r 

terrn de Índio~- porque o pensamento de bronco é que ~dio 
é bicho. Mas não é-~ Área de Índio é óroa. de ';gente)• 

PIXUVI - .C1nta-Lnrga 

Cof.occ sua so.tisfo.çn0 com o. rounino, olgo nté aquele 
dia desconhecido para elo. Expresso. pr-oocupaçao de seu 
povo com o. colonizzação que os atinge, lcvnndo o.lém do. 

destruição escondal.osu, um amontando de fo.tos e informa - 
çÕes contra.ditÓrio.s. Não sabem_ em quem00.~reditnr diante 

· das aousaçóes dos v6.r;i.os ~rgãos e pesso~. _ 
A Assembléia foi de gron~ importroicio. po.rn Pix:uvi 

onde percebeu no envolvimento com parentes~: o. necessidade 

de seu povo tnmbÓm conscientizar-se do. situação geral. 
11A. gente que não tcrita como os outros, então mui tos 

vem e ongana o. gente, sabe, A gente o.credita no. conversa 

dos outros." 

LUCIANO, - (lCayúl.bi) To.mbém pelo. primeira. voz p:::rticipnvo. oo 
uma Assembléia: 

"Pcd.s bem meus amigos, meus irmnos. Pelo. primeira 

vez· que eu po.rticipo do. reunião~ nunca pnrticipei na mi 
nha vãda, NÓs recebemos um convite prn partticipnr dessa 
r~iÕo o.través do. comunico.çÍ:Ío pelo rndio~ Então vimo VE!I:' 
o serviço o.i paro. VGr se conseguimos rGsolvor estas coisEB 
Eu não tenho quase corrbabo com civilizado·; entno aprovei- 
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toi pro. passnr por nqui~11 

r À ••• 

Depois fnl.o. do longo periodo que vem sof~cndo invns-oes e 
N , , . 

problemas de demarco.çao de aren,. desabafando: "S'o tem promes- 

sn, nunca realizou esse promessa." 

ONIEL (Po.ko.o.-Novo.) fnz quost5o de frisar que tudo nli, cidade 
e o.sscmbléio. é novido.de para ele. Falando muito bo.ixo, seus 
pronuncinmentos demonstro.varo além de sue total insotisfo.ção 

com a F\ulai e do. relação com brancos, seu estudo de retrni 

rnento.~~o. co~ D. situo.çno do ~omento. 

". • .• Agora., cheggar em casa, vou. comunicn prro. pessoal · que 

os Suruf tn 1:'o.zendo. Vamo 'fnzer tam:bcm. Tnmb~ fico muito s..9. 

tisfeito eu c~nhoce~ agoxn muitó, fico muito feliz, mns tem 
que dar for~Q,pro. gontc tnmb~rn, pro gente fico.r nn terra, fico 

muito feliz ••• 11 

TUKASSA-RIO (Cinto.-Lnrgo.) 
-, 

11É o. primeiro. voz que cu po.rticipn do uma. reunião, nunca 
participou.~ É a primeira voz que estamos unidos aquii, veio 

polico. gente de foro," mos ~ pra discuti um pouco. o· nosso pa 

rente suruf fez, 0stn rmmino prra discuti o problemn que. tem 
o.qui no Rondônia· • .". tt ri'~ •• A rcuniÕo Ó mui to importante pra 
mim porque tamo lutando, e que pra mim, n pnrtir de hoje temos 

que continuar a luto.r, o nno desisti dessa luto., vê se criamo 
unino,' pro. lutá e brigo por nossos direitos, e :runca vou es 

qucc~. G. que o amigo f nlou: "Leverrbondc cada vez mo.is e não e- 
b . , . li nixn ••• 
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PAW()....YAM (Po.kko.ti.-Novo.) 
. . . , 

11 ••• Bom gente, e a primeiro. vez que eu venho aqui em]; 

mo. reunião~· porque mio passo.do eu fiquei de reuni lá no 
Acre, mcs eu.não foi~- Mns eu feliz a.qui encontremos· nos 

sos po.rentos~ Nunca. teve retl!liÕo; agora. primeiro. vez . P-ro.. , ' ; 
dar forço. pna gente tombem ••• 11 

MACHtJM (Po.ko.a-Novc) 

11TÔ gostando que nem vocêis mesmo, monte de omí.go de 

longe; né, pra assisti reunião, tô gostando dimo.is; então 

cu peço pro todos nno o.bnixÓ co.beço., sempre o.judá os.~igo 

né, pra todos reuni o.s fo.m.Ílin1 crescer juntos-mo.is UI[!-.Pº.:2. 

co , é isso que eu f'al.o, fico muí.bo satisfeito •• ~-" 

DOMINGOS (Gnvião) 

"EntÕ.o eu queria dizer que nosso reimiÕo é·. sobre _isso, 

d , , { d' . _, b , . o.ju o. nos an 10, fn..i.o.r nosso pro iliemns ~ro. Brt?-silio. e . po- 
der a.j'tj.dnr todos nós Índios. É- bom ,r.cunir pra. fo.zê uma ,~ , , , .. 
fnnn.lio. so, e bom o.judo. o outro ••• 11 

RODBIGOES(Poreci) se pronuncio. dizendo: 
. • !. 

"Eu gostei. mui to porque estmmos fnlnndo a rcspei to do 
1 . 

chefe do posto ••• 11 E continua lcmbro.ndo e :atuação dcsaea 

chefas, o ttro.bnlho, o. indifcren90. ns vez9s; ~,il:\Pté . d~~ 
- , . ~ 

probl~mo.s dos ppovos com os q~s trabalham e t3lnbcm quo.n- 

do nã.o estÕ.o correspoodcndo às suns nccessidndes :nssumem 

ccrto.s posições: 11• ·.·.E assim que mcndomos o chefe de posto 

- 10 - 

'· 

,1 
I' 

lj 
r 
}' 

!' J {j 
!1 
I'. 

l~ 

trnbru.ha.r pro. comimido.de·. ~ • Eles. sÓ VC!Jl._atrns do si;iJ.Õrio del 
Les, não vem -f1.cor •• ~-,. 

Também o: indio equabor'Lano (Ri tch{ió) Lttlz Bo.iitisto., do O:n 
selho Indigenn L2tino-Amerio~o, quo :;assando ·p;l; ~rasil, Cüfl 
pa.raccu a Assembleia, .se pronunciou reloto.ndo de 'modo muito OE, 
pe.cinJ. O.?S Índios prcsentcs SODre D. .Si tuaçno dos povos indÍge- 

. . , I ~ 
no.s do Equador. Falou que n mo. sorto dos povos indigenas ,sao 
as riquezas de suas ~eo.s, às quais os govcrno.ntes cobiçam •• ~ 

E que o problena dos povos indigenas do Equo.dor como n~ Brnsil 

iniciou com â chegnd~ do homem branco (espanhóis) em 1534. Fn- 

lou ainda quo ostn primeira Assembléia indigcrin de RondÔnio. 
, 
e 

1 
1 
' ,. 

