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Cronologia dos acontecimentos 

---------------------------------------------------------~------~-------------------- 
DATA ACONTECIMENTOS 

------------------------------------------------------------------------------------- 
27/01/88 Viagem aos Estados Unidos, à convite dá Universidade da Flórida, 

do antropólogo Darrel Posey e dos índios Paulinho P.aiakã Kaiapó 
e nibe-I Kaiapô, com autorização da Funai. 

28 a 31/01/88 Participam do Simpósio na Universidade da FlÓrida, em Miami~ so 
bre "Manejo Adequado de Florestas Tropicais11• 

'·'"' 

01 a 08/02/88 são convidados por um dos participantes do Simpósio sobre "Flo 
restas Tropicais" a se.apresentarem em Washington aos membros 
do Congres·so dos Estados Unidos, a diretores do Banco Mundial, 
dirigentes do Departamento de Estado e Departamento do Tesouro 
do governo norte-americano e ao líder do Partido Democrata para 
assuntos ambientais e conversarem sobre empréstimos da constru 
c;ão de hidrelétricas no rio Xingu, Pará. 

11/02/88 Chegada ao Brasil do antropólogo e dos Índios. 

início de marco/88 O Cel. Nascimento. do CSN, encaminha a Romeu Tuma dossiê de not! 
cias veiculadas na imprensa sobre viagem aos Estados Unidos, pa 
ra apurar se houve alguma possível transgressão penal por parte 
de. Darrel Posey, Paulinho Eai'ákã Kaiapó e Kube-I I<aiapó. 

marc;o/88 
_.,,,,., ,. -- - 
Depoimento de Kube-T Kaiapo, Paulinho Pa í.aka Kaiapo e Darrel Po 
sey, na Delegacia de Ordem Política e Social. 

12/05/88 Conclusão do Relatório e abertura do Inquérito Policial. 

10/06/88 A polícia federal conclui inquérito e o encaminha ã Justiça· Fe 
deral. 

03/08/88 Juiz Federal recebe o inquérito e o encaminha à Procuradoria Ge 
ral da República para formalização da denúncia. 

26/08/88 Depoimento de PaulinhoY3iakã Kaiapó e Darrel Posey ao Juiz da 
3s Vara da Justiça Federal, Iran Velasco Nascimento. 

14/10/88 Data marcada para o depoimento de Kube-I Kaiapó. _O.juiz federal 
Iran Velasco do Nascimento se recusa a ouvi-lo em trajes ind{ge 
nas, impedindo o depoimento. · .. _:_ - 

17/10/88 O·advogado José Carlos Castro pede a transferência do processo 
da··Justiça de Belém para a do Distrito Federal, alegando _qu~ o 
fato oc.orreu em Washington, fora do âmbito do Estado. · · · .. , 
Na mesma data, pede suspeição do juiz Iran Velasco Nascimento 
que, segundo Dr. José Carlos Castro, deu demonstração de racis 
mo, ao não pe rmf t ir a entrada de Kube-1, com trajes indígenas-; 
em prédios públicos. 

. ' ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Autorização da Funai para viagem aos Estados Unidos dos índios 

Paulinho Pa~ã Kaiapó e Kube-I Kaiapó 

(JB, 08/02/88) . "Caiapós levam sua luta a Washington11 (sic} 

(JB, 25/08/88) 111ndios Caiapós sob ameaça de serem expulsos 

do país" (sic) 

(O Globo, 27/08/88) "Advogado quer índio em lei apropriadan 

(New York Times, 14/10/88) "Dams vs. lndians: TheBattleCalls 

for War Paint" 

(JB, 15/10/88) "Juiz se recusa a ouvir cacique de calção eco 
car" 

(Diário do Grande ABC, 18/10/88) "Juiz será denunciado porra 

cismo a índios" 

(OESP, 18/10/88) "Processo de Índios pode ir para o DF" 

(JB, 18/10/88) "Juiz de Bel~m i acusado de racismo" 

(Isto É/Senhor, 19/10/88) "índios brasileiros, cidadãos de um 
pais estrangeiro" 

(JB, 20/10/~8) _"Juiz de Belim replica corn·processo contra o 

advogado de caiapó" (sic) 

{O Globo, 22/10/88) 11Pedido ao TFR fim de ação contra índios" 



Com a prescn te, au to r Lz amo e os Índ1os 

•.. 
M.1N1ntR10 oo· 1menio11 
PlJNDAÇÃO ,NACIOMAl DO INDJO 
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AL:IANÇJ\ PJ\HJ\ PílESEl1VJ\ÇJ\O DO 'l'ROPICO UMIDO~ 
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P re z ado Senhor, 

Nllü PAIAKAN e KUBEN-1 KAII\PÓ, a p ar t í c Lpa r-em do SlmpÓsio par a 
• I" ~ • • ' 

I I 1 ,.i 
de norestas tropicais, a ser realizado no periodo de 27 a 31 do cor-·11 :! ·. ', 

1,' 
1·1:rd e mês, na Uníversldade da FlÓrida-Mio.mi, conforme conv 1 to i d '1: env a o:i:~,: . 

. i f; ~ ~ ..· . ., . 
. '.,1··:',j 

, r! ;. ', 1 
Esclarecemos ainda que, os referidos indio~' }i':: 

, ' · 1 é, S ~ , 1 1 

acompanhados do Sr. DAHHEL POSEY, pesquisador do Museu Ernllio 1 ·;1':: 

po1· 'e s s a Al Lanç a .• 

Na certeza da atenção e colaboração ue 

Cocldi/CNPQ. 

