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□  O POPULAR

Começa na quarta demarcação da terra Apinajé
A nação Apinajé, que nos últim os 

cinco anos entrou num processo de 
crescimento populacional, conta 
hoje com 180 crianças que a se cum
prir a orientação de seu parente, o 
cacique Raoni, Txucarramãe, não se 
unirão a brancos e reconquistarão 
suas origens culturais. Pacíficos, em 
muito descaracterizados peta in- 
fluênc ia  do b ranco, os A p ina jé  
com eçam  a reaver seu te r r itó r io  
quarta -fe ira , com  a dem arcação 
oficial do governo,

Soa parte dos 148 mil e 600 hec
tares reivindicados pelos Aplnaié 
está no município de Tocantinópolls. 
é de 540 m il hectares a área do 
município que possui uma estrutura 
agrária semelhante a de quase todos 
os daquela região: multa terra em 
mãos de poucos. O mapa de Tocan- 
tinópolis assemelha-se ao desenho 
de uma borboleta de asas abertas. A 
rodovia Belém-Brasília cortou a bor
boleta ao meio e a asa leste ficou 
ligada aos municípios de Aragualnae 
Babaçuiândla. Na outra asa passa a 
rodovia Transamazónlca e é nela que 
está inciuido o território pretentfído 
peios indios. Os proprietários de 
terra e os lideres políticos argumen
tam que ó esta parte que produz ri
quezas para o município. A asa Leste 
investe nas sedes dos outros mu
nicípios, que lhes são mais próxi
mos. O chefe da Ajudâncla da Funai, 
em Araguaina, Gilberto Azanha, no 
entanto, diz que a produção quase 
que se lim ita ao babaçu.

GUERRA LENTA 
Já não são mais apenas rumores a 

noticia de que o Governo Federal 
fixará a área Apinajé em 130 mil hec
tares. Amanhã, caso se confirme as 
previsões, sa irão decreto e esta área 
deve ser aceita pelos Índios, mesmo 
porque nela estão incluídas as três 
aldeias Apinajé, a principal reivin
dicação deles. Oa brancos, estes vão 
reagir, mas não com aquele Impeto 
do dia 24 de janeiro ú ltim o, quando 
m ais de 50 deles arm aram -se de 
revólveres e espingardas e quiseram 
um enfrentamento com o povo in 
dígena. O tiro  disparado peio ve
reador José Bonifácio, do PDS, o in
flamado lider dos proprietários de 
terra, contra o sofdado Gerson Leite, 
fez, parte da população disposta a 
reagir com v io lênc ia , recuar. A 
ocupação da cidade pelos policiais 
militares os assustou. Poderá ser 
uma "guerra lenta” como previu o 
vereador Evandro Guimarães, recém- 
talaito p res iden te  da Câmara de 
Tocantinópo!i3, “ um exterminio 
gradativo dos Apinajé’ ’.

SOLIDARIEDADE 
Após 60 anos de espera e um en

sa io  de dem arcação ém 1Q78, os 
Apinajé decidiram delim itar a área 
reivindicada por conta própria e com 
a ajuda de outras nações indígenas, 
todos liderados pelo cacique Raonl, 
o grande líder. Vieram indios do Par
que Nacional do Xingu e de outras 
reservas. Vieram os Trumai, Xerente, 
Xavante, Kraô, Caipaô, Canela, 
Carajá, Guarani, Terena, Khenha- 
karoree Txucarramãe. *

O clima em Tocantinópolls atingiu 
nos últim os 15 dias, temperaturas 
nunca antes aicançadas. Os indios 
em assembléias constantes, queren
do demarcar a área pretendida e can
sados de esperar uma decisão o fi
cial. Os proprietários de terra e II- 

. dares po lít icos esperandO: Ia m b è m  a  . 
mesma decisão e os posse iros , 
temerosos de um confronto armado, 
deixando suas casas, alguns apenas 
para dormir, outros até que as cotsaS 
se acalmem e uns poucos de fin iti
vamente.

DlARlO DA CRISE 
24 de janeiro - Com os dois (ados - 

brancos e indios - cansados de es
perar uma definição do governo fe
derai cerca de 50 homens ocupando 
carros particulares e dois caminhões 
da Prefeitura salram em direção ao 
loca l onde os A p ina jé  faziam  as 
picadas. Furiosos, exaltados e ar
mados eles queriam oenfrentamento 
que só não aconteceu devido á ação 
da Policia M ilitar. Mesmo assim, três 
dos Indios que saiam das picadas 
tiveram que fug ir sob o disparo das 
armas dos brancos.