~ 

li 
i: 
il 
lj 
'1 1 

um posso hist6rico~ onde pelo. primeira vez trocdro.rn idéias e !2!' 
go.niznrnm 'UI'il.D. ndirectivai1 (Conselho) pa.ro. defender os direitos 
comuns. 

~ - Coordenndor do OPAN !t 
Informa sobre a entrada dn OPAN na 

Ór~a indigonn dos Cíntn-Largn, em AriP.]! e~ 
mia.,. por volta de 131, quando estGvrun:so. ~~ . -~ ~\ 
zinhos ~-· nmeaçados ·pelo gardmpo , mui to. ·- ,1;1;-:" 
gente morrendo de malÓ:da e outros males /~ 

e:·7 '\~ .. . , . . .• e Jo. com pouc~s crianças. 

Hoje, esse povo já se encontra mcds 
forte, com mais so.Úde, cada um plantando 
em suo. parte e at~ prepa.rnndo fffesta 81W 
de para ano que vcm.11• 

; 

Porem, o problema 
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dn incerteza do terra continua~ ·sem documentação e o. de 

marcação seru!io feito pelo exêrcito apena.s,em lirthás secos, 

sem rios, são "lugarzinhos·. bem o.perto.dos"~ Por outro lo.do 

os medidores estão medindo terras muito próximas ns casas 

dos indios·, o que constitui. um perigo. 
Em Serra Morena exiStc o problema de usinas e borrn 

genS·dentro do éreco., e tamb~m dn demarcação dn terra. 

Joãozinho - OPAN 

Fo.z parte do projeto Cinta-Larga,- onde trnbo.lhoit com 

os mesmos junto com Inês, explicou que quando esteve na á 
rea dos Gnvino e .Arara,' ano passado, passou pal.a- fazenda riu 
dança e ln se encontrou com um. indio 'e uma· Índio: 

Através dessa Índia Rito~ ficou sabendo que perto dn 
f azonda exis,tc um gruppo de Índios arredios do qual ela fu.z 

parto. 
• - .• l'v ,. - - ,· 

Gr!'\vou errcao, tres fitas da- lingu.n desse grupo, :fez 

um relo.tório e enviou paro. BrnsÍJ.in. 
Explicou.,·qt!,e esse grupo de :Índios se encontra ·em uma. 

área toto.lmente toraQda. por grupos econômico (Fazendo.·, Mu..: 
d~nçó. de 400 mil ho.., Fazendo Cas'banhul, = de 600 mil ha _-, ºE:. 
trn fazendo., de §00 mil ha, e ainda o projeto da. cidq.de 

Pnneln de i'.300~00 hD.·.) por isso foi feito um pedido de 

de 

ilil - 
terdiçe10 de áreo. e mais to.rde uma porto.rio. de delimito.çno~- 

Pe. Mo.noel Vo.ldez - Missicnm'io do CIMI ------- - . 
Sintetiza seu trnbo.lho dizendo que sua ntuaçÜo é mads 

( . -, 

com indios arredios, nos contatos e entrodo.s nns malocas. 
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Ultimamente es'beevo junto aos Mclruro.p e Sakiro.p no. demnrcnçno de 
, • N ~• 

suas arcas, e fala ngorn: por Damio.o, 0 cacique, que se encon 

trn junto o. seu povo orggcniznndo pnrn que os brnncos pqno con- 

\' 
!.I 
ti 

tinuem invadindo sues terrns. 

Foram expulsos peões, fazendeiros, mndcireiro.s ~- o.prcendi 

dcs mil toro.s nas proximidcdes do. Serro.rio Lnvroma, dentro d a. , 
arco.. 

.! 
1 • 

Para Mo.noel "foi um tro.balho muito, bonito, de muitto. Uni 
ão:i, uma vez que foi feito em conjunbo, Fez parte do grupo: :E] 

NAI, Policia Fodero.l, Policia Militar~ nntropÓlogo do Polonoro 

esto, CIMI, Gente do Deppar-bcmerrbo do Po.trimÔnio Indigeno. e It_s_ 
bira, que to.mbGm errbou no. ó.neo. Ressolto. aí.ndn que "se conti 
nuassem unirldo ns forças assim paro. tirar os.invo.seros dQs ter- •, 
z-as ind{genClS não ho.veric. dificuldades. Tt 

Respondendo o. perguntas sobre os Índio·s de Ari:pptto.nÕ~ dis 

se que cilguém vni ser cnvindo o. Brnsflin po.rn fazer um trubo.lho 
., • ,.., h , ( - 

melhor, Jn que us decisoes vem de ln. Esses Jndios estao em 

perigo e suas terrns sendo grilo.das pelo goy0rn~dor de Mato 
, . - 

Grosso, Júlio C::1!1pos, pois estno entre o Rio Juruenn e ,Aripun- 

n;, entre o Elctromo Mato Grosso-Amazonas e o parnlclo 9. 
Fale tnrnbfu do. imporlrm.cio. de UIDO. ce:uto. ligo.çno com e FUNAI 

"mas nno com funciôn6rios injustosn, e que nê'.o gosto.rin que o 
Igreja repetisse os mesmos erros de outrora.. 

1; 

l: 
'1' 
),, 

More. em Vila. Nova, Gu.:i.jnrÓ:-Mirim e aproveitou po.ro. en- 



tr~.r na área dos Pakaa-Nova desde que houve abe:;:-tur~. paro. 

os missionnrios <le,q_uel:::. Diocese. Seu. L,teresse pelo trn 

balho junto aós :L.ndios nasceu ao nver ci. vida do.Lea" 1 da{ 

percebeu a necessidade de al~ém pare. o.judá-los mais de 

perto. 
Trabalho hÚ pouco tempo nn.q_uelct Diocese e aeu trc,bn- 

Ribeirão. 
Ir. M8.rgéridn 

Mas vicr2m e 

"' .. t . d ,. . (' L~o nQo e n~enas dcri ro o. erea indiger.a de 

Pare a partici~açno da Assembléia, diz 
n ' d• f f '1 • ' , . 'd' d' . , ( d; , 101 1 101 conseguir a sai~ os in ios. 