aproveitemo& para renovar nossos protost~os de re~peito e . . t~ 
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c,~iapós 
"7t Üoberto Garcia 

~~~~~~~í._.o_lT<'~•~P~º-ª_d_e_n_te~~~~~~ ,. 
l - WASHINGTON -- Dois índios caia 
: pós brasileiros, Paiacâ e Cubcí, passaram 
1 a última semana na capital americana 
[ pedindo ao Congresso, ao Departamento 
1 do Tesouro e ao Banco Mundial que não 
; financiem a construção de usinas elétricas 
;· na Amazónia, que destroem os nativos, a 
: flora e a fauna da região. 
i O principai objetivo da viagem dos 
1 
dois índios foi lutar contra dois projetos 

: hidrelétricos no rio Xingu que, segundo 
; eles, poderiam representar o fim da 
cultura Jos ca.após e outros 10 grupos 

· indígenas. Tran-se das represas de Baba 
. quera e Cararaó, projetadas para gerar 
17 mil megawatts de eletricidade e inun 
dar entre 4,5 e 7 ,5 mil quilómetros qua 
drados no Estado de Mato Grosso. Se 
forem. executados, esses projetos cria- 

1 riam o maior lago já feito pelo homem no 
: planeta. A inundação destruiria parte do 
Parque Nacion 1! do Xingue outras reser 

, V3S mdígcnas ,~ atrairia a imigração de 
. brancos e a urbanização das florestas. 

Paiacá e Ci beí impressionaram espe 
cialmente técmcos do Departamento .do 
Tesouro e os representantes dos Estados 
Unidos, Alemanha, Inglaterra e Holanda 
na diretoria do Banco Mundial, com sua 
descrição comovente dos desastres que 
tmijeto~ de de-envolvimento do governo 
brasileiro ~~m causando para a vida e a 
cultura tios índíos da Amazônia. 

Os dois índios foram recebidos no 
Tesouro na mesma sala de conferências 
usadas para encontros das autoridades 
desse Ministéno americano com e minis 
tro da Fazenda do Brasil ou o presidente 
do Banco Central. 

- Eles são muito mais convincentes 
que os ministros que têm passado por • 
aqui - comentou um funcionário arueri- 
cano. · 

Os dois índios afirmaram, que os 
projetos de de-envolvimento destroem a 
floresta, aíastam a caça e poluem os rios 
onde vivem os peixes que têm ser-ido 
como alimento para gerações sucessivas 
de nativos da região. · 

- - Os riidios ficam assustados quan 
do vêem as ági.as dos rios scndorepresa- 

• t • _)_ • 

ram. Correm para outros lugares e são 
presos pelo branco, que maltrata e mata 
- disse Cubcíurn cacique de Gorotire, 
uma região do Baixo Xingu, no Estado 
do Parâ. 

Quando Gerhard Boehmer, diretor 
executivo da Alemanha no Banco Mun 
dial, perguntou aos dois caíapós se o 
advento da democracia não tinha melho 
rado o tratamento dispensado pelo gover 
no brasileiro aos indígenas, Paiacá res 
pondeu que "até piorou", Disse que a 
Constituinte vai restringir ainda mais os 
direitos limitados de que os indígenas 
gozam atualmente, visto que só passarão 
a ser garantidos os índios não 
aculturados. . 

- Os deputados pensam que ficar 
igual braneo é melhor para índio - 
reclamo~ _o caiapó em seu português 
caracterisnco. 

Desinformação - Segundo 
Cubei, os índios nunca são informados 
dos planos do governo que afetam suas 
terras, nem têm oportunidade de se ma 
nifestar a respeito deles. O deputado 
John Porter, um republicano do estado 
de Illionois, ficou comovido ao saber que 
a represa de Balbina tinha forçado o 
deslocamento dos índios vaimiri-atroari, 
cujo número baixou de mil, em 1975, 
para menos de 400 atualmente. Cubeí 
disse ao deputado que brancos aflrmaram 
que eram proprietários da área para onde 
esses índios foram deslocados - e isso 
fez com que munes fugissem e fossem. 
massacrados centenas de outros. A mes 
ma coisa teria acontecido com os índios· 
paracanã quando a represa de Tucuruí foi 
construída. 

- Índio sempre é enganado - disse 
Cubeí. 

Depois de ouvir o relato dos dois · BRASÍLIA - O Conselho de Scgu- 
índios, o senador Daniel Inoyc prometeu rança Nacional (CSN) vai iniciar' até o fim 
que iria se esforçar para convencer seus deste mês um trabalho de recenseamento 
colegas a introduzir várias restrições nas e localização da população indígena iano- 
verbas que o governo americano concede mãmi, no Território de Roraima, _com 
ao Banco Mundial. Os Estados Unidos vistas à demarcação da área onde, em 
são o maior contribuinte de recursos para ~go.sto, oco.rreu. violento conflito entre 
aquele banco que, por sua vez, é o maior índios e gamnpcrros, com quatro mortos 
financiador de projetos de desenvolvi- - . (três ianornâmis e um garimpeiro). se- 
mente do Brasil. As verbas só poderiam gundo dados oficiais da Polícia Federal. 
ser usadas para projetos na Amazónia se 
o governo criar alternativas aceitáveis 
~~ra a~ populações indígenas afetados, 

levam sua luta Washington 
L. Brígido 

a 

CSN cuida do . " . caso ranomarm 

A informação foi dada ontem, em 
Brasília, pelo governador de Roraima , 
nPnr>rriL.d,•.hrlo!l.!<1 P.,""\hPrtí'\ h'."!~in nni\ 

manteve encontros, na última sexta-feira, 
com o ministro <lo Interior, João Alves, e 
membros do CSN. Acredita Klein que, 
com a demarcação, a área ianomâmi 
possa ser preservada de toda forma de 
exploração mineral. 

Apesar de expulsos da área após ·o 
conflito do ano passado, os garimpeiros 
começaram a voltar e hoje estima-se que 
existam na área de 10 mil a 20 mil deles: 
procedentes de várias partes do país .:..:.: 
inclusive de Serra Pelada e, segundo s~ 
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lndios caiapós sob ameaça 
de serem expulsos do país 

' 

t 
t 
l 

l. 
l 
l 

SÃO PAULO - Dois índios da Aldeia 
Kaiapó, do Xingu - Paulinho Paiakan e 
Kube-1- estão sendo ameaçados de expulsão 
do Brasil por causa de um processo aberto na 
Justiça Federal de Belém, no Pará. com base 
na Lei de Estrangeiros. Em janeiro deste ano, 
segundo contou ontem Paulinho Paiakan, os 
dois estiveram nos Estados Unidos. acornpa 
nhados pelo antropólogo americano Darrel 
Addilson Posey, pedindo a líderes do Cohgres 
so norte-americano e a diretores do Banco 
Mundial a não concessão ao governo brasileiro 
de empréstimos destinados à construção de 
hidrelétricas· na região do Xingu. 

Com essa atitude, segundo a Polícia Fede· 
ral no Pará, os dois infringiram o Artigo 107 da 
Lei dos Estrangeiros, que impede qualquer 
estrangeiro admitido no país de se manifestar 
- direta ou indiretamente - sobre os negó 
cios públicos do país. "O problema, entretan 
to, é que os índios são, sem dúvida nenhuma, a 
raça mais brasileira do país". espanta-se o 
advogado Luis Eduardo Grcenhalah, contra- 

. tado para defender Paiakan e Kube-L Com 

base neste argumento, Greenhalgh tentará 
obter um habeas corpus para os dois índios 
amanhã, quando irâ a Belém acompanhar o 
primeiro depoimento dos acusados na 3ª Vara 
da Justiça Federal ~aquele Estado. 

"Em toda a minha carreira de advogado 
nunca vi uma aberração tão grande", disse 
Guido Silveira, professor-titular de Direito· 
Internacional da Universidade de São Paulo. 
Na USP M 18 anos, Silveira desconhece 
qualquer caso em que um brasileiro nato - 
como são os índios - tenha sido indiciado ou 
processado com base na Lei de Estrangeiros. 
"Não faz sentido algum e não entendo como a 
acusação pôde ser aceita pela Justiça Federal", 
observou º. professor. 

- O índio Paiakan, de 35 anos - mais da 
metade deles dedicados à caça e à pesca na 
região do baixo Xingo, onde se localiza sua 
aldeia-, está tão perplexo quanto os advoga 
dos. Bastante assustado, perguntava-se ontem 
para onde deverá ir caso seja considerado 
culpado e sua expulsão determinada. 

BELÉM - Paiacã e Cubu foram enqua 
drados também no artigo ~9 do Código Penal e 
podem pegar de um a três anos de prisão, por 
intromissão em assuntos de interesse nacional, 
segundo inquérito aberto pela Polícia Federal. 
a pedido dí1 ministro da Justiça, raulo Bros 
sard, e a própria denüncra formulada pelo 
Ministério Público. no caso a Procuradona-: 
Regiona! da República. 

