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NOVOS MlRTIRilS DA CAUSA INDfGENA 
,, 
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Num episodio drs~atico que resume a luta pela obrevivenc1a dos povos 

1nd1genas ~o continent3 e os perigos que acompanha.Ir iqueles que resistiriam 
• • com eles, tree pessoas foram brutalmente assassina.dc.,a perto de Lãbrea., rio . , . lur.ua, no estado do A.111:.1.zonas, n~ ultima semana de a~ ril, Dois 1nd1os Apurina - e uma irma religiosa morreram violentamente em dois incidentes separado~ mas . ' 

relacionados no rlo ~ac1a, um afluente do !'urus. Maria, de 39 anos, cujo 

esposo, Agostinho, é tuxaua de uma pequena aldeia no rio Pao1á, Arnaldo, seu . ( . filho de l? anos, e a Irma Cleusa Rody Coelho, MAR Missionarias Agostinianas 

Recoletas}, de 52 anos do 11a~e transformaram em vermelhas as ~guas branea.s 

do Purua com o seu sangue, 

' . . . , A turma A"PUrina perto de Lãbrea e formada de uns cinquenta indigenas, - . ~ Sao relativamente poucos como e sempre o caso entre os grupos lndigenas de 
• terra firme na. floresta. Em todo o percur~o sinuoso jo Purus eao somente uns 

três 1111. 
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Ei1 setembro de 1983 uma parte da comunidade Apurina de Ca1t1tu, borde- • . jando Lábrea, 1nolu1ndo o tuxaua Agostinho, mudaram-se para o outro extremo 

da area. de trinta k1l&metros por trinta kilcrmetros reclama.da. pelo grupo. A· 

wdanga foi motivada para proteger um castanhal de inva.s:O. 
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1 . . ~-- A mudança tambem servtu Pü,r,·, provocar a. furia c'le t.erratenentes de Lãorea 
insistindo que oe !ndios estavam invadindo suas terras. A FUNAI :fez um estudo 

preliminar do terreno em questão e apoiou o direito dos Apurinã. Por outra 
- - # • • parte e bem sabido que a demaroa9ao oficial de terras indigenas na Amaioni& e 

algo parecido~ demarcação de um lote no lado esouro da. lua. Simplesmente n:o 

· : feito. 

• Uma P!'Ofessora missionaria 
1 

:1 

Ir. Cleusa foi transferido em La.~ea pela terceira. vez 011 1979. ~ era 
uma professora, acostumada a lidar oom crianças, a.dole~cen'têB e os aeus pais. 

lbtretanto, de fato, n1nguem fioou exoluido da. sua. oar1dade. Ela. sempre en 
controu topo e oportunidade para trabalhar 00111 aqueles marginalizados pela - . . sociedade. A pen1 tenc1a.r1a em Manaus, o xadrex looal de w.brea nao foraa ex- 

tranhos -para ala. Sempre guardava a esperança de recuperar pelo menos Ull dos . 
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adolescentes pegoa nas garras do crime. Os en:re:rmos sempre a. prooura.vam. 
Ela encontrava. um jeito de conseguir transporte para o hoapl-t·,al ou pagar a - . .• prescriçao de alguma pessoa necessitada. ED Lãbrea ela na.o hesitava frequentar 

as casas dos hansenianos -- inoi"'ivelmente três ou qua.t.·o por cento da pepu- - laça.o -- embora que, como ela mesma admitiu, tinha uma susoept1b111da.de muito 
grande a esta doença. disfigux-a.nte. 

E om Llbraa tem os gru:por:s 1ndfgenas de uns oinoo povoe diferentee oo 

pa.lhados pela imensa floresta. Havia certos religiosos da Prelazia que pro 

testaram o fato!> de que a entrada principal da case. das Irmâe aempra ficava 

chsia. do iud!gena.s. Ir, Clcuisa. r.?eeb1a tocos com um sorriao cc.,rdial e uma 
palavra aoolhodora.1 qualq.uer fosse a neoeaeidd.de do v1a1 tante, atenção me 
d1oa, W!I bocado de comida. ajc.d~ para ~esolver al.gum pToblema ou conflito oo~ 
outros elomentc)s da. sociedade, troca de algum artesanato para um produto da 

oonaomo, ou o deeejo de convorea.,.. um pouco. 