õ)ffi'C. comecar ou retomar o tro.balho de 1.mião das forens de. 
• J J 

AmazÔnia para a ~orràáçaó de UJ.l grupo·quG defend~ scus'di- 
• .L rGl. l,QS • 

Reint~. brevemcm~ 
, , 

a historia·dos Oró-Wari 

vtx por0 os br: -ncos) e Cnnoeiros · de Sagar-árra, Lombr-endo os 
primeiros corrtat-os em 1962, 'o .maseaór-e ore;nrli z ado . · pelos 

sorinc;alisttas, tombém 2. r~duçÕo pe.Las doenças dos bnan-. 

cos: gripe, sar;-.m~o.· •• o ainda a· mudançe de território, a 

Diz que .corrbrãbuãu para. a melhoria de vid2. dos 
r in- 

dias de,Sagarana a presença dc·uma·f2Bilia que em 1975 v'._~ 

io morc.r n~ aldeia e org-:ánizou o tr~b~JJ10 d~s roças de 

d -"' ··1· d ·t' . cc o. .1. orm, a.a e 0. roça comum. araa , familias Assim, as 

plnnt2J11 or1•oz, mí.Lho , foijaOs ·.m;cnchoirn •• • ~ al~as :tem 

cnd~ que produz o l~ite pnr~ ~ criançodn. 
Al&m desse· trcbc..lho; fr.zem 2-ind;, outr::\s coí.ses como 

------- ·----·-· - .. - --- ------- .. -- -- --- ---- - -·- -- ---- ------ -- ---------------- -------------· 

.,_ , .. 
,, ,. 

C8rpinto.ria," trabclhos com momtor, barcos ••• e todos.os meses 
. ·"*" 

vinjwn a _Guo.jará-Mirim para. o. venda de seus produtos. 
Quonto no problema da. terra, o. demnrcnçÜC<l foi feito., mas 

o t{tulo definitivo ainda está sendo esperado. 

Coordenador do C'IMI-RO •. 

Tro.bcl.hou ul timnmente m:-.is vvol to.do poro. o. Assembléia, no 

sóntido de organização e de contQtos com os chefes dos vários 
. di povos 1n igeno.s pero.a Q divulgnçno e confi.rmaçno d~s prcsen- 

ço.s • 

Esteve primeiramente em Riozinho com Ito.bira; onde· junt:>s 

penso.rom no esquema do convite e em séguidc deslocou-se par3 
Vilhenn no. tentativa de entrnr nn área de Aroeira.. Umc vez 
converscdc, seguiu rumo a outrc. nldeia,. e asaãm, conversou e 
combinou com muí.bós rcsponsvei's de qUD.Se todas os nreo.s, e t.2, 

dos asaegurez-om sua.. pnrticipação.: 
Ir. Antonio aemppc e procurovn n FUNAI e- expkãcava o obj,2 

tivo da Assembléia. arrbes de ontrctr nas áreas. Encontrou Ql~ 
mas resistêncins, mos afinal, ganhcva a permiss3'.o. 

Confiou e espperou o. presença de todos e no final mui 

tos fnl1'.al:ªm• o que o deixou deccpcd onado, muito m(Üs porque 
foram fC'.lto.s bâ.oquecdas pelo. FUNAI_.l ', _· · '· 

Victor Lieyen - M.éÍnbro do CIMJ: - 'RO. 
·--------~ 1- 

'!Ess9 luta·· das Igre·jo.s Luteranas e CatÓlicct;- OPAN e lei- 
, . r 

gos, so tem sentido se for para defender o 1ndio·; lutar por 

suo. terra, seus valores. 

- 15 ..• 



por seus valores, por suá terra. 

'Estou aqui apod.ando vocês em tudo o 'que dec Idâz-emr a 

se unirem, a demarcar suas terras, ajudor os companheiros. 

Vocês são povos que estão lutl'ndo paro. crescbr, mmiter seus 

volores. Muittos est-tno se ac2bnn.do. Tulvez o.qui seja o 

Lugar de vocês começarem a se unir, o se rfjudarem, porque 

o que querem é viver, :ter suo terra novamente. 

'JE.Jr9!1. - CIMI Nncionnl 

Egon Dionisio Rech, Secrctnrio do Cii'1I Nacionnl. que 
, ' , . ncompnnhuvQ o Assembleia como rcportGr. do Poré1Dtin, mos- - ( trou a situc1çno gerGl dos povos indigcnns qu2nto suas ter- 

rns , fr~snndo q_ue no. .AfnazÔnin os indios ·_têm que lufr.r par'a 
, - :Í morrtcr s;t.1..~s oz-ocs , ~ que em r'cLaçao aos povos ind gen2.s do 

l~toral, possuem tcrrns rclntivomentc grG.ndes, E que os 

povos indigcno.s de. Cos bn Brosil~4'él ,· nl~m de possu.irem Ú 
r oas bem pequenas , o. lutta._p?la pr'oacr-vaçao de seus terri 
tórios aãnda . persiste arduamerrbe , 

-~· 
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Conseiente da história dos Índios no Brasil, da história 

de seu povo, Dilson (Pareci) transmite um pouco desse conhe~~ 
mento com muita clareza. 

"Quando ~ramos primiti,;,.os$ vivíamos de caça, pesca, fes 

tas tradicionais, uma cultura autenticamente Íildio. Hoje tu 
do isso foi desfacelado. A entrada do homem branco em um 

' , • 1 

tempo muito longe atras, quebrou ttoda aquela estrutura que 
~ . ,. 

era nossa. Foi quando começamos a ser explorados, nao so n~~ 

sos 8i,tepassados, mas sim hoje, continuamos nessa 

nessa e~pl~ração, numa ideologia nefasta." 

muita 

Ailton (Krenpl~) d~ um claro 

exemplo da expl-0r2çao aos povos 

indigenas quando rela.ta sobre u 

_ma expedição organizada pelo go 

~~rno brasileiro na ~poca da II 

Guerra Mundial. 

