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TERRITORIOS FEDERAIS 

Impactos sobre os povos indígenas 

A redivisão do Estado do Amazonas está 
novamente cm discussão. Desta vez, pre 
tende-se criar três territórios federais for 

mados por municípios localizados na fronteira. O 
projeto de Decreto Legislativo nº 20/00 propõe a 
criação dos territórios do Alto Rio Negro, Alto 
Solimões e Juruá. Para que sejam efetivamente 
criados, é necessário consultar a população do 
Estado do Amazonas. 

A consulta será feita através de plebiscito, 
caso seja aprovado pelo Congresso Nacional o 
projeto de decreto legislativo. nº 20. 

A criação desses territórios afetará as terras e 
a vida dos povos indígenas. Você está participan 
do da discussão desse assunto? Na sua aldeia ou 

comunidade já houve algum debate, esclarecendo 
sobre as conseqüências para você e seu povo? 

Com esta publicação, a Coiab e Cimi Norte 
1 pretendem contribuir para esclarecer os povos 
indígenas quanto à necessidade de se preparar para 
a discussão e para fazer sua opção caso seja rea 
lizado o plebiscito. 

O envolvimento das aldeias e comunidades é 
importante pois o que está em jogo é o futuro de 
dezenas de povos cujas terras têm sido alvo de 
todo tipo de saques e esbulho por parte de empre 
sas madeireiras e mineradoras, políticos, militares 
e muitos outros que lutam para não demarcar as 
terras e para rever os limites daquelas já demar 
cadas e homologadas. 
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CRIAÇÃO DE TERRITÓRIOS 
FEDERAIS 

Está tramitando na Câmara dos Deputados o 
projeto de Decreto Legislativo nº 20/2000. de autoria 
do senador Jefferson Péres (PDT/AM) - substitutivo 
ao projeto do senador Mozarildo Cavalcante (PPB 
RR) - c~nvocando plebiscito no Estado do 
Amazonas sobre a criação de três Territórios 
Federais: do Alto Rio Negro, Solimões e Juruá. 
Desde o dia 08 de maio passado o projeto encontra 
se na Comissão da Amazônia e Desenvolvimento 
Regional. A deputada Vanessa Grazziotin (PCdoB 
AM), da Comissão da Amazônia e Desenvolvimento 
Regional, foi designada relatora do projeto. 

Antes, o processo passou pela Comissão de 
Finanças e Tributação. tendo sido designado relator 
o deputado Euler Ribeiro (PFL-AM) - um dos 
ardorosos defensores da proposta. tendo sido ele, cm 
1992, o autor de dois projetos de Decreto Legislativo 
criando os territórios do Rio Negro e Solimões. 

O que são territórios federais? 

Territórios Federais são "unidades federativas, 
subordinadas à jurisdição e administração da União, 
e assim constituídas por razões de ordem pública. 

Os territórios. ao contrário dos Estados, não 
têm autonomia administrativa, indicando-se, propri 
amente, dependências administrativas do Governo 
da União, que lhes nomeia os administradores e lhes 
provê os serviços. 

No entanto. os territórios têm representação no 
Congresso Legislativo, para o qual elegem deputa 
dos" 

(Plácido e Silva - Vocabulário Jurídico Vol. IV, 
11 ª edição -1989, ed. Forense). 

Quem está propondo a redivisão 
do Amazonas? 

Inicialmente, foi o senador Mozarildo 
Cavalcante (PFL) de Roraima que apresentou o pro 
jeto de Decreto Legislativo nº 20 de 1999, propondo 
a criação de novos estados. O Senador Jefferson 
Péres, do PDT do Amazonas, apresentou substituti 
vo propondo a realização de plebiscito no 
Amazonas para a criação dos Territórios Federais do 
Rio Negro, Alto Solimões e Juruá. 

Como anda o processo? 

Em janeiro, o projeto foi enviado à Comissão 

( ·riacâo de Tcrritorios Federais - 

de Finanças e Tributação, que em março designou 
como relator o deputado Euler Ribeiro (PFL). Desde o 
dia 08 de maio está na Comissão da Amazônia e 
Desenvolvimento Regional, tendo como relatora a 
deputada federal do Amazonas Vanessa Grazziotin 
(PC do B). 