Desde 1975 o CIMI est: procurando organizar na região um apostola.do 

1nd1gen1eta sfioaz. As linhas da av:o pastoral são simplesmànte três por:m 

de grande s1gn1fioadoa d1.l.·e1tos ind!genas sobre a terra, respeito pel&3 
culturas 1ndÍgenas, o máYirno de autonomia para cada comunidade ind!gena.. 

• • • N& Prela9.íia de Libra&, numa areado tamanho da. metade da França, hã una 
3,500 ind!genas e uma :população d& sociedade ~JIVOlvante de uns 45,000. Desde 

• • • o f1m do seaulo :pa.ssa'3o quando o Ptrrus reoebeu a. primeira m:!.gragao massiva 

do nordeete :para desenvolv~r·a produção da seringa, os Povos indfgenas deste . - . rio tez conhecido u.~a sangrent:i. histõria de invasao, disrespeito e violencia. .. - Jih11tos grupos se desbandaram devido as pressoes de fora, Alguns com forte~ 

maoa.niamoe culturais de res1atêno1a desenvolvidos por slculos de conflito quer 

dentro quer fora. da. :própr1~ comunMa.de tem sobrevivido. 

Ir. Cleuea. 1nteres11ou-aEt da causa. ind:lgena razão de seus conta.tos co~m 

OIMI, seguindo de perto suas orienta.ç!es. fila mostrou Ullla. Uderar.ga impressio 
nante, neste trabalho. Em janeiro de 1984 ela foi noaeado coordena.dor do apoa- 
tola.do 1nd!gen!1. na. região que inolu1a. as dut> • :prelaPJ!.as ele Coélr1 e La.br~a, uma. 
• area equivalente a.o tamanho da Franga. O me.> prinotpa.l de transporte neeta 
região : fiuvial. Para ser :t"ranoo, ela não podia. :f.'a.ueT rri1ds que f"iaar conhe 
cendo as diferentes s1.tuag~es de conflito nesta. extensão tão vasta e ~o in- 



aoess!wl. A falta de apoio financeiro n:o permitiu a ela distanciar-se 
mui-t;o elo íÃ~-rrea. !!las ela. rmâo devia. 1r muito longe para. encontrar-se no 
meio d~ ~on~l!toi, 

S"l.a. rh,"?gou a conhecer e amar a oomuntãade Ap.1rinã de Cai ti tu. E:l.a 
lhe ~.oompa.nhou na. sua luta para oons1gu1r a demaroag:o da terra.. Compartilhou 

oozn ~1es momentos da alegria. e momentos de aflição. Conheoeu cada um pelo 

rto111e • mu1 tos J>9lo nome ind!c;ana. Heoonheceu suas lim1 ta.9Ões e suas potSno1as. 
• " a Os Aturina reaipcnderam positiva.mente a sua presenga ••• Cleusa e not11sa, eles 

d17.1am orgulhosamente. 

O sangue ootTe ao~to 

Quando boatos voaram por tlbrea. na noite de quinta feira, 25 de abril, 
. que houve derramamento de sangue na aldeia Apurinl do Pao1:, ela. se sintiu 

obrigado v1s1ta.r a aldeia. para saber o que tinha acontecido, embora que aou 

beeee algo do perigo ao que se exponha. Finalmente, o sábad_o ao meio dia, 
saiu em dil'f!çâo do r.io Pac1: via. a estrada transamazÔn1oa com Raimundo Paulo, 

um cunhado do tuxa.ua Agostinho, Onde a estrada oruza o rio. persuadiu um 110- 

r&dor emprestar a ela uma canoa e motor de popa para subir o Pac1: • 

• Antes d.e eecureoer• os do1s aloanga.ram a aldeia no Pa.eia, mae, encontrando - ' o lugar abandonado, oontinuaram a. viagem em d1regao a. oa.~& de Wlla outra fa- 
milia onde eles passaram a. noite. Reuniram 1nformaç;es sobre os assassinatos 

da Maria. e Arnaldo. 

