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Tendo em vista a matéria intitulada ‘T h e Body Shop faz esclarecimentos”
publicada na edição do sábado, 26/01, em que o meu nome é citado 14
vezes, sinto-me na obrigação de narrar aos leitores deste conceituado jornal
uma aprofundamento do fato denunciado na edição do dia 21 de Janeiro,
com o título “Polícia comete arbitrariedade contra consultor de -firma
inglesa”.
O direior-execuLivu da Body Shop, Gordun Roddick, csd arcce os nove
motivos porque foi obrigado a constituir advogados em Redenção em
13/01/96, mas não explica qual a motivação do delegado Aldo de Castro em
mobilizar o seu contingente de investigadores e com sua participação
pessoal, terem tentado prender-me ao arrepio da lei, sem mandato judicial
e sem que eu tivesse cometido crime algum, muito menos em situação de
flagrancia.
Da tarde de sábado até as três horas da madrugadà de domingo eu fui
procurado pela polícia como se fôsse um criminoso, minha casa ficou sob
vigilância de três policiais, meus vizinhos foram intimidados pela polícia e
dois motoristas de taxi, Vai deis Otávio Fernandes e Paulo Oliveira da Silva,
os quais eu uso seus serviços, furam delidos pela polícia. O motorista
VulUciu fo i ü b r ig u J o p e l o UulüguUo u iruiiuporlur
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onde eu estava refugiado,
A Body Shop 6 uma industria dc cosméticos sediada cm Littlchamptom, na
Inglaterra, com uma rede de aproximadamente 1,400 lojas em sistema de
franohicee dictribuidac em Aé paíeec que devem tei* eete ano o faturamento
bruto de um bilhão de dólares, se mantiver o rítmo de crescimento anual de
20%. A Body Shop tem como principal atrativo dos seus clientes, além da
qualidade dos produtos, o fato de dedicar os seus negócios na busca de
transformações positivas no campo social e na proteção do meio ambiente,
O marketing da Body Shop afirma em dois dos cinco postulados que
explicam a razão de ser da empresa o seguinte: “apaixonadamente fazer
uma campanha pela proteção do meio ambiente, oe direitos civis e humanos
e contra testes em animais dentro das indústrias de cosméticos e de
vestuário. Contribuir significativamente com as comunidades local,
nacional a internacional c o m ac quaic nóc fazam oc n e g ó c io s , adotando um

código de conduta que assegura carinho, honestidade, justiça e respeito”,

V

Q a /2 2

SAULO P E T êA N

W E 591 4 2 4 0 Ê7Ê

’

* 02/ 5/96

© 1 6 :B3

D 4/22

Então, diante da denúncia de que o poder econômico da Body Shop, na
pessoa do seu diretor-executivo hospedado no Inácio*s Hotel em Redenção,
motivou a arbitrariedade policial, os consumidores da Body Shop e as
pessoas de bem esperam que a Body Shop “trabalhe; incansavelmente para
atingir o alvo entre o princípio e a prática" (quinto postulado da empfesa) e
tome a dianteira para pedir à Corregedoria de Polícia da Secretaria de
Segurança do Estado a abertura de uma sindicância para apurar
a
veracidade Ua reporLagem publicada uo dia 21/01/96.
t

Cabe aqui uma indagação, Será que os postulados Ua Body Shop não se
aplicam aos brasileiros porque a empresa não tem lojas em nosso país e os
seus interesses estão resumidos à importação de matérias primas para a
fabricarão dc cosméticos, como c o caso do óleo dc, castanha c o óleo dc
hahacú e à pesquisa He novas matérias primas na Amazônia para os seus
cosméticos?
Tenho outra indagação, Enquanto a Body Shop c» 'puta de um elev ,do
p.onc.eito na opiniSn púhlica Ha Furopa p H o s F.staHo^ hiHos pnr protnr* í^r
uma campanha em defesa dos direitos humanos d a l ,,noria étnica Ogb fo,
da África, que sofreu uma grande perda com o asVassinalo do destacado
escritor Ken Saro Wivva, desta minoria, a empresa não precisa preocuparse com “pequenas derrapadas" do seu diretor-executivo na tentativa de
violar os direitos fundamentais de um ex-consultor?
Tudo leva a orer que é entendimento de Gordon P^oddiok que eu mereoí o
corretivo da perseguição policial no melhor estilo da ditadura militar dos
anos 70 e 80 que infelicitava o país enquanto o povo brasileiro lutava por
liberdades democráticas, uma Assembléia Nacional Constituinte e eleições
diretas para presidente. M erecí porque eu ousei desafiar o imperador da
Body Shop que quer banir-me da área indígena Kayapo?
Pois não conseguiram atingir a reprimenda, covardemente armada contra a
minha pessoa. Eu consegui escapar das garras policiais Ho escocês GorHon
Roddick e da sua assessora brasileira Junéia Mallas, Junto comigo
escaparam simbolicamente todos os brasileiros, índios e não índios, que
lutam por uma verdadeira cidadania, melhores condições de vida e por
justiça social em nosso país.
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Rcoomcndo a Anita Roddiok, fundadora c ideóloga da Body Shop, inoluir
um sexto postulado na ideação que explica o motivo dc ser da empresa;
“Quem não teme ser trespassado pela espada, ousa desafiar o imperador”
(Mao Tsé Tung, de um provérbio chinês) e escrévê-lo em letras bem
grandes na porta do escritório central da Body Shop, cuja arquitetura^ imita
um pagode chinês,
Gordon Roddick mente
Rohre os nove motivos psolarpr.irtos por Oordon Roddick na pnhliração do
dia 26/01, tenho a dizer que no ponto quatro ele mente e tenta soltar uma
cortina de fumaça sobre os fatos, da mesma maneira como soltam fumaça
os óleos essenciais vendidos pela Body Shop para perfumar o ambiente. Os
outros pomos apenas repeiem o que foi publicado na reportagem Uo dia
21/01, Não vale pena ler de novo,
O ponto quatro é extenco, mao vale a pena acompanhar a fumaça de
Gordon Roddick: “SAUT ,0 PFTF.AN me forçou a constituir advogados em
Redenção, e a apresentar uma representação contra ele por apropriação
indébita de documentos e objetos (Artigo 168 do Código Penal Brasileiro).
Esta representação feita na Polícia que deslocou dois policiais para a frente
da residência de SAULO PETEAN, onde aguardaram para entregar o
pedido de devolução dos objetos e documentos pertencentes ao nosso
projeto”.
A verdade é que o delegado destacou três investigadores não só para
ficarem rondando a minha casa, intimidando os meus vizinhos e a minha
assistente mas também para levarem-me preso para a delegacia como um
delinqSnte comum, sem sequer terem uma intimação, Enquanto isso, duas..
viaturas percorriam as ruas para me prenderem, passaram diversas vezes ,
na casa dos meus amigos índios e não-índios alardeando que eu havia dado
um desfalque de US$ 100 mil na Body Shop e que eu era traficante de j
armas e drogas,
___
Na represe ntação, Gordon Roddick não mostra as provas (porque não as
tem) de que é proprietário dos bens reclamados, como por exemplo notas
fiscais ou declarações assinadas que os bens tinham sido confiados a minha
pessoa com o compromisso de serem devolvidos ao término do meu
contrato com a Body Shop, Nenhum dos bens reclamados têm sequer a
placa patrimonial ou documento de bens inventariados pela empresa,
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A representação foge escandalosamente às regras do bom direito, não é
uma representação, torna-se uma reclamação sem provas materiais ao
afirmar que “o representado ainda se negando a prestar contas do dinheiro
que lhe foi confiado, donde se conclui que houve apropriação indébita dos
objetos que não lhe pertence (sic) e possivelmente dinheiro”, Ma$ que
possivelmente dinheiro? Que quantia, qual data e cadê o recibo que eu
recebí este dinheiro?