"Pegar-am Cl~udio, Orlando e 
- \ 

Leonardo Villas Boas e deram mui 1 

to dinheiro par 8. eles, comprou . . ) 

.,,,,) 
muito 

ar.ma de fogo, contratou. 

pistoleiro e falou apsim: 

vão chefiar esses pisto- 
~ 

voces 

leitos 

ra dos 

subir na terra dos 

eles na ter 

- 17 - 



no Guaporé ••• 11 A essa viagem deram o nome de Expedição Eql_ 
cade-Xãngu, · 110s Villas Boas foram para 1.i fazer contato. 
com os indios, ai subiram metendo bala em todo rrrundo •• ~ 

Viram às Índios 1~, Índios brabos e meteram tiro com me- 

tra1hadora e cortaram os ind.ios no meio, a tribo deles c~-~ 

ma Kréen-Akarore. Ai pegou o r'estinho deles e enfiou no 

avião e voou com eles, tirou eles da terra deles e levou1 

para um lugar que é o Parque do Xí.ngu ,' Botou eles lá den 

tro junto com um montão de m1tros índios ••• Foi pegando 

os indios que tinham aqui e foi enf'Lando eles dentro do 

Parque, para liberar as te;..1ras dos indios. 11 

Dia~te desse fato, constata-se que o Governo Brasi 

leiro não est~ nunca.esteve interessado em solucionar a 
problem8tica indigena. A politica .indigenista no Brasil 

. .. ( 
sempre colocou a frente do trab2lho com 111dios," pessoas 

- t ( . - <'º. t que nao em a min1oa preoeupaçao com o so~Eimen o e an- 
r• ( , 

seio das naçoes indigenas. Prova disso e o que aconte- 

ceu. em 1961 q_uando o governo Jânio Quad.t'OS colocou.os ir- 

mãos Villas Buas par a dirigirem o Parque do XingD .• 

Ailton conta: "Como os :Índios que vi viam lá nno co 

nhec í.am br-anco, o Cláuà.io, o Álvaro, o Orlando e o Leonar 

do, ficou sendo do~o do Parque$ era igual fazenda delesr 

eles controlavam todos, foi passando os anos e eles man 

d2.ndo n~-vida dos indios até nascer e morrer gente :eeles 

mandando; Nas sofrendo com a dominação dos Villas 'Boas o 

pess.oal.do,Xineu ficou brabo, teve briga dura e expulsou 

eles de lá~ª 

- 18 - 

r ,. . . ~" 
Porem, ate hoje as coisas não melhoraram para QS indios 

pois a FUNAI - Órgão do Governo, ressponsável pela questão :il,! 

digena·- não teM resolvido os principais problemas das comu 

nidades indig~nas. Pelo contrário, désde suá criação tem ªP.~ 
. ' ' . 

nas privilegiado seus funcion~ios, em detrimento das demarca 

çÕes da terra dos Índios e de pr-ogramas de sàÚde ··e 
nas comunidades • 

educação 

. : : . .., 
A maior parte da verba da FUWAI e desviada de ·seus ob je- 

t; vos, a fim de aten~er os interesses de seus dirigentes. De.n. 

tro do governo, r:miti~s vezes s:::í~ feitas sindicâncias para ªP,U; 

rar esses ·'desvios de verba, mas o resultad? do tl:'aba1ho, ge- 

reJ.mente engavetado deixândo'na.imp~~idade.os·responsávcis P.~ 

lo crime. 

Ailton (Krenak):trQuando o Gerson estava na. presidência 

da FUNAI foi feita uma investigação pr-a ver porque a FUNAI es 

tava gastando tanto dinheiro sem ajudar os Índios. Quando se 

fez a investigação, descobriu que foi feito um roubo na FUHAI 

d . -1.. • fat t d t . - que o 1"u1e1ro gas o compran o ou ras·coisas que nao.erarn pa- 
ra os· indi~s. Ai o 1\nistro do Interior falou assim: na gen 

te fez uma investigação e o Presidente da FUNAI agora tem que 

ser preso,. porque r cubou o dinheiro, pporque gastou dinheiro 
t' , - - dos Lndd.os , Has nos. nao vamos mandar ele embora nao, porqp.e 

ele é da nossa turma. 11 
Com a chegada da''Nova RepÚb.lbau a situação. do~. indios se 

agravou, pois aqueles que opr ímem e marginalizam o Índio, COA 

tinuam no poder. A FUNAI, ao invés de se renovar, envelheceu f 

mais. 
- 19 - 



A "Nova Rep-i!'blican na FONAI nao passou de uma farsa 
que após manobras e alguns ensaios de mi.danças sucumbiu 

fatalmente com nomeação na nova direção do Órgão, de pes 
soas comprometidas com velhas práticas antiindigenistas. 

O ex~presidente'da FuWAI, Gerson, passou a ser Secr~ . . 

tário do Hinistro do Interior. Álvaro Villas Boas foi n.~ 

meado presidente da FmTAI e. Or-Lando Villas Boas é conse 

lheiro do Presidente da RepÚblica nas questões indigenas. 

Apoena Meirellesf ex-dal.egado da FUN.A.r de Rondônia, ocu 

pou o cargo de Su~)erintendente da FlJNAI. 

Como vemos, a m:irlança anunciada pelo novo' governo :foi 

apenas urna permuta de C8rgos, O que 1180 favorece de forma 
alguma os indios brasilei~os. 

Ailton deixa clccro e~ vários momentos de seu pronun 

ciamznto~ qua o governo brasileiro está comprometido com 

os grandes .grupos econ;micos e com aqueles que lntam con 
tra o indio, ~>or isso cabe ao Índio a defesá da terra. 

"0 governo serrunpre teve obrigação de garantir o di 

rei to do Povo Indigena, o direi to 1 térrp,· o direi to à vi 
da. Mas o governo, na maioria. das 

fazendeiro, do ladrão. É por i:3so 

, 
vezes, e o governo de 
que a gente precisa 1~ 

brar sempre que a P,rimeira defesa da terra quem f'az ~ 

próprio Índio. Esses 400 anos de briga ensinaram que 
ppr~.meira coisa que a gente tem que fazer é o próprio po 

vo que és~á no lugar assumir a defesa de sua terra, bri 
gar de qualquer jeito pela sua terra, pelo seu direito.tt 

- 20 - 

o 

a 

O br-rnco violou e, cul.burc iLdÍ..z;0nc., destruiu vaLoz-cs , 
introduziu. ncccsaí.dcdos ;--_té cntno cesconhoc Ldca p.:-;r-: 
indios. ':. 

os 

••• 
, 

i1C.O 1:lSC.'{C. :".ÇUC~}:" s, 

nno us~v~ n~dG de br~nco. NÓs se ~li~ont~v~ de nosso 

mí.sc , dev cd.s-vom C'. ncÚcc-,:Ca vom ccf'0o '!Cí.1 una ;:iorçêio de coi 
~ •• ••• ., , !. • •. • 

. . "' d (" ,. J sa que v1r:1 prcccupeçco o ancu,o , que an ccs 
~-;::.v :. com tud? _ _-is9o ••• ;, 

prece.~ 

(Lncfa.no Ki::iynbi) 

pc.r::-. 
(" d. o an a o , F.'.:'.lt:. nc.t~ric.l di_c.r. tico e 1

. , 
:-e e ne~::d:- .• poaaord. 

quc.li~icnc.o. l ;. 
' ..., l 

ent~o/prc. ~~e 
C' .i ·1 xunc i onc pr2 J. u 

:ir;,:::,.- , l"""' l •. lr'\C" ~ ·'-ri. 1 r-.-f~ C .....,·:, ~~ •• 1 esco L-~ ·•-~-"' n ... o v\.é!"TI pr ..... c.:s.,o ... <., 
•. ·. . , - :, .., 
construir un p1·cd:i_o? .. Ten um 6-.:rc.dor que. nco 

ninf una cacoâc que: 11'.:0 · tom prof .)SE:Or'.'. 0•• G PT2 bordo do G.$. 

tud::-.ntc indo pro CccunL, •• :t 

(Itr.:birc.) 