Quinta !eira., 25 de abril, ao amanhecer, Ra1mun:io Podivom (Raimundo Eva 
risto dos Santoa)J armado com uma. esp1ngexd:a., diapv· ou dentro da barraoa do 

•.. ' - tuxaua. A"PUrina. O alvo do ata.qus era Ago~dnho, m~e ele nao estava ali. lia• 

tava a um.19 horas de d1stâno1a no oaat.3nhal. O primeiro disparo feriu o filho 

A:maldo no ~. Ao tsnta.r defendE'r-ae reoebeu outro d.isparo no peito. Maria, 

& mãe, com o filho 111a.~.s novo já nos braços enfrentou o assassino. Um outro 

disparo atingiu a ela, mas não a oria.nga. Uma cunhada. puxou o corpo de Maria 

dftbaixO do mosqueteiro antes de pegar as crianças e fugir para o mato. O 

assassino desceu para a canoa na beira do rio na. procura de maia oartuohoa. 

Edva.r, wn segundo companhetro estava esperando na canoa. Um outro companheiro, 

Lindomar, :fugiu para o ma.to quando ouviu os pr1me1roe cl1apa.ros. Raimundo Pod.1- 
vem oom 100.var voltou para a ba.rra.aa de palha. Gastaram maia lio1ã oartuohos 
nos corpos doe v!timu. Um despeda9ou o cerebro do filho. Um outro penetrou 
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a ola.v1cula de Maria. Os invasor'!JS procederam ao aac1ue da moradia., destruindo 
toda a doow:,enta9ã.o da :familia.. Depois os dois desci,ram o rio em direç:o da 
estrada que ~inda em .LE!brea, 

.-\quala mesm0 +,a.rde no castanhal Agostinho reoer u a noticia da matança, 

Se ~preasou em voltar à aldeia e do jeito que ea fa· nntre seu povo, enterrou 
os mortos no dia seguinte no chão debaixo da. paxâuba da casa. 

O domingo, 28 de abril -- domingo do Bom Pastor -- a Ir. Cleuaa co11a1g1u 

f~lar com Agostinho e sua gente antes de de~car o rio. Pelas 10,30 horas da 
• • l manha ela e Raimun~o Paulo oomegaz-am a descida do rio Pac1a. Com certeza vo - 

tava disposta a denunciar o crime em Iábrea. Ela não consigiu chagar com vida, 

O saba.do pala tarde quE&.ndo a. Ir. Cleusa eata.va coaaga.ndo a subida do Pacil 
coai ~9.imundo Paulo, Raimundo Podivem havia visto a elea, O domingo de ma.nhâ, 

eabendo que eles estariam descendo, ele começou a sua subida. Pela meta.de da 
distância à aldeia as duas oanoa.s se enoont-rara.m e se a.proxima.ram. A queima 

roupa Rai1111ndo Podivem disparou uma bala que arranhou a. quadril de Haimundo 

Paulo. A Ir. Cleuaa gritou para Raimundo Paulo que ele deveria. f'ug1r, que 
tinha. oriangaa para criar, illle se mergulhou no rio e v61o ao tono na beira 

• Aetraa de uma w:vore, Ele escutou outro disparo 13 um 1ntarcamb1o de palavras 
entre a r311g1caa a o agressor. 1!ln seguida ale ouviu de novo o barulho do mo 

tor de popa at: que passou rio acima., 'Raimundo P..dUlO consig1u nadar at: terra 

firme e depois de i;aasa.r a noite no mate, aloangou a estrada e da! segiu para 

- Làbrea.. 

A Ir, Jleiu!S11. rião foi visto mais com vida, O seu corpo quebrado e partido, . - . . ja num esta.do avan9ado d~ decompos19ao, foi encontrado polo viga.rio ela Paroquia . . - da Lábrea. e ,,.rios jovens na ta..,,:-de de se:l\."ta feira, J de maio, nae mui to longe 
do lugar donde tinha desaparecida. Uruhls voando alto no ceu e i~9lllexendo-se 
no mato num isa,pÓ uns quarenta llletros do rio a;tra1ram a a.tenção do grupo.do 
pa~ e eles SI.! dirigiram ao corpo nu, pa.ro1almente exposto ptlo vazante das 
• aguas. 