O cientista norte-americano Darrel Posev. 
que há 11 anos atua no museu paraense Em11io 

. Goeldi, junto a wnwniJ..1Jes mdigenas caia 
pós. e que serviu de inrérpre:e para os índios 
nas duas ocasiões, foi enquadrado no artigo 

·.:107 combinado com o 125. [tem 11 da L':': dos 

Pena pode ser de 3 anos 
imiscuir-se em questões políticas e negócios 
públicos. · 

O inquérito foi abetto em.meados de maio 
e no dia 6 de agosto o procurador-Regional da 
República, Paulo Melra, apresentou a denún 
rb. areitando o mr.,rr.-0 encuadramento da 
Policia Federal. O iul~;ento dos três ainda 
não tem data marcada, mas o advogado José 
Carlos Castro disse que éfacil 0)mprovar que 
Darrel Posey apenas smiu de intérprete aos 
dois caciques. Paiacã ,e Cubu disseram que 
denunciaram apenas a ;imre~ça de inundação 
de uma area habitada JPOf seu povo: com a 
formação do lago da ;ndrelétnca do Xingu, 
com 2.400 quilómetros .qidaradns. Castro dis 
se também que todas as provas contra os 
índios e o pesquisador são insustentáveis. 

· Estrangeiros. Ele pode. alem de pegar pnsão 
de um a três anos, ser expulso do pai). por 
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:Advogado· quer índio 
. em lei apropriada 
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BELÉM - O antropólogo américa 
no Darrel Posey e o índio da tribo 
caíapõ Paulinho Paíacan, prestaram 

·-t ontem depoimento na 1• Vara da 
Justiça Federal do Pará. Junto com 
o índio Caubé, eles são acusados de 
terem obtido com diretores do Banco 

· Mundial; em Washington, em janeí 
. ro, a suspensão do financiamento 
· que a instituição daria ao Gover 
no brasileiro para a construção do 
complexo hidrelétrico do Xingu, Os 
trés foram enquadrados na Lei 6.815 
do Estatuto do Estrangeiro, que pre 
vê pena de. três anos de detenção e 

. expulsão do País. O advogado José 
Carlos Castro vai pedir reavaliação 

· para os índios que, garante ele, deve· 
. fiam ser enquadrados no Estatuto do 
Indio, 
Paulinho Paiacan confessou ter ido 

até Washington tentar impedir o fi 
: nancíamento, mas disse não saber 

que esse comportamento era consí 
.derado crime por lei. O antropólogo 
- que trabalha na Amazônia em 
pesquisa de impacto ambiental - ex. 
plicou que participara, junto com os 
índios, de 'um seminário sobre "Ma· 
nejo adequado de florestas tropicais" 
em Miami. 
Após o evento - onde os índios 

mostraram suas preocupações com ~ 
desmatamento, poluição de nose 
afirmaram temer o impacto da cons 
trução do complexo -, eles estive 
ram com executivos do Banco, em 
Washington. Segundo ó antropólogo, 
os diretores já haviam decidido pela 
suspensão do financiamento: 
Paulinho será submetido a um 

exame que avaliará seu grau de 
aeulturamento. O outro índio - que 
atualmente participa de uma caçada 
no Xingu - deporá posteriormente. 
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. YDfuns vs. Iiidisne: The Battie 'Calls for War Peint ·, ·.-:.-~· . . ,' . . :.... : .. -~- ·: ·. . . ' ' ... _·;. :<-- ·:_ _. . . . ·. ·, .. ' . : - .. 

. · By ~A RLIS_E SIMONS 

. · Thc Nf'w .YVrk T)JTle;, i!afli'$Ç_s1mons 

Cbief Totoí o( the Kalapé lndians .of Brazíl's Ani~~n re 
. gicn, and: his wiíe, Pa-in-Kro, They are. ange.red over 
prósecutíon of their sonKube-í, left,' anotherIndian and an: 
American under a law that àpplies only toforeigners. 

Spedalto.'rtnr~e:w York.Tunes 
GOROT!RE, BrazW- For much o( 

>his lifo asa Kaiapó Indíun chief; Totoí 
;: has seen his trtbésmen srruggle with 
iwh1tes. chase ou{Jumberméri; arguo 
: wi1h gold diggers and even kill tarm 
ers wlio mvaded thcirJands. BU\.l(le 

.· larcstprotsent is confounding for him 
'and:rhpchiefs of neighbôring Arnazon 
iv!llages; ·.·.· ·. . ·. 
a,.: Two Kalapó, mie oi them hís son, 

. , are biüng proseeured under a la w .l.ha t 
. applles only to toreígners: a stutute ·. 
é.that bars alicns from interfcring in . · 
::,.Brazil's domesuc affairs. · .· 
.. · .•·1t cannot be;.'_Totoi saíd, "Indíans 
fare Br:izi)ians .. -':-:-·. the first. Brilzil 
\:lans,." he added, süting upright and 
,,.angry on his. !ront porch iri the [uH· 

.. , rega lia oi his otüce, White t'cinhérs; 
1 'bíue arrnbands, a necktace or monkey 
\teeth and black stripos of gcnípap 
:'· paint across hís chest, · • 
.. . "Jndians can travei and say what 
,· ·they wartt," hc saio, now Iaunchíng 
rinto afulldefense of the two.Kaíapô 

; i-.;.,. Kube-í. his son, and Paiakán. Irom. 
;:noarby. Aukrc - . who visilcd the 
iWorldBank in Washíng!<)II tn Febru 
'·; ary, Thcre, quite rightly, Tutuí said, 
·',thcy com p laínod of thedest ructlon oí 

· · C:C.the forest, pollut\onof rlvers, bmlding 
· o( dams and dísregard . for Indían 

. rights. Jn August, the Govcrnmcnt 
, . prcssed · cha rgés, againstthe lndia ns 
aüer first indícting an American an 
thropologist who accornpanied thern . 

. , : · Thc federal police, who ordored thc . · cuse_d on the penalty: violation of Lhe tests by envíronmental groups ln 
{prnsccutmn, h~ve reíuscd to ,com- foFeigners' statute may lead to onc to Brazíl . and the : Uníted _States. Toe 
;. ment ?~th.c case, But thc la_~ye: fo~ three years mpnson or expulsion groups also argue thar dams, built . 
·, the Kaiapó ànd others- ~ttnbutc the fwmB_razll. . ·· . · . · with forcign loans, have.forced.re- · 
.,.move t,o_ the Goy~r~,1r1ent sJ:iehcf that · "Indians come undcr lndian iaws," moval of.Indlàn trfbes that have sub- 

;the I<_a1apo vístt ·,l)~s co~p!tcated · sa!d Pororiot, thr., · Go:otire police sequenrly broken up because of .dis, 
. .. Braz1ha11. loan ,negottat_11ms ~llh Jhe chícf, arrrvmg, shotgun jn hand, from , placcment and dísease, . . . . . 

Wllrld ~ª~~- A ~50~.~llhonJo,iq for a lon!( day's hunt, "Kubc-í and At the World Bánk, a spokesman 
,. thc e lectrící ty sector , l~ng a wa_Hlng Pa lakan were bom here, Toe Govern- sai d the bank 's .demands for changes 
:·,<1p_proval, would . permn Braz1] to .. ;,. rnent cannot take them away." Like . wilhin Ur11zíl's :n~Hicient electrícity 
~;b~Jld two vast new da.111s ºi:1 tli7 ::ingu · · oth~rs: here ·.· he .·· insisted that. the · 'sector, nót ihe Kaiapõ visit, had i'teld 
t,,~11,er that wouldaücct Kalapô l •• nds. Kaiapo _would also deJend parrell .up approval.ofthe requested $500 mil- 
i'· . Charges Are R,idiculed . . . Posey, a . 41.-year-old anthropologist lion Joan. · .. · . .· ..• ·.. . · •··. 
!/-. .Thé unusual chargesagamst tfie ln- frorn Kentucky who has worked · Amld . such /lebiite, ~ai;1kán,. 35 

. ·• dians have provoked ridicule.in news- . arnong thern for !l years., : years old, : now<l,mng ;~n .. Belém. 
:, papers and . among ,,Jawyers who · ~·· De.sp1te_.,the a1r of deüance, Chitf seemecial,most nisigned,. ·.There.are 
.argue that this is a "legal anomaly" 0 300 · .• Toto1.was.noncthf'less worricd, "Why too. many.,.rowerful forces . at work 

· 'yttÍalcannotprocéed; .. · . ..· .:· .·.. . . . . .. . . are H1osq whttep..>ople,with bowls on againstthy,liidiartpeople.'' he.sald, 
)'' .. ln ooroure à remate bfüff in a . . . ·1tt.CNe1ú<i,~i;,,~,1on.1<,l98• -,theil heads <1ct:ng .igidnst my.son?" . .\{ube-í, )7;·s~erried tu dro.w_:r.ew 

· \.bend of the Fr~sco Ríver.. lhe case .• ·. Indians from ·•:Gorotir:e ,plan .a he demanded. "Hc: has killed no 00!!, strength from lhe súppoi'tof his peo- 
,y.,.h~s, bec~pe .an.·occasion.· for.· deep show:ofstr.engthln.E!êiénftoday.. he h~s-not·,stoll!Jl. behas.taken no, ple:;"/'.Tht>.\Gov~rnrnent . .rs m~d be- 
:.,,etnbal .soltda nry among the e lose to · · ··· · · .. · ·· · · body s.lánd. He,oruy told the truth.": cause )llt'-·Went .áproad '.to talk about 

,, (9,000 Kaiapó. The ,! ribc is preparing . . . .. . . . .••. ·. ·Totoí was inteirupt~ by his Wife. . the Xi ngü dallls/'. !i_e said, sur:.ouJ\ded 