Na representação contra minha pessoa Gordon Rdddick diz ainda que
“encerrado o último contrato o Sr, Saulo Petean, se recusou a assinar os
novos contratos”, Isto é verdade, não assinei o novo contrato porque a
Dody Shop incluiu sub-reptíciamente uma palavra comprometendo-me a
manter segredo antes e depois de terminado o contrato, de todas as
informações e documentos recebidos a qualquer tempo da Body Shop, bem
como as informações geradas por mim ou qualquer outra pessoa,
Os contratos anuais anteriores não estabeleciam este depois de terminado o
contrato, A mandar-me o novo contrato, a funcionária da Body Shop,
Elaine Jones, fez a gentileza de revelar com seis meses de antecedência que
a Body Shop já estava começando a executar um plano para relançar os
negócios com índios em novas bases: as aldeias não teriam mais um assessor
convivendo permanentemente com eles e servindo aos interesses dos índios
nos negócios com a Body Shop,
j.
< i
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A minha voz corrente dentro da Body Shop a respet , da natureza doaLieu
trabalho indigenista sempre foi muito clara: estou recebendo um salário da
Body Shop porque as comunidades não têm condições de me pagar,
trabalho para os cumprir os objetivos da Body Shop até o limite que não
lesa o dos índios, a partir deste limite o meu trabalho é lutar ao lado das
comunidades na defesa dos seus interesses.
Deixando de prender malandro, para prender trabalhador
Muito trabalho ao contigente policial convocado pelo Art. 168 do Código
Penal Brasileiro para pouco resultado: no domingo de manhã, depois de 15
horas de perseguição policial, às 3 horas da madrugada consegui passar
desapercebido pela vigilância policial e chegar são e salvo em m inha casa.
Às 8h abrí a minha casa para receber a visita do delegado Aldo de Castro,
entreguei ao delegado uma máquina de fax e um colete salva-vidas, que
independente da falta de comprovação de serem objetos da empresa, tenho
consiciência serem da Body Shop e estavam sob a minha responsabilidade,
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E pensar que eu voei com muita boa vontade da aldeia Pykany para
Redenção em vôo pago por Gordon para entregar ;-^es objetos, atendendo
a sua solicitação feita por Paulinho Paiakan atravé^ ) radiocomunica( 'o.
Muita correria policial e gastos materiais atrás * ^minna pessoalík-ias
vicinais do município, deixando de prender m ea n d ro pare* prender
trabalhador, mas a minha fuga não foi em vão.
Intcnyõco ooultao
Naquela noite de sábado, 13/01, enquanto eu me abrigava na vegetação da
margem da estrada que liga Conceição do Araguaia a Redenção para não
ser visto pelos investigadores à minha procura em suas motocicletas, eu
começei a me perguntar que tipo de motivação tinham Gordon Roddick e
Junéia Mallas para impcdir-mc dc participar da reuni Só cm que a
organização Poema foi apresentada aos mebengokrés como seus novos
assessores? O quê afinal a Body Shop está preparando para os índios que eu
não posso saber? E para isto precisa banir-me da convivência com as
comunidades indígenas com as quais eu venho trabalhando há yuase seis
anos?
A última vez que conversei com Gordon Roddick foi na pista de pouso da
aldeia Pykany. Diant.r da insistência para qnr r.u o acotnpanhassr a
Redenção naquela sexta-feira, 12 de Janeiro, para fazer a entrega dos
documentos das empresas indígenas e outros documentos e pertences da
Body Shop, eu disse que não iria naquele vôo e não entregaria os objetos
requeridos naquele sábado conforme ele queria.
C om o
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segunda-feira em Redenção, eu disse a ele: “você pode pedir ao seu
departamento legal para entrar em contato com o meu advogado para
resolvermos os nossos assuntos pendentes”. Gordon Roddick retrucou
dizendo “eu tenho documentos provando que eu te paguei até o dia 31 de
Janeiro de 96, você tem o compromisso moral de me acompanhar neste vôo
para Redenção", e eu respondi, “tenho conhecimento, da leis do meu país e
das minhas obrigações morais. .Sei o quê estou fazendo.”
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Entendo que a partir daquele momento, Gordon Roddick e sua assessora
Junéia Mallas perderam o caminho de volta para casa ao verem que não
teriam condições de levar adiante suas intenções ocultas junto às
comunidades indígenas e iniciaram uma ação na base do tudo ou nada para
banir-me da aldeia, porque sentiram que não teriam condições de levar
adiante os seus planos, se eu permanecesse desfrutando do convívio e da
confiança dos índios, mesmo que sem vínculo de consultoria com a Body
Shop.
Jo gando contra os índios na base do tudo ou nada. Gordon
perderam o caminho de volta para casa

e Junéia

A campanha relâmpago de cerco e aniquilamento de Gordon Roddick não
passaram de atitudes autoritárias e desesperadas que lesam as comunidades
indígenas, as ações bem intencionadas dos consumidores que ainda
acreditam na Body Shop e para o seu novo parceiro no Brasil, a
organização Poem a (Pobreza e meio ambiente na Amazônia). As
reportagens policiais publicadas no jornais Folha de Carajás e Diário do
Pará, descrevem em detalhes a maneira prepotente com que a Body Shop,
na pessoa do seu diretor-executivo, investiu contra os meus direitos civis.
A primeira trapalhada de Gordon Roddick, naquela sexta-feira, 12/01,
depois que convesamos pela última vez na pista de pouso da aldeia Pykany,
foi reto rn ar para a casa dos guerreiros e ameaçar a comunidade,
afirmando: “o Saulo não quer voltar comigo para Redenção e por isto eu
vou acionar a Polícia Federal para retira-lo da aldeia”. A resposta dos
guerreiros foi que eu estava na aldeia a convite deles e que se ele queria
acionar a Polícia Federal ele era livre para fazer isso.
Diante da insistência de Gordon Roddick junto a Paulinho Paiakan para que
ele convencesse os membros da comunidade reunidos na casa dos
guerreiros a obrigar-me a viajar para Redenção, recebi orientação dos
chefes da aldeia Pykany para ficar nos arredores \ aldeias e afastad1' ;das
casas até que o Gordon parasse que com aquela chil
1 e fôsse emboraJ ;
Uma vez em Redenção, Gordon Roddick e Junerá Mallas covardemente
armaram uma cilada para me humilhar e quebrar a minha convicção
ideológica: enquanto os advogados de Gordon pressionavam o delegado
para investir contra mim, e prender-me para interrogatório, Gordon
Roddick instrumentava Paulinho Paiakan a convencer-me através de uma
conversa por radio para que eu viajasse da aldeia Pykany para Redenção,
com o avião que Gordon Roddick colocou à minha disposição.