26 de janeiro • Uma reunião na 
cidade de Tocantinópolls decidiu que 
seria formada uma comissão para Ir 
até Brasília defendera proposta de 85 
mil hectares para a reserva indígena. 
Comandou esta reunião, o Secretário 
de Segurança Pública, José Freire, 
que ouviu das lideranças locais o 
chamamento para um novo movi
mento armado. Freire, considerado 
na cidade como a “últimaesperança" 
alertou a população branca para o 
perigo de uma guerra, quando os que 
querem guerrear não estão suficien
temente preparados e se compro
meteu a gestionar para que a propos
ta dos não-lndlos fosse aprovada. O 
Secretário terminou a reunião dizen
do que “ o povo unido jamais será 
vencido".

28 de janetro - Enquanto em To- 
cantinôpolis brancos e índios es
peravam peia reunião do dia 31, em 
Brasília e Goiânia havia uma troca de 
acusações entre o secretário José 
Freire e o presidente da Funai, Nél- 
son Marabuto. De Brasília, Marabuto 
acusava Freire de estar “ insuflando 
os proprietários de terras e os pos
seiros” contra os Indios e pedia ao 
governador fris  Rezende, a sua 
Imediata retirada da área 6 de cá, o 
S ecretário  de Segurança P úb lica  
acusava o presidente da Funai de 
"falso nacionalista”  e lembrava dele, 
na época em que, como delegado da 
Policia Federal, prendera o prêmio 
Nobelda Paz, Adolfo Esquivei.

1o de fevereiro - Após saber que a 
esperada reunião do d ia  31 não 
chegara a qualquer definição, os 
Apinaié decidiram dar mais um prazo 
ao Governo, confiantes de que a visita 
do presidente da Funai á Aldeia São 
José poderia levar a novos enten
dimentos. Mas a paciência já era 
pouca e já ficava d ifíc il para o ser- 
tanfsta Cláudio Romero e o cacique 
Raoni controlar os Indios. Romero 
àquela altura já diziaque qualquer In
cidente dali pordianteseriade Inteira 
responsabilidade de Brasília.

3 de fevereiro - Neste dia a cidade 
de Tocantinópolls parecia estar sob 
estado de s itio . O incidente previsto 
por Romero aconteceu por volta oo 
m e io -d ia , quando do is  p o iic ia is  
militares do Serviço de Informação 
escoltaram um motorista da Funai 
que levara uma camioneta para abas
tecer no primeiro postodaentradada 
cidade. O vereador José Bonifácio 
beb ia no bar ao lado d o posto e ao ver 
a camioneta lembrou a seus ocupan
tes que eles estavam proibidos de 
en tra r na c idade. Depois d isso , 
Bonifácio atirou, ferindo um dos sol
dados. Os policiais militares que es
tavam no acampamento próximo á 
cidade para impedir um confronto In- 
dio-branco percorreram quase todas 
as ruas de Tocantinópolls à procura 
de Bonifácio, Invadiram casas e as
sustaram a população branca.

Os guerreiros reunidos discutem seus problemas. Com o próximo fim da crise, prometem festa

4 de fevere iro  - Mas fo i na ma
drugada de domingo para segunda- 
feira que o clima esteve próximo de 
uma explosão. Mais de 60 Indios 
foram até ao; acampamento, após 
serem Informados do tiro  disparado 
pelo vereador. A final, Bonifácioéum  
dos que os Indios disseram querer 
comer os miolos e fazer da cabeça 
uma cula. A ira dos indios unlu-se à 
revolta dos policiais m ilitares e, jun 
tos, eles ameaçaram invadirá ctaade 
para procurar José Bonifácio Gomes. 
Os ofic ia is PM que comandavam sar
gentos, cabose soldadose os lideres 
indígenas juntocom  os antropólogos 
que estavam na aidela conseguiram 
d is s u a d ir os revo ltosos . Nélson 
M arabuto chega á c idade acom 
panhado de dois representantes do 
Getat que não concordam em ir até a 
A tdela São José. Jun to  a e les, o 
cacique Juruna , que aconselha seu 
parente. Raoni a voltar com as pi- 
cadas éacüsa o Getat de “ picareta” 
sem deixar de soltar algumas farpas 
contra a Funai.

,' 6 de fevereiro - Caracterizados para 
a guerra, os indios, após saber que a 
reunião do Grupo interministeriai 
mais uma vez protelou sua definição 
b loquearam  a rodovia Transam a- 
zónica. Eles tomaram esta decisãoá 
revelia dos caciques e dos antro
pólogos que deixaram a aldeia no 
inicio do dia para conversar com os 
oficiais da PM no acampamento. Em 
telefonema ao presidente da Funai, o 
sertanista Cláudio Romero desa

bafou: "Não consigo mais controlá- 
los” . Raoni, um líder equilibrado, 
tam bém perdera a paciência . Os . 
guerreiros armados de rifles, bor- 
dunas, e arco e flecha diziam só sair 
dali quando o decreto fosse assinado 
ou senão para reiniciar as picadas.