?,an ~n_cr,,riünoli sho,w of stj-~ng[h • for .·r<!àclllegin~. .·:. >',, :.· .• · < .·.··· Pa-ín-Km, · now Taising he.r V?ice)11 . ,by half adozenKampó mcn, . bu.t the, \}he i:lay, OG t. 14iy;hen Kube-1. must ap· , .. · A'rmght, ülthe·men's honse a large 'f urv. '.' We are· proud ofKube'1 !/ • she ·· Gllvernment · never · .. wanted. · ~o·. ta lk 
-:.: pe;i'r iq,court iO Bdém, a large.city at . , open hut ,in lhf' middle.ofthê\1.illáge, shÕuicd.)'hen,. straighteiling herself about til!'! d;üris to us." : . . .. · .. 
/,t_he,iJ.lpUth, o('th.e Arríl\zpn ·River;· ·: 'füe.· st,ind against the -Go,v~inrnent sherecalled :catmty·thàt when sh~ .Toréetimes,hesàid;.Kaiapú chiefs 
·i Plàn,icall for severalhundred v,;arri' · domíÚâted 1he deba1e .. ''TÍie whites.. \.Vas :a young grei her village ·was had tra'!'elc.d to. BrasíHa, the capital. 
' .. ors fron, <;óroill'e anel :f dó,en .(lthcr ~2nilot. ~ei ;;w~v "'Hh :-tlli,:'' oni? midcd'bv<th~ K:i~. whó kHliod.hr,r to t,rv to discuss the d,ims with o!ii 

-, ;: Ka·iapó vill:i~es lo accompany hini 011 . speaker 'sai<Í.]L. v,as,.ag,·ccLI that a11• :famíiy; :·site . W'.<B :abducted .'an(l . clais)n charge c,f lndiau,affau:s. i,:açh 
• :, the ]5-hour iourncy and dance and · the· men on Lhe lrlp \\iould wc-ar wàr. orought .here ·to l1c .raised., :But· her :tfme they had found the offlces. ·$ur 
:,;_:,protcst QutSide thc court. · .· .• ··. · · paint(llld take ihch· wea·pons.- · · rela tives, she sàim.. still.!ive in.far,ofí rounded by po!iccmcn,. ·. . · . . . 
,f, . For days, messagés llirv.e . been. ·. . in this separa te world;: il lias been lúuatire. •; Even they. know about Recently, thc. qover.nment . a11- · 
(shooling _back and ·f-0rth: over the ·. ·diffícu!t to unders(and the petceplion Kube;i, ;1nd they'lfiH.i:ome to he!p/º no11nced that.c.or:Slructfon. qf pne o! 
,,.radio linkartiong ihé villa·ges.. Small. oi the Ja,..,yer in .il,:,fom that the 'she.said. . . · ·•· : < · · .. the two dams. the Babaqtià.ra, tpat 
:: plilnes müst pick iJp·,warril)rs Jrum· . charges are ''a po]iticaJ maneuver,'' :· · · Fàr from GorIJ'!ire, .· the· crimin.1l would floQd K~iapó. lHnds .v;ovid'be 

":)',the mostjso!atM.,commUnities and . ', more !ikel y . íntended ·.to .. i numida.1e, chàrgcs havc stitml'ated ne·w doba tes postponcd beca use fu.nh.cr study ,of 
.;;bfin~ th~m_-to;('iorotii'e,.·,)l,!l'le_re a,,dif( , ,l_h!t!1 to pun1sh.,The Kaiapo bave fa- . ab(ÍLI!, lndian rigtrls apd ·~et ofLpro- i~sJmpactwa!>required: ., · '· ·' · 
!i-~·~:_,~~. ·e · · · ···1., · '· · ".. •.•..., •.,, .. :.· ~--""-'i··"'·_.,,.,· ·. · ,- •. ,-- .. ··- ·,,;., .• ',•"\;.~.;,...: ··· ·' · · · :•.1.· ··; · · < •• · ··' .,.:·,;;'.',' 

e-_•,,.-••,·.•',••."., 
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BELÉM- Um choque cultural impediu que a cacique 
herdeiro dos caiapós, Cubei, fosse ouvido, ontem, em 
audiência pelo juiz federal Iran Velasco do Nascimento. 
Cubeí é acusado, juntamente com o cacique e assessor da 
Funai, Paiacan, e o antropólogo norte-americano Darrel 
Posey. de denegrir a imagem do Brasil no exterior. Por 
isso foram enquadrados no Artigo 107, combinado com o 
125, do Estatuto do Estrangeiro, que prevê para este caso 
pena de reclusão de uma três anos e até expulsão do país. 

· Como o cacique Cubei se apresentou à Justiça 
Federal hoje de manhã trajando apenas um calção e cocar, 
com o corpo todo coberto de pintura de guerra, foi 
impedido de ingressar no prédio e também se recusou a 
vestir calça e camisa, como exigia o juiz, alegando que é 
um índio e tem que ser respeitado em seus trajes de chefe, 
embora ainda não tenha assumido o cargo máximo da 
tribo, hoje ocupado por seu pai Tutó, já muito velho. 
Irritado com o juiz, o cacique deu dez minutos para 
decidirem se deporia com estava. Depois, anunciou que só 
falaria à Justiça em sua aldeia e foi reunir-se aos 400 
guerreiros que o acompanhavam. 

· Testes - Agora, Cubeí só será ouvido se o juiz 
achar necessário, porque terminou a fase·de depoimentos 
e vão ser convocadas as testemunhas de que os dois 
caciques e o antropólcgo denegriram a imagem do país no 
exterior. Antes, porém, o juiz quer que os dois índios 
sejam submetidos a testes psicológicos para aferir seu grau . 
de aculturação e saber se tinham consciência de que 
estavam "cometendo um crime contra o Brasil". 

No início do ano, Cubei, Paiacan e o antropólogo 
norte-americano foram à Universidade da Flórida falar 
sobre manejo de florestas e aproveitaram para pedir que o 
Banco Mundial (BIRD) sustasse os créditos de US$ 250 
milhões ao Brasil, para a construção de uma hidrelétrica 
no Xingu, porque suas terras seriam inundadas. desabri 
gando 10 mil índios de 12 aldeias. 

O Bird suspendeu os créditos e Q governo brasileiro 
ficou irritado com isso, mandando processar os dois índios 
e o cientista, através do Ministério da Justiça, que os 
enquadrou no Estatuto do Estrangeiro, devido à situação 
de Posey, e por considerar os índios como co-autores de 
um "crime contra o Brasil", segundo disse o juiz lran 
Velasco Nascimento. Mas Cubei e Paiacan isentam o 
antropólogo de qualquer culpa, afirmando que ele só lhes 
serviu de intérprete. 

Em agosto passado, a Justiça Federal ouviu em 
audiência o cacique Paiacan e o antropólogo Darrel Posey, 
que há 11 anos trabalha no projeto Caiapó, do Museu 
Paraense Emílio Goeidi, e tem 70 trabalhos científicos 
publicados sobre a questão dos índios na Amazônia. O 
cacique Cubei alegou que estava comandando as festas 
relativas ao início das colheitas em sua aldeia e não 
compareceu à audiência. que foi novamente marcada para 
boie. Cubei não aceita a, acusacôcs ele ter denecrido o 
nome do Brasil e não tem a menor vontade de facilitar a 
conclusão do processo. 

i Polícia - Ele veio a Belém com 400 guerreiros e 
ficou acampado na Universidade Federal. Armados de 
arco, flechas, bordunas e porretes, eles ocuparam hoje 
cedo a Av. Generalíssimo Deodoro, uma das mais movi 
mentadas de Belém, e ficaram concentrados diante do 
prédio da Justiça Federal. 

êúbci chegou pouco antes das 9h, com seu advogado 
José Carlos Castro e o advogado da Funai, Carlos Amauri 
Mota Bezerra. Já havia um forte aparato policial, com 60 
homens da Polícia Militar e vários da Polícia Federal, 
protegendo o prédio da Justiça Federal. Cubei foi barrado 
no portão por causa dos seus trajes. "Um desrespeito à 
Justiça", no entender 1!0 Juiz Iran Velasco Nascimento. 

Entre os caciques, estava Raoni, do Parque Nacional 
do Xingu, que foi a grande estrela do show da anistia na 
quarta-feira. Eles iniciaram danças de luta e algumas 
flechas foram atiradas contra urna mangueira, em frente 
ao prédio da Justiça Federal. Solidários, exigiam respeito. 
Raoni e Tuto Pombo disseram que até o Presidente da 
Republica já os recebeu em trajes típicos e não podiam 
entender o juiz. 

O advogado José Carlos Castro fez uma petição, 
solicitando que Cubei fosse ouvido através de uma carta 
precatór ia para a juíza de Altamira, com o que não 
concordou o Procurador Regional da República, Paulo 
Meira, e o jurz deu o despacho considerando ter Cubeí 
desistido da audiência, em que poderia se defender. 

, 
lndios podem pegar 
até 3 anos de prisão 

BELÉM - O juiz Iran Velasco Nascimento, 44 anos, que 
preside o processo contra os dois índios caiapós, Paiacan e 
Cubei, e o antropólogo norte-americano Darrel Posey, está 
em Belém desde março, transferido de Goiás. Ele disse hoje 
que a tese de expulsão dos dois caciques não tem o menor 
sentido e que o processo nunca tratou disso. Os dois silvículas 
como ele se referiu, foram enquadrados como co-autores de 
um crime praticado pelo antropólogo e tinha que ser pelo 
estatuto do estrangeiro. Porém, não receberáo as mesmas 
penas previstas para Posey, se forem condenados. O cientista, 
além da prisão por um a três anos, pode ser expulso do Brasil. 
Os índios ficarão apenas presos. 

