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A internacionalização da A 'ia 
uero durante este artigo me ater somente a uma questão: 
a iruernacionaliração da Amazônia. Então falemos um 
pouco sobre a "Amazônia, cobiça internacional". 

Começamos com a indagação: Realidade oufantasia? Mui los 
acham que é uma.fantasia, que nós estamos vendo a situação 
muito mais grave do que na realidade é. lnfelirmente não 
pensamos assim. Fatos concretos têm acontecido neste século, 
pesquisas históricas reforçam a tese de internacionalizar a 
Amazônia, uma delas revela uma certa "recomendação" de 
um chanceler alemão ao Barão do Rio Branco, já no início do 
século. "que seria conveniente que o Brasil não privasse o 
mundo das riquezas naturais da Amazônia". 

Por que a preocupação dessa gente está na Amazônia? O 
Conselho Indigenista Missionário e as diretrizes do CIME são 
muito conhecidas. Vou enjatizar uma expressão corrente com 
o seguinte teor: "A Amazônia total. cuja maior parle fica no 
Brasil, mas compreende também parte dos territórios da 
Venezuela, Colômbia e Peru, é considerada "por nás" (?) corno 
um "patrimônio da humanidade". 

Essa expressão está pegando. circulando como palavra 
chave e a preocupação é que esteja ganhando muita força a 
nível internacional: "a posse dessa área é meramente 
circunstancial". ou seja. a Amazônia não é Brasil e nela nós 
não mandamos nada. 

Mas. quero também mencionar algumas nações, com 
dividas externas, que vendem suas riquezas, seus territórios e 
suas fábricas. Que agora começam a formar pensamentos 
semelhantes para nós. 

Estou trazendo declarações proferidas pelos seus 
mandatários. Os Estados Unidos abrem exatamente essa pauta 
de negociação, trocam dívida externa por território, desde que 
neste território seja reservada a área de proteção ambiental 
sob meu controle. ou seja. deles. 

Alguns países latino-americanos. Peru e Costa Rica, já 
aderiram, e se fala e se comenta que há gente, no Brasil, 
favorável a isso. 

AI Gore, vice-presídente e talvez o próximo Presidente 
americano, [oi muito clamem uma de suas declarações sobre 
o Brasil: "ao contrário do que os brasileiros pensam a 
Amazônia mio é deles, mas de todos nós". Estamos de olho, 
ele quis dizer Caso venha a ser o Presidente dos Estados 
Unidos nos=brasileiros, precisaremos serflexiveispara termos 
um bom relacionamento com esse moço. 

Gorbachov recentemente expressou que "o Brasil deve 
delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos 
organismos internacionais competentes". Outra declaração 
preocupante. externada por um ex-Primeiro Ministro da 
Inglaterra. com a autoridade de seu cargo.foi tão clara quanto 
sua intenção: "as Nações desenvolvidas devem estender o 
domínio da Lei ao que é comum de todos no mundo". ou seja: 
ele disse que a Amazônia é comum de todos no mundo. 

Tal declaração tem sido reforçada nas campanhas 
ecologistas internacionais sobre a região amazônica. No 
momento é possível afirmar que todos os potenciais posseiros 
que pretendem invadir a Amazônia estão mudando as peças 
do jogo. estão deixando ajase de propaganda para dar início 
a uma fase operativa que poderá definitivamente desencadear 
intervenções militares diretas sobre toda a região. 

Quando o Primeiro Ministro declara isso. como ponto de 
vis/a de seu país, temos que admitir que as Forças 
Armadas Britânicas têm planos de contingência para a 

nossa Amazônia. Seria pura ingenuidade nossa não 
admitirmos essa real possibilidade de intervenção. 

Os motivos para uma ocupação do solo brasileiro no futuro 
não são poucos, entre as muitas "razoes" que alegam. entre as 
inverdades a falta de uma política de exploração que agrida o 
meio ambiente é a que mais utilizam. 

Ora, todos sabemos que o país que mais deteriora a 
atmosfera e o meio ambiente é os Estados Unidos.' Diariamente 
as industrias americanas despejam milhões de componentes 
químicos de forma direta no meio ambiente, prejudicando toda 
a estrutura natural do sistema ambiental. 

Quanto à isso os americanos não dizem nada. Pelo contrário 
é cada vez maior a expansão de suasfronteiras agrícolas. suas 
industrias crescem assustadoramente. Prova disso é que na 
semana passada. o presidente dos EUA "doou" US$ 20 milhões 
para países pobres comprarem medicamentos, detalhe, todos 
os remédios devem ser comprados das grandes industrias 
farmacêuticas americanas. Ou seja. o raciocínio nesse caso é 
simples, o dinheiro vai, mas volta' 

Um General americano se expressou sobre nossa 
soberania na Amazônia deforma cínica, no mínimo: "Caso o 
Brasil resolva fazer uso da Amazônia que ponha em risco o 
meio ambiente dos Estados Unidos. leremos que estar prontos 
para interromper esse processo imediatamente". Essa 
declaração, par/indo de um General dos Estados Unidos. 
Chefe de Órgão Central de Informações das Forças Armadas. 
é da maior gravidade. 