0a raios-X revelaram a brutalidade com que tinha sido assassinada. 1"11- 
tas costela.a foram quebradas, o crânio fraturado, o braço esquerdo quebrado e 

parcialmente separado por um instrumento cortante, ta.1.VP.z por um terçados 
havia :r:i.-atura d.a coluna vertebral, pedagos de chumbo-no i'Ârax a especialmente 
na região lumba.r foram indicações de um disparo de espingarda., 
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Os motivos 

• • • l. ~a1.o fol'é:IJll os motiVC1s cltttraa el.S tre11& 11.or~a'i' O 01otivo obvio era i- 
"" - . .. quidu.r '- rcis1otono!a. dos Apurins. no Paoli &.06 gra.ndes de I6bre&. Desde&. 

ch'3g-1.da de for-...ote~ros ao I\11.i.is, houva dEil'l.~t1nto clfd a&.rt~ue l!lob>.·e a. posse 
~ _,_ . e uso da. terra. O povo h~r!ns, EH::p€.cit....LJ1.~nte, te~ un;ã. tr&.eiçao reconhacic1& 

• temida do resiotôncia armada. lllta violenta apareceria ser uma. parte 111- 
• . . portanto de eue. e1.:ltura. Se nao estao brigando entre si estão brigando 00111 

outros. 

Ir. Cleuna ~crv1u cou.o ~~ ttpo d~ advog&GO interiorano e pr~&otoz· d& 
causa. doa Al'\trlnâ. F.J.a ajudeu-oe fomular 11:ui tas cartas a d1ferer.tes au tcrl• 
d.ades governamentais apo1a..,do os dire1tcs ecG fr.~1cs Apur1n:. 

,~it t.e.rra: ~i:O v:.o <lt!ilra.r? ~ant.o 
da. ca.sfa,.llhe e nada air.~a ft\1 feito. 

Uwna oarta. elo .5 de r.c-ve11bro de l9e4·, ela eacreve ~a.ra. este a.utora 
1'AQ.11l d. t.u..c111c:"1. t•'f!Ct.l. e.nill'acfa•., fa:renco e, l'lque eú! volta da :.rea. A 

co~sa va.1 et~qmmte,rt há cezea (recente:) de ex-juiz, p~gandc uit bom r,ella.90 
• • ao .Pacia esta ee aproximando a. safra 

Hl ·mui t.o, os lndios fecharam a. passa.- 
gem palo rio. O que ir: acont~oer e~ de7em\,ro? Ja. foram cartas para 

Porto Velho, são Paulo, Bra.silia e c;pias para Manaus, no 1n1a1o de ou 
tubro, mas r.enhu11,&. respcsta.." 

::: c..itr.:. -.;;;;. no 5 ,~ J1;14"lM1W.'O de 19~, @la l.&@'01.·a. mui p'I'eocupada escreve, . - ( ., . "Na.o vemos soluçao para o ~r.oble•a de ~ij, P~e1~ 9 ~ epooa 11 s~fr~ d~ 

Os !r.~!o~ ·~~ 1:2.:i.ntinllél.iil f:u.,n~s ~m quanto ao seu direito de defender sua 

l:rea. d~ !nva.s~res. FUNAI esto.va. demarando em atender a sua. obrlgaç:O de de 
m~o~: e 7-;:iok_;~:: cc lui1 tcs d... :;..~ser-w" ••. 1nJ.!gG1..a.. Aqu1:.l~b 1tâ'o-ind.1genas coan 

• • I in.,r~ssos na a.rea decidiram eliminar uma vez para sempre a resisteneia ihd~- 