Intimidando os índios da aldeia Pykany.
Uma única vez Paiakan explicou-me que eu estava agindo errado enquanto
indigenista por envolver a comunidade Pykany na resolução dos meus
problemas com a Body Shop, O argumento de Paiakan foi suficiente para
eu concordar e confirmar que eu iria p a r a : Redenção no avião
disponibilizado por Gordon para entregar primeiro os documentos das
empresas indígenas aos índios e posteriormente, entrar em entendimento
com Gordon sobre os documentos e materiais reclamados por ele.
Viajei a Redenção e consegui escapar da armadilha policial articulada pelo
escocês, Um a vez de volta na Inglaterra, Gordon í -dick e Junéia M Jlas
continuam com a campanha insidiosa contra mu
sAtravés de ligi oes
telefônicas, Junéia Mallas instrumentalizou Paulinhd ,/diakan para v h g tA to
dia 23/01 até a aldeia Pyakany e obter um abaixo assinado de 42 índios que'
assinaram os papéis sem saber exatamente os motivos pelos quais estavam
assinando, porque Paiakan não tinha o texto pronto para os índios
subscreverem. Paiakan retornou da aldeia Pykany sómente com assinaturas
dos índios, para preparar depois o texto do abaixo assinado.
Segundo a informação dos índios daquela aldeia, Paiakan disse o seguinte:
"o Saulo é contra a entrada da organização Poema porque ele não aceita ter
sido demitido da Body Shop, O Gordon quer saber se vocês querem o
Saulo ou a Body Shop junto com o Poema, Se vocês querem o Saulo então a
Body Shop não vai mais comprar óleo de castanha de vocês’’.
Os índios que assinaram os papéis o fizeram no entendimento de que
querem sim, desenvolver os negócios com a Body Shop e aceitam a ajuda
do Poema c sc cu fôr convidado para apoiar a comunidade cm algum
trabalho, não será numa atividade relacionada ao projeto do Poem a e com
os negócios que eles têm com a Body Shop.
A minha posição a respeito do Poema é a mesma dos índios: a organização
multicisplinar da Universidade Federal do Pará é bem vinda nas aldeias AUkre e Pykany. Os índios ainda confiam na Body Shop e nos novos amigos
que ela apresenta. No futuro, as correções de rumo poderão ser feitas de
comum acordo entre os índios, o Poema e a Body Shop, no bojô do código
de conduta que sempre existiu: séria atenção à comunidade, honestidade,
justiça e respeito mútuo.
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Estou feliz com a chegada do Poema, porque desejo a saúde e o bem estar
dos mebengokrés e respeito aqueles que chegam para trabalhar e aprender
sinceramente com eles. Estou certo de que os mebengokrés saberão
aproveitar as brechas que se abrem
para :assegurarem
a sua
autodeterminação e independência econômica.
#
i

Ordem absurda não se cumpre
Sobre a continuidade da minha presença nas aldeias Mebengokrés que o
escocês tentou e ainda insiste proibir, quero esclarecer que realmente
recebi diversas ordens de Gordon Roddick, tanto por fax como por
conversações telefônicas, para que eu não estivesse presente na aldeia
Pykany durante a visita dele, dos seus empregados e da equipe do Poema.
Mas afirmo: ordem absurda não se cumpre! Se nos últimos
Roddick pensou que fosse senhor dos meus movimentos e
arbítrio, enganou-se. Meu contrato com a Body Shop nunca
direito de Gordon Roddick decidir sobre a abdicação dos
fundamentais como cidadão brasileiro.

anos Gordon
do meu livre
especificou o
meus direitos

Sei muito bem quando e como entrar em uma aldeia e nunca fui proibido
de visitar qualquer aldeia. Gordon Roddick e Junéia Mallas foram estúpidos
em acreditar que poderiam controlar o meu movimento pelas aldeias,
porque a constituição brasileira assegura e meu direito de ir e vir dentro do
meu país. No caso específico de permanência em comunidades indígenas, eu
preciso respeitar os requisitos legais que estabelecem a permissão da
comunidade visitada e o assentimento da Funai (Fundação Nacional do
índio). No meu caso, tenho exercido uma atividade profissional nas aldeias.
Nasci em São Paulo, capital, tenho 43 anos e há 22 anos vivo na Amazônia. v
Sómente em aldeias carrego uma experiência de oito. anos fazendo trabalho
indigenista com os índios Khraó, Parakatejê (Gavião), Kam pa e
Mebengokré, M inha capacitação técnica para este trabalho foi obtida em
1974, através de concurso público e curso técnico promovido pela Funai e
a Universidade de Brasília.
Em 1975 recebí capacitação em Desenvolvimento Comunitário junto a
comunidades indígenas em curso ministrado pelo Instituto Indigenista
Interamericano, com sede na cidade do México, Também convivi com
comunidades de castanheiros e seringueiros no'
:stados do A cr ; e
Amazonas e tive a honra de apoiar o trabalho de C H. M endes durante1 iez
anos até o seu assassinato em 1988,
\
v
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Antes de iniciar o trabalho com os mebengokrés, em 1990, fui visitar o
chefe Kokrenhum, da aldeia Parakatejê, onde morei três anos passando pelo
meu primeiro crivo como indigenista. Recebi do Kokrenhum meu atestado
de honestidade e competência e os votos para que tudo corresse bem no
meu trabalho com Bepkororoti Paiakan, Pykati-re, Kokoreti e N gro^em y,
entre outros chefes mebengokrés.
Naquilo que aprendi, o trabalho indigenista consiste basicamente em
conviver com os índios, ouvir o que eles tem a dizer e ajuda-los a alcançar
os objetivos de desenvolvimento que eles se propõem, É isto que o re
lançamento dos negócios da Body Shop com os Mebengokrés com Junéia
Mallas à frente, quer passar com um trator por cima: os índios deixam de
ter autodeterminação e não são mais considerados parceiros de negócios,
mas índios condenados a reproduzir a condição de neo-colonizados, como
tantos outros povos autóctones da América Latina, África e Ásia.

