
Sinal de fumaça
Duzentos índios de onze diferentes tribos bloqueiam a Transamazônica pintados para a guerra
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Índios Apinajés reivindicam 
terras e querem expulsar fazendeiros 

e posseiros de Tocantinópolis

A o  bloquear a BR-260, a Transamazô- 
nica, na quarta-feira passada, duzentos 
índios de onze diferentes tribos nacionais 
conseguiram, pela primeira vez nos últimos 
sessenta anos, que o governo federal come
çasse a discutir, envolto em uma pesada at
mosfera de apreensão, a demarcação dás 
terras dos Apinajés, uma pequena nação 
indígena com pouco menos de seiscentos 
sobreviventes, próxima a Tocantinópo
lis, uma cidade de 40 mil habitantes 
no Extremo Norte de Goiás.

Naquela manhã, enquanto sentavam à 
mesa de negociações em Brasília os minis
tros Danilo Venturini, da pasta extraordiná
ria para Assuntos Fundiários, e Mário An- 
dreazza, do Interior, os indígenas, pintados 
de urucum, jenipapo e pau-de-leite e sem 
seguir a orientação do Penadure (o chefe 
grande) Raoni -  que obteve uma recente vi
tória na demarcação de suas terras no Xingu 
e pretendia aguardar o resultado da reunião 
na capital federal armaram-se de rifles e 
bordunas e se preparam para a guerra con
tra os fazendeiros e posseiros que ocupam a

área de 148,6 mil hectares reivindicada pela 
tribo, “Picareta militar quer acabar com ter
ra de índio”, repetia, agitado, o cacique xa- 
vante Mário Juruna, deputado federal pelo 
PDT do Rio de Janeiro, que foi a Tocanti
nópolis levar sua solidariedade aos Apinajés.

Mas o conflito não aconteceu. Na 
mesma tarde, graças à providencial inter
venção dos representantes da Fundação 
Nacional do índio (Funai), que defende 
a entrega aos Apinajés dos 148,6 mil hecta
res de terra, os índios acabaram recuando e 
desistiram de fazer a picada na chamada 
linha seca, que corta, em linha reta, 30 qui
lômetros de terras ocupadas atualmente 
por fazendeiros e posseiros -  evitando, as
sim, um conflito mais sério.

A questão principal, em Tocantinópolis, 
é a divergência entre a Funai e o Grupo 
Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins 
(GETAT), que pretende entregar um terri
tório aos Apinajés de apenas 85 mil hecta
res. “O GETAT é insensível", afirmou o 
presidente da Funai, Néison Marabuto, na 
terça-feira passada, em Tocantinópolis. Os

63,6 mil hectares que separam a Funai do 
GETAT foram mapeados pelo primeiro 
organismo, em abril do ano passado, em 
convênio com a Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD), O convênio é fruto do con
trato assinado pela Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República (Se- 
plan) e o Banco Mundial (BIRD) para a 
construção da ferrovia que integra o Pro
jeto Carajás -  e prevê um gasto, ao longo 
de dez anos, de 13 milhões de dólares para 
assentar 2.500 índios localizados ao largo da 
zona de influência da estrada de ferro 
Carajás-Itaqui, que levará o minério de 
ferro da serra de Carajás para o porto de 
Itaqui. “Só existem 143 fazendeiros e pos
seiros na área negada pelo GETAT', 
afirma o antropólogo Gilberto Azenha, 35 
anos, que há um ano ocupa a chefia da aju- 
dança autônoma de Araguaína, responsável 
pelas nações Apinajés, Kraos, Carajá e Xe- 
rente, Uma das cláusulas estabelece que as 
comunidades indígenas afetadas, direta ou 
indiretamente, peto seu traçado serão bene
ficiadas pela verba do banco. “A demarca-
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Juruna (de óculos) fala aos índios: culpa ê dos militares

ção dos Apinajés é a primeira iniciativa da 
Funai com recursos do convênio", explica 
Azenha. “Reservamos 400 mil dólares para 
a indenização dos fazendeiros e posseiros.” 

Tocantinópolis é, porém, apenas um mi
crocosmo de uma luta entre fazendeiros e 
posseiros, de um lado, e as tribos indígenas, 
que se estende por todo o Norte do país. A 
exemplo do que já ocorre em Rondônia, 
onde os índios (com cerca de 5 mil hectares 
de terra para cada um deles) são virtual
mente os grandes proprietários de terras, 
devido às demarcações, também na região 
de Tocantinópolis os Apinajés podem deter 
grande parte do território; 246 hectares

para cada membro da tribo, segundo a de
marcação defendida pela Funai. e 141 
hectares, pelo GETAT. Lá, como em ou
tras áreas de conflito no Norte, a Igreja Ca
tólica está, neste momento, dividida, como 
admite o bispo dom Aloísio Hilário de Pi
nho, 51 anos -  dos quais 21 passados em 
Tocantinópolis. Ele está no centro do con
flito e nem sempre sabe exatamente o lado 
que deve defender, o Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), preocupado com a ex- 
terminação das nações indígenas, prega ar
dorosamente a demarcação dos territórios, 
enquanto as Pastorais da Terra estão enga
jadas na luta pelo direito de o posseiro ter

sua própria terra. “A cada novo conflito", 
confidencia, pessimista, dom Aloísio. “não 
vejo solução para qualquer um dos lados”. 
Sem entidades federais que os defendam, 
os posseiros foram os primeiros a deixar, na 
mesma quarta-feira, os territórios reivindica
dos pelos Apinajés, intimidados pelos índios 
pintados para a guerra. “Estou saindo por
que me disseram que os índios vão queimar 
meu barraco”, lamentou José Borges, 46 
anos, que abandonou -  com mulher, 
cunhado e cinco sobrinhos -  seu sítio 
de 5 hectares, a 25 quilômetros de To- 
cantinópolis.

______ P aulo Fona, de Tocantinópolis*

Marabuto: GETAT é insensível
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Cacique Raoni, no helicóptero da Funai: apelo em vão 
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