Quem está discutindo o assunto? 

Em vez de chamar a população, explicar sobre 
as vantagens e desvantagens da criação dos territórios, 
políticos, empresários e comerciantes estão bombarde 
ando a população dos municípios apenas com uma 
versão, a de que isto é muito bom. Comunidades e 
organizações indígenas e ribeirinhas e outros segmen 
tos populares não foram chamados a dar sua opinião. 
Não estão sendo esclarecidos sobre os prejuízos que 
podem causar, principalmente para os povos indíge 
nas. 

No entanto, as principais organizações indígenas 
das regiões onde se propõem criar os territórios, estão 
preocupadas e já manifestaram-se contra a redivisão 
do Estado. 

A quem vai beneficiar a criação 
dos territórios 

Se for aprovada a proposta de redivisão do 
Amazonas, os maiores beneficiários serão juízes, pro 
motores, servidores dos diversos órgãos, políticos e 
outros. Eles serão os primeiros a "se dar bem", pois 
para o funcionamento das novas unidades administra 
tivas será necessário criar Tribunais, sedes governa 
mentais, e muito outros órgãos. 

Por trás de tudo isso, há inúmeros outros inte 
resses. Os maiores interessados são grupos empresari 
ais interessados na exploração madeireira e de 
minérios, bem como dos recursos da floresta (biodi 
versidade). Grande parte desses recursos encontra-se 
em terras indígenas. A exemplo do que fizeram em 
outros ex-territórios, esses grupos usarão de todos os 
artifícios para rever a demarcação das terras. 

Quem vai decidir? 

Para que sejam criados os territórios, deve ser 
realizado um plebiscito. O plebiscito é uma consulta à 
população tal como em uma eleição. Se for aprovado 
pelo Congresso Nacional a realização do plebiscito, o 
Tribunal Regional Eleitoral deverá fazer urna consulta 
(eleição) onde. todos os eleitores do Estado do 
Amazonas deverão dizer se concordam ou não com a 
criação dos territórios. Depois, disso, a Assembléia 
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Lcgislati va do Estado, onde trabalham os deputados 
estaduais. deverá dizer também se concorda ou não. 
Vários debates foram feitos na Assembléia 
Legislativa para discutir o assunto. 

Quais os riscos correm 
os povos indígenas? 

Os autores da proposta cm nenhum momento 
fizeram qualquer menção aos povos indígenas com 
presença marcante cm toda região dos três 
Territórios. Isso revela que a proposta não foi cons 
truída a partir da realidade concreta existente nessas 
áreas. Sua lógica, portanto, é a mesma que tem 

norteado as políticas de desenvolvimento para a região, 
que enxergam a Amazônia como um vazio demográfi 
co e depositária de riquezas naturais infinitas que 
devem ser exploradas cm função dos interesses exter 
nos. As consequências dessa política se refletem na 
pobreza e no abandono do homem do interior, na 
depredação ambiental e na violação dos direitos indí 
genas. 

Caso a proposta seja aprovada os povos indíge 
nas sofrerão os maiores impactos em função do aumen 
to da migração para essas regiões e porque, outra vez, 
vão ser acusados de serem os obstáculos ao "desen 
volvimento" e artifícios vão ser buscados para que 
abdiquem da posse permanente de suas terras. 

Municípios e terras indígenas afetados pela 
criação de territórios federais 

Território do Juruá 

Municípios: Carauari, Itamarati, Eirunepé, Envira, 
lpixuna, Guajará e Juruá. 
Terras indígenas na proposta de território: 
Superfície total: 122.168 Km2 = 
Terras indígenas: 30.577 Km2 = 25,03% 
Terras não indígenas: 91.591 km2 = 74,97%. 
Fome: Funai/Alvl 

Território do Solimões 

Municípios: Alvarães, Amaturá, Atalaia do Norte, 
Benjamin Constam, Tabatinga, São Paulo de 
Olivença, Fonte Boa, Jutaí, Maraã, Japurá e Santo 
Antônio do Içá, Tonantins, Uarini 
Terras indígenas na proposta de território: 
Superfície total: 302.146 Km2 
Terras indígenas: 115.634 Km2 = 38,27% 
Terras não indígenas: 186.511 km2 = 61 ,73%. 
Fonte: Funai/AM 