Uma das intenções ocultas da Body Shop é fechar as duas empresas
indígenas que exportam óleo de castanha e subsf ”>las por associa oes
indígenas de produtores, sob o pretexto de que a bu\
acia necessária , j r a
movimentar as empresas indígenas, envolvend^ '' taxas de cám Eo,
formalidades aduaneiras e de transporte internacional, está além da
capacidade de aprendizado dos índios, O outro pretexto é que não existe
um a brecha na lc gíolaçS o brasileira

que poooa isentar a cnportaçõco doo

índios do pagamento de 35% de imposto de renda.
Esta “nova” forma das comunidades organizarem os negócios com a Body
Shop foi apresentada por Junéia Mallas na aldeia Pykany: “uma vez que o
óleo esteja promo na aldeia, um representante da Body Shop vai aLé a aldeia
e paga para a comunidade o preço de USS 35 por kilo de óleo de castanha
em moeda brasileira e partir deste momento o representante da Body Shop
encarrega-se de fazer o transporte e a exportação do óleo para a sede da
Body Shop, em Littlehamptom, Inglaterra”.
A incoerência de Junéia Mallao acarreta mais gastos para a companhia da
qual é consultora: para fazer a exportação do óleo de castanha torna-se
necessário contratar um agente de exportação ao custo de 12% sobre o
valor do óleo de castanha. Os chefes das aldeias viram a contradição e
deram a resposta: “mas então se a Body Shop vai pagar mais 12% para um
agente não índio, alem do valor do óleo pago para a comunidade, a Body
Shop pode muito bem pagar as nossas empresas para fazerem a exportação
e nós ganhamos mais esse dinheiro”,
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Mas os interesses velados da Body Shop em girar aJ roda da história para
'
trás nos tempos da economia global e interdependente não param aí, Junéia
Mallas tentou inultimente convencer as comunidades a não mais receber o
valor integral da venda óleo, como vem sendo feito nos últimos cinco anos:
“metade do dinheiro vai ser entregue imediatamente para a associação de
produtores, a outra metade fica na Inglaterra para a Body Shop elaborar
projetos de ajuda à comunidade nas áreas de saúde e educação” propôs a
---- *
consultora.
■
.

Isto mesmo, ela quer atropelar a autodeterminação dos índios sobre
dinheiro que eles ganham com o próprio trabalho e se arvora o direito de
scntcnciar: “a assistência dc saúde c educação dos índios não 6 mais
obrigação da sociedade e do governo brasileiro, são os índios que devem
pagar por sua saúde e educação através de projetos elaborados na sede da
Body Shop na Inglaterra”.
E mais, é letra morta para Junéia Mallas o artigo 231 da Constituição do
Brasil, “s3o reconhecidos aos índios» sua organização social, costumes»,
línguas, crenças e tradições..,com petindo à U nião,,,proteger e fazer
respeitar todos os seus bens”, Em uma simples conversação telefônica
comigo em Dezembro de 95, ela decretou: “nós vamos fechar as empresas
dos índios e em dois meses nós constituimos as associações de produtores”,
\

Não interessa a Junéia Mallas que duas comunidades indígenas (A-Ukre e
Pykany) têm há quatro anos duas empresas exportadoras integradas
cxclusivamcntc por sócios índios c funcionando dentro das regras do
direito comercial brasileiro e consequentemente são reconhecidas pela
Constituição Brasileira como parte da organização social dos índios e que
compete não à Junéia Mallas decidir sobre o futuro das empresas indígenas,
mas» sim à Uniao proteger e fazer respeiiar loüos os bens dos fnUios,
___
S_antaJ_unéia_ouJ,antasmajle_Ei:ancis Drake?
i

Junéia Mallas, é considerada dentro do escritório central da Body Shop,
oomo a “canta Junáia” por cer «la a interfao® do Gordon com a realidade
brasileira, quem dita as regras nos negócios e nos projetos de pesquisa de
novos produtos que a Body Shop desenvolve na Amazônia e por sua
habilidade de derramar-se em lágrimas na hora de pedir doações dos
headfranchisees da Body Shop para ajudar os índios no Brasil,
t

f

Londres foi durante um período a capital do capitalismo, pois o poder
econômico inglês acabava de ser erguido sobre uma etapa histórica com
quatro séculos de duração denominada acumulação primitiva do capital:
obtenção de riquezas através de guerras de pilhagem contra os povos da
América, África e Ásia, Não é por menos que o pirata inglês Francis Drake
recebeu de sua majestade, a rainha Vitória, o título de “Sfr" em
reconhecimento à sua atividade cruzando os mares* para pilhar os navios
franceses, que por sua vez tinham acabado de espoliar os povos autóctones
da América.
Jhoi dessa riqueza de inste inslOria, Uo ponto de vista dos lnUios e naoíndios pilhados, que a Inglaterra teve condições dc construir suas fábricas
que marcaram a história das últimas décadas do século X IX e das
primeiras décadas do século XX: importar matérias primas a baixo preço e
evportar produtos industrializados a preços plpvarlos
O que vemos agora noa corredores do pagode central da Body Shop cm
Littlehamptom é o espírito redivivo do corsário Sir Francis Drake
travestido de Junéia Mallas, arrastando as tamancas e dando as dicas para
Gordon Roddick do melhor caminho para oprimir, enganar e explorar os
índios da Amazônia, como nos bons tempos da acumulação primitiva do
capital. E o trio Anita, Gordon e Junéia têm platéia para isto: são os
mesmos cem empregados que aplaudiram Anita em 1989 entregando sacos
de abaixo assinados na porta da embaixada brasileira em Londres exigindo
que parassem com as queimadas na Amazônia.
Não é de hoje que organizações não-governamentais vem denunciando os "|
negócios da Body Shop com os índios no Brasil, jcarta endereça 'a a ' Su, ;
Paulinho Paiakan, em Dezembro de 1992, o ^ Hor da organi<j ^3o
Survival International, com em sede em Lond) / afirma: “os^ jjüds
indígenas não lucram muito com vários dos projetoblevados em frente por
organizações estrangeiras. Acreditamos que em alguns casos estas
organizações lucram mais que os índios e que eles estão usando os povos
indígenas em benefício próprio".
A ponta do iceberg: Dodv Shop fica com USS 2Í 3
com US$ 686 mil

- ^

milhões e os índios

Nu caso da iuipuUav3o de úleo dc castanha doa índios inebengokiés a
afirmação de Stephen Corry encaixa-se perfeitamente, Nos últimos cinco
anos a produção de condicionador de cabelo à base de óleo de castanha
produzido pelos índios propiciou a eles uma renda bruta de 686 mil dólares
e um renda bruta para a Body Shop de USS 27,7 m ilhões.
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As contas são fáceis de verificar: a proporção de óleo de castanha no
condicionador de cabelo é de 1,5% por litro do produto, Nesse período a
HnHy
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os 19,619,6 litros de óleo comprados dos índios. O preço de um ytro do
Brazil Nut Conditioner é de £ 12,95 (US$ 21.36)i ''e s ta s contas n ã o 1' ;stão
contablizados os 1,800 kgs de óleo que a Body Shci lm em estoque. ! j

