-------------------------------------·

-

FRO~

Bi 11

FR><

t·n

005561

----------

··----

2251216

,---··

22 Oct. 2001 01:24Pt1 P2

.

---

·-·----

I

c cc.

,... .~

r:J..:;; t)

Nr. 02416
RESUMO""

,,.

ln.formo...

Correspondente
do ·'l'he New York Times•
comenta o poss!vel assassinato do ativista regional
''Ademir Fed'êrícci em Xltalli1ra, Par!, e 1ua·re1açao
~· -c'õlfi denuncias contra exeraçl?S !legar de madeira em
reserva ind1gena.
I

MG. o NThe New York Times• publicou com amplo destaque em
sua edição de hoje, dia 12, extenso artigo de autoria de
Tseu

correspondente, Larry Rother, intitulado ·Amazon
Killing Expases Bitter Conflicts•, em que
~omenta
ae
circunst4n.cias que cercaram a morte do
-ativista
Ademir Federicci, diretor do Movimento para o
Desenvolvimento
da Transamazõnica e o Xingfl., ocorrida em
25 de agosto filtimo, em Alta.mira, Parâ. segundo o autor,
Federicci
foi o sétimo lider trabalhista, religioso ou
ambiental morto na região, desde julho ~ltimo. Teria
recebido ameaças de morte após haver denunciado à Policia
Federal madeireiro da região que fazia extra9ão ilegal de
madeira
em
reeérva
inctl.gena.
De
acordo
com o
correspondente,
as autoridades policiais, em menos de 4S
horas e com base apenas em depoimentos, teriam concluido
a
investigação qualificando a ocorrência como morte
decorrente
de invasão da casa de Federicei por ladrao,
conclusão veementemente contestada·pela esposa da vitilna.
Federicci
teria tanll:>ém denunciado recentemente práticas
de corrupção na SUDAM, antes de sua extin~ão.
2. O autor do artigo com.para a repercussão da morte de
Federicci
com a do assassinato de Chico Mendes, em 1988.
Altamira é qualificada como o maior municipio brasileiro,
que no entanto não disporia de juizes nem de promotores,
Populist s

--,os

quais tendem a solicitar transferência ao receberem a

primeira ameaça
fortes ligações

de morte. As autoridades locais teriam
com o ex-senador Jader Barbalho e ~om
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interesses econômicos da região.
]. O· autor cita
declarações
do
deputado Nelson
Pellegrino, presidente da Comissão de Direitos Humanoa da
Câmara, o qual teria profundas düvidas quanto à versão
oficial para a morte de Federicci. Pellegrino pretenderia
ínstar o Ministério da Justiça a solicitar à Policia
Federal que empreendesse in~estigação •satisfatória" do
caso. o artigo também cita o deputado estadual Josê
Geraldo Torres, do PT, que também teria recebido várias
ameaças de morte, uma das quais de grande madeireiro
· local, em pleno võo comercial, diante dos passageiros.
Segundo o artigo, estaria circulando na região wna lista
com 25 pessoas juradas de morte, todas opositoras do que
o autor qualifica de Mlocal busineas interests•.
4. O referido artigo, que ocupou todo o espaço editorial
da página 3 do ••The New York Times", deverá gerar ampla
repercussão e
possíveis demandas de
informaçõesà
Embaixada. Muito agradeceria receber subsidios que me
habilitem a responder a eventuais questionaJI1entos sobre o
caso.
Conviria saber, especificamente, se a Fo11cia
F&deral tenciona investigar o ocorrido.
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