:: •••. No Riozinho fie~. todos cs+udnn cs , c.i no FIB.J.AI ! 

de Rí.oz.í.nho , A FTJqp...r tcrJ modo que Índio estuda, ela diz: 
,. lh ., • . ,., . .~ ; , lh (" d. f. t e mo or ancu,o nao oscuac P e me . or .r.n 10 J.CG.r no mo. o s,_q 
"" ~ d" ' 1 ,.., nno 1.n 10 8prcnao e forçn eles. E es cchwn que nco 

d ...• mdo ce:;.:to, clGs ccha que Índio f bobo, acbo , mas 

está 
indio 

- ~l 



r 
l' 

i 
ú 
f 
I' 
! 

l. 

' . , 
nÕo é bobo nê'.o •• :·· Por issõ; nós ostücFntós' querer· ,t 

apr endar- e depoã.s lombrf o. FUNAI que tem mui te: coisa t 

d . ' ' b ' . 1 b ' bl . u erro. 2 ::qui, r.1 ·c:-:r.1 em em ra pro amo par« o povo ••• 

(Ant~nio.: suru! es'tll(imlte) 

\ 1 
d 

11 
•• • Eu sou es-tnd'.'n '·e, o.i quando ostu.d~rrte ,que 

dinheiro pr-a e omprur livro, FiJIJAI f o La que 'n;'.o te;;i. Co 
, ' 

mo e ~ne .::. gente _'r.i ~pre1J;dm;: sem mo.t_urü·.l? A eontc , .. 
pz-ec í.sa borz-ocho , 1:;:-,pis~ crdorno, C[\XH.:?-CO ••• Sem comí.dc 

outro din sem foijÕ.o, r 
Ql 

-22- 

J d. ' d.i d ·r t · oucro a.a. acm ::·.rroz, ou'cz-o ia som na n, ai corno o. gon o v2.1 

aprondcx? ••• 11 Su.ruf) 

A snÚdo dos indios vem sendo onoaçcda desde os 
moiros contatos com os broncos. 

pri- 

O pr-ob.Loma do sc.Úde, cm Ro".ld3·1in, af ct.a a rn-::.iori.-:- dcs 
., 1 ,.., , , • 

2.re:-,.s. Em c.l:J"Dl1S lug'..' .. res 'cem posto i mas n20 ho. cn.fol'.'i:101rc • 

Qv .. •.nc.o existe enf'crr.cãz-a, i1Ô:o hf r ecur-sos p'..'.ro. se f,zer 1.1I.1 

t J 1 ( 'ct· ,, . . . rn C2.l'.1CffCO remo J.OS, w'.:"Gür'J.C·.J.S 7 ,OS 

! ~· 
1 

:L1C1ios são Levcdos rnr:.' Riozinho :::. fim de aor om ··tr2.to.clos. •• 1 

::A genta d.ovi8. cui.q:-.r d -.~t,ol::.s peasoas Lnt.rusr-s , que 

nro entre pra prGjudico.r nosso. Ú.'ji,ilic .• Eles vêr:1 mal, tr:::.t::-tr ' 
. "' '.'.S nesses czu.cnç:' s , nco cora r.s c:.rF1'.'.S ~ m·::s e ou cs doenças que 

-t,.... ·;r l:'I• ""'. ,.: ,....., d~ 1 ~ .... Cl~1"')t?il r _,z • .w -~'C.<.-í1 V- .• 1 Cl._1_0.c..r ..__ • tOS,'-'c... SaLC.'-', 
(Lnci2Y10- K:::.yc.bi) 

. ' d "'ct aam , oro. 'co o s-::.u o, nós no mrrco ••• :, 
( r-: ,Né':,"1oel- Su..rui) 

r'.:l~ nenhum rcrn.Ódio ••• n 

•. : • • • Af no Rí.oz í.nho chcgc rr..nito. sente doente pra trC\ 
ficcm doente. Às r ::.1 alE-s e ornem 11 

índio morreu de r fome. Ai chegc no vezes n~o te1:1 
. d f ' ·"' ' ' ' 1 f l parque, po o :::.rJ:oz, :e1J.--,o,. n.çuc::-.r, cc.fe; c1 e os e. <",;n que 

nÕ.o t0r1 ô.ihhoiro pr2. isso. • • Elos pÕe no bolso - delas. Eles 



N2. c;,_ucstc:o do. 

terra, u.m dos 

grt:\ves prob~~ 

m2s enfrento.- 

dos pe.Las e.o. 
munidc.des in •.• 

nao domarca 

tia de SUC'.S , 
arc-is , 

11N6s temos 
' , ·c;:.nbem pro 

. b.Lomr-s de de- 

rn'.lrc.z.ção da 

te rrios que • , 
nos t~mos pe- 

(Antônio suruf) 

--·---------- ---- 
~ ,., , , 

<lindo n~ueln ,.preensao de. Gre~ e nunca conaeguímoa.Bó 

tem premesse: e nuncr. rGr.:lizou esse pr-omcasa •• ·• Essa. ' - , domr-rcaçao tu pr'ogramadc p-:-,ro. o ano que vem cinde.. Vn 

- 2L~ - 

/- . ..,-;:---, 

• 

mos ver s~ vaí, s::-.ir·.·n 
(Lucfr.no- Kcycbi) · · 

itf nosao direito f,icc.r com terra. Aqvi no Cncoal., brq\ 
• "(li r , 

co dJ..ze: 'Por que indio querer t2nto tGrrél.?1 Mns nosso croa 
.., ,. ·t ~ ~ . , . 

nao e r.n.u o g;..~cncle n201 pro 1nd10 o pouco. -Tem nui, to gente 

querendo entrar no. tcrrn dos .:Índios, querendo accbrrr com os 
Índios~· O Governo nÕ.o quer~~ SC'.ber de {ndio, querer jog~r o 
·"' d t d , . d{' .,. d' f' d pano en r'o o. arca an a.gona , pro. a.n 10 1c~ sem no. 2, ••• 