V

Mentiras na imprensa internacional

B m Julho dc 1993 a D o d y Ghop an u n ciou ao m u n d o acr cia a prim eira

companhia a firmar um contrato com os índios mebengokrés que tratava
Uuü Ü í i g í u j s d c p i u p i i c d a d c

ia ic lc c iu a l das c u m u a id a d cb in d íg e n a s. O ju n ia l

)» ,

inglês The Observer e a revista semanal espanhola Blanco y Negro deram
a notícia: “depois de séculos de exploração física e econômica, firmou-se

(

pí»1a p fim o ira
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imagem e de propriedade intelectual de um grupo indígena. Os Kayapo
terSo a partir de agora ac meemac prerrogativac que oc oeue oóoioc
ocidentais”, diz a revista,
Rlanoo y Negro informava ainda que “por um lado. nm grupo de
professores de Oxford, a Fundação de Etnobiologia e por outro a empresa
Body Shop deram lugar ao primeiro código ético firmado por um grupo
indígena, u Cunvêniu subic u Diiciiu dc Piupiicdadc CuUuial c Iuleleciual,
como complemento de um acordo comercial entre os índios Kayapo e a
firma britânica” e nada mais,
A organização Survival International ouviu o galo cantar mas n3o sabia "~7
aonde, Questionou a informaçao e a Body Shop nao soube explicar aonde
estava o acordo comercial e quanto os índios estavam levando na
inauguração de uma nova história mundial de pagamento dos direitos de
imagem dos índios entre outras regalias, nunca vistas na história dos
negócios entre países do primeiro com os do terceiro mundo,
■
v.../
Mas notícia surpreendia positivamente, não era para inglês ver e soava
como um ecobatímetro da Conferência Mundial do Meio Ambiente, pois
havia passado pouco mais de um ano que os Estados Unidos haviam cedido
a pressão do resto do mundo e Bush acabou assinando o acordo sobre
b io d iv e rsid a d e firm ad o n o R io cie Janeiro. P e lo v isto , d ep o is da E c o - 9 2 os

acordos entre países não tomavam o rumo das gavetas dos ministérios para
o sono profundo das boas intenções. O futuro c agora, pensaram algumas
pessoas.

/
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Naquele Tulhn Hp 93, a Rndy Shop tinha He r.nnrretn nas m3n.s apenas um
calhamaço dc dez páginas da Fundação de Etnobiologia de Oxford,
rascunhado em um dos cafés da manhã nos quais Gordon Roddick recebe
representantes da comunidade científica e ao custo de US$ 100 mil para a
Body Shop, só o rascunho, Tudo muito bem organizado M ark Jóhnston,
fazedor de discursos de Gordon Roddick nos combates pela imprensa com
o Survival International e naquela época recentemente promovido a
coordenador de projetos internacionais da Body Shop,
Enquanto o departamentn He ríomnnir.açfíes Ha RnHy Shnp despistava n
Survival, o antropólogo norte-americano Darrel Posey, presença marcante
em todos os congressos da Sociedade Internacional de Etnobiologia ficou de
orelha em pé: “isto cheira idéia minha surrupiada pelo pessoal da Fundação
de Oxford, durante o último congresso da Sociedade realizado no M éxico”.
Verificando a sua r.onta corrente bancária Darrel Posey matou a charada:
“agora entendo aquela história do cheque de US$ 1,200 que o pessoal da
Fundação de Oxford me mandou, Os sacanas me pagaram só isso pela idéia
e devem ter faturado altíssimo para a Body Shop”.
Darrel Posey estava em Londres, pegou um avião até Glascow, capital
Escócia, depois embarcou em um ônibus, desceu em um vilarejo
interior escocês e de lá continuou a viagem de bicicleta até chegar
castelo que Gordon e Anita Roddick têm para passarem as temporadas
verão e as festas de ano novo,

da
no
no
de

Gordon Roddick ouviu Darrel reclam ar as suas dores pelo fato da sua
amizade com a Body Shop ter sido simultâncamcnte traida c cobrava os
restantes US$ 98,800 como fruto do seu duro trabalho organizando as
conferências bi-anuais da Sociedade Internacional de Etnobiologia no
Brasil, China e México, àquela altura já embolsados pelo pessoal da
Fundação de Oxford. Mas o escocês estava na realidade preocupado mesmo
com outra coisa,
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O iceberg: lucros milionários com m arketing indígena e para os índios só
conversa
O perigo iminente do Survival e o mundo descobrirem que nã£ existia
acordo nenhum e que os índios não tinham a m ínima idéia do que era
direito do propriedade intclcotual c m u ito m cn o o tinham reocbido um tootfio

sequer pela utilização abusiva das fotos e histórias
mebengokrés no marketing da Body Shop,

tradicionais

dos

A denúncia do uso e abuso das fotos do chefe Pykati-re, no estilo “grande
irmão” do romance “1984”, de George Orwell, na fábrica e nos corredores
do escritório central da empresa para motivar os operários ao trabalho, já
tinha custado para a antropóloga Sara Binning d
iprego na Bodyj ihop,
dois anos antes, (ver box: Body Shop usa ima\ -s dos índios cc ^o se
fôssem membros de um zoológico humano).
\ '
T
Antes que Darrel Posey terminasse o seu lamento, Gordon Roddick o
interrompeu e disse: “já existe a notícia, o fato ainda não, mas isto não é
problema porque ninguém sabe disso, vamos criar rapidamente o fato e ao
menor custo possível", A lí mesmo no castelo medieval, o escocês
interrompeu por alguns momentos a suas férias de verão para definir a
estratégia: “vamos chamar a Junéia Mallas! Ela vai mandar o Saulo
convocar e levar todos os chefes mebengokrés para uma reunião em
Brasília e você Darrel, vai explicar aos índios essa história de convênio
sobre direitos de propriedade intelectual”,
Um a vez. convocada, Junéia Mallas, como sempre, foi mais realista que o
próprio rei e completou a urdidura da trama: “imediatamente vamos
informar ao público interno da Body Shop e as organizações nãogovernamentais amigas da Rody Shop que enquanto o preço do óleo de
castanha no mercado internacional é de US$ 15 por kilo, nós estamos
pagando U S $ 3 5 , porque embutimos neste preço US$ 20 em cada kilo pelo
uso das imagens dos índios no marketing institucional da Body Shop.
Naquele momento, Junéia acabava de criar mais uma mentira: uma bolsa de
óleo de castanha que fixava o preço internacional do produto, o quê
absolutamente não existe, uma vez que a Body Shop é única empresa no
mundo que importa óleo de castanha.
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Não satisfeita, Juncia Mallas ainda colocou o olho cm cima do dinheiro dos
índios e fechou a questão: “a partir de agora a Body Shop só vai pagar aos
índios US$ 15 por kilo de óleo de castanha, os US$ 20 restantes serão
entregues aos índios na forma de projetos de desenvolviment^ das
comunidades”. Como sc vc, há pelo três anos Juncia Mallas vem tentando
ficar com a maior parte dos dinheiro dos índios porque não confia na
capacidade deles decidirem por si mesmos.
Nem eu e nem os trinta chefes e líderes de todas as aldeias mebengokrés
excetuando as aldeias Kararaô e os Xikrin do Cateté e Bakajá, convocados
para a reunião com Gordon Roddick, sabíamos do motivo de viajarmos na
terceira semana de Setembro de 1993 em um ônibus fretado para nos
reunirmos com Gordon Roddick no centro de treinamento da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústira (CNTT) em Luziânia (GO).
Diálogo surrealista e susto em Gordon Roddick