De acordo com o juiz, os artigos 6 e 7 do Código Penal. 
nas disposições gerais, prevê ali que o Brasil pode se envolver 
em questões políticas ocorridas em outros países, e que lhe 
digam respeito. Por isso, o antropólogo norte-americano, 
mesmo tendo falado contra a hidrelétrica do Xingu em seu 
próprio país, os Estados Unidos, está sujeito a uma ação penal 
do governo brasileiro. "Principalmente porque ele recebe 
salários do Brasil", observou o juiz. 

Volta à aldeia. - Quanto aos 400 índios Caiapõs, 
que vieram a Belém acompanhar o depoimento do cacique 
Cube, vão neste sábado enfrentar um longo retomo·até sua 
aldeia. Em oito ônibus. duas kombis e dois carros pequenos, 
eles empreenderam uma viagem de 12 horas até .ª cidade de 
Redenção, no sul oo Pará, percorrerão mais 170 quilômetros 
de estrada de barro e outros 50 à pé, atraves da mata, para a 
~!d·:i1~ tocJ!:::1d3 aas pn1ximiJJ1..:.;; Jv projeto Tu.urná, 
recentemente desapropriado à Construtora Andrade Gutier 
rez pelo Ministéi ioda Reforma e Desenvolvimento Agrário. 

Ao chegar. os caciques reunirão a tnbo para explicar o 
que aconteceu cm Belém. O cacique Raoni, dos Txucarramãe, 
de Mato Grosso, fará o mesmo no Parque Nacional do Xingu 
Todos levam. entretanto, uma certeza: à exceção da Justiça 
Federal, nb1:uém quer a condenação dos índios e do antropó- 

. logo Isso ficou duo hoje. enquanto os índios· estavam 
· dançando em frente a Justiça Federal. 

. "' 
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Juiz será 'denunciado 
tpdtfacismo a índios 
1 • 
Í BELÉM - O juiz federal da 3~ na jurisdição local. A acusação é de 
Vara, lran Vclasco Nascimento, vai que eles leriam cometido um crime no 
'ser formalmente denunciado pelo Exterior e, portanto, segundo o advo 
: advogado José Carlos Castro ao Tri- gado, a Justiça Federal competente 
bunal Federal de Recursos, pela práti- para presidir o processo é a da Capital 

; ca de racismo no exercício de sua fun- da República. "Além disso, eles não 
. cão .. Na sexta-feira passada, ele prefe- cometeram crime n~nhu':1, ª? pedir 
' riu dispensar o cacique cuia pó Kube-l que o Banco Mundial n!o liberasse 
: da audiência em que falaria sobre as r~curs?s. para a constru~ao da usina 
acusações de ter denegrido a imagem · hidrelétrica, .pcrque ficariam com suas 

: do País no Exterior - juntamente com terras inundadas" - ressalta .º advoga- 
'o também cacique e assessor da d,o_. certo de 9ue qu.alquer JUtZ em Bra 

; Funaí, Paiacan. e o antropólogo nor- si lia mandara _arq_u1var o processo por 
e te-americano Darrcl Posey - a vê-lo falta de substancia. 
; no interior do prédio da Justiça Fede- A Justiça Federal ainda não tem· 
: ral em trajes típicos de sua raça. prazo para convocar as testemunhas 
: Lembrando que a prática de racis-" no processo que move contra Kube-I, 
·, mo é crime inafiançável e imprescriti- Paiacan e Posey, por isso a estimativa 

· . vel pela nova Constituição brasileira. é de que o julgamento -dos .réus só 
, Castro disse que vai apresentar na acontecerá em março ou abril do pró 
, defesa prévia do índio um pedido de xirno ano. Até, pelo despacho do juiz 
; suspencão contra o juiz por conta do lran Nascimento, os dois caciques 
'. despacho que deu sexta-feira cm que teriam que se ser submetidos a exames 
: defende claramente a aculturação dos psicológicos para aferir o nível de acul 
. índios, ignorando o disposto no pará- turucão em que se encontram, "para 

·, grafo único do artigo 19 do Estatuto saber se eles tinham consciência de 
; do lndío: "Aos índios e às cornunida- que estavam praticando um crime 
; des indígenas se estende a proteção contra o Pais". 
'. das leis do Pais nos mesmos termos Castr , - 
: cm que se aplicam aos demais brasilel- . o, porem, ~ao concor~a que 
; , , , os dois caciques sejam submetidos a . ros, resguardados os usos, costumes e exames psicológi ' · d' - · d" b . _ . ~ 1cos a menos que o ti:a _1coes in _igenas, em co1:1o as con · jurz e o procurador regional da 
· dicões peculiares reconhecidas nesta República Paulo Me·11·a ta· mb · · • 1 .,. , , em pas- 
. er · sem pelos mesmos exames. Além dis- 

0 advogado vai pedir ao TFR o so, alega que o exame é matéria de 
d,e~aforamento do processo pa~u Bra: defesa e não de acusação, o que segun 
,s1ha? alegando que nenh~m.cnme. foi ,~o ele caractenza a parcialidade do 
praticado por Kube-l, Paiacan e Posey iuiz. 
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'pode ir para <J D F 
BELtM - O advogado José 

Carlos Castro pediu ontem que 
o processo contra os índios 
Paíacã e Cube-! edo antropólo 
go norte-americano Darrell Po 
sey seja transferido d:1. Justiça 
Federal de Belém para o Distri 
to Federal. Na defesa prévia dos 
três - acusados de ínterreren 
eia nos assuntos internos brasí 
Ieíros c-, Castro alega que o cri 
me por eles eventualmente co 
metido ocorreu em Washing 
ton, portanto, fora do território 
nacional. 

Além de argüir a incompe 
tência da Justiça, Federal, que 
na capital paraense está preces 
sande os dois índios e o antropó 
logo, castro pediu a suspeícão 
do juiz Iran Velasco Nascímen 
to. Segundo o advogado, ao exi 
gir que o cacique Cnbe-I depu 
sesse vestíndo calça e carnísa, e 
não seu traie típico; declarar-se 
favorável à integração· dos indí 
genas à sociedade nacrona l, e 
requisitar aparato policial para 
a sala de audiências, •·criando 
um clima, de hostilidade para 
com os réus ", o juiz dera de 
monstração de racismo. 
:· · Castro assegurou ainda que 
.Çube-l e Paíacâ não se submete 
rão à perícia determinada pelo 
'iuiz, que atendeu solicitação do 
jirocurador regional da Repú- 

btíca, Paulo Melra. o procura 
dor pretende medir o grau de ín 
ter,-raçào cultural e de equilí 
brio emocional dos dois caci 
ques caíapós. que em janeiro fo 
ram a \'fashington pedir ao Ban 
co Mundial (Bírd) para não fi 
nanciar hidrelétricas na Ama 
zônia enquanto o governo não 
se entendesse com as tribos ins 
taladas na área de· influência 
dessas barragens. Castro disse 
que essa pericia "constitui ma 
téria do defesa. e não pode serre 
quí sítada pelo representante do 
Mínístérío Publico" .. - 

O advogado ficou indignado 
com a decisão do juiz, que sex 
ta-feira não permitiu que Cu 
be-I depusesse de calção, cocar, 
braçadeíra e pintado d.e preto. 
Castro. que é presidente da Co 
mtssão de Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) do Pará, está disposto a 
pedir, como último recurso, ha 
beas corpus para trancar a ação 
Instaurada com base em inqué 
rito da Polícia FederaL "Esse 
processo é inepto. Os índios es- 

. tàÕ seuôc processados com base 
no Estatuto dos Estrangeiros, 
quando para eles o que caberia 
era a anlicecâo do Estatuto do 
Indío." Se suas solicitações fo 
rem indeferidas pelo juiz, ele re 
correrá. ao Tribunal Federal de 
Recursos. 
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BELÉM - O juiz federal 
da 3ª·Vara, Iran Velasco Nas 
cimento, será formalmente de 
nunciado pelo advogado José 
Carlos Castro, ao Tribunal Fe 
deral de Recursos, pela prática 
de racismo no exercício de sua 
função. Na sexta-feira passada, 
o juiz recusou-se a presidir a 
audiência com o cacique caia· 
pó Cubei porque este usava 
calção e cocar, Cubeí, o tam 
bém cacique e assessor da Fu 
nai, Palacan, e o antropólogo 
norte-americano Darrel Posey, 
respondem a processo sob a 

\ acusação de ter denegrido a 
· . imagem no Brasil no exterior. 

Lembrando que a prática 
de racismo é crime inafiançável 
e ímprçscnüvel pela nova . 
Constituição brasileira, Castro 
disse que vai apresentar na 
defesa prévia do índio um pe 
dido de suspeição contra o juiz 
por ter defendido claramente a 
aculturação, ignorando o- dís- 

': posto no parágrafo único do 
Artigo 1° do Estatuto do ln 
dio: "Aos índios e às comuni 
dades indígenas se estende a 