7 de fevereiro • Os Indios retomam 
as picadas de onde haviam parado no 
dia 24 de janeiro. Na rodovia que dá 
acesso ao loca i onde os In d ios  
trabalham, foi montada uma barreira 
de policiais militares a fim  de evitar 
que grupos de brancos armados ten
tassem um confronto, um carro da 
Prefeitura que não acatou o sinal da 
barreira teve um de seus pneus fu
rados a tiro. O inqldentefol legocon- 
tornado. Na cidade, os fazendeiros e 
vereadores reúnem-se e ameaçam 
reagir.

8 de fevereiro • O presidente da
Funai, N élson M arabuto, vo lta  a 
Tocantinópolls, convence os índiosa ' 
paralisarem as picadas e leva con
sigo sete caciques - entre eles Raonl - 
■para Brasília a fim  de aguardara as-; 
sinatura do. decreto estabelecendo; 
em 130 mil hectares a reserva A pi-; 
najé. O presidente  da Câmara 
Municipal de Tocantinópolls, Evan-- 
dro Guimarães, afirma que caso seja.' 
esta a definição do Governo vai re
correr ao Supremo Tribunal Federal: 
levando em con ta  que em 1978 a 1 
Funai teria se habilitado a demarcar' 
85 mil hectares. Oa indios aceitam - 
os 130 mil hectares, 18 mil a menos 
do que pretendiam. «

“ Por que a população de Tocan- 
tinópolis, de uma hora para outra, iria 
voltar-se contra os indios?” , pergunta 
o prefeito do município, José Sabóia 
de Souza Lima, em entrevista á im
prensa, ao dar sua versão dos fatos 
que trouxeram aquela área do Norte 
de Goiás ao noticiário nacional. “ É 
preciso que se diga que Tocan- 
tinópolis è uma cidade com mais de 
150 anos, e os indios lá chegaram por 
volta de 1918, e por todo esse tempo 
houve convivência pacífica entre ín
dios e brancos", afirma o Prefeito.

O problema em Tocantinópolis, 
conta José Sabóia, "e semelhante a 
um nó com corda de aço e ponta es
condida” . Ele apònta a raiz de tudo, 
uma "aliança polttico-administrativa 
e econômica” . O Prefeito &  esteve 
na Redação de O POPULAR’ acompa
nhado pelos advogados Urias Rodri
gues de Morais, Armando Queiroz 
Santos e José Renard de Melo Perei
ra,, todos eles naturais de Tocan- 
tihópolis.

A ENTREVISTA
Pergunta- Seu município, ultima

mente, .tem sido manchete de jornais 
e de televisão, ao que se sabe, pelo 
fato de haver um conflito entre indios 
•  brancos em razão destes estarem 
invadindo as terras da reserva 
Indígena. Qual a versão que o senhor 
tem a dar dos fatos

JOSÉ SABÓIA - Á imprensa desavi- 
sada ou de maneira inconsciente, ao 
que parece tem ouvido e publicado, 
apenas uma versão dos fatos, o que 
cabe agora, por imposição da verda
de, corrigir-se . Os brancos, como di
zem ou a população da cidade, jamais • 
Invadiu a reserva indígena ou a terr£ 
dos Indios, como tem sido-fioticado. - 
E preciso que se diga que' Tocan- 
tlnopoiis^é uma cidade com mais de 
150 anos e os Indios lá chegaram por 
volta de 1.918, e por todo esse tempo 
houve convivência pacifica entre ín
dios e brancos, e ausência de inci
dentes. Agora, somos nós a pergun
tar: por que de uma hora para outra a 
população iria voltar-se contra os ín
dios?

Pergunta - Mas a Imprensa nSo tem 
se referido sobre a população da c i
dade e, sim sobre posseiros e grilei
ros que estariam cometendo essa In
vasão, provocando a Ira dos Indios 
Apinajé. Como o senhor explica Isso?

JOSÉ SABOlA - O povo , de Goiás 
sabe que a região do Bico do Papa
gaio, realmente é uma região confla
grada entre posseiros e antigos e os 
adquirentes de posses de terra cha
mados de “ grileiros” . Graças a Deus, 
porém, isso não acontece entre a po
pulação de Tocantinópolis e os in
dios Apinajé, A verdade é que esses 
Indios, ao longo de todo o tempo, dis
puseram de' uma área de terreno pou
co maior do que 5.000 hectares de ter
reno e, ao que se sabe, em tempo al
gum teriam reclamado acerca ao ta
manho da área que atualmente lhes é 
reservada. Agora fala-se em 148.000 
hectares de terreno, o que daria basi
camente 30.000 alqueires goianos, 
um verdadeiro território, a reserva 
Indígena assim pretendida.

Pergunta • Quantos Indios existem 
para se utilizarem dessa área?

