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nai constata
*ólicia Federal abriu inquérito, no início des

te mês, para apurar casos de grilagem e roubo de 
madeira em terras pertencentes à reserva dos 
índios Kaiapó, em São Félix do Xingu. À notícia fdí 
dada ontem pelo delegado regional da Fundação 
Nacional do índio (Funai), Paulo César Abreu, se
gundo quem, grande parte da reserva indígena foi 
iesada com as transações feitas por pessoas ainda 
não totalmente identificadas.

Ao tomar conhecimento do que estava ocorren
do na reserva, através do chefe do Posto Cateté 
(Pá-279), Benigno Marques, a Delegacia da Funai 
em Belém realizou uma missão á área, juntamente 
com a Polícia Federai, e conseguiu apreender uma 
série de documentos de comercialização de terras e 
madeira da reserva indígena. Foram tomados vá
rios depoimentos que servirão para instruir o Inqué
rito, e os invasores foram retirados do local.

Disse Paulo Abreu que a Funai pretende levar 
até o fim este inquérito e que a área atingida pela 

;em e desmatamento fica por trás do garimpo 
ru o qual os índios não costumam atravessar.

dos índios Gorotire, no ano de 80, quando foram 
mortas cerca de 20 pessoas.

A reserva toda dos Kaiapó tem dois milhões e 
800 mil hectares de terra. Entre os documentos 
apreendidos pela Funai constam papéis de cessão 
de posse e benfeitorias, venda de cessão de direitos, 
contratos de compra e venda de madeira para fir
mas exportadoras e particulares. Mas os vendedo
res figuram muitas vezes apenas como Antonio de 
tal ou japonês de tal, E os documentos não estão 
passados era cartório.

TEMBÊ — Na coletiva que concedeu ontem à 
imprensa, Paulo Abreu falou também sobre o cho- 
iue armado entre os índios Tembé e colonos resi

dentes na reserva indígena do Alto Rio Guamá, que 
culminou com a morte de duas pessoas, no dia 28 do 
mês passado. Conforme o delegado da Funai, desde 
o início deste ano que índios Anhanbé, (parentes 
dos Tembé), residentes no Moju, começaram a oes- 
locar-se para a reserva Alto Rio Guamá, em Ou- 
rém.

O deslocamento obedecia um pedido da própria 
comunidade indígena da reserva Anhambé e foi

l

atendido pela Funai, que não estava podendo dar 
uma maior assistência para os 'ndios. Ocon-e po
rém que dois colonos resolveram «upar uma area, 
dentro da reserva Alto Rio L amá, e a dois quilô
metros do Posto indígena. Foram procurados pelos 
índios para que deixassem a área e procurassem 
assentamento do outro lado da reserva que tem 
530.524 hectares de terra e que vai ser dividida ao 
meio pela Funai, justamente para o assentamento 
de colonos.

Entretanto, conta Pauio Abreu, os colonos não 
atenderam o pedido dos índios e quando foram pro
curados em uma segunda ocasião,' houve um desen
tendimento que culminou com a morte dos dois. O 
caso todo, porém, diz o delegado da Funai, foi so
mente uma disputa de terras, onde não existiu um 
grupo de índios mas apenas dois ou três. A seu ver, 
em princípio, a situação está controlada.

Paulo Abreu afirmou também desconhecer 
qualquer envolvimento no conflito do madeireiro 
polonês Mejer Kabaczinicfc que, conforme informa
ções iniciais noticiadas pela imprensa, teria incen
tivado os colonos à invasão, e contra quem pesam 
três ações movidas péia Funai. Acrescentou Pauio 
Abreu que os índios quando procuraram os colo
nos, o fizeram, porque sabiam que aquela parte da 
reserva onde estavam assentados os invasores per
tence somente aos úidiõs enquànfo que o outro lado 
servirá para o assentamento de colonos.

Na opinião de Paulo Abreu é muito bom que os 
Anhambe estejam povoando a reserva Alto Rio 
Guamá hoje com 300 pessoas. Ele explicou que 
além da Alto Rio Guamá e da reserva Anhambé 
(8J20 hectares) existe ainda a reserva Amambé 
(30.800 hectares), todas na periferia de Beiém e po
voados por índios do grupo Tembé que possuem, 
portanto, costumes comuns! Por isso seria interes
sante o agrupamento de todos eles, pondera.

Por outro lado, Pauio Abreu considerou impra
ticável a retirada, dos colonos que vivem na reserva 
Alto Rio Guamá. Para ele não se pode pegar de uma 
hora para outra cerca de quatro mil pessoas e “co
locar debaixo da ponte”. Fica também difícil expli
car aos colonos, conforme argumentou, o porque 
deles não poderem viver nas terras indígenas, 
quando, na mesma reserva; vivem outros brancos, 
agregados dos índios.
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A miscegenação nesta área é muito grande, 
afirmou Paulo Abreu. Entre os índios existem pes
soas que falam o português trabalham tora aa re
serva e têm, às vezes, até cabelos iouros. Líderes 
Tembé como “Zé Preto” ou “Joca”, como citou, 
são ou não índios ou mestiços, netos ou bisnetos de 
índios, isto tudo devido o casamento de índios e 
brancos.

A área começou a ser invadida por colonos há 
mais de dez anos, tendo inclusive a Funai realizado 
diversas missões à área para retirada dos invaso
res, com queima e derrubada de casas. O assunto 
agora esta sub judice e demora devido a própria 
lentidão da Justiça Federal, que tem um grande vo
lume de trabalho. Por não ser possível a retirada 
dos colonos ea  reserva sempre ter sido área de ten- i 
são é que Paulo Abreu não descarta a possibilidade 
de novos conflitos, não só nela, mas também em to
das as áreas indígenas invadidas por brancos.

CARAJÁS — Tendo retornado há dois dias a Be
lém, após 15 dias de viagem, o delegado da Funai in
formou também que foram conseguidos recursos na 
ordem de quatro milhões e 192 mil dólares para as 
comunidades Parakanã, Mãe Maria, Sororó e Cate
té, áreas afetadas pelo Projeto Ferro Carajás. Os 
recursos servirão para aquisição de veículos, cons
trução de escolas, criação de toda uma infra- 
estrutura para as comunidades indígenas e foram 
uma condicionante do Banco Mundial para a Com
panhia Vale do Rio Doce, para a liberação de recur
sos para que se ajudasse a Funai a solucionar o 
problema dos índios. O dinheiro será liberado em 
parcelas desde este ano e até 86.

PARAKANÃ — Ao encerrar sua coletiva à im
prensa Paulo Abreu disse também que o remaneja- 
mento dos índios Parakanã da área que será inunda
da pela hidrelétrica de Tucuruí está na reta de che
gada. A Comarca está com 40 elementos na área, 
construindo um campo de pouso, que tão logo seja 
concluído possibilitará o remanejamento dos 
índios. Os parakanã serão remanejados dentro de 
sua própria reserva, e na área onde habitarão futu
ramente já estão sendo construídas casas e benefi
ciados roçados, Na área a ser inundada, estão ape
nas 36 índíos porque outros 132 já'se mudaram no 
ano passado. ., ...........

João Ramos e Carlos Rocque discutem detalhes do 
projeto

João Ramos mosíra, na planta, a traçado da Cidade, 
dos Cabanos