. proteção das leis do país nos 
mesmos termos em que se apli- 

·· cam aos demais brasileiros, 
resguardados os usos, costu 
mes e tradições indígenas, bem 
como as condições pecualiares 

· reconhecida nesta lei". 
O advogado vai pedir ao 

'IFR o desaforamento do pro 
cesso para Brasília, alegando 
nada foi praticado por Cabeí, 
Paiacan e Posey na jurisdição 
local. A acusação é de que eles 

· teriam cometido um crime po 
exterior e, portanto, segundo o 
advogado, a Justiça federal 
competente para presidir o 
processo é a da capital da Re- 

. pública. "Além disso, eles não 
cometeram crime nenhum ao 
pedir que o Banco Mundial não 
liberasse recursos para a cons 
trução da usina hidrelétrica, 
porque ficariam com suas ter· 
ras inundadas". ressalta o ad 
vogado, certo de que qualquer 

(-. juiz em Brasília mandará arqui- 

l. . var o processo ~r falta. de 
substância. 
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j' · A Justiça 'cede~! ainda não 
) tem prazo para convocar as 

testemunhas no processo que 
move contra Cubeí, Paiacan e 
Posey, por isso a estimativa é 
de que o julgamento dos réus 
só acontecerá em março ou 
abril do próximo ano. Pelo des 
pacho do juiz Iran Nascimento, 
os dois caciques teriam que ser 
submetidos a exames psicológi- 

[ , cos para aferir o nível .de 
aculturação em que se encen 

. · tram e "saber se eles tinham 
· ': consciência de que estavam 
· .~- praticando um crime contra o 

pais." ·: 
O advogado, porém, não 

. concorda que os dois caciques 
sejam submetidos a exames 
psicológicos a menos que o juiz 
e o procurtador regional da 
República, Paulo Meira, tam- 
bém passem pelos mesmos exa 
mes. Além ,disso, alega que o 
exame é matéria de defesa e 
não de acusação, o que, segua 
do ele, caracteriza a parcialida- 

. de do juiz. · 
Para o advogado, os índios 

· não podem ser enquadra<los·no 
Estatuto do Estrangeiro CO!IIO 
co-autores de um crime atribuí 
do ao antropólogo norte 
americano Darrel Posey, assim 
comoeste não pode ser enqua 
.drado no Estatuto do índio 
·pelo simples fato de estar· 
acompanhando os .dois caci 
ques na viagem a Washington 
no início do ano. o enquadra 
'mente dos caciques seria pelo 
Código Penal _ (artigos . 146, e 
147). :. · ' 
' Algumas testemunhas,:como 

:- o antropólogo .Rerence Turner, 
( chefe do Departamento de An 

tropologia ·da Universidade de 
f Chicago, estão se oferecendo 
i;- , para vir a Belém depor êm 

favor dos índios. Outras teste 
munhas serão ouvidas por car 
tas precatória .e rogatória. 

,' .,. 
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a selva amazônica 
e os índios", Sting 
chamou ao palco 
"um grande ami 
go". Era o cacique 
Raoní, chefe guer 
reiro do Baixo 
Xingu. Ao ritmo 
de um tema musi 
cal indígena, Rao- 

. ni, com a ajuda de 
seu sobrinho Me 
garon, pintou uma 
máscara negra ao 
redor dos olhos do 
louríssimo Sting. 
Assim, pintado de 
índio, Sting encer- 
rou sua apresenta 
ção com They 

Dance Alone, homenagem aos desa 
parecidos chilenos - dançando sem 
camisa ao lado do paramentado Rao- 
ni. ' 

A derradeira fusão entre rock e 
política ficou por conta do americano 
Bruce Springsteen e de seu look prole 
tário. Quando Bruce entoou os acor 
des finais de Bom in the USA, na ma 
drugada de quinta-feira, 13, um pú 
blico pequeno, acachapado de rock· e 
de mensagens políticas. ainda tentava 
precaríamente manter a chama. O 
que valia também para a própria 
trupe de 200 artistas, acompanhantes, 
assessores etc.: de manhãzinha, a ca 
ravana - já desarmava sua barraca 
paulistana, no · hotel Hilton, e partia 
com destino a Mendoza, na Argen 
tina, onde novo concerto esperava 
por eles, na noite de quinta-feira. No 
domingo, um mês, e meio depois do 
primeiro show da Anistia, realizado 
em Londres, haveria a escala final, 
em Buenos Aires. ,, 
E impsssivel avaliar qual o .eco que 

ficará do Show da Anistia para a pla 
téia-de São Paulo: o eco da música ou 
o eco da política. Mas, a julgar pelo 
que dizem os últimos relatórios da 
Anistia Internacional, o Brasil conti 
nuará merecenoo da organização "to 
das as atenções devidas: no bom e no 
mau sentido. ·ns relatórios mostram 
que, apesar do fim do regime militar, 
pouca coisa mudou em relação aos 
direitos humanos no Brasil de José 
Sarney. Não há mais presos políticos, 
e acabou a era em que eles eram mor 
tos ou triturados nos calabouços da 
ditadura - no início dos anos 70, o 
Brasil disputou como favorito a me-' 

Pintura de guerra 
Raoni, sagra Sting defensor da selva 
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conteúdo da Declaração dos Direitos 
foi entendida por todos" - comen 
tava, à saída, Carlos Alberto Idoeta, 
presidente da seção brasileira da 
Anistia Internacional. "Mas segura 
mente todos entenderam que nós falá 
vamos dos direitos humanos." 

Em vez de distribuir letras ·das 
músicas cantadas pelas seis estrelas 
convidadas que subiram ao palco (a 
sétima, sem convite, foi o inefável Bei 
joqueiro, que se atracou com Peter 
Gabriel), a Anistia Internacional pas 
sou de mão em mão 25 mil exempla 
res de um. Passaporte para os Direitos 
Humanos - cartilha em tamanho de 
bolso enunciando os direitos básicos 
dos cidadãos. Não por acaso os pró 
prios artistas tomaram preferencial 
mente a via do agitprop: além de fra 
ses lançadas ao ar, num português es 
forçado, reiterando que o rock, ali, 
era só um pretexto, saíram. do baú ve 
lhos hits miJitantes. Milton Nasci 
mente, a única atração nacional, can 
tou Clube da Esquina n<' 2 com um 
coral de 40 mil vozes, enquanto mi 
lhares de chamas de isqueiros flame 
javam intermitentes na platéia. Peter 
Gabriel deu o toque com Blko, com 
posta em homenagem ao líder negro 
sul-africano assassinado em 1977, 

A americana Tracy Chapman e o 
africano Youssou N'Dour passaram 
.o recado anti-racismo, antes que no 
palco brilhasse a estrela toura de· 
Sting, com uma banda competente 
que-fundia os compassos do rock com 
o instrumentar e o improviso do jazz. 
Depois do sucesso Don't Stand So 
Clase To Me, velho hit do grupo 
Police, que recheou com apelos ao 
governo brasileiro para que "respeite 
isioe SENHOA/996 - 19/10/88 
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dalha de ouro da violação dos direitos 
humanos. Mas continuam existindo 
as prisões ilegais, torturas e mortes 
em delegacias de polícia; ainda atuam 
os esquadrões de extermínio com a 
complacência oficial; e uma mancha 
vermelha de sangue tinge boa parte 
do território brasileiro. De acordo 
com os últimos números disponíveis, 
chegavam a 559 as mortes em confli 
tos de terra só em 1985 e 1986. • 

índios brasileiros, 
cidadãos de 
um país estrangeiro 

Os índios nas 
cidos no Brasil 
são brasileiros ou 
não? 

Parece que a 
Polícia Federal 
tem dúvidas. Os 
caciques Kube-l 

WU...'i.lL...L.II...J,,il..H Kaiapó e Pauli 
nho Paiakan, da tribo Kaiapó, es 
tão sendo processados por interferên 
cia em assuntos internos do País, de 
acordo com o estatuto dos estrangei 
ros. Se a acusação for confirmada, 
eles devem· cumprir pena de um a três 
anos de reclusão e ainda correm o 
risco de serem expulsos do Brasil .. 

Essa absurda sucessão de incon 
gruências veio a tona em janeiro deste 
ano. Os organizadores do Simpósio 
Internacional de Manejo Adequado 
'de Florestas Tropicais, que se reali 
zou na. Flórida, pediram para o bio 
tecnologista norte-americano Darrel 
Porsey, que há 12 anos estuda as tri 
bos da Amazônia, ·indicar nomes de 
especialistas brasileiros para partici- 
parem do encontro. . 

Paulinho Paiakan e kube-1- 
Kaíapó, 'os · indicados, impressiona 
ram os participantes do encontro. Ex 
plicaram aos especialistas· como os 
indios tiravam proveito da · 'floresta 
amazónica sem prejudicá-la. Ressal 
taram a importância que viam.no tra 
balho de preservação do meio am 