JOSÉ SABÓIA - Essa é uma boa per
gunta. Em Tocantinópolis, a aldeia 
dçs Apinajé tem pouco mais de 400 
indígenas. Trinta mil alqueires, goia
nos de terreno daria para cada índio 
cerca de 75 alqueires, também goia
nos. Se compararmos com a mini- 
reforma agrária que o Governo pre
tendeu promover com o Usucapião • 
Especial veremos que estaria haven
do um tratamento muito díspar em re
lação a posseiros, já que, para cada 
um a lei permitiu apenas'25 hectares, 
ou 5 alqueires mais ou menos. Para 
os indios, a média de 75 alqueires, ou 
mais ou menos 400hectares, seria per 
capita o que, exciúindo velhos que 
não mais trabalham, mulheres e crian
ças, certamente iria transformar os 
Indios quase em que em latifun
diários, já que os Apinajé não são da
dos âo trato de lavoura.

Pergunta • Mas e as armas, o clima 
da cidade e as centenas ou milhares 
de homens que já tentaram invadir a 
aldeia para atacar os Indios? A im
prensa mostrou isso e certamente 
não seria a população a Investir sobre 
os indios, senao aquelas pessoas que 
tèm Interesses contrariados com o au
mento da reserva indígena. O que há 
de verdade?

JOSE SABOlA - Vocè me dá a opor
tunidade de fazer uma explicação sa
lutar. A cidade realmente está num 
clima de grande expectativa e tensão, 
mas não há absolutamente nenhum 
movimento armado a ser deflagrado. 
Agora, quem está envolvido pelo cli
ma existente não são posseiros ou 
grileiros , como se tem noticado, mas 
a própria população da cidade como 
o comerciante, empregado do 
comércio e da pequena indústria, o 
funcionário público, o profissional li
beral, o autônomo, enfim todos os ha
bitantes de Tocantinópolis, não por
que tenham terras por onde os Api
najé querem demarcar á sua reserva, 
mas por que, e isso é o mais grave, 
caso sejam demarcados os 148.000 
hectares ou 30.000 alqueires de terre
no, irão desaparecer nada menos que 
três cidades com grande prejuízo pa
ra outra, ou seja, certamente acaba- 
r&o Tocantinópolis, Araguatins, ita-

Sa bóia àponta raiz
quatihs, além de‘ isolar, completa
mente o Município de Nazaré, decre
tando, certamente o seu fim.

Agora, somos nós a perguntar: será 
racional, justo, lógico, ou democráti
co, destruir três óidades, praticamért- • 
te, com uma população de aproxima
dos 120.000 pessoas, para assegurar 
uma espécie de latifúndio a pouco 
mais de 400 indígenas? Em nòme de 
que?

Pergunta - Prefeito, mas os indios 
são minorias desprotegidas, esqueci
das, principalmente, nos últimos 20 
anos. Agora, como com toda a socie
dade, eles teriam que , .  ser redes- 
cobertos e reconhecidos. O senhor 
não vê o problema assim?

JOSÉ SABÓIA - O direito à vida com 
dignidade dos silvícolas, como de 
qualquer outra minoria, deve consti
tu ir preocupação primeira de qual
quer administrador, responsável, 
num  r e g i m e  d e m o c r á t i c o ,  
Sobretudo porque a democra
cia não deve ser o regime exclusiva
mente da maioria, mas, e, sobretudo, 
o regime de garantia da sobrevivência 
com participação e voz de todas as 
camadas sociais, minorias no meio. 
Nós, em Tocantinópolis, em momen
to algum fomos contra, nem autorida
des nem a população, à demarcação 
de uma reserva indígena que 'atenda 
aos interesses de sua gente. O que 
nós desafiamos a quem quer què se
ja, é que prove que seja racional, seja 
justificável, ou que não seja fruto de 
interesses estranhos a demarcação 
de úm verdadeiro território para os 
Indios que certamente irá ficar Inex
plorado, sem qualquer finalidade, na 
forma e na essência um latifúndio por 
qu&toielmenteim produíivo, enquaiv* 
to essa medida resultará na erradi
cação de três cidades e isolamento 
completo de uma outra, justamente 
numa região em que mais do que nun
ca se faz necessário amparar famílias 
através do GETAT.
■ Pergunta - O senhor aludiu a inte
resses estranhos. Ao que parece, so
mente os indios estão pleiteando sua 
reserva. Quem mais poderia estar in* - 
teressado no conflito?