• •• R.-:imun(10 Po~u vem , o suspeã to dos assa.ssinios e p.u.·tf. ;.J,w.·il~c:1.. Antes de 
' • 8 regre,saa.r a La.braa. em 19 2 pa.e.sou dez a.nos em Ma.naus onde serviu no exercito, 

r.soeoorido o ent.ren~e~to da ael•ro.. :iopo!c do sorv!ço mni tar era um pol!c1a. 
c1 vil com SESEG, EHvar I Apurinã, tem guardar ·, rancor contra. Agostinho por 

• fl - •• um NJ"ero ao anee , P.n ind!C!l.COOD do que ai.-r.u .• c , r.:tm!çoes, ti·,~.nsport& a pro• 
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. . ~ . v1s0f'!s foram fo:mocirloa por inte1·e3ees na.o !ndigenas em Làbrea. As mortes 
tem to,1.A 1t f\pa.r;nc, a de terom sido friamente pre-med.1 thdos. 

r.u?rAI. alegMrlo a falta de recursos, fez mui to pouco para resolver o 

J . "' • •• • conf .ito eonstt'Ut:vamente antes do inicio ~a violancia. Este orgao tambem 
prestou um m!nimo ne a.ss1etênc1a na procura da religiosa desaparecida..· Pior, 

•• :reportagens erra.dR.G foram em1 tidas a imprensa, implicando que o assunto fo1 . 
mara.m.:-mte um d.er;;aco:r.do entre !ndios. 

Igualmente desconcertante foi a reação da pol!cta militar. C comando 
• geral em Ma.naus exp-..:-essa.mente proibiu a seus efet1V'< 1 em Labrea. procurar a. 

Irmã deeaparocida., rliste gesto da. polÍoia. estadual e a.inda menos compreen- 
•• • sivel, coneiderando que a Ir. Cleusa. era. um funciomJ ~·lo do estado também. . . 

Po1.• muitos anos , que r em Lãorea quer em Ma.naus, ela mamou, contratada. pelo 
SE.Wr.. Ela tinha. aerta fama como uma professora inhllgente e bem sucedido. 

IDn 1984 devido ao seu envolvimento crescente no apostolado indlgenista, ela. 

pidiu pir:?ni1s~ão da s~ruc para. t'ica.r livra das aulas pa.ra dedicar-se total.mente 
e.o delicado a110etolado ind!gena. ApÓs um prolongado esforço e grande sofri 

mentn pessoal, ela recebeu a permissão dir~tamente do governador do estado, - . onm a cond19ao que ala na.o reeeber3.a. ordenado do SEOOC enquanto que ela tra- 
.._,..lhasee fora do ambiente escolar. 

~ hl um out~o motivo atrls do orime que ajuda.ria explicar o tratamento 
bruta.! que tinha. lndioac;Ões de tortura. antes d.e ser ultimado. Ir Cleusa. een- 

• - . fiou a eet. rel1~oso que nao muito distante da aldeia Apurina no Pac1a num 
outro rio, o Puciari, uni a.fluente do I·tuxi que a. sua vez : afluente do Purus, 

I • • havia um ealllpo d9 pouso clandestino. Os indios no l?aoia com o aeu ouvido tio 

fino reconheciam aviões ohegando dapo1a de anoitecer e partindo antes de a.manha- 

( 
A • cer. Depois foi v8rif1cado a ex1etenc1a d~ trds campos de pouso no Puciari, 

um de 900 metros, capaz da recaber ô1motores, todos financia.dos pelo ba.noo em 

IJbrea e111 conjunto com o projeto da SUDHElVEA). Na região do Puc1ar1 tem . . .•. .•. 
grandes areas ac~rtas no meio da floresta onde de~ido a ex!stl!moia de um 

solo aoldico, soments um capim e pequenos arblstos oonseguem crescer. Isso, 
mais o -fato de que pelo menos WII. tra.fioa.n·te oenhecãdo de Goiania, Golas, tem 
um seringal no Pucia.ri e interessas de torra no Paciá, seria uma fortB !ndi 
ca9ão de mais um rnotivo para interrogar e olimina.r a Irmã -- os aens oonhe- 

, . o1mentos do trá.f'ego de drogas, armas ou outro oantra.ba.nclo pela a:re13.. <.::oino1- 

dentemente, em ~evera1ro de 1985 a Irmã estava na Goian1a partio1pando de um 
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• • semin~~io para mir.eiona.rios no apostolado 1nd1geniet~ • 

• ~ I6E!Ja e seus má.rt1:res 

Por +..oda a .\·,arica Latina temos visto um sem nÚuiero de casas de pene- 
• . •.. gu,.i;t..o e a:tã morte de religiosos, saoerdotes e leigo,3 nos u.1.ti11os vin~ anos. 