biente. Mas denunciaram a falta de 
preocupação por parte do governo 
brasileiro _ _. Deram um boro exemplo 
disso: .o projeto de hidrelétricas do 
Xíngu, que segundo eles, inundaria 
cerca de sete milhões de hectares for 
çando a retirada de i 3 grupos indíge- 
nas, que habitam a região. ,..,. 
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POLiTICA E ECONOMIA 
O relato dos índios brasileiros foi 

contundente e eles foram convidados 
a repeti-lo na sede do Banco Mundial, 
emWashington. O·Bird financiaria o 
projeto, o maior do mundo. 

Foram recebidos por quatro direto 
res do banco é representantes da 
Aliança de Direitos Humanos do 
Congresso· Americano e da Secretaria 
do Tesouro Americano. A lingua 
kaiapó foi traduzida pelo próprio 
Darrel Porsey. Além das informações 
fornecidas no simpósio, ainda pedi 
ram aos banqueiros que não conce 
dessem o financiamento antes que um 
estudo de impacto da obra sobre a 
floresta fosse feito. 

Os americanos gostaram tanto que 
estenderam o tempo previsto para a 
reunião, fazendo esperar os brasilei 
ros integrantes da missão dos Minis 
térios das Minas e Energia e do lote- 
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Agente externo 
Paulinho Pa,akan pode pegar cadeia ou ser expulso do Brasil 

rior, que tinham ido aos Estados Uni 
dos exatamente para assinar o proto 
colo que resultaria na liberação dos 
USS 250 milhões iniciais do projeto. 
A missão brasileira voltou sem - a. 
verba, e em poucos dias, a Polícia Fe 
deral preparou um estudo para ver de 
que maneira Darrell. Porsey e os 
índios podiam ser incriminados. 

Porsey, que trabalha no museu 
Emílio Goeldi do Pará, foi acusado de 
interferência em· assuntos internos 
brasileiros por ter manipulado os 
. índios. Estes, foram enquadrados na 
mesma acusação, por cumplicidade 
com o americano. · · · 

Nesta sexta-feira, 14, foi a vez do 
cacique Kube-f-Kaíapó apresentar-se 

- para prestar depoimento. Ele não .es- 
- ·tava sozinho. Centenas de pessoas fí- 

zeram uma passeata no centro deBe 
lém do Pará, onde _corre o processo, 
para, protestar - contra. o enquadra 
mento dos índios brasileiros na lei dos 
estrangeiros. Mas o cacique não pôde 
depor. O juiz Iran Velasco do Nasci 
mento recusou-se a ouvi-lo em trajes . 
indígenas e acabou por dispensar seu 
depoimento. . . 

O advogado encarregado do caso, 
José Carlos Castro, não aceitou adis 
pensa e pediu que Kube-1 fosse ou 
vido na aldeia, onde poderia depor 
com seus trajes habituais. Até a se 
mana que vem, Castro deverá entrar 
com pedido de habeas-corpus para 
que o processo seja trancado. "É um 
absurdo enquadrar um índio no esta 
tuto do estrangeiro. Ele tem todo o di 
reito de dizer o que pensa, como qual 
quer brasileiro, como assegura a 
Constituição", diz o advogado. . • 

.. 
-_ DIREITOS SOCIAIS 

·Sóno papel 
Vitórias trabalhistas 
esperam, na Justiça 

Lei posta, preto no branco, nem 
sempre é lei obedecida. No caso da 
nova Constituição, com apenas duas 
semanas de vida, já sobram interpre 
tações discordantes e tentativas de 
postergar ao máximo a concessão de 
direitos colocados no papel de forma 
aparentemente cristalina. É o caso 
dos direitos. dos trabalhadores, inseri 
dos no capítulo dos Direitos Sociais, 
onde 36 itens tratam de beneficiosan 
tigos e de benefícios novos. O inciso 
18 do artigo 79, por exemplo, não faz 
rodeios ao afirmar que "a licença à 
gestante terá duração de 120 dias". 
Mas muitas empresas já estão avisando 
às empregadas-parturientes que não é 
nada disso, que vale o prazo anterior 
(de 84 dias), pois se trata de um be 
neficio previdenciário. Ou seja, é cus 
teado pelo Inanps e dependeria da 
regulamentação do novo plano de be 
nefícios da Previdência, que terá de 
estar pronto até o dia 5 de maio do 
ano que vem (segundo o prazo dado 
pela· Constituição). 

Advogados trabalhista:, ligados 
aos sindicatos dos . metalúrgicos de 
São Paulo e de São Bernardo do 
Campo, discordam dessa interpreta 
ção e estão orientando as trabalhado· 
ras a cobrarem o exercício -imediato 

· da licença de 120 dias. Ela está inse- 
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O salário das boas intencões 
' • I 

A definição do valor do novo sa 
lário mínimo, nos. moldes .. previstos 
pela Constituição,' . é : 'a principal 
questão pendente na área traba 
lhista. Pela definição desenhada na 
antiga Constituição, o menor salário 
do 'País - que remunera 42% das 
pessoas ocupadas - deveria cobrir 
as despesas do trabalhador ·e sua 
familia, com habitação, . higiene, 
transporte e - vestuário. A nova 

1
- Carta acrescentou ,:a __ esses -itens os 
gastos com educação, lazer, previ- 

l, dência e saúde .. o Congresso terá de votar lei complementar que defina 
l desde o. tamanho da: familia-padrão. · 

(para o Dieese, por exemplo, ela é de 
quatro pessoas), até os custos da 
cesta básica para alimentá-laía defi 
nição atual baseia-se no Decreto-Lei 
399 de· 1938, que estabelecia a ra 
ção essencial mínima para uma pes 
soa). Também têm de ser apurados 
os custos dos demais itens . a serem 
cobertos .pelo minimo, Até que tais 
valores sejam estàbelecidos não se 
sabe como será .reajustado o Piso . 
Nacional · de Salários - um euf e 
mismo com o qual batizaram desde 
julho -do ano - p ass ado o salário mi. 
nimo -, para que ele deixasse de ser 
indexador de outros preços. 
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··Juiz de Belém.replica 
com processo contra 
o advogado de caiapó 

BELÉM- O advogado José Carlos Castro, 48 anos, que 
defende os caciques caíapõs Paulinho Paicã e Cubei e o 
antropólogo norte-americano Darrel Posey na Justiça Federal, 
acusados de denegrir a imagem do país no exterior, também 
vai ser processado pele juiz federa! da_ 3~ Vara. Irá Velasco 
Nascimento, 44 anos, que na sexta-feira se recusou a ouvir em 
audiência o cacique Cubei. Irã alegava que, em trajes típicos 

. de sua raça, Cebeí estaria desrespeitando a Justiça. Quanto a 
Castro, é acusado de desferir ataque pessoais ao juiz na defesa 
prévia do cacique apresentada segunda-feira. 

O advogado, na defesa prévia, acusa o juiz Irã Nascimen 
to de prática de racismo por discriminar o cacique Cubeí e 
considera esse procedimento ofensivo ao art. 5° item 52 da 
nova Constituição. Castro também menciona a presença de 
policiais federais armados na sala em que seria realizada a 
audiência, atitude condenável, segundo disse, sob qualquer 
ponto de vista, "inaugurada cm Belém pelo juiz Irã Nascimen 
to". Ncn; no tempo do regime militar isso acontecia, acresceu- 
ta Castro. , 

As observações do advogado foram entendidas como 
ataque pessoa! pelo juiz, que determinou remessa de cópias da 
defesa prévia ao Ministério Público federal para instauração 
de um processo criminal contra José Carlos Castro, com base 
no Art. 140 do Código Penal. Disso resultará o que se prevê 
seja um belo confronto judicial paralelo ao episódio dos 
índios, enquadrados no Estatuto do Estrangeiro por terem , 
pedido ao Banco Mundial que não liberasse recursos para a 
construção de uma usina hidrelétrica no Rio Xingu, que iria 
inundar a maior parte das terras deles. 

Na verdade, o processo contra os índios e o cientista 
norte-americano poderia estar prestes a ser arquivado, se 
Castro tivesse recorrido ao Tribunal Federal de Recursos. 
pedindo a impugnação do recebimento e do despacho da 
denúncia, conforme disse hoje o secretário da 3ª Vara federal, 
Marcelo Dalzani da Costa. Mas. se insistir com a ação em 
Belém, não vai conseguir nada. O próprio advogado reconhe 
ce que qualquer juiz do TFR mandaria arquivar o processo, 
Mas Castro parece interessado talvez em conseguir <fivi<lendos 
políticos com esse caso e quer esgotar todas as fases do · 
processo no âmbito da Justiça Federal local antes de ir ao: 
·TFR. . 