Mas. toda essa cobiça pela Amazônia tem várias razões. 
Podemos começar citando que toda a Amazônia é o maior banco 
genético do planeta, sua biodiversidade é incalculável. 715 da 
água doce do planeta está concentrada nos rios da Amazônia, 
sem contar sua incalculável riqueza mineral. Tudo isso assusta 
a comunidade internacional. o nosso potencial de crescimento 
é muito maior do que a nossa imaginação permite divagar 

Na semana passada, os maiores organismos do mundo 
consideraram que o Brasil será, dentro de aproximadamente 
12 anos, o maior produtor de alimento do mundo. O alerta 
significa que o Brasil em algumas décadas deve estar livre de 
certos juros e imposições internacionais aplicadas pelos 
nossos concorrentes em exportação de alimentos. Isso assusta 
ainda mais os estrangeiros, que continuam interessados em 
financiar nossa economia a juros elevados por longos anos. 

Não deve durar muito para "alguém" começar a aplicar 
sanções econômicas ao Brasil, como forma de inibir o nosso 
crescimento. A realidade é que se não tomarmos uma iniciativa 
concreta em defesa da soberania nacional corremos o risco 
de perder a Amazônia para a humanidade, afinal o que é da 
humanidade não tem dono, mas pode ser perfeitamente 
dominado pelo mais [orte, por quem tem o domino de boa 
parte do capital mundial. 

O nosso grande desafio é resgatar para as próximas 
gerações o sentimento de soberania. Precisamos ensinar nas 
escolas que a Amazônia é nossa e não precisamos de 
americanos. que tem grande atração por políticas de controle 
externo. através de intervenções em. países que ameaçam sua 
soberania. tomando conta, administrando o que é nosso. 

Precisamos lutar: antes que seja muito tarde e que as nossas 
riquezas sejam repatriadas em outras terras, bem distantes de 
sua verdadeira origem. Nada deve acontecer amanhã. pelo 
menos espero, mas para as próximas gerações de brasileiros 
há sérios problemas que virão. • 
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ste suplemento vai além do jornalismo investigativo: é uma 
denúncia e ao mesmo tempo um alerta contra o maquia 
vélico plano supranacional de um grupo de ONGs para 

esfacelar uma considerável fatia territorial da Amazônia, como 
parte integrante de um ambicioso projeto de internacionaliza 
ção dessa região como um Lodo. Tal esfacelamento prevê a 
criação de um estado indígena - a Grande Nação Xavante - 
num corredor que começa por Mato Grosso e avança por To 
cantins, Pará e Amapá e coincidentemente ou não, tem o for 
mato de uma faca. Uma faca encravada no coração do Brasil! 

A parte de domínio público do plano prevê a expansão das 
grandes reservas Xavante e de outras etnias nas calhas dos 
rios Araguaia e Xingu em Mato Grosso. Isso significa, num 
primeiro momento, a interligação de algumas delas, a exemplo 
das terras Xavante de Areões e Pimentel Barbosa, o que for 
çaria a desocupação da população e a demolição das constru 
ções urbanas em Nova Nazaré. 

Numa segunda investida, as ONGs que orquestram tal pla 
no, usariam artifícios jurídicos e apelos internacionais que su 
focariam o restante da presença da civilização na região, es 
tancando obras rodoviárias, reforçando impedimentos para a 
navegação comercial na Hidrovia Mortes-Araguaia-Tocantins 
e para implantação de redes de distribuição de energia elétri 
ca, e inviabilizando financiamentos internacionais para a con 
clusão da pavimentação dos 427 km da BR-158 no trecho de 
Ribeirão Cascalheira ao Pará. 

Em Mato Grosso, o epicentro das ações das ONGS é Água 
Boa. Naquele município o desespero toma conta dos produto 
res rurais vizinhos das reservas Xavante. O temor generalizado 

"Antro 
J 

florestais, i 
trabalho pari 

se explica pela enxurrada de portarias da Funai criando Grupos 
de Trabalho (GTs) para identificação e delimitação de terras 
indígenas, situação essa que se agravou após o governador Blairo 
Maggi enviar expediente ao ministro da Justiça, Márcio Tho 
maz Bastos, em 31 de março deste ano, pedindo a suspensão 
por 24 meses dos processos de demarcação de novas áreas. 

Em tese, as lideranças indígenas são contrárias à expansão 
de suas áreas. Em recente reunião em Água Boa, com o secre 
tário de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, Homero Pe 
reira, e outras autoridades, disseram que esperam por parceri 
as com o governo para desenvolverem atividades agropecuá 
rias em suas aldeias, para o sustento de seu povo. 

Longe dos olhos das autoridades e dos fazendeiros, o cacique 
Pedro Xavante, da aldeia Ubareré, com 22 habitantes, da terra 
indígena Areões, disse que sua população "está aumentando" e 
por essa razão quer mais terra. Pedro citou que Nova Nazaré 
será riscada do mapa caso se consiga unir Areões e Pimentel Bar 
bosa: "lá (Nova Nazaré) é a terra de Borecaia (o nome primitivo 
do lugar), que significa campo para Xavante caçar. (a população) 
Tem que desocupar tudo, porque ali é nosso". 

Antropólogos, agrônomos, técnicos em agropecuária, en 
genheiros florestais, indigenistas e ambientalistas estão em 
campo realizando trabalho para expandir as terras indíge 
nas, por ordem da Funai e com as bênçãos das ONGs, so 
bretudo do WWF. Do outro lado da questão os moradores 
da região vivem o dilema: se rendem ao expansionismo e se 
mudam para outro canto, ou resistem àquilo que se con 
vencionou chamar de pror,q_s.'ttaa e de criação da Grande Nação 
Xavante no coração do Br~ • 
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Grande 
Os mentores das ONGs 
tentam minar a 
resistência das 
lideranças Xavante à 
proposta de expansão 
das reservas 

-----11 Da Reportag~ • 

Grande Nação Xavante que as 
ONGs planejam implantar em 
Mato Grosso, Tocantins, Pará e 

Amapá, com aval da Funai, pode pare 
cer utopia para muitos, mas não para 
aqueles que costuram sua criação a par 
tir da unificação das áreas indígenas nas 
calhas dos rios Xingu e Araguaia. 

Com paciência beneditina, os mento 
res das ONGs tentam minar a resistência 
das lideranças Xavante à proposta de ex 
pansão das reservas. A insistência junto aos 
índios por parte daqueles que estão a ser 
viço da internacionalização da Amazônia 
é tamanha, que alguns deles já a aceitam. 

Esse território Xavante e de outras 
etnias seria um corredor com 2.400 km 
de extensão por 400 km de largura, daí 
o nome de Grande Nação. Sua implan 
tação não será fácil, mas também está 
longe de ser impossível, tal a insistên 
cia de seus idealizadores. 

Entenda como é desencadeada a ação 
pela criação dessa Grande Nação Xavante: 

No começo dos anos 70, época em que 
a região do Intervales - a área compreen 
dida entre a margem esquerda do rio Ara 
guaia e a direita do Xingu - era pouco ha 
bitada, foram demarcadas as primeiras re 
servas Xavante e Bororo entre os rios Xin 
gu, das Mortes e Araguaia. 

••• 

A área em 
formato de 

faca é o 
território que as 
ONGs querem 
transformar na 
Grande Nação 

X avante 

As reservas são as seguintes: Are 
ões, com 218.515 hectares (ha) e 832 
índios, na margem esquerda do rio das 
Mortes, em Água Boa e Nova Nazaré. 
Pimentel Barbosa, com 328.966 ha e 
1.667 índios, em Canarana e Ribeirão 
Cascalheira. Parabubure, com 224.447 

ha e 3.357 índios, e Chão Preto, com 
12.741 ha e 56 índios, ambas em Cam 
pinápolis. Marawaitsede, com 169.000 
ha e 350 índios, em Alto Boa Vista, São 
Félix do Araguaia e Serra Nova Doura 
da. Ubawawe, com 52.234 ha e 349 ín 
dios, em Santo Antônio do Leste. São 
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vante 
Marcos, com 188.478 ha e 1.813 índios 
em Barra do Garças. Merure, com 82.30 I 
ha e 524 índios em Barra do Garças, 
General Carneiro e Tesouro. E Sangra 
douro/Volta Grande, com 100.280 ha e 
858 índios Xavante e Bororo, em Poxo 
réo, Santo Antônio do Leste, Novo São 
Joaquim e General Carneiro. Ao todo, 
essas áreas têm 1.376.962 ha e 9.506 
índios, segundo a Funai. 

Atualmente, está em curso o plano de 
expansão dessas terras indígenas Xavan 
te, que gradativamente pretende unificá 
las e anexá-las a outras grandes reservas 
na região, a exemplo de Capoto/Jarina, 
com 634.915 ha dos Kaiapó e Txukaha 
mãe-Mentuktire, com 556 índios. 
Menkrangnoti, com 4.914.254 ha dos 
Kaiapó, Menkrangnoti, Kaiapó-Mé, 
Ngra e Mrari, com 498 índios. Panará, 
com 484.000 ha dos Panará e Kren-aka 
rôre, com 164 índios. Parque Indígena 
do Xingu, com 2.642.003 ha dos Aweti, 
Jurúna, Kaiapó, Mentuktire, Kalapálo, 
Kamaiurá, Kayabi, Kuikuru, Matipú, 
Nahukwá, Mehináku, Suyá, Tapayúna, 
Trumái, Txikão, Waurá e Yawalapití, com 
3.110 índios. São Domingos, com 5.704 
ha dos Karajá, com 122 índios. Tapira 
pé/Karajá, com 66.166 ha, dos Tapirapé 
e Karajá, com 467 índios. Urubu Bran 
co, com 167.533 ha dos Tapirapé, com 
188 índios. Wawi, com 149.900 ha dos 
Suyá, com 240 índios. E Terena, com 
52.000 ha dos Terena, com 300 índios. 

A soma das áreas indígenas já exis 
tentes - incluindo a parte que se estende 
ao Pará - entre os dois grandes rios, se 
gundo a Funai, é de 10.493.437 ha com 
média de 582.968 ha por reserva indíge 
na. Daí, nãb é difícil imaginar que tendo 
tanta terra por ponto de partida, não seja 
difícil para as ONGs defenderem a ane 
xação de todas as reservas em Mato 
Grosso, e a continuidade desse procedi 
mento nos estados no eixo da chamada 
Grande Nação Xavante. • 

DENUNCIA 

PORTEIRA COM CADEADO NO RIO DAS MORTES - Barcaça da Navbel atracada no porto da 
fazenda Rima, em 98, à espera da liberação da hidrovia, o que não aconteceu até agora 

Hidrovia inviabilizada 
Estudo desenvolvido pelo agrônomo e 

assessor Especial da Prefeitura de Para 
natinga nas áreas fundiária, ambiental e in 
digenista, Adauto Nogueira Borges, apon 
ta que o projeto de expansão de Parabubu 
re llllll/lV N ( Portaria do presidente da Fu 
nai n. 0 1.086 de 19/10/00) prevê a expro 
priação de 930.000 ha, dos quais 250.000 
ha em Paranatinga e milhares de outros 
hectares avançariam sobre um dos celeiros 
de produção agropecuária do Araguaia: a 
região de Jaraguá, em Água Boa, onde fa 
zendeiros e milhares de assentados da re 
formá agrária convivem harmonicamente. 

O documento elaborado por Adauto 
Nogueira Borges cita também que a pre 
tendida expansão das áreas Xavanie Are 
ões (Areões l/ll - Portaria do presidente da 
Funai n. º 1.054, de 10/10100) e Pimentel 
Barbosa ( Pimentel Barbosa J/11 através da 
mesma portaria de Areões l!ll) será de 
180.000 ha, avançando sobre a cidade de 
Nova Nazaré e saltando para a margem 
direita do rio das Mortes, o que inviabiliza 
ria qualquer tentativa de se criar linhas de 
navegação no trecho sob tutela da Funai. 

As ONGs não estão sozinhas na luta 
para a criação da Grande Nação Xavante. 
Em matérias veiculadas pela imprensa em 
Cuiabá, professores da Universidade Fe 
deral de Mato Grosso (UFMT) e o Fórum 
Mato-grossense de Meio Ambiente e De 
senvolvimento (Formad) se posicionaram 

5 

contrários à reivindicação feita em 31 de 
março pelo governador Blairo Maggi ao 
ministro da Justiça, Márcio Thoma; Bas 
tos, pedindo a suspensão de demarcação 
de novas áreas indígenas por 24 meses. 

A inviabilização da hidrovia citada por 
Adauto Nogueira Borges já acontece na 
prática. Em 97, o juiz da 2ª \i"tra da Justiça 
Federal de Mato Grosso, Jefferson Schnei 
der; embargou obras no leito e nas margens 
do rio das Mortes, acatando pedido do pro 
curador da República, Pedro Taques. A 
navegação comercial naquele rio é questi 
onada pela ONG lSA, sob o argumento que 
a reserva Pimentel Barbosa é banhada pelo 
rio em parte do trecho navegável. 

Em 97, dias antes do embargo, a em 
presa de navegação Navbel transportou 700 
toneladas de soja, do porto mais ao norte 
no rio das Mortes, na fazenda Rima (Nova 
Nazaré) a Xambioá (TO). A hidrovia tem. 
1.190km, com360km no rio das Mortes, e 
830 km no Araguaia .. 

O embargo da Mortes-Araguaia-Tocan 
tins impediu que a Navbel cumprisse um 
contrato firmado com a Ceval, para trans 
portar 90 mil toneladas de soja na safra de 
98. Além de integral o multimodal de trans 
porte que desemboca no Porto de Ponta 
da Madeira, em São Luís (MA), essa hidro 
via também atenderia o transporte inter-re 
gional de passageiros, calcário, grãos, 
animais e manufaturados. 
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____ _,, Da Reportagem 1----- 

A Areões está 20 km rio das Mortes 
acima de Nova Nazaré. Pimentel 
Barbosa, em sentido inverso, é um 

pouco mais distante, 30, 35 km. Na cida 
de, dividida ao meio pela MT-326, a po 
pulação não entende a razão da expan 
são das duas áreas Xavante, que engolirão 
o lugar onde vivem, até mesmo em razão 
da cordialidade existente entre os civiliza 
dos e seus vizinhos índios. 

Razão ou não, o martelo foi bati 
do peta· Funai com apoio das ONGs e 
a cidade será riscada no mapa, tendo 
fim igual aos povoados de São Pedro 
dos Cacetes e Alto Alegre, no Mara 
nhão, que foram literalmente desocu 
pados e demolidos para abrigarem os 
índios Guajajaras. 

Aparentemente Nova Nazaré não tem 
escapatória. Seu fim está próximo. Vai 
se transformar em Borecaia (seu nome 
primitivo e de um rio que banha o lugar) 
e que segundo o cacique Pedro, da al 
deia Xavante Ubareré, significa campo 
para caça de Xavante ou lugar onde se 
pode caçar. A aldeia de Pedro é distante 
da cidade e ele tem o mesmo entendimen 
to dos demais caciques de Areões: todos 
querem o aumento da área e sua anexa 
ção à reserva Pimentel Barbosa. 

Nova Nazaré está na mira dos caciques 
das 13 aldeias de Areões: todos querem 
seu fim. Quem lamenta a situação é oco 
merciante gaúcho do ramo de materiais de 
construcão, Valdir Fiorini, dono da Cos 
maco, que vive na região há 21 anos, com 
cinco deles dedicados à Funai. "Montei 
minha loja aqui (em Nazaré) porque sabia 
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entre outras coisas que essa área não tem 
problema fundiário", lamenta Valdir. 

Como se fitasse um ponto perdido no 
horizonte, Valdir lembrou os nomes dos 
caciques de Areões e suas aldeias, onde 
trabalhou por longo tempo: "José da Bei 
ra, de Tritopá: José, de Mariá; Luizinho, 
de Babaçu; Bebé, de Tripá; Pedro, de 
Ubareré; Inácio, de Lagoa Grande; Ân- 



Valdir Fiorini, dono da Cosmaco 

gelo, de Santa Terezinha; Tiago, de Buri 
ti; Mário, de Cachoeira; Olavo, de Dois 
Galhos; Mauro, de Mutum; Samuel, de 
Pedra Branca; e Adão, de Santana". 

Quando a expansão engolir Nova Na 
zaré os atingidos não serão somente os 
moradores da cidade. Fazendeiros, sitian 
tes e assentados da reforma agrária tam 
bém serão expulsos pela expropriação. E 
tanto na área urbana quanto na zona rural 
o medo toma conta das pessoas. Isso acon 
tece com seo Sebastião Lício Borges, 70, 
parceleiro goiano, de Caiapônia, com nove 
filhos e "uma carrada" de netos, que vive 
desde 1986 no sítio Alvorada, de 10 hec 
tares, onde cultiva para o sustento da fa 
mília. "A gente é fraco e não tem como 
resistir se eles vierem (os índios). Só peço 
a Deus que não deixe isso acontecer", im 
plora o velho Sebastião. 

Na Escola Municipal Nova Nazaré, 
os 4~8 alunos cantam com orgulho o hino 
do município, escrito por Vil ma Fontou 
ra Queiroz e com música de Néri e Riso 
nete, "Nova Nazaré bonita e gentil/ Re 
canto amado do meu querido Brasil...". 
Em outras nove escolas mantidas pela 
prefeitura nas aldeias Xavante, 320 alu- 

nos índios desconhecem o drama enfren 
tado por seus colegas da cidade. 

No posto de saúde da família (PSF) de 
Nazaré, que funciona de segunda à sexta 
feira, o único médico do município atende 
índios e civilizados. E o motorista da única 
ambulância da prefeitura, Marcos César 
Scherer, transporta para atendimento em 
Água Boa e Goiânia quem depende de 
medicina de especialidade quer resida nas 
aldeias ou na área urbana. 

O prefeito José Marques Queiroz, que 
se rotula "futuramente filiado ao PPS", 
o vice-prefeito e os vereadores integram 
uma comissão de resistência à demolição 
da cidade, implantada em 94,5 hectares 
no eixo da MT-326 que liga Cocalinho à 
rodovia BR-158. 

A história de Nova Nazaré é recente. 
Começou em 84, com os pioneiros Paulo 
Sereno e Geraldo Vicente Faria. Quatro anos 
depois era grande o fluxo migratório na re 
gião e isso levou o Incra a demarcar cinco 
assentamentos: Pontal do Borecaia, Rio dos 
Cocos, Boa Esperança, Maragato e Estrela. 

O povoado surgiu com o nome do rio, 
Borecaia e ganhou uma aguerrida madri 
nha, a irmã Vila, cujo nome verdadeiro é 
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RISCADA DO MAPA 

Prefeito José Marques Queiroz 
Catharina Bubniak, e que atualmente está 
recolhida em orações e trabalho humani 
tário na Casa Provincial São Francisco de 
Assis, de Erechim (RS). 

Irmã Vita foi para Nova Nazaré uma 
mistura de religiosa, parteira, juíza de paz, 
líder comunitária, professora e até mesmo 
operadora de motoniveladora e canoeira. 
A mudança do nome de Borecaia para o 
atual foi proposta por ela, num compara 
tivo comportamental de paz, do povo da 
quele lugar com os antigos moradores da 
Nazaré bíblica. 

O município de Nova Nazaré, na re 
gião nordeste, emancipou-se de Água Boa 
(do qual é comarca) pela Lei 7.235, de 
28 de dezembro de 99. Tem 3.906,06 krn2, 

divide com Água Boa, Nova Xavantina, 
Cocalinho e Canarana. Dista 800 km de 
Cuiabá e tem 2.500 habitantes e 1.043 elei 
tores. Sua economia está calcada na pecu 
ária e na agricultura familiar. A cidade não 
tem hospital, cartório, delegacia nem Ci 
retran. A energia é interligada ao sistema 
nacional, e a água, de poço artesiano, é 
distribuída nos 250 estabelecimentos co 
merciais e residências. 

Os terrenos urbanos de Nova Nazaré 
têm carta de aforamento da Prefeitura de 
Água Boa. Recentemente, o Incra expe 
diu certidão autorizando o Governo de 
Mato Grosso construir 50 casas popula 
res na cidade, para serem cedidas em co 
modato a famílias comprovadamente de 
baixa renda. 

O vereador Zezito Moreira Neris (PFL) 
revela os números do orçamento do mu 
nicípio: receita mensal incluindo convêni 
os e repasses, de R$ 230 mil. Duodécimo 
de R$ 17 mil para a Câmara. Salário do 
prefeito, de R$ 4 mil. Do vice-prefeito, R$ 
1,9 mil. E de vereador, R$ 700. • 



Da vila, os 

Terena podem 

controlara 

MT-322caso 

haja decisão 

indígena nesse 

sentido 

----1 Da Reportagem 1-I --- 

R ecentemente o governo doou 52 
mil hectares aos Terena na região 
do rio lriri, em Matupá e Peixoto 

de Azevedo, no Nortão, nas imediações 
da reserva Panará. Essa doação aconte 
ceu quase I O anos depois que esses ín 
dios deixaram Mato Grosso do Sul e se 
transferiram para Rondonópolis, onde 
seguidamente bloquea- 
vam as rodovias BR- 
364 e 163, em protes 
to contra falta de área 
para se instalarem em 
Mato Grosso. 

O líder dos 300 Te 
rena que foram assen 
tados no Nortão é oca 
cique Milton Jorge 
Tury Rondon, um ho 
mem que não se des 
gruda do celular e não 
hesita em usar expedi 
entes violentos para al 
cançar seus objetivos. 
Além de bloquear rodo 
vias, ele comandou o 
seqüestro de jornalistas 
que cobriam uma mani 
festação indígena em 
Rondonópolis, os man 
teve em cárcere priva 
do num acampamento 
indígena, e somente os 
libertou após penosa negociação. 

A presença de Milton Rondon na 
área onde se pretende implantar a Grande Na 
ção Xavante' preocupa produtores rurais que 
utilizam a MT-322 que é a única ligação ro 
doviária do Nortão com o Xingue o Araguaia. 
Essa rodovia, com 280 km, começa em Ma 
tupá e termina em São José do Xingu. 

Não é sem razão que os produtores 
estão com um pé atrás com o cacique 

Terena. Ao invés de levar os índios para 
sua área no Iriri, Milton Rondon os ins 
talou numa vila construída com recur 
sos da União, nas imediações do povo 
ado de União do Norte (de Peixoto de 
Azevedo), à margem da MT-322 e dis 
tante 65 km da BR-163. 

Da vila, os Terena podem controlar a 
MT-322 caso haja decisão indígena nes 
se sentido. Nesse caso eles seriam uma 

espécie de barreira, 
130 km antes do come 
ço do Parque Nacional 
do Xingu e da reserva 
Capoto Jarina, que fa 
zem divisa às margens 
dessa estrada. Milton 
Rondon é especialista 
em bloqueios rodoviá 
rios e não demonstra 
medo nem se intimida 
com ameaças. A rodo 
via MT-322 não tem 
trânsito noturno na 
área indígena. E a Fu 
nai recomenda que os 
motoristas que trafe 
gam naquele trecho 
não pernoitem em ter 
ritório indígena. 

Coincidência ou 
não, os Terena foram 
assentados no Nortão 
no momento em que 
se aventa a possibili 

dade da criação da Grande Nação Xa 
vante. Tal decisão contraria a lógica que 
apontava para a compra de uma área em 
Rondonópolis para os mesmos, já que 
afirmam que originariamente são daque 
la região, onde contavam com o apoio 
do deputado federal Welinton Fagundes 
(PL), que por muito tempo os abrigou 
no Balneário Lago Azul, de sua propri 
edade, nas imediações daquela cidade. 
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Mesmo sem evidências que vol 
tem a cometer violência, os Xavante 
preocupam fazendeiros vizinhos às 
suas áreas. Isso, por adotarem a prá 
tica da caça com fogo, para alimen 
tarem suas cozinhas durante as fes 
tividades dos casamentos nas aldei 
as, em agosto e setembro. Tal caça é 
feita nas divisas das fazendas, onde 
os índios botam fogo no mato, em 
forma de ferradura deixando· um pon 
to sem fogo para os bichos passarem. 
Ali, os matam. 



Civilizados e índios vivem em paz 
na região. O único incidente grave en 
volvendo indivíduos dos dois grupos 
aconteceu em 1996, em Campinápolis. 
Na sexta-feira, 19 de fevereiro, índios 
da aldeia Xavante Santa Luzia, de Pa 
rabubure, mataram um morador da ci 
dade. Na segunda-feira seguinte (22) 
um grupo de índios foi à Campinápo 
lis, invadiu uma casa e matou três pes 
soas da mesma família com golpes de 
bordunas e flechadas, os desfigurando. 
Uma das vítimas foi o líder sem-terra 

Devanir Francisco, o Chicão, que dias 
antes bloqueara a ponte sobre o rio das 
Mortes, na BR- 158, em Nova Xavan 
tina, em protesto contra a morosidade 
da reforma agrária. 

Imediatamente após a chacina dos 
Xavante em Campinápolis, a Polícia 
Militar ocupou a cidade e ali permane 
ceu até que a normalidade fosse reto 
mada. Esse incidente criou uma ima 
gem nacional negativa para o municí 
pio, provocando desvalorização dos 
imóveis urbanos e rurais. • 
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7 
ESTRATEGIA 

WWF, 
dono do 
Verdadeiramente, quem está por 

trás da manobra para expandir terras 
indígenas, embargar navegação co 
mercial em hidrovias e construção de 
hidrelétricas é o Fundo Mundial para 
a Natureza, o WWF (em inglês World 
Wide Fund for Nature), entidade cria 
da em 1961, na Inglaterra, por estra 
tegistas britânicos do Real Instituto de 
Assuntos Internacionais (RITA), de 
Londres, com o objetivo de implantar 
estrutura que permita às multinacio 
nais da Comunidade Britânica e dos 
Estados Unidos, plena e absoluta tu 
tela mundial das reservas e recursos 
vegetais e minerais. 

A sede do WWF é em Gland, na Su 
íça. Sua diretoria é constituída pela fina 
flor da aristocracia e por membros das 
famílias reais daquele continente. 

Em suma, o WWF é o bicho-papão 
ao qual não interessa que um país com a 
dimensão do Brasil domine a produção 
mundial de alimentos, e que ainda tenha 
posse de inesgotáveis reservas minerais, 
da maior floresta tropical e do maior vo 
lume de água doce da Terra. 

Ardiloso, o WWF geralmente não 
se expõe. Ao contrário, usa ONGs 
que gravitam ao seu redor para as 
investidas contra as nações pobres e 
em desenvolvimento. Se algum dia o 
Brasil decidir passar a limpo as ori 
gens, metas e o lastro financeiro que 
banca as ações dessas organizações 
não-governamentais, certamente se 
deparará com as três letras que for 
mam essa sigla que espalha discór 
dia mundo afora. 

O braço indigenista do WWF foi cri 
ado em 1969. É a Survival International, 
a organização que obrigou os presiden 
tes Collor e Carlos Andrés: Peres (Vene 
zuela) a criarem a reserva binacional 
lanomâmi, na fronteira dos dois países. 



n,e.ip,ut,a1dos 
ara o deputado e presidente da Fede 
ração da Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso (Fama to), Zéca de Ávila 

(PFL), a proposta de expansão das reservas 
indígenas "é um absurdo sem tamanho". 
Zéca diz que recorrerá às instâncias da lei 
em defesa dos proprietários rurais ameaça 
dos pelas expropriações. "Chega de tanta 
perseguição ao produtor rural, que ora é 
acuado pelo MST, ora pelos ambientaJistas, 
ora pelas ONGs que vivem às custas da cau 
sa indígena, ora pelo MAB". 

Zéca quer maior participação da As 
sembléia em defesa dos produtores e das 
populações urbanas ameaçadas pelo expan 
sionismo arquitetado pelas ONGs. O de 
putado desencadeará uma campanha de 
conscientização popular sobre os riscos que 
a soberania e o processo produtivo cor 
rem diante do esboço daquela que seria a 
Grande Nação Xavante. 

A exceção de Humberto Bosaipo (sem 
partido), de Barra do Garças, que está li 
cenciado e no exterior, a reportagem ou 
viu todos os deputados com domicílio nas 
áreas que poderão ser atingidas pelo ex 
pansionismo das reservas. 

José Riva (sem partido), de Juara, pre 
sidente da Assembléia - Contrário à pro 
posta de expansão. "Expansão não é o plei 
to dos índios. Eles querem, sim, é a de 
marcação de algumas áreas pendentes. Não 
adianta expandir e manter o índio abando 
nado como ora se encontra", sintetizou. 

Juliano Jorge (PL), de Alta Floresta - 
"Sou contra o aumento das reservas e de 
fendo que o índio deve trabalhar em suas 
terras para não ficar às custas da Funai", 
se posicionõu. 

Dilceu Dal'Bosco (PSDB), de Sinop - 
"Não concordo com aumento de áreas. 
Acho até que se deve readequar algumas 
delas, sem no entanto ferir direito adquiri 
do. Encaminhei expediente ao deputado 

,., 
REPERCUSSAD 
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'' Chega de 
tanta perseguição ao 

produtor rural, que ora é 
acuado pelo MST, ora 
pelos ambientalistas, 
ora pelas ONGs que 
vivem às custas da 
causa indígena, ora 

pelo MAB '' 

federal Rica.rte de Freitas (PTB) sugerin 
do que ele apresentasse uma Proposta de 
Emenda Constitucional que transfira ao 
Congresso o poder de deliberar sobre ques 
tões indígenas", revelou. 

Pedro Satélite (PSDB), de Guarantã do 
Norte - "Isso é uma aberração. Os índios já 
têm terra suficiente. O problema é que al 
gumas ONGs usam os índios como ban 
deira para ferirem a nossa soberania. Me 
preocupa muito essa questão das ONGs e 
o papel da Funai", comentou. 

Dimas de Melo (PMDB), de Confresa - 
"Sou parceleiro assentado pela reforma 
agrária e conheço bem a questão da terra. 
Acho que a Funai não tem a cabeça no lu 
gar e se deixa levar pelas ONGs. Não po 
demos aceitar o absurdo de aumentar as 
terras dos índios, com tanto trabalhador 
sem-terra", analisou. 

Alencar Soares (PSDB), de Barra do 
Garças - "Índio não quer mais terra coisa 
nenhuma. Ouvi isso deles numa audiência 
pública em Água Boa. O índio precisa é de 
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ser incorporado ao processo produtivo. A 
questão é que a Funai distorce tudo e pre 
fere encher caminhões de índios para irem 
de suas aldeias para Barra do Garças e 
Água Boa. Temos que dar um basta nis 
so", observou. 

Ságuas Moraes (PT), de Juína - "Nova 
Nazaré é cidade?", perguntou o deputado 
ao ser questionado sobre a perspectiva da 
expansão das terras indígenas engolir Na 
zaré. Certificado que sim, disse que em 
Roraima existem duas cidades sitiadas por 
áreas de índios. "Assim, seria um caso es 
pecial, mas é preciso levar em conta que 
não se deve desmanchar uma cidade, nem 
cercá-la por área da Funai, para que ames 
ma não fique inviabilizada", ponderou. 

Ságuas não acredita que ONGs interna 
cionais estejam por trás do expansionismo. 
"Isso seria quebra de soberania. Entendo que 
os Grupos de Trabalho (GTs) criados no go 
verno anterior (na verdade, alguns foram 
constituídos no governo Lula) têm importante 
papel. Eles vão levantar áreas e descobrir em 
quais delas existem pessoas estranhas ocu 
pando terra de índios", arrematou. 



lmpirialistas 
em que as partes envolvidas queiram - acredito 
eu - Xavante e civilizados estão a um passo de 
escaramuças armadas que resultarão em 

mortes e em intervenção supranacional ( leia-se 
Estados Unidos e Inglaterra) no coração do Brasil. 

Um plano muito bem orquestrado está em curso 
por ONGs brasileiras subalternas ao WWF. 
ultimando os detalhes daquela que será a "Grande 
Nação X avante" encravada na região central do país. 
Esse pretenso estado indígena começou a ser 
implantado na década de 70, com a demarcação de 
reservas Xavante em pontos estratégicos e 
equidistantes nos vales do Araguaia e Xingu. Num 
passo seguinte, lançou-se a campanha pela 
ampliação de tais áreas. E no arredondamento. serão 
interligadas varrendo cidadãos, cidades e tudo mais 
que estiver em seu caminho. 

Não se .sabe ao certo o tamanho dessa nação. 
Funai e ONGs fazem boca de siri, mas basta uma 
simples debruçada sobre o mapa para se ver que será 
algo gigantesco. A proposta de ocupação dessa área 
assusta até mesmo alguns caciques. tamanho é seu 
absurdo. Porém, ela continua em gestação pelos 
novos Joaquim Silvério, à paisana, a serviço da 
desnacionalização. 
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A sórdida expropriação seguida da anexação com 
a expulsão de quem estiver na área será rebatida ao 
coice da cartucheira e da carabina. Imediatamente 
após a morte do primeiro Xavante, a comunidade 
internacional nos acusará de genocídio contra um 
povo primitivo. Daí para se justificar ataques 
militares contra aquele pedaço da Amazônia é um 
pulo mais fácil e justificável do que a retomada das 
Malvinas, Geárgias e Sanduíche do Sul, na região 
austral argentina pela soldadesca da senhora 
Thatcher e de Sua Majestade. 

O pior é que essa situação não é invencionice. 
Ela se emoldura a cada pôr-do-sol, no silêncio dos 
campos, longe dos grandes centros e sob o 
atiçamento de Jogo pelo palanque ideológico de 
figuras encasteladas em lugares de destaque no 
contexto social, causando apreensão e levando ao 
desespero milhares de brasileiros que serão 
atingidos por ela num primeiro momento. Melhor 
que a mesma não se materializasse, mas se isso 
acontecer, que os Silvério se juntem aos gringos aos 
quais combateremos solidários com nossas Forças 
Armadas quando eles violarem o Araguaia e o Xingu 
com seus coturnos imperialistas ainda impregnados 
de sangue de crianças e velhos iraquianos. 
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