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^  Com relação à Exposição de Motivos n° 150 do Ministério de Minas e Energia, referente
0  ao pedido de autorização enviado por Fumas Centrais Elétricas S.A, para
0") aproveitamento de potenciais energéticos do alto rio Tocantins a serem operados pelo
0  AHE Serra da Mesa, já em construção, em virtude da localização dessa usina se dar

em parte da área que compõe a Terra Indígena dos índios Avá-Canoeiro, situada nos 
Y municípios de Minaçu e Colinas do Sul, em Goiás, temos a ponderar:

1- Tal pedido se prende à exigência constitucional estabelecida no artigo 231 .parágrafo 
3a, que reza:
"O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades indígenas afetadas, 
ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei."

2- Os índios Avá-Canoeiro, pertencentes ao tronco lingüístico Tupi, habitantes 
tradicionais da região da Serra da Mesa, perseguidos desde as frentes pioneiras em 
Goiás, sofreram uma depopulação drástica ao longo dos tempos, que os colocou em 
risco de extinção. Sobrevivem hoje pequenos grupos dispersos, ainda isolados do 
contato com a sociedade majoritária, sendo que só dois são conhecidos: o da Serra da 
Mesa e outro que vive na região da rio Araguaia, compostos de 6 e 10 pessoas.

3- A Terra indígena Avá-Canoeiro, identificada e interditada em 1985, tem 38.000 ha 
dos quais, 10% será comprometido pela UHE Serra da Mesa, conforme mapa anexo.

4- FURNAS, para consubstanciar tal pedido apresentou os seguintes documentos onde 
argumenta a partir de uma visão de desenvolvimento sustentável para a região:

4.1- Peça Antropológica: descreve as características gerais e singulares dos índios ' 
Avá-Canoeiro, analisa o quadro atual da relação entre esses índios e o AHE Serra da 
Mesa, e demonstra a presença histórica desse povo indígena na região que será 
afetada pela hidrelétrica.

4.2- Peça Técnica: apresenta o estágio atual em que se encontram as obras e serviços 
para a construção da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa.

4.3- Peça Gestão da Questão Indígena: Trata do conjunto de ações que vem sendo 
desenvolvidas com a FUNAl, desde a assinatura do convênio entre as duas partes 
(junho/92).

5- O relacionamento entre FURNAS e FUNAl tem sido pautado pelo respeito aos índios 
e à legislação, e neste caso, se antecipando a qualquer ação legal, ao cumprir de 
forma pioneira o dispositivo constitucional.



6- A compensação a que FURNAS se obriga é estabelecida através de um convênio 
com a FUNAl, responsabilizando-se pelas seguintes providências que vem sendo 
adotadas no sentido de ampliar a visão indigenísta, com base na legislação em vigor: 
-Localização e contato dos índios Avá-Canoeiro que permanecem isolados. 
-Regularização Fundiária da Terra Indígena (38.000 ha)
-Implantação de um programa visando a integridade física e cultural dos Avá-Canoeiro, 
composto de subprogramas específicos: saúde; meio ambiente, fiscalização e proteção 
da Terra Indígena; auto-sustentação; unificação do povo Avá e crescimento 
populacional, documentação e memória; educação indígena; obras e equipamentos.

7- O AHE Serra da Mesa é uma expressão marcante do planejamento nacional de 
expansão de empreendimentos hidrelétricos no Centro-Oeste do Brasil. Destina-se a 
ampliar a oferta de energia para o país, garantindo o abastecimento de Brasília, bem 
como para incentivar oportunidades de desenvolvimento econômico regional. Tal 
empreendimento pretende ser estável, permanente, não depredador, e proporcionador 
de melhores condições de vida para todos os habitantes da região,

8- Ao deparar-se com a presença dos Avá-Canoeiro, contatados em 1983, FURNAS 
optou por implantar uma estratégia de desenvolvimento sustentável que venha a 
proporcionar a estabilidade da usina hidrelétrica propriamente dita, mitigando os 
impactos ambientais, junto com a defesa do povo Avá-Canoeiro e a preservação das 
terras que envolvem o lago artificial formado, parte das quais são terras indígenas.lsso 
envolve uma atitude de respeito mútuo e um compromisso de parceria.

9- FURNAS compromete-se desta maneira, a envidar todos os esforços em prol da 
sobrevivência e da reconstituição étnica do povo Avá-Canoeiro. É com a afirmação 
desses compromissos que FURNAS se legitima perante a Nação para operar uma 
usina hidrelétrica com influência em terra indígena.

10- Pelo exposto e entendendo que a energia gerada pelo AHE Serra da Mesa é 
imprescindível para o país, e que a implantação do empreendimento não inviabiliza a 
permanência dos índios Avá-Canoeiro, antes, proporciona condições para o 
crescimento do grupo.

Furnas Centrais Elétricas S.A.
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CRIANÇAS AVÁ-CANOEIRO 
ESPERANÇA DE CONTINUIDADE DO GRUPO
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