Nesse caminho, ele pode perder a corrida para um . 
obscuro advogado de São Paulo, José Henrique de Oliveira 
Melo, que já pediu cópia dos autos para apresentar ao TFR 
um pedido de impugnação do processo, alegando iucompetén 
cia da Justiça federal em Belém para receber e despachar a , 
denúncia contra os índios. 
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~a aÇão contra índios 
J'SÃO PAULO - O advogado José 
Henrique de Oliveira Nello pediu on 
tem, em longo arrazoado (28 lau- . 
das) ao Tribunal Federal de Recur 
sos, em Brasília, habeas corpus para 
arquivar o processo instaurado na 3• 
vara da Justiça Federal em Belém, no Pará, contra o cientista america 
no Darrel Acldison Posey e os indíge 
nas da nação caiapó Paulinho Paiacã 
eCube-I, acusados de denegrir a 
imagem do Brasil no exterior. O ad 
vogado representa o Seminário Secu 
lar São Pio X, de Ananíndeua, do Pa ra: e passou quatro dias em Belém 
estudando o processo. 

. .O cientista e os dois indígenas são 
acusados de, em simpósio realiza do. em Miami, na Ftórida, de 27 a 31 
de janeiro, terem se reunido com po 
líticos americanos e quatro diretores 
q.o Banco Mundial, ocasião em que 

. insistiram na necessidade de sustar 
os créditos pedidos pelo Brasil para 
construção de duas barragens de 
uma hidrelétrica na região do Xíngu. 
Argumentaram que, com os emprés- 

-- •"L •• ---- •• __ ••. ,_ ••• 

times e o início das obras, haveria 
conseqüências desastrosas para toda 
a comunidade indígena, pois vasta 
extensão de terra seria alagada. 
Destacou o advogado Oliveira Nel 

lo que, tão logo os três acusados de· 
sembarcaram no Brasil, foram alvo 
de investigações pela Polícia Fede 
ral, que resultaram no processo cri 
minal. 
Fato inédito ocorreu no dia 14 des 

te mês, quando o Juiz da 3ª Vara 
Federal de Belém negou-se a tomar o 
depoimento do cacique caiapó Cube-I 
em trajes típicos, alegando que ele 
estava "serninu" e, assim, "desres 
peitando a Justiça." 

O cacique, em companhia de 400 
índios caiapós, retirou-se após se re 
cusar a cumprir determinação do 
Juiz para vestir roupas civilizadas. 
O Jtiiz Iran Velasco Nascimento de 
terminou, então, instauração de "in 
cidente de verificação de insanidade 
mental" para aferir o grau de acultu 
ramento e capacidade processual do 
cacique Cube-I, .'.t. 



CEDI 
. ..,, 

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 
\- s () FONTE. CLASS. 

c.s DATA 1 ;t ~ vo PG. 

Índios estrangeiros, 
antropólogos incômodos 

MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 
Esta é nova: dois índios bmsilei- longa ; saga de perseguições aos 

ros estão sendo inâiciedos na Lei dos lndios e ao antropólogo, acusados de 
Estrangeiros. Grassam atualment~ "(ienegrirem" a imagem do Brasil 
na questifo indígena, duas slndromes no exterior. Foram convocados à 
complementares: uma considera os Policia Federal, em Belém, para 
Jndios um corpo estmniio no pais; prestarem depoimentos e estão ago. 
outra, cujas vitimas sõo os anfro~ ra ·incllr50S na Lei dos Estrangeiros. 
Jogos, os médicos e oemissioaútios, Para coroar, há poucos dias, o juiz 
é a conllecida síndrome do sofá. recusou-se a ouvir o depoimento de 
Em poucas J)lllnvrns, tmta-se do um dos lndios, Kuhei, por este se 

seguinte: dois Kaynpó do .Pnrn aprosenúJr ."sem/nu", ou sejn, vos 
foram convidados, JUIJtamente com tido como em sua aldeia e até 
um antropólogo norte-amerícano paramentado, já que coroado de 
que trabalha há onze anos entre os belíssimo cocar: isto quando a 
KaynJ)Ó, e pesquisador do Museu Oonstituíção reconhece explicita 
Gocldi, n participarem de um sim- mente os usos e costumes indígenas, 
pósio sobre "Manejo Adequado de protege suas culturas e condena o 
Florestas Tropicais", que se resli- 'racismo! · 
zou na Fl6rida, em janeiro deste . E: a primeira vez que se assume 
ano. Em Miami, o que os índios explicitamente no Brasil a postura 
disseram acerca de seus conheci- de se considerarem os índios como 
mentos e das suas práticas de estrangeiros. Implicitamente, a coi 
manejo da floresta amazônica im- sa já estava clara pelo menos em 
pressionou representantes das maio- . duas instfmcías. Primeiro, ruis pre 
res orgnnizaçõcs ambientalistas nor- cauções que se tomam para evitar 
tc-americam1s <wn:1 das quais tem reconhecer áreas indígenas 11a faixa 
nnd'a menos do que 4,8 miibões de de frontelni, como se os Indios < que, 
associados) que os convidaram para na Colônia, garantiram estas tron 
ir a Washington, assim como ao teires para o Brasil) fossem inimi 
antropólogó que deveria servir de gos. Segundo, nos processos milio- 
lntérprete. Estas organizaç~ in- nários que fazendeiros movem (e 
formaram a embah,ada brasileira QBnhaml) contra a União peâináo 
do convite e tacilitsmn: encontros indenizações por terem sido supos 
dos índios com funcionários e diret~ tamente desalojados por índios, isto 
res executivos do Banco Mundial, , em áreas como o Parque Nacional 
assim como com lideranças lndige- · do Xingu: o que fez dizer com 
nas nerte-smerlcanas. Diga-se de Justeza a um procurador da Hcpú· 
passagem que o Bnnco Mundial tem ; blica que, ·desse jeito, não se sabia 
expressamente manifestado a von- mais de· onde poâuun provir os 
tade de ouvir organizações não-go- índios, sem dúvida, do espaço siâe 
vernamentais e representantes de rsl. De indígenas, haviam pssssâo a 
populações afetadas pelos projetos. alienígenas. 
que financia. No Banco Mundial, os · Com os Kayapó, a lógica é a do 
índios falaram, ao que parece, de "ame-o ·ou deixe-o." Defender seus 
suas preocupações çom os vastos direitos e o de outros índios é tido 
projetos hidrelétricos da bacia do rio por antipatriótico. Com os antropó 
Xingu. · logos, é antes a lógica do marido 
Tém , boas razões de estarem, ..• _trafdo, que ao surpreender a mulher 

preocupados: no plano 2010 da Ele- e o amante no sofá da sala, avança 
trobrás estão programadas seis hi- , furibundo e joga o sol;;! pela janela. 
drelétric'as na bacia do rio Xingu, Bastarão dois exemplos: um dia 
inundando 18 mil km2. Uma delas, a depois do massacre. de que foram 
de Coersimoro, inundaria parte õs. vitimas os fndios Tikuna, em fins de 
Area lndfgcna dos Knyapó. No total, · março deste ano, a Funai expulsa os 
o complexo hidrelétrico, que inicia antropólogos e missionários da 
sua construçifo em 1993, com a UHE área;· na área Yanomami, os conili 
Cararaô, atingirá diretamente áreas . tos causados pela lnvnsõo de garlm- 

· do 13 povos irulfJlc1111s sendo t.r& no pclros stto· Jnvocudos pela /•'una/ 
Parque Nuclomil do Xingu. A ·mani~ .~como ra2'.ló: para se expulsarem 
!estação dos Kayapó insere-se em. antropólogos, missionários católicos 
um debate nacional sobre a polltica I e, pasmem ... médicosl A síndrome 
energética no pais. Em particular, , do sofá está assim levando /J. petse 
no que diz respeito ao programa que guiçtlo, entre outros, vário..,; antrop6- 
afeta diretamente aos Kayapó, estíio ' .Jogos, impedidos de entrarem nas 
saindo os resultados de uma avalia- áreas indigenas onde trabalham e 
ção feita com a participa~lío de portanto lesados no exercício de sua 
índios, engenheiros, físicos, antropó- profissão. O 1ue tanto incomoda nos 
logos, ecólogos e sociólogos, e coor- antropólogos. Siio, a coisa é sim 
detuuia pela Comissão f'ró-lndio de ples, tcstemunb,,; oculnres elo que se 
São Paulo, da demanda de eaergi«, passn. E o que se passa, neste clima 
dos custos sociais e ambientais do de fim de festa e de ano elcitoreiro, 
complexo l1idrclcltrico Xingu. Pot: ni!o é propríàmente edificante. 
IJâo terem sitio ouvidos zw lomnda 
de decisõos qrrC' os f't1volvcm, mani- MANuitA CA:.nmiO 0,. cutoi". ,in1,..,,.1,k,go, • 
iesterem-se 0S Kt1.v:ip6. . , · prol•uota do l'l<>·>lo. de Cl~o, So<.1111• dn U,P " 
De volta 8() Brasil, começou uma outotade"O- •,,(nd,o". 