JOSÉ SAGÕIA - O problema em To
cantinópolis, envolvendo os indíge
nas, é semelhante a um nó com corda 
de aço e ponta escondida. Estamos 

vendo e é bastante d ific il desatar, 
porque essa corda, ao que tudo indi
ca e na conformidade dos co
mentários e boatos fluentes, consti
tuindo interesses estranhos, mas de- 
tectáveis, é fruto de uma aliança 
polltico-administrativa e econômica. 
Para que você tenha uma idéia , To
cantinópolis foi invadida por cerca de 
500 indígenas, f  da Bahia, Pernambu
co, Maranhão, Mato Grosso, outras 
regiões de Goiás e até do Xingu, co
mo a imprensa falada, escrita e televi- 
sada já mostrou fastidiosamente até, 
comos txucarramãe liderados pelo-' 
Cacique Raoni. Agora, eu perguntaria 
a você: quem esta fornecendo os re
cursos para pagamento de transporte 
e alimentação dos índios e oferecen
do toda a sorte de apoio logístico a 
eles, para permanecerem tanto tem- 
po na região, a não ser alguém que ti
vesse grandes interesses na ques
tão? Quem forneceu tanta arma para 
os indigenas, inclusive de calibre au
tomático? Será que se pode acreditar 
que apenas por solidariedade alguém 
só agora, faria isso, depois de decor
rido tanto tempo?

Pergunta - Gostaríamos que fosse 
mais explicito e declinasse, caso sai
ba, ou suponha, de onde viriam ou 
vêm esses interesses?

JOSÉ SABÓIA - Meu caro repórter, 
todos esses índios estão sendo 
transportados em caminhões da Ciá. 
Vale do Rio Doce,segundo se apurou. 
Funcionários da mesma companhia, 
acompanhado os da Funai e dizendo* 
se em convênio, petos comentários 
que se sabe estão pagando todas as 
despesas de alimentação, transporte, 
frequentemente estão descendo 
aviões do tipo helicóptero na aldeia e 
se concentrando ali um sem-número 
de pessoas, e, certamente, de graça 
isso não está ocorrendo. Como a Fu
nai é um órgão do Governo e a Cia. 
Vale do Rio Doce, uma estatal, o di
nheiro não está saindo ou não sairia 
do bolso de particulares, mas certa
mente do consumidor, para amparar 
esses interesses.

Pergunta - O senhor já Identificou, 
possivelmente, as origens dos inte
resses. O senhor poderia identificar, 
precisamente que interesses seriam 
esses a aliar a FUNAI à Cia. Vale do 
Rio Doce?

JOSÉ SABOlA - - Nós sabemos que 
a região está compreendida dentroda 
província, ou o que se chama de Ter
ritório dos Carajás. Parte da explo
ração desse Projeto é financiada, 
com recursos do Banco Mundial e es
te exige, numa das cláusulas do con
trato, que estejam solucionados to
dos os conflitos envolvendo terras 
na região, seja com posseiros seja 
com stivicotas. Por outro lado, existe 
uma ação, embora atualmente sus
pensa, nos gabinetes do Ministério 
de Minas e Energia no sentido de 
conseguir do Governo a autorização 
para a exploração de minérios nas 
áreas indígenas. A Ciai Vale do Rio 
Doce, ao que tudo indica, estando por 
detrás de tudo Isso. certamente pre

tende fazer o que na gíria se diz "ma
tar dois coelhos com uma cajadada 
só", ou seja, resolver o que possa en
tender ser um conflito com os indios •. 
e receber pacificamente os recursos 
de financiamento e, ainda, se utilizar 
da ingenuidade dos silvícolas, ganhàr 
a sua simpatia e usá-la, mais tarde, 
para convencê-los, em outras locali
dades, inclusive, a aceitar que ela 
faça a exploração de minérios em 
suas reservas. Na verdade.isso, como 
se vê, tem um sabor de jogada de lon
go alcance.-

Pergunta - E os empregos que a Cia, 
criaria na região?

JOSÉ SABOlA - Se algum emprego 
viesse a ser criado, na região, em de
corrência disso, certamente não seria 
para a população,que seria escorraça
da, mas, e apenas, para alguns técni
cos que cèrtamente viriam de fora, 
pois, o que se tem notícia recente e 
isso é verdade, é da investida da Cia 
Valé do Rio Doce em pretender meca
nizar Serra Pelada, onde estão milha
res de garimpeiros, jogá-los para fora 
e se apoderar das riquezas que exis
tem ali, não se importando nem um 
pouco com a sorte de milhares de ho
mens que mourejam em busca de me
lhoras dias.

Pergunta • £ os interesses potiticos, 
onde estariam focalizados?

JOSÉ SABOlA - Ora nós sabemos, 
que a Funai tem um presidente 
recém-nomeado em substituição a 
Jurandir da Fonseca. Como integran
te do staff dó atual governo sabe e le , 
tão bem quanto nos, que não teria 
chances políticas de-continuar. Daí 
porque, se ele agir de formá á anga
riar a simpatia dos;indigenas como 
“ bonzioiio” ,: pòóè/ta transformar isso 

- em apoio e, cònséqüènterrieríte ém ■ 
fator de pressão para continuar à 
frente do órgão. Sem dúvida, numa jo
gada política que comporta multo ris
co, mas também encerra alguma pos
sibilidade de êxito para ele. Creio que 
isso seria a explicação lógica de tan
ta intransigência da parte da.Funai, 
em confronto com o GETAT e o Con
selho de Segurança Nacional.