O Pe , Ezeq_uicl ere. nuí, to bom, qucr.í.a o judc.r n613 ~ 8.jud2.r 

colono nco cnt~nr no ;rea. Ciúdnva do pobr0 G do Índio, de 

sua t_?rr2.s i)Or isso f'czcnd.aí.r-o mabon ele? por isso mor-r-eu de 
' 

ba.Las ••• •r 

::Eu nco quer o perder case tGr!~O. <:_U8 nós toi11os, mas +em 
1 , •J , . t . , .,.,, '-'· guom rrru.t.o orr:bo querendo om2r esse. teri~r.c d;0 nos. .t.u 
N d" • • ' • '- t . a nco quor o arurnuz- ess::\ -cerr~-~ nem aunc.rccr osso. erz-a, 

(Eémoel - Stu.·uÍ) 

' J ' ~ I de "' Out.r-o pr ob .one ,~uo preocupo. cs Nr.çccs n J.;; .. :n~s aco o.s 
c ons+cn+os i-::wnsÕes de SURS tel'.'rc-.s por gr2ndGs 5ru-:r)os or.1pre~2: 
rio.is o fnzondeiros, os q_nnis r,mit2.s vozes corrtom com o apoio 

do Govc~no. Esses srupos n2~ lcvom eB conside~nçco oba~ - ~~ 
t d {' , . , ... ,,. . ~ ' :1r os ancu.os j so querem us urr-ui.r o.e SUCTS ·cerras,. 

nvou dizGr 2.qu2l2 bríec:- q_ue tivcmos com o construtor' 
.Andr2.de 'GutierrGz, ·tcn-~211do impedir pra ver se nno deixcsse ' 

construir c.,•n01c-· ESÍhé:.. Porque ele. h·. tro.zer mui to pr-ob.Lenc t 



pra fnmÍli3 4a,gente, que mora perto. Poluiçno da águQ e 

essas coisas ••• E Lubamos ali, mais ou menos uma base de 

dois, três meses. TÓ parado, entende, nno tem verba pro. 
~ , . , 

esse usinn$ pra çssn construç~o. Ta pnr2dn e fo.ço fe t 

que continue parndr, (lUC osqueçcm do umc vez aquilo,~ 
., · t b f '1· .. que nqua.i,o V9.1 · rc:zer em pro. nossa · ama 12.." 

(Lucd.cno Ko.y2bi) 
• 

--~ r . , .L 11Brnnco n'.1o pode peg::x.terr~ do 1nd1.o, nos \,em 
direi to de nant.ar nosso terro.. Se a ;:;ente pego. um pedaço 

de terra do brcinco, ele bot2 pol{cin, bota pistoleiro 
prá matíazr fndio na terra de.Le, Assim t2Jllb~m n6s, nós 1 

nós tru:1béra +em esse direi to de defender nosso terra. 0_!2 
do vamos se brcnco tomar nosso t,3rra? Branco não de teE_ 
ra_pro n~s, pra nosso filho ••• Mns branco v~i entre.ruia, 
VC'.i errbr+ndo o querido vê, . fc,zendeiro jÓ tomou tudo e 
d '(' d ? .. o.i on e vemos crrumcir .••• " 

(Rodrigues -.~:Ieci) 
, • + , - 

1112 dond.o viEJ., brnnco invc.diu tudo ••• Lo. eu nas.:. 
ci, me cr-í.e l , n~o pode os broncos fazer isso com Índio; 
- f , Nao pode l ndio tem· que ficar lc_ mesmo, criar nossos fi 

Lhd.nl . 1' 1· J. 10s, viver o. ••• · 
(Frnncisco - Sakirnp) 

"Nossa terra. t~ invo.didn, nosso. terrn t~ acnbcn- 
, t ·t . , t do ••• Nos em mui o serviço, roçn pro. queimc.r e nos em , 

muito prooliamn por causa do fazendeiro, do colono. Jn 1 

tem r.1c.is de ano que to.mo lutondo por isso, m2s até o.go- 

,, ,. 

ra té: tudo cnrrolc.do. • • u 

('T'··'-~s"' ,.,_ni· o - :...u-~(-- i.;>(... 1\ Ci;:rt~.-1: .rgc.) 

-º~DlFPP. J?RºJlm'!Af>. 

EstrE:.d::-_s 
w ••..• -------~ 

tt •••• Entc.o cu vou f~·.ler do pr-ob.Lemc do estr.J.d.,., que f 

' ·, ' 

eu conheço vfri--:s freas, nenhumc tcrn estre:.do. •. SÓ pic:-:dr:o fei 
to de r:1r:0 de onxrdc , , • Eí.zomos prog:t'< .mr. de astrf'_d.'.c,_ 16. 0;1 Rí.o 

z í.nho prf :cosclv~:;." nossos :rrobL:mc.s~ !:10.s :-_t& hoj.;.: nê:o fez nr; 
J- • fº 1T •• ' pror,ie 1,-.):t'.::Uí1 ,~s coise:s1 f"if'.S r>.:"',o 1zor::a n~.dc .••• v coes -co - 

1 e;.;' '-,:ic."!.L ·- -- l ,., -, · r.r.. ,.... • .,. .. ., • ~ r,, ~...... .,, r• , .... C!OS aao -e-~,.., cemzn 1._.s que ,.,.~ csct: no 1:.1\ 0.1. no mnguom , nc_. !._.ec \. 
rp d , ... ·""'I ' 1 1 \ ';:; t.,-...-, .!. -'- •.••••••. ~,... r. ~":-, -. d . • ' ... 0 -, .. o os S.'.:\1.., _El c~t- ~ n .. o om "'s cr .. 0.-_ .9 n ., e_ .occ .o anvor nc os e r- 
...• - ·::"-i •...• ,_ ,r\ ("\ ."'\..... ...~ - . e- t~·., ... ~ . :. f'" ~- f l~ r- tt .1..0o e -cu .. ~ L-'r -~~o,._ por a.ss o o CJ:U.~ uni :pr,_ _,_z.._, crç, .• 

(Rob,3rto - Cintc.--lrn..·gc..) 