AQ.ue16e que, eofretn não procuram o mart!rlo, Eles a1.Jnplesmente insistem ~11 vi 
ver o~ 1mperat1,,oe d.o Eva.nr,elho nu11 clima feroz de violência e injuati9a. llt& .. . ' . . perecguiçao e s~malha.nte aquela dos primeiros tempos do cristianismo. 'l'a.mbéJI 

: sinal da vitalidade da vida religiosa. da Igre,ia,. 

A re11g1áo pag: do estado, incluindo como faaia 1tlolatr1a e sobretudo a 
N ' • adoraçao do imiperador., foi um fator que contr1b.J.1u t' ·1to a unidade do 1mJ>EiO 

romano, Os oria tãoe su bver tia.n. as ta ordern quanü.o ne i va.m oferecer aeus saori- 
1 .., • 

fici~s aoB deuses e adorar o 6mp&rador. 2stas r1sta ,s tembém ameacaram os po- 
ô - - deres eeen m, ecs que promc,·11:u.'am a rel1g1a.o de estado porque ,ao queriam comprar 

l!la1s OB anim1;1.io e outras t.ro,.\X""'-'3 usadan nos saerif!c .. os. Por esta.a ra.za'es eles 
fo"t"aJII µet'SP.gt.1:.:ioa • torturéi.d.O.""· • exilaél.oe e assassinados. 

. , . 
Hoje hã outroe idilos na Amarica. La.tina que crietaos negam adorar -- 

'l'lnderes ecor.Ômiaos deshoneetoa, poder pol!t1co abusivo, superioridade cultural 
etno,Jida. A I:-.:. Clausa~ Arnaldo e Maria se juntam a uma. lista comprida e glo- 

• . . rlosa. dos r,ersegu!cfo~ a martirizados nos ul ti.n1oa dois deoadas no hamiafario 
sul deato continente. 

Neste oaso, a. r=. alousa, Arna.ldo e Ma.ria feram violentamente eliminados -~ . . . tentando lJUr am pra.t1ca. orientaçoes. pastorü.s aprovada.s repetidas ve21ea em re- 
un1Õ•a pastorais do apostolado 1nd1gan1ata no Brasil inteiro nos Últimos dez 
anos -- direitos dos 1nd.!genas sobre nua. ~rra, respeito pela cultura 1ndÍgena.• 

• o ma::d.oo de autonomia pa.ra cada povo. 

Pod'-tria.mos citar palavras do Santo Padre nas sua.e Jltimas visita.a aos - ~ . paises com po:r11lagoes indigena.s. apoiando estes requesitos bãsioos por um 

aPostolado indigenista eficaz, 

Sem dJ,rida a vivência dessas linhas :p-"3.Stora1s: arriscada. Tem elementos 
•• • • • da soctt!tdade envolvente que aonsideram que violencia e "1 unica aolu9ao. 
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!!à outubro de 19?6 depois das mortes do Pe , Rodi>lfo e o !ndio S1m%o, 

a r:omissão ~apresenta.tiva. da. CNBB :falou ao pais ref'e:cente o problema da v1o 
lênc1aa 

T\.t: ••• • Dãarrte de tantos fatos que revoltam a op1n1ai~ do pais, nae ae pode 
responsabilizar somenta o pequeno policial que puxa o gatilho do revolver, 

a este ou aquele vol1o1a.1 ou militar. Torna-se neceesÚio procurar as ra.i 
zea mais profundas que colaboram para gerar o clima de violência. 