Pergunta - Como nasceram esses 
incidentes, já que o senhor tenta In
terpretar todas as circunstâncias que 
envolvem o caso. O senhor poderia 
fazê-lo?
JOSÉ SABÓIA • Tudo começou quan
do, há pouco mais de um ano, apare
ceram como que por encanto, no mu
nicípio e na aldeia, umas mis
sionárias americanas, ao que parece, 
alimentando nos indios, a pretexto de 
ajudá-los, a idéia de demarcar uma 
grande extensão de terras que seria, 
então esses 148.000 hectares de ter
reno, mandando-os, sob orientação, 
inclusive, tantar a fundação de uma 
subaldeia no Município de Aragua
tins, local conhecido como Cocali- 
nho, para até ali estender seus pre
tensos dominios. A partir de então, o 
problema surgiu e a Funai e a Vale do 
Rio Doce, pelo que se sabe, passa
ram a intervir, ultimamente, de forma 
ostensiva, gerando toda essa si
tuação.

Pergunta - O senhor poderia nos 
dar uma idèía da extensão da área a 
ser atingida pela demarcação dos li
mites indigenas e que o senhor con
sidera como prejudicial à cidade?

JOSÉ SABÓIA ■ Para que.você te-, 
nha uma idéia, até o aeroporto, nos 
arredores de Tocantinópolis, ficaria 
compreendido pelos iimites pretendi
dos pelos dirigentes da Funai como 
reserva indígena. E, para que fique 
mais ciente ainda, somos capazes de 
afirmar, com certeza quase que abso
luta, que essa exigência não è e nem 
parte dos Apinajé, posto que, nas ma-, 
nifestações nesse sentido veiculadas 
pela imprensa, em seus diversos 
niveis, só se tem noticia dela pelos 
inúmeros caciques que se encontram 
na aldeia dos Apinajé, e não por eles 
mesmos. Isso induz ao raciocínio de 
que essa exigência de demarcação de 
uma área, injustificada sob todos os 
aspectos para a região, é fruto des
ses interesses estranhos e, sobretu
do, de indios de fora. insuflados por 
pessoas que procuraram e procuram 
subverter a ordem e o ambiente na al
deia e na Cidade em Tocantinópolis.

Pergunta • Como è que se cons
titu i uma reserva indígena, o que ê ne
cessário para isso, como se proces
sa e por que está dando tanta confu
são?

JOSE SABÓIA - É bom que se di
ga, de' já, que o decreto que tra tado 
estabelecimento e da demarcação da 
reserva dos silvícolas, é o oe n° 
88,118, de 23 de fevereiro de 1.983, e 
estabelece dentre outras coisas que 
a demarcação das terras indígenas 
deverá se seguir a um levantamento 
feito pela Funai cujos trabalhos, uma 
vez concluídos, deverão ser remeti
dos aos ministérios do Interior e Ex
traordinário de Assuntos Fundiários 
que, assim, criarão um Grupo de Tra
balho para avaliação e propositurade 
sugestões para a delimitação da re
serva, recomendando, textualmente, 
aqueie diploma normativo, que esse 
grupo deve ser integrado, também, 
por representantes do Estado- 
membro, bem como do município, on
de se localize o terreno, e que, assim, 
se atenda ao consenso histórico da 
região, a situação anterior e atual, a 
existência de melhoramentos, obras, 
povoados e outros, ha localidade, In

dubitavelmente com a sábia prudên
cia no sentido de preservar a harmo
nia da área da reserva e evitar o conf li- 
to..Só depois disso as conclusões de
verão ser remetidas á Presidência da 
República para que, com base nelas, 
baixe-se o decreto, em definitivo, 
criando a área da reserva.

Pergunta - E lã não está aconte
cendo isso? Não se procura harmoni
zar o Interesse dos interesses dos 
indígenas?

JOSÉ SABÓIA • Não. A própria Fu
nai, em 1.978, . realizou os levanta
mentos primários na região, por de
terminação do Generaí Ismart de Oli
veira e concluiu, primeiramente, que 
46.000 hectares de terras seriam sufi
cientes para constituir a reserva dos 
indios. Posteriormente houve um au
mento para 85.000 hectares. Esses le
vantamentos já constam do relatório 
enviado pela Funai aos ministérios 
envolvidos, ou. seja, Interior e de As- 
suotos Fundiários, embora não te
nham sido concluídos os trabalhos 
para envio à Presidência da Repúbli
ca e o conseqüente estabelecimento 
da reserva.