1

Os chefes indígenas imaginavam o melhor: “o Gordon vai atender o nosso
pedido de comprar óleo de castanha não só das aldeias A-Ukre e Pykany,
mas de todas as aldeias mebengokrés que também querem ganhar dinheiro
para comprar as coisas que precisam” . Os chefes imaginavam que Anita
Roddick finalmente iria cumprir a promessa feita cm 1989, na aldeia AUkre, perante todos os chefes mebengokrés, de que ia ajuda-los não só a
encontrar novos mercados para a castanha, mas de transformar a castanha
em produto de alto valor através do trabalho agregado dos índios.
A reunião com Gordon foi um diálogo surrealista. De um lado, Darrel
Posey tentava explicar de uma só lapada a índios na sua maioria
monolíngues, noções de direito de propriedade cultural e intelectual e as
categorias científicas reconhecidas como base de. proteção e compensação
justa, tais como recursos biogenéticos com origem em terras indígenas e
sistemas classsificatórios de conhecimento e integridade cultural, mas não
informava quanto de dinheiro afinal os índios iriam ganhar depois de ouvir
toda aquela história complicada.
A resposta dos chefes às explicações de Darrel Posey foi perguntar ao
Gordon Roddick onde estavam as máquinas de prensar óleo de castanha
para eíes levarem para suas comunidades poderem começar a vender
imediatamente óleo de castanha para a Body Shop. A resposta de Gordon
foi dizer que a Body Shop não tinha condições de ampliar os negócios de
óleo de, castanha, mas comprometeu-se a encontrar novas empresas para
comercializarem com as comunidades ainda n^ envolvidas com os
negócios de exportação.
i 1
( {
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Raoni dá susto em Gordon Roddick

%
\
A decepção dos chefes mebengokrés com Gordon Roddick foi geral. Só
para dar uma amostra do que estava reservado para ele caso não cumprisse
a promessa, o chefe Raoni aproveitou para passar a limpo algumas
contradições que ele estava tendo na época com a FM V (Fundação Mata
Virgem) criada por pelo cantor inglês Sting. AH mesmo na frente de um
Gordon Roddick assustado, Raoni pegou o presidente da FM V, Olímpio
Serra, que inadvertidamente estava na reunião e não tinha nada a ver com a
história da Body Shop com os índios e crucificçu o Olimpio Serra no
melhor estilo mebengokré.
Passados quase três anos da reunião de Brasília ■ convocada por Gordon
Roddick para criar às pressas o fato mentiroso anunciado na imprensa
internacional três mesmes antes, nenhum contrato foi assinado com os
índios sobre direito de propriedade cultural e intelectual e nunca os índios
emitiram recibo de qualquer dinheiro pelo de si|
imagens no m ar ;ting
da Body Shop, n os novos parceiros prometido,
jio só nao aparei yram
como a líody Shop interrompeu a compra de pu\ -ras feitas, de mi ;mRas
pelas mulheres das aldeias A-Ukre, Pykany. Kubc^ ívi c c Kapoto, "1Bful
Acusuva<-> imtíiiipesii vu;
empresas indígenas

Suulo nau uui^

eiiueyàr
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documentos
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Além de constituir advogados em Redenção para tratar das reclamações que
Gordon Roddick tem contra a minha pessoa, ele constituiu os mesmos
advogados para as comunidades indígenas das aldeias A-Ukre. e Pykany
reclamarem a entrega dos documentos das empresas dos índios que estavam
em meu poder. De fato os documentos estavam sob a minha
responsabilidade de guarda-los e foram entregues, aos advogados nos dias
13 e 14 de janeiro.
Sinto-me na obrigação de esclarecer que a matéria-prima do meu trabalho
é passar informações aos índios e à Body Shop, assessorando os
mebengokrés no domínio autônomo dos conhecimentos necessários aos seus
negócios com a Body Shop. Durante cinco anos e sete meses a Body Shop
pagou-me um salário justo para fazer este trabalho e também para estreitar
os laços de amizade com os mebengokrés.
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Meu coração está tranqüilo porque posso afirmar: “apesar das dificuldades
inerenteso fato de trabalhar com os mebengokrés, não perdi um minuto
sequer do tempo que me foi dado e não fiz outra coisa senão trabalhar
meticulosamente para alcançar o objetivo de ajudar os mebengokrés a se
transformarem em homens e mulheres negócios, nos quais se pode confiar
na palavra e na honestidade”.
Os documentos das empresas indígenas pertencem às aldeias A-Ukre e
Pykany. Durante cinco anos e sete meses eu venho ajudando os índios a
constituirem suas empresas, desde a fotografia 3X4 necessária à cédula de
identificação pessoal até suas companhias obterem a senha para acessar o
Sistema Integrado de Comércio Exterior do governo brasileiro. Tenho sido
o responsável pela guarda, arquivamento e conservação de todos os
documentos dos índios, por uma delegação deles, que entendem não terem
alcançado ainda a habilidade de sistematizar e arquivar e conservar
documentos contábeis e outros.
A A-Ukre Trading Company tem um escritório próprio no aeroporto de
Redenção. Toda a documentação que possa ser requisitada em
uma
eventual fiscalização do governo brasileiro está arquivada na sede da
companhia. Não existe a mínima possibilidade de eu me apropriar
i n d e v i d a m e n t e d o Que é p r o p r ie d a d e

\

d o s m ebenerokrés, seja de um p o n to de

vista deles ou das leis do Brasil.
Os documentos de uso interno e cotidiano da empresa, principalmente
contábéis. estavam sob minha responsabilidade em meu home-office por
uma questão prática: estou localizado a 100 metros da casa da comunidade
A-Ukre e fica cômodo para o presidente da companhia, Bepnhôti Atydjare
e Kenboti Beptók, diretor financeiro, fazermos o treinamento dos
lançamentos contábeis. Nosso acordo era que estes documentos estavam
disponíveis em uma prateleira do meu escritório a qual Bepnhôti Atydjare
e Kenboti Beptók têm livre acesso.
Continuo residindo em Redenção e pronto para responder por qualquer
questionamento civil ou judicial dos meus atos. Os documentos e objetos
ainda reclamados por Gordon Roddick, ao nível do meu entendimento me
pertencem. Desde o dia 14 de Janeiro estou aguardando Gordon Roddick
apresentar as provas de que o quê eu tenho não me pertence e sim à Body
Shop.
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Matéria publicada no Jornal Diário do Pará em 26/01/95
The Body Shop faz esclarecimento