Dentre os r,rinci_pais f'a.otres de v1ol;no1a, auontamos oe seguintes, 
- os pobres sem justiga.1 
- a. impunidada de pol1ciaJ.e or!minosos i - . - - PI. ma dist.1:i ruic;ao -~ torr.u., 
~ a. st tuação doe fr,~iot:i J 
- a ,iou-tr1na. de e- oc.gunmg:-:i. nac~.ona.1.", 

(Co.n1Asãc Representativa da CNBB "Comunicação lJa.storal ao Povo de 
Deus". 25 ou tubro 19'?6. 

... - ,. .•. .. Esw J)Q.lavra.~ sao a.pU.cavais ho,1e a violencia no Pacli. 

CIMI juntamente com o CNBB urge que o M1nis't3r1o da. Justi~a e outros 
orsãoa governamentais coligados, OOJII.O a. Pol!aia. Federal, fazem uma exaust .•..... 

• I • 1nvest1p,ça.o das mortes. Dado que ;i.ndios eae a ~esr.:.insa.b111dade do governo - 
federal. estes assassinatos, envolvendo !ndios como fazem, a~ crimes federais. 
CIMI taJnbm exige uma. irned1;.,,t.a dema.rca9âo das terras ind!ganas e a gaxa."ltia 
de um m!nimo de prct1;ção para 03 Apurinâ pa.ra. poder manter aua identidada e 

continuar a sobro~-1.ver, 

. - A Policia Federal, investigando os acontecimentos trag1oos em Lábrea, 
atestam que aqueles que fcn::am interrogados negam o que previamente afirmaram 
sobre os seus conhecimentos do quo realmente acontoceu. Não J qut:: eles não 

sabem o que aconteceu, Es que laaumtavalme.:1te não tem con:f1ança nos policia.is 
e o·~sinte:ma de just1ç!.\. A lrm: Cleusa, uma religiosa. bras1leira do ~·ta.d.o do 
Eaplri to Santo, teria. tidf> a coragem da denunciar 11:0 somente o ,J!.gunço, mas 
tamb3m os mand.antaf, ~o crime. Ca.loulada.ment~, o ·i,ast~miunho rlel<.1. 1~ será, 
ouvido num • .. rirunal. 

O testemunhô de Raimundo Por:11.vem também não vai ,; ..... ,~ ouví.do, (' f.1l'. i3 d'! 
julho ele fo~ hosp1 ta.11:lia.do em Iábrea já num estado de coma., 11.-i madrurada do 
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dia 11 de julho chegou a falecer. Não foi feito uma autopsia. A causa. da. 
•• morte aparentamente provinha de complicaço9s pulmonares e renais. Antes da 

.sua morte os ~11o1ais náo tomaram nenhuma declarag:o dele referente as mor- 
• . ~s tra.g1nas no Pa.c!.,q,. 

l.iBperanqa 

• ••• • ••• • A situagao nao e l!lam ea:paranva. Tampo estã do lado dos que amam a paz 
• ••• '1!I e sao horroriza.dos por violancia orual e aem sent1doJol ~ para todo o 141ndO 

ver os resultados negativos de tortura e viol;naia ~ana. na. Alemanha., Indo 

china, ~gelia, Ca.mbodia • .t-e1SS0~ humaM.S fiquem indignadas com cada. a.to terror 

ista. Ao masmo tempo l triate rüeonhacer quo fort!ssiJr.03 sentimentos de &dio 

e vinganga f'requontemente acompa.nh,'llll a.-tos violentos e incentivam mais violência. 
A violôncia ge,~ a violência, 

O folheto da liturgia que foi oele~ada na Missa de um mês por Ir111? 
• Cleusa, Arnaldo e Ma.1:ia d13sta.cam os seguintes palavras na primeira paginai 

• • • • "0 sangue de .marti:rais e aanie~t~ para novos cril'!ltaoe", • Que ~stae ~~s::';: 
mostram profeticas entre o povo de La.~ea e os Apur11'la. do F\J.rus, ~~~liili:a~a~~rt 

como tem sido com o sangue de tris da seus rr rtires. 

Manaus, 28 de julho de 1985 

Pe. l~ei Ricardo Co:rnvall 
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