Agora, sem nenhuma explicação ou 
justificativa plausível a Funai quer 
proceder a um novo aumento desses 
lim ites, por sua conta, para 148.000 
hectares de terreno, passando por ci
ma do que antes fizera o órgão e, com 
isso, liquidar com três ou quatro cida
des, desrespeitar o consenso 
histórico da região, criando tumulto e 
a balbúrdia, como já fói enfatizado. O 
povo de Tocantinópolis está tenso, 
sem: dúvida, emborapermaneça; or- 

, deirò. Ó povo, repito, aceita a demàr- 
cação até dòs 85.000 hectares, mas, 
certamente, teremos problemas se 
■tentarem décidir peta demarcação de 
área superior a essa extensão e nin
guém será capaz de prever as conse-

■ quências que poderiám advir dessa 
imprudência.

Pergunta ? Mas um vereador e fa
zendeiro da régiãó, contrariando o

3ue o sr. tenta explicar, acaba de 
esférir um tiro  num policiai, como 

resultado da situação tensa, e não foi 
o indlo que o provocou. Consta 
também que essè vereador de Tócan- 
tlnópolls, que é do PDS, está cons
tantemente incitando a população a 
reagir. Como o sr. explica isso?

JOSÉ SABÓIA ■ Mais uma vez os 
fatos são deturpados e não saem pa
ra o público, dentro de sua verdadeira 
dimensão de realidade. Na verdade e, 
lementavelmente, houve disparos, es
tamos informados disso. Temos a co
mentar que o vereador José Bo
nifácio não é nosso correligionário 
politico, razão por que, talvez, não te
nha feito nenhum contato conosco a 
esse respeito, mas a versão que te
mos dos fatos vem de pessoas insus
peitas e que lá estão. O que ocorreu é 
que funcionários da Funai teriam che
gado a um posto de gasolina, á entra
da da cidade, naquele domingo, onde 
se encontravam várias outras pes
soas, inclusive o vereador e, a partir 
daí, duas versões são correntes. Uns 
dizem que os chegantes da Funai de
sejavam, mesmonb domingo, abaste
cer seu veiculo e mais uns tambores 
de combustível, de onde nascera uma 
discussão pela recusa do funcionário 
do posto e a conseqüente interven
ção do vereador Bonifácio.

Os funcionários da Funai estariam 
acompanhados de policiais, à paisa
na, que, intervindo 'na discussão, 
diante do clima ali reinante, de parte 
a parte, isso resultou no acirramento 
e um deles acabara por desferir dis
paros rio vereador,que também esta
va armado e respondeu também, in- 
continenti, atirando.

A outra versão é a de que o verea
dor os teria provocado, quando da pa
rada no posto, dali surgindo a discus
são, a intervenção do policial no en- 
trevero è, no auge da discussão, esse 
policial, perdendo o controle, dispara 
no vereador, e este respondendo ao 
fogo. Ã imprensa teria omitido esse 
detalhe que, impõe-se seja considera
do para a análise fria do ocorrido, de 
toda sorte lamentável: Do que se sa
be. no momento dos fatos a polícia 
não estava fardada.

Na verdadé, o que se pode depreen
der é que, realmente, houve uma para
da aii no" posto da parte dos fun
cionários da Funai e de policiais que, 
segundo se sabe, os protegiam, à pai
sana. O motivo certo só depois se sa
berá com clareza. Naquele posto 
também existe: um bar, onde no do
mingo, algumas pessoas bebiam. Por 
outro, lado, certamente, tudo deve ter 
começado, ao.que se infere, a partir 
da parada do pessoal da Funai e que 
fica pára determinar se para tentativa 
de abastecimento do veiculo ou para 
que os seus ocupantes também to 
massem alguma bebida.

Pergunta • O vereador é tido co
mo insuflador mas, na sua conce
pção, não o é?

JOSÉ SABÓIA - Na verdade, ovè: 
reádor Bonifácio é um tanto exaltado, 
isso não se nega. É um homem de 
grande coragem, o que, às vezes, po
de fescambarem precipitação. Mas a 
ele temos de fazer justiça pelas po
sições cora josas que tom ou, 
excluindo-se esse fato, bem como pe
la contribuição que também deu no 
encaminhamento da questão que ho
je envolve Tocantinópolis, várias ve
zes distorcidos alguns fatos. Não é

verdade que ele seja fazendeiro, pos
seiro ou grileiro. Ele è funcionário 
público. Ele é parte da população, e 
nós tememos que esta venha a reagir 
com ou sem ele, não por suas terras 
estarem sendo invadidas, pois, como 
já se disse, ninguém invade as terras 
dos Apinajé. O clima é de tensão e a 
reação poderá vir, da população intei
ra e, se, viesse, não seria de alguns 
elementos, como ê fácil de constatar.
E sè a Cidade vier a desaparecer, 
com a tomada das terras do Mu
nicípio, injustificadamente, pela Fu
nai e a colaboração, ao que se infor
ma, da Cia. Vale do Rio Doce, e não 
propriamente pelos índios como di
zem, eles que talvez não tenham nem 
noção do tamanho da terra em ques
tão. Apenas para ilustrar, eta é maior 
que o Município de Goiânia, onde vi
vem e trabalham aproximadamente 
um milhão de habitantes. Os índios, 
no caso, pou co mais óç 400, ao iodo.