4

0 diretor executivo da The Body Shop enviou carta à redação deste jornal
esclarecendo fatos relativos a matéria recentemente publicada, pedindo
fosse ela divulgada na íntegra como vamos mostrar a seguir.
Prezado Editor,
Tivemos a oportunidade de ler o artigo “Polícia comete arbitrariedade
contra consultor de firma inglesa” publicada em 21 de janeiro último.
Gostaria de colocar que infelizmente não foi dada a oportunidade para que
a The Shop International e as comunidades indigenas pudessem se
manifestar.
Forneço aqui informações que tenho certeza que o Diário do Pará tem
interesse de publicar, posto que se referem à imparcialidade dos fatos, meta
de todo jornal que busca dar aos leitores uma visão neutra dos fatos.
Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que fui obrigado a constituir
advogados em Redenção em 13/01/96 pelos seguintes motivos:

1 - SAULO PETEAN foi consultor de nosso projeto com as
Comunidades Kaiapó. Seu contrato de consultoria havia terminado e
tinhamos concordado que durante minha viagem ao Pará,
nos
encontrariarmos em Redenção, no dia 13/01/96. ( "'TEAN iria nest1' ,data
devolver documentos e propriedades de minha ei1^ lsa, encerraNdoJ üesta
forma, sua consultoria ao nosso projeto.
^ v
-f
2 - SAULO PETEAN , no dia 12/01/96, se recusou a me acompanhar da
aldeia Pykany para Redenção, onde se encontravam nossos documentos e
propriedades. Contrário ao que afirmou em sua carta incorretamente
datada de 08/01/95 mas que foi transmitida 09/01/96, conforme cópia em
anexo.
3 - SAULO PETEAN declarou no dia 12/01/96 em Pykany que sómente
falaria comigo através de seus advogados e que se recusava a devolver
nossos documentos e propriedades,

□ 2/3

4 - SAULO PETEAN me forçou a constituir advogados em Redenção, e
a apresentar uma representação contra ele por apropriação indébita de
documentos e objetos (A rtigol68 do Código Penal Brasileiro).
Esta representação feita na Polícia que descolou dois policiais parada frente
da residência de SAULO PETEAN , onde o aguardaram para entregar o
pedido de devolução dos objetos e documentos! pertencentes ao nosso
projeto.
i,
' ■
\

1

,

' ;

5 ■ SAULO PETEAN jam ais teve sua resiü ^cia invadida e ^ o m a is
sofreu qualquer agressão policial. Quando os périciais entraram em sua
residência, no dia 14/01/96 pela manhã o fizeram à convite de SAULO
P E T E A N , na presença de seu advogado, de meus advogados e do
Delegado de Polícia.
6 * SAULO PETEAN entregou espontaneamente alguns documentos e
um aparelho de fax ao Delegado de Policia e admitiu estar em posse de
outros documentos e objetos pertencentes às comunidades índegenas e à The
Body Shop.
7 - SAULO PETEAN justificou a decisão de não entregar os
documentos e matérias pertencentes a nossa empresa para “usá-los de
instrumento para negociar com a The Body Shop”. Esta declaração foi feita
perante testemunhas.
8 - SAULOPETEAN fora informado anteriormente que seu contrato
não seria renovado, conforme demostrado no número 2 carta anexo. A
saída de SAULO PETEAN deveu-se à necessidade de prover às
comunidades indígenas uma consultoria mais ampla no que tange
desenvolvimento comunitário que está além da especialidade de Saulo
Petean e querer um apoio multidiciplínar.
9 - SAULO PETEAN seguidamente expressou seu interesse de cooperar
nesta fase de transição. Lamento que SAULO PETEAN tenha tomado
uma atitude completamente contrária ao que ele seguidamente afirmou:
‘Aprendi a gostar de viver com os Mebengokre (Kayapó) e de
trabalhar com a Body SHOP. Fiz vários amigos durante este
tempo. No futuro estarei disponível para dar idéias, comentários
e consultoria independente, caso necessário. A Body Shop e os
M c b c n g o lir c

(K a ia p o )

amizade.’*
Saulo Petean 03/12/95

podem

c o n ta r
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R t ta c he d ( t h r e e pages) the fol lomi ng m a t t e r t h a t is being
published thís mo rn in g in the nc fí ts paper ‘T o l h a de C a r a j á s ” .
Look t he uung m a d e luj j u n é i a . She is in the l olloiuinç si t oat i on :
“ I f she st ays the h e a s t e a t , i f she runs the b e a s t g l u e ! ” , The
Body Shop luill be in th e s a me s i t u a t í o n i f y o i i d o n ’ t stop her.
R e m e m b e r , dnring yo nr ulsM u/i th ilosh, tuliat you said me luhen
flying b a ck f i o m P yk a ny to Redenção (Rnita s t a y e d tuith os in
the pl ane): “The mai n r eas on I come Uuo ti me s a y e a r in to the
uillages it is he cau se i í I lea ue n í í the m o r k in the hands o f my
p i mp l n y p f ç 1 hpij a r e «n vtupiiJ a n d H»ímj imill p u t th?» t h i n g c h a d ” „
^
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r e i a t i o n s M e b e m j o ^ f é / í l o d y Shop and to atl' for l h e he lp o f
Carlos Rlbert o Ricardo (Beto, phone 5S 11 » 2 r* 5 5 4 4 ) , f r o m the
I n s t i t u t o S ó d o a m b i e n t a l , ir» Sao P a u ’ >. Reto likes you and could
s u pn or t the s m o o t h t r a n s i t i o n n í lhe í n t ro d uc t i on offPÒEMRjto RUkre and P y k a n y .
I gaue to y o ur Saiuyer a r e l a t i o n o í the líSTs de ht s llpíth me.
These eKpenses ar e c l e ar l y rnoney t h a t I e x p e n d f o r i h e BS!
a c ti ui t ie s h e r e and d o e s r f t include the Indians debts luith me.
Please, send me the m o n e y n s n r t hrough y o ur l ai u y c r .
Best Luishes and t a k e t a r e ,