.c.c:.ch.[\ç.s 
Est~ é um p!'.'oblo.:-.:.::. que nt5.ngc nl2;u.1.:1:-.s nrcr'.S dos Oro - 

· 'p ,, \ ,.., -'- · t 1 wa.r:i.. , ucc.~-nov:'.11 onc,c r.ic.rr-3v~nros G ou r os , c ouo e gt.ms 
chaf'cs do postos de F0:·iAI1 dno c-ichaçc p::t?.'O. OS ind.ios, enc;c..- 

n:cnÇ o- os • 

Meios de tr['.J".SõJorto o cor:m;.1ic,1c20 • ••• • • • • • • ,_ • • • • ,.&.:r • ._ • ••• • • • f - • • • ·~.,..:, •• .,,.1 

ttN~s ,recis:.:v~. do c~rro prc. ficc.r no ~,osto~ porc_1\tG 
m~s p:"_Ssc.do, d..: c:.gostop nosso p::.rent..., quebr-ou perna, N8o ti- 
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nba earr-o pra ~jud.2·. A FCTNAI pegou o carro e nno sei C!2 
N , • , • # de colocou. Nf\O tem r-ad í,o ln pro comum.ca problema de ' 

PcÚde~ •• Quando tem cEl!'ro, tn cstrng2do, não tem mec; 
nico. Quando tera carro, nâ'.o tem mot.crd.sbc, E tinha moto 

rista do FUNAI que não queria enrregc.r Índio tPlmbém. ]2â. 
rigiQ,C~rro muito nervosp ••• Quebre. tudo carro de. F{J - 
NAI. •• 1: 

(Itnbiro - Surui) 

"Tem un ehe.fe de posto, ra2cs n;'.o qué fnzê no.da, 

nao qué njudc.r indio~ fiec só nc se.La dele sento.do ri.ê. 
' L ~ , A ; ccndo papal., l~ nao que nem snbe que a gorrte te. sofr~ 

do. Índio chega 1~ na so.l~ de Le ele f'o La ; t tem meu se,;: 
,. 

ví.ço aquí.. na s2.lr., tc,:i meu relo.torio pra m211dCT' pro. 
Br::-.silin' • 

FUN AI nêío nandc mcrccdor-í,a prn ele, então ele1 

fie('; lÓ. cm ccsc e pede c omãdc , f:olcndo que 'tQ. com. fome; - , ,. Tem ro.zno que tn. com f'ome , elo :fie~· pcrr.dc ln. Eu oha- 

mo ele: vamo pro serviço per"'. m~n. ensinar. 1Ah2 eu nô'o 
sei n?.ío,. cu nunca pequei num cnbo do 011..,'í:;~.c1.r:, nem cebo" 

do fo.cô'.o. Meu s'erviço é só e2i1eto.'. 

(Itrbir~ - Su.1"Ui) 

- 28 - · 

OS ÍNjp:OS .]êJÃO_g __ OJ{GAN:I:pND.Q 

\' 
!.I 
1/ 

com a. sigla 

UNIND, dep9is1 

UNI - União 
das Noções In- 

r digeno.s, nas - 

ceu em 1.980, 
umc entidnde' 

de qual, Ail ton 
Krennk folo. 

.! 
1 • 

•, 
com entusiasmo 

nos pnrentGs t 

reunidos em CD: 

conl. 

rv - ( , • • 

"A lJ!II - Unio.o dcs Naçoes Indigcnns, e maí.s forte do 
, ,,.., . , . , 

que qual.quer- crgao do governo, porque e do povo 1nd1geno. mes- 

mo e os membros dn UNI não estGo no prédio da FIJN.AI; Os mcm - 

bros da UNI est;o espalhados no Brnsil inteiro. 11 

Explica que n União dns Nações indÍgenas; a fomn~ que1 

o povo indÍgenc. encontrou para defender seus direitos: rt.A UNI 

só existe se os {ndios que tivcr,em RondÔnin, que tiver em 
. , 

qualquer ouib:-o lugl'.X' souber delo.. Eln existo. so se, quando 1 

GU e ncontrer voc;s, eu discuto com voc~s um plo.no de brigar' 

peln terrn, peln so.Údo, e voc~s topP.Ill, e Q gente sni daqui n]; 
.-1 
'I 
1'' 
/ 
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-k•- '"' • •• E rl. f 1 mn vu.1:rna e pegn um ovino o vai n rns1 ia, e. 2 n com o 

Ministr.J, fclQ. com o Presidente do. RepÚblica •• ~11 

Ailton reforça que n uni;o dos indios. t fund8.Iile~ 
t2.l pc-r'.". o. luto.: 

11Brigc.r sozinho nno prcs tc , Se vaí, um. l.ider aozd 

nno fnlor com o gov9rnndor, caçnr brigc, o governo fica 

vigiando, o.! f'azendcâz-o ficq vigiando·~ Nistq cqueLe 

dia f'Lcr. conhecâdo, Chega uma horri em que. alguém dÓ 
•·., . 

r in- 

um 
tiro nele~ •• Se fic2.rmos:~ntos? se cada um que sabe ur.i. 

puuco rao.is p2sscr·o seu conhecimento pro outro, n~s po 

der'emos forto.leccr GSSG lutá.·l:•1 

FORMAQ.ÃQ D~lSELH . .Q 

A primcir~ Assembléia dos Povos ÍndÍgcnns de RoE 

dÔnin culminou com n fornnçno do Conselho, constitu{do1 
por: 

Ito.bira ( suruí) 
Pio (Cintn-Làrga) 

Roberto· (Cinta~Lcrga) 

Jociquim (Suru{) 

Mc-.rtins ( OrO!-ow~i) 

Indinragn (Surui) 
' Este Conselho tGm n finclid~dG da rcpreséntnr os 

povos indÍgcnas do Bro.sil junto niti Governo é a>sociedn- -·. 
de brnsilc~rb.. 

"Ess o Conselho Indigen2 que foi cricdo aqui, tem 
uma resp9nsabilid~dc nruito gr~nde, e tem que assumir' 

- 3 0.- 

,/ ,. 
l,i 
t 
}' 

ll 
-~ 

~. r: 

Il 
:1 
1, 
·11 
1,'; 
·:. ,, 

mesmo n responsnbilidcde. Nco pode fuzer corpo mole n.3'.o, TGm' 

que fic<'.r com o. ccbeça firma, tem que falar duro com f czende~ 
ró; tem que fn1ru:,.:· duro com governo; Se for preciso, tem que ., 
. . - .. ' 
õonvorsar com'Presidente da Republicn, tem que conversar com t 

Ministro. 11 

(Ailton Krennk) 

Pulando C\indo. da. 1.egitimidr'.de do conse.lho , Ailton o.cr~s 

centou: 

,. 

"Esse Conselho tem aill.toridndc pro. conversar-com Presi 

dente do. RepÚ~licn, com Prcfei to, col'!1 fr.zendeiro· •• ~. Porque vo 

c;s·est?:o defendendo os interesses do povo do vocês~tt 

no Conselho dcquí, de. rogiÕo vÚi ser-muí.bo forte, porque 

aquí, tem peasoo l, novo, que é muito Irrbador, Vni d-r mrd.s forçc. 

prCc lute: dcquí," ..:.. Ailton querendo incentivo.r os pnr-orrbos, 

,. 

li 
li 
i: 
1\ 

~ 
)1 



DOCUMENTO FINAL DA 11· ASSEMBLÉIA 

QQ§._POVQ§,.J..NDÍGENAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Depois de um sério levantamento da realidade; depois 

de terem discutido longamente a respeito de seus proble 

mas, os fudios deixaram registradas suas reinvindicnç·ões 
. ( 

num documento. Ei-lo na J.ntegrn: 

Em Ass~mbléia realizadn nos dins 11-14 de setembro de 
,., . c ' . . .. 