Pergunta - Então não existe re
serva indígena em Tocantinópolis, 
nem terra certa a demarcar?

JOSÉ SABÓIA - Não existe, e a po
pulação está tensa e na iminência de 
reagir, é exatamente porque os indios 
são, aò que parece, insuflados pela 
Fúnai e a Vale do Rio Doce. Estão pre^ 
tendendo estabelecer limites sem 
qualquer base legal. Ora, é inad
missível que se demarque terras sem 
nenhum critério técnico ou de racio
nalidade, procurando amparar os dois 
lados da questão, e não apenas um. 
No País existem leis que disciplinam 
a questão, e um órgão do próprio go
verno, a Funai, está ignorando os pre
ceitos do.Decreto Federal 88.118, e is
so é sandice. , ■

TX^íitfflô lfóV l^iarnáó^d izer estranho 
que a Funai e a Vale do Rio Docé ao 
que sé informa, que nunca antes se 
lembraram da região, agora a visitem, 
neia permaneçam, custeiem despe
sas com recursos até então inex
plicáveis, quem sabe até do contri
buinte brasileiro, e não procurem ou
vir a Cidade, os povoados, o povo, 
analisar o consenso histórico da re
gião e outros pormenores legais ne
cessários à análise de técnicos no 
problema, e que para lá não mandou 
ultimamente. As duas partes,indioe 
população, reserva indígena e cida
des, têm de ser preservadas, sob pe
na da iminência de um conflito de 
difícil contabilidade, pelas propor
ções do momento.

Pergunta - O que o senhor teria a 
acrescentar mais a respeito da ques
tão?

JOSE SABÓIA - Eu queria dizer 
que a Funai foi consultada a respeito 
da conveniência de retirar os * 
indígenas de outras aldeias e outros 
Estados para fora da área, e disse não 
ter condições de fazê-lo. E quero con
fessar a estranheza diante dos fatos. 
Ora, a Funai,é a tutela legal dos ín
dios, sua guardiã e vigia. Còmo é que 
não pode tirá-los da região, hoje e 
diante de toda a sua vigilância e pro
teção ou falta disso permitiu que eles 
se deslocassem para lá? A quem con
fiou o transporte deles? Quem pagou 
as despesas de índios, vindos inclusi
ve do Xingu? Isso é exagero de inte
resses ou falta de zelo?

Vamos incentivar, sugerir e tentar 
convencer os parlamentares goianos, 
diante da verdade dos fatos, a cria
rem uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito para'que possam ser res
pondidas questões como essas e, as
sim, se possa estabelecer responsa
bilidades e a extensão de partici
pação em atos e fatos até agora ape
nas vislumbrados, mas sem uma res
posta concreta. E preciso que isso fi
que claro e se possa inclusive estabe
lecer a responsabilidade de pessoas 
pela ocorrência de uma possivel onda 
de violência e chacina na região, en
tre brancos e índios.

Não podemos nos om itir nesse mo
mento, inclusive as autoridades que, 
sem paixão, tenham uma visão 
realistlca do problema, para que os 
nossos filhos amanhã ou as gerações 
futuras não venham reconhecer em 
nós um atestado de incompetência, 
falta de capacidade de diálogo. Seria 
uma página negra na história de uma 
cidade ordeira e pacata como Tocan- 
tinópotis.

Essa entrevista, nós a agradecemos 
por ela ter um sentido de alerta ás au
toridades e um chamamento à verda
de desapaixonada dos fatos. Confia
mos nas autoridades isentas, na sua 
ação, no seu bom senso em resolvera 
questão, longe de quaisquer outros 
ingredientes, inclusive o temor de en
volvimento na questão. Povo e 
indígenas esperam uma solução, mas 
de forma a assegurar interesses que 
não podem ter outro matiz que não a 
lógica, a razão, a história, o momento 
e os direitos de cada uma das partes 
envolvidas.

É um apelo sentido. Convidamos as 
autoridades, todas as que tenham 
uma parcela de competência adminis
trativa, nesse sentido. Não queremos 
que uma decisão venha de ser proferi
da após a ocorrência de uma catás
trofe, em que podem ser ceifadas vi
das preciosas. Forá as razões subal
ternas e acima e sob justiça, os inte
resses do povo de uma região que po
deria desaparecer sem isso.