Saulo P e t e a n
f a x 55 91 4 2 4 2091

No último sábado, 13, Gordon Roddick, presidente da industria
de
cosméticos inglesa, Ttie B o d y Shop International, que importa óleo de
castanha dos índios Kayapos deu queixa na delegacia de polícia civil contra
Saulo Petean, indigenista e c o n s u l t o r da empresa onde há quase seis anos
vem trabalhando para estabelecer os negócios entre os índios e a Body
Shop.
Na queixa, Gordon Roddick, reclamou que o consultor urna vez terminado
o seu contrato com a empresa, deixou de devolver para a Body Shop uma
máquina de fax, um computador e uma impressora, 6 redes e 6
mosquiteiros, um colete salva-vidas, várias lanternas solares edocumentos
pertencentes à Body Shop, bem como documentos e notas da empresa AUkre Trading Company de propriedade dos índios da aldeia A-Ukre.
Saulo Petean afirma que não se apropriou dos bens reclamados pela Body
Shop; “são instrumentos de trabalho colocados à minha disposição, estavam
sob a minha guarda e eu havia declarado para Gordon que iria devolver os
bens na segunda-feira, dia 15'’. Sobre o computador Saulo, disse que foi
presente de Roddick, dado em 1992, junto com anota fiscal
do
equipamento.
O consultor da Body Shop cujo contrato com a empresa termina em 31 de
Janeiro e não será renovado porque a partir de agora a empresa vai contar
com o apoio de uma organização da Universidade Federal do Pará, Poema
(Pobreza e Meio Ambiente da Amazônia), para prestar assessoiia aos
índios, disse que estava na aldeia Pykany junto com Gordon Roddick e nào
quiz atender o pedido do dono da Body Shop de viajar com ele de volta
para Redenção na sexta-feira, dia 12, para fazer a transferência dos objetos
para a Body Shop.
Segundo Petean, ele afirmou para Gordon Roddick que estaria disponível
sim, para devolver os objetos na próxima semana e não no sábado como
queria Gordon. Saulo falou que tinha um trabalho de assessoramento na
aldeia Pykany ainda para ser feito e que Gordon queria controlar seus
deslocamentos pelas aldeias, tentando proibir também sua ida até aquela
aldeia no período da visita dele, de outros empregados da Body Shop e ao
representantes do Poema. Ele disse que sua recusa foi uma tentativa de
fazer o inglês compreender que estava estabeW ido o fim do vínculo
empregatício com a Body Shop, e que seria “uma estupidez tentar
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c o n tro la r o d ir e ito de i r e v ir de um b ra s ile iro d e n tro do seu p ró p rio país".

Petean afirma que atitute de Gordon e da sua funcionária Junéia Mallas,
uma brasileira residente em Londres e casada com o
inglês Charles
Secrett, presidente da organização nao governamental “Friends of the
Earth”, foi pedir para a comunidade indígena que não permitisse a
continuidade da sua presença na aldeia ao que não foram atendidos em
nome da antiga amizade entre Saulo e os índios. “Diante da recusa dos
índios, Junéia passou a ameaçar a comunidade dizendo que chamaria a
Polícia Federal para retirar o Saulo da aldeia. Apesar da ameaça eles
permaneceram firmes na decisão porque eles precisavam de mim",
assegurou.
Saulo diz que no sábado, teve uma conversa com Paulinho Paiakan pelo
radio que explicou que Gordon havia colocado uma avião à sua disposição
para busca-lo na aldeia naquele mesmo dia se ele aceitasse entregar os
documentos que estavam sob a sua guarda, “ O argumento de Paiakan que
eu estava errado como indigenista usando a comunidade indígena para
resolver problemas meus com a Body Shop me convenceu", diz ele.
Saulo veio a cidade acompanhado do índio Dotô Takak-ire, diretor
financeiro da empresa Pykany, Entrou em contato por telefone com
Paiakan e agendou a reunião com os índios para o período da tarde. Ao
tentar entrar em contato com 'Gordon, ele afirma que não o encontrou, bem
como a nenhum outro funcionário da empresa,
A prisão de Saulo Petean
Ainda no aeroporto, Saulo recebeu uma ligação de sua assistente, Alesandra
Cavalcante, dizendo que haviam dois homens armados em sua casa
procurando por ele. Ele perguntou se o homens estavam em viaturas civis
ou militares, mas foi informado que não, Temendo ser vítima de uma
arbitrariedade policial, uma vez que ele garante que os homens não se
identificaram nem apresentaram mandato ou ordem judicial, o indigenista
se escondeu numa vicinal a 12 quilometros de Redenção.
Uma hora depois, Saulo recebeu a visita do seu advogado Afonso Mario
Diniz que lhe orientou para se manter escondido mais dois dias até a
chegada do Juiz Dr. Elder Lisboa, quando iria tentar obter habeas corpus.
“Temia ser vítima do poder de Gordon, marido de Anita Roddick,
quinta
mulher mais rica da Europa,
4 proprietária da Body Shop, que possui
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1.400 lojas em 46 países e mais 17 empresas'1, afirma.

Saulo conta que o motorista Valdeis voltou com o advogado para a cidade
buscar seus pertences pêssoais, depois de deixar o advogado no escritório
foi detido por um agente que o obrigou a voltar para o local onde Saulo
estava escondido. Ao indagar sobre a existência de um mandato, o policial
negou, mas pediu a Petean se ele o acompanharia caso voltasse com um
mandato. “Respondi que além da intimação queria a presença do meu
advogado, uma cópia do boletim de ocorrência ou queixa contra a minha
pessoa, só assim iria me apresentar".
Petean diz que com sua experência de 20 anos vivendo na Amazônia
decidiu empreender fuga, pois acreditava que o delegado não iria respeitar
seus direitos garantidos pela Constituição de 1988. “Ao chegar na casa de
um amigo recebi a informação que Junéia havia dito que se eu não
apresentasse ate as seis horas, minha seria arrombada para tirar os
pertences da B o d y Shop", explicou.
O indigenista disse que sua casa ficou cercada por policiais a noite toda
depois que o seu advogado garantiu que ele se apresentaria no dia seguinte.
Logo pela manhã o delegado Aldo Gomes foi até a casa de Saulo, onde
recebeu um pedido de desculpas pela sua atitude. ‘'Estava me precavendo de
uma arbitrariedade policial, uma detenção ilegal e a possibilidade de ser
humilhado por um cidadão com passaporte britânico, que usando de seu
poder econômico e aliado a uma brasileír.- equivocada em se posicionar do
lado correto, quiz me prender como se
■ ■ 1 um delinqüente", disse ele.
Em seguida chegaram os advogados da Body Shop. Saulo entregou o
aparelho de fax e o colete salva-vidas e se. negou a entregar o computador
Macintosh e a impressora, que ele afirma ter ganho de presente junto com a
nota de compra nos Estados Unidos, Na segunda feira ele entregou os
doucmentos da empresa A-Ukre Trading Co e na terça os documentos da
empresa Pykany Trading Co,
No domingo 14, o indigenista recebeu ofício da Administração Regional da
Funai em Redenção, no qual o administrador Celio Beckmann informou
sua presença no seio da comunidade indígena Kayapo tornou-se nociva
conforme notícias que vinha recebendo dos próprios índios. Célio também
o desautorizou a entrar em qualquer aldeia Kayapo.
Petean

acredita

que

a

^determinação da Funai é intempestiva

e t.levé yçf fruto da atitude desesperada que a funcionaria ■]a Body Shop,
Junéia Mallas. Ela tomou essa posição contra mim a partir do momento em
que não permiti que o poder econômico de um estrangeiro influísse 110 meu
direito de ir e vir dentro do meu país''.
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