1985, em C~coal - Rondonia, os povos Surui, Cintn-Lo.rgo, 

Oro-Wnri (Pakna-No~o), Gavião, Mequéns, decidirrnn peln CÉ, - ( , . . - nçno de um Conselho Indigenn que tern n pnrticipaçno .. de 

representantes de tpdos os povos indigenns do Estto.do de 

RondÔnin e Norte do Moto Grosso: Nombiqurxa e Cintn-Lnr- 
, 

ga , Esse Conselho estnrn acompanhando os trobo.lhos desen 

volvidos pelos v6rios 6rgnos dos governos Federcl e Estn 
dual, que estcaJçim 1elncionndos eom a sua condição de vida, 

. , , . - n 
sun terrG, snude,' educiçno e_nssistencin em geral. -- ' ' ,,. 

TERRA: 
'. 1 ' 

a pr esença de mo.deilr'eirns, · f'czondcs , -asserrbçmerrbo \ 
'.. ;,. r '\ • t ~ : ,' • : :, \ ', , • 

de colonos, minernr\nras, : seriI}guciro~, ,,no.s ; ar-eas 
. . . ' .' ' I . ' . ' 

ind{genn; ex~m umO: ~ç·~o ~g~nf~-. e ~gr?~&i:\co- 
mo • \ .i " • • ••• \ \ :, . .' ,. ·. \ , 
- instnlaçno de posto de, vigilnncio. nas árens t· C:i.B 

to.-Lnrgc (14 de abril). 
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- abertura de umn pico.do. de 50 m. nos limites do. fazenda 
, r· . 

Cntuvo. com o. nrea SurtU, como medido de seguro.nço. 

urgente retirado. de serrnrins do. m-eo. Mequéns, reten 

ção da mo.deirn jn derruba.do. em benef'Ício dos povos Ma 

ku.t'o.p .e Snlrurap, nlém dn vigilância. nos limites das 

áreas, poro.o. impedir novos invasões enqunnto este· po 

vo se neongoní.zo , 

o.prossnmonto dos tro.bnlhos do. nrea Uru-Weu-Wau-Wo.u. 
- retiro.do. imediato. dos fRzendeiros instalados no. Óreo. 

Cintu-Lnrgn 14 de o.bril. 
' .. 

SAtIDE:· HÓ. urgente necessidade de uma o.vnlinçÜo de todos os 

trabalhos.de so.Úde que v~m sendo realizados no.s segu:in 
' - 

tes áreas : suru{ e Cinto. •.• Lar-ga , 
- estudar instnlnçâ:o de enf'ermnrin é permanência de n_ê. 

sistente de enfcrmngem,em nÚcleos desassistidos da 

área Su.ruÍ do. Linho. 14. 

EDUCAÇÃO: A existôncin de prédio pnra a escola, grupo gemdcn 
e o nbnndono desta infra-estrutura nns rn'.'eo.s com o. 

permnnêncio. de jovens estudantes em Riozinho em COE, 

diçÕes críticas. Exigge umn·mo.ior o.tenção dn pa_-r,.. 
- . . ( 

te dos o.d.ministro.dores, como:o possivel cri 
r ...,. . 

o. possivel crio.ço.o de wno. caso. de estudantes e 

sun equipagem adequado. 
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o. crio.ção de bolsos de estudo paro. os jovepS que 
. . 

Toes garante. o. continuid;de dos estudo~-em ccindiçÕes 

dignO.S. 

, 
nreo.s como: 

mÓquinos; o.través da concentro.çÕ.o prafiss:t<;>n~3:_, pnro. 
,.., . . 

o. recu.pcro.ço.o desses eq_u.ipnmcntas. · 
. ,.- 

Observamos que ·a mcior pr.:rtG dns cxigêncio.s estão· in-- 

· clu:f.dcs no projot? do Polonorocste, tendo~ y~r~o. n~cessnr:in 

~ 
poro. suo. exccuçao. 

' 
--~· 1 - 

lhos quo estão cito.dos neste documento, ossim·como est::rÚ 

levrntcndo C\ s;i. tuo.çno de cortc.s ó.roa.s de estudo·. 
· .. :~:·[ ... ·:·~- - 

PARA. CONSELHO INDÍGENA DO ESTADO DE RONDÔNIA .. --~ .... --.-· 

ITABIRA Surui 

PIO C;i.ntn-Largn 
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l' 
' 
\ !' ~. 
i ROBERTO Cintu-Lnrgn ~ - 
1 
' JOAQUIM Suru.{ 

1 

- 
MARTINS - Oro-Wnri 

t 

\ IDIARAGA Suru.{ l' - 
' 

~RA CONSELHO NACJ;ONAL •.• DA UNIÃO DAS NAÇÕES INDf GEN4§ 

AILTON Krennk 

DILSON Pareci 

Cacoul., 14 de setembro de 1985·. 
1 

l 
l 
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PARTICIPANTES 

Convidadas: 

Ailton - Krennk 
Dilson Pareci 

Rodrigues - Pa.rec~ 

José - Ko.yo.bi 
Lucic.no ~ Kaynbi 

(MG) 
(MT) 
(MT) 
(M'Y) 
(MT) 

- . -~ ..•..... ,q--·- 
i 
t.1 
'!/ 
.. :'1 

1 
J 
i' 
,!) 

Luiz Bnutista - K[tchuo. .· _ (Equo.dor). 

Suru.i --- 
Itnbiro. 
Anine 

Joaquim 

:tdiarag.'.l 

Paulo 

Vilson 

Ipo.tcrn 

Francisco 

Cleuso 

- 36'' ._ 

.. 

Manoel 
Antonio 
Roimundinho 

Samuel ' 

Pcrpora 

Mnrio 

f !, 

--------------- 

Robqrt9 (rl,lknss9~Rio) - Roo~?Velt_ 

·Pio (Pixuvi) - Róósevelt 

Paulo - Aripunnâ'. 

Antonio - Roosevelt 

Machum (Mc.rtim) - RibcirÕ:o 

Arem (Miguel) - Ribeirão . . . . 

Onicl - L~es 

Tucu.rurn Lages 

Cândido So.garo.no. 

Domingos 
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