Território do Rio Negro 

Municípios: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel 
do Rio Negro e Barcelos. 
Terras indígenas na proposta de território: 
Superfície total: 294.599 Km2 = 
Terras indígenas: 150.270 Km2 = 5 l % 
Terras não indígenas: 144.329 km2 = 49%. 
Fonte: Funai/AM 
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Moção contra a criação de territórios 
federais em terras indígenas 

A VII Assembléia Geral da 
Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira - Coiab, realizada 
entre os dias 28 a 31 de maio de 200 i na 
cidade de Santarém I PA. através de seus 
delegados oficiais, cm número de 147, re 
presentantes de 50 povos indígenas de 20 
regiões dos nove estados da Amazônia 
Legal, aprovou por unanimidade a presente 
moção referente a criação dos Territórios 
Federais do Alto Rio Negro, do Solimões e 
do Juruá. que correspondem a interesses 
políticos e escusos e incidem diretamente 
sobre grande parcela de diversas terras indí 
genas. ameaçando seriamente a integridade 
territorial. o patrimônio natural e a sobre 
vivência sociocultural dos povos indígenas 
que nelas habitam. 

A Vil Assembléia Geral da Coiab 
Manifesta-se perante o Congresso Nacional, 
o Governo Federal e a opinião pública total 
mente contrária a criação destes territórios 
federais por entender que não contribuirão 
para o desenvolvimento da população 
regional nem dos povos indígenas, benefi 
ciando apenas interesses de alguns grupos 
políticos e segmentos econômicos 
poderosos. 

Santarém, 31 de maio de 2001 

Euclides Pereira - Macuxi 
Coordenador da Coiab 

Agnelo Temrité Wadzatsé - Xavante 
Secretário Geral da Coiab 

Moção Aprovada na III Conferência 
Nacional de Saúde Indígena 

Realizada em Luziãnia, GO, de 14 a 18 de 
maio de 2001 

Nós, os participantes da III Conferência 
Nacional de Saúde Indígena, realizada em 
Luziânia/GO, repudiamos o projeto de 
divisão do Estado do Amazonas em ter 
ritórios por ser apenas mais um projeto onde 
os beneficiados são políticos em fim de car 
reira e por não constituir mais do que um 
balcão de emprego com fins eleitoreiros." 

O que dizem os líderes e 
organizações indígenas? 

O temor pela violação dos direitos constitucionais e a 
falta de garantia quanto à integridade de suas terras são as prin 
cipais razões manifestadas por lideranças e organizações indí 
genas contra a criação de territórios no Estado do Amazonas. 

Alto Rio Negro - A Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro - FOIRN está estimulando suas orga 
nivaçõcs de base a discutir o assunto. Em Taracuá, a 
Associação das Comunidades Indígenas de Taracuá, Rios 
Uaupés e Tiquié - J\CITRUT já se posicionou sobre o assunto. 
"Nós queremos investimentos nos programas de desenvolvi 
mento sustentável e repudiamos a criação de territórios", dis 
seram os indígenas do Distrito de Taracuá, município de São 
Gabriel da Cachoeira, cm documento aprovado após a XI 
Assembléia Geral Eletiva da Acitrut. 

Alto Solimões - As lideranças dos Ticuna se mobilizam 
entre as comunidades para alertar o povo sobre os riscos da 
divisão do Amazonas. "Para nós vai trazer mais miséria, prin 
cipalmente porque a nossa terra Evare I fica perto de Tabatinga 
e da fronteira", alerta o coordenador do Conselho Geral da 
Tribo Ticuna - CGTT, Nino Fernandes. "Tem muito Ticuna que 
não sabe do risco que estamos correndo", diz ele. O CGTI está 
elaborando documento com o posicionamento dos conselheiros 
adotado na reunião realizada em junho. 

Vale do Javarí - A Coordenação do Conselho Indígena 
do Yale do Javari - Civaja é contrária, porque os indígenas não 
estão sendo chamados a participar de discussões. Também que 
a criação dos territórios não garante a integridade da terra, pois 
há muitos grupos interessados cm se criar mecanismos para se 
apossar das terras indígenas. segundo observa o Marubo 
Heriberto da Silva Vargas, Marubo, aldeia Maronau, membro 
da coordenação. 
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