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Transcrição da Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional do Senado, ocorrida no dia 4 de março.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Havendo número regimental,
declaro aberta a 1 ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa Ordinária da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Submeto à Comissão a dispensa da leitura da ata da reunião anterior.
Está dispensada.
Gostaríamos de convidar à audiência pública os Ministros Márcio Thomaz
Bastos, da Justiça, e José Viegas, da Defesa, para sentarem-se à mesa.
O Ministro José Viegas Filho está acompanhado dos Srs. TenenteBrigadeiro-do-Ar Luiz Carlos da Silva Bueno, Comandante da Aeronáutica,
Brigadeiro-do-Ar Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, Chefe do Subdepartamento
do Desenvolvimento de Programa, Coronel do Exército Luiz Mensário Júnior,
Chefe da Divisão de Políticas Setoriais do Ministério da Defesa. Gostaria de
convidar também o Sr. Presidente da Funai, Sr. Mércio Pereira Gomes, para estar
junto ao Ministro da Justiça.
Por favor, Sr. Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, queira sentar-se à
mesa. Convido também o Coronel do Exército Luiz Mensário Júnior. Por favor!
Por favor! Chefe da Divisão de Políticas Setoriais do Ministério da Defesa!
Os Ministros da Justiça e da Defesa, hoje, prestarão esclarecimentos
sobre a questão da demarcação de terras indígenas nos Estados de Mato Grosso
do Sul e Roraima, notadamente a reserva Raposa Serra do Sol, tendo em vista os
conflitos ocorridos e eminentes, inclusive entre etnias indígenas. Também o
Ministro da Defesa exporá sobre o processo de licitação da compra de aviões pelo
Comandante da Aeronáutica para a Defesa e Soberania Nacional.
Gostaríamos também de informar que os Deputados Federais de Roraima
enviaram ofícios dizendo que gostariam de estar aqui presentes. E são
convidados aqui desta Comissão os Srs. Rodolfo Alceste Almeida, Francisco
Rodrigues, Luciano Castro, Maria Helena, Almir Sá, Pastor Frankenbergen e Sueli
Campos. Deputado Antonio Carlos Pannunzio, do Estado de São Paulo, também
se encontra presente. Mais algum Parlamentar? Deputado Federal?
Vamos, então, passar a palavra para o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos. Gostaríamos de dar a informação de que, em virtude de o Presidente José
Sarney ter convocado a Sessão Plenária do Senado para as dez horas, pedimos
que a Ordem do Dia seja realizada para que possamos ter o desenvolvimento de
nossos trabalhos, possivelmente por volta das doze horas. Então, vamos fazer um
esforço, e já avisei aos Ministros o nosso trabalho.
De pronto, agradeço muito a sua presença, Ministro Márcio Thomaz
Bastos. V. Exa tem a palavra.
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O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - E><° Sr. Senador Eduardo Suplicy,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal, eminente Ministro da Defesa, meu querido amigo José Viegas, Srs
Senadores, Srs e Srs. Senadores, sras Deputadas e Srs. Deputados, Dr. Mércio
Perreira Gomes, Presidente da Funai.
Agradeço o convite e a oportunidade de me dirigir a todos os membros
desta douta Comissão Parlamentar para falar a respeito das questões das terras
indígenas situadas na faixa de fronteira.
Eu trouxe um texto escrito, para a maior segurança, para coordenação do
raciocínio a fim de abordar essas questões referentes a terras indígenas nas
faixas de fronteira.
Como todos sabem, o tema é da maior importância e atualidade, na
medida em que estão em jogo dois valores fundamentais da nossa Constituição: a
segurança nacional de um lado, e, de outro, a proteção dos direitos das
comunidades indígenas.
Esta é uma oportunidade privilegiada para a discussão do assunto, pois
também estão presentes neste plenário o eminente Colega Ministro José Viegas.
da pasta da Defesa, e o importante estudioso, antropólogo, escritor e Presidente
da Funai, Mércio Pereira Gomes.
Aproveitemos o momento, portanto, para aprofundar este saudável debate
sobre questões que se implicam mutuamente.
Gostaria de afastar, logo de início, um equívoco que é recorrente quando
se discute a situação e o regime das terras indígenas localizadas na faixa de
fronteira. O equívoco consiste justamente em colocar em campos antagônicos e
mutuamente excludentes as necessidades de segurança e o imperativo
constitucional de proteção das suas comunidades indígenas. Vista desta maneira,
como se elas fossem colidentes e excludentes, a questão é insolúvel.
Enfatizo, contudo, que não há incompatibilidade radical, nem a presença
indígena deve prejudicar a atuação das forças de segurança, nem os índios
podem ter os seus direitos constitucionais cerceados.
O Governo Federal está fortemente empenhado em construir soluções
harmônicas e equilibradas para este problema. E isto exige de nós, responsáveis
pelas políticas de segurança pública e de proteção aos índios, muito engenho e
arte.
Quero dizer, também, que o Ministério da Justiça está atento à
necessidade de preservação de condições plenas de segurança na faixa de
fronteira e, naturalmente, não nega a posição estratégica e a importância destas
para a defesa nacional, até porque temos por missão garantir e preservar a ordem
pública e reprimir os ilícitos que tenham repercussão internacional, que coloquem
em perigo os bens, os serviços e os interesses da União.
Lembro, por outro lado, que o controle das fronteiras é exercido
constitucionalmente pelo Departamento de Polícia Federal. Daí por que, em

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL

se. 3

DA MESA

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA
SERVIÇO DE COMISSÕES

04/03104

•s"t:M;1RE'VISÃ(J:,D'A•·•.·tA Q.UIGBÃFIA
..

··'•··--·-······

,

-.

.

-···

.

1

;__

:_ __

_____:____:_

__ -·

.,

'

·.

matéria de segurança, não deve haver divergências, como não há, mas intensa e
profunda cooperação entre as Pastas da Justiça e da Defesa. Isto é pressuposto
mesmo para a eficiente atuação do Estado brasileiro, tendo em vista o pleno
exercício da soberania nacional. Os dois Ministérios têm trabalhado em estreita
colaboração. Não só entre si, mas também com países vizinhos, como em recente
acordo internacional celebrado para combater atividades criminosas: tráfico de
drogas, armas, plantas e animais, nos rios fronteiriços de Brasil, Colômbia e Peru.
A Constituição, isto é pacífico, reconhece aos índios sua organização
social, costumes, línguas, crenças, bem como os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam. A diversidade étnica e cultural do Brasil é um
dos maiores patrimônios nacionais. A ordem jurídica brasileira afirma o direito
legítimo dos índios, nossa História obriga que eles sejam efetivamente realizados.
Essa visão conciliadora e equilibrada do problema que tem se refletido nas
ações do Governo Federal encontra raízes na nossa tradição política. Basta
lembrar que Joaquim Nabuco, um dos maiores estadistas brasileiros, nos idos de
1903, valeu-se da presença dos índios Macuxi para defender os limites territoriais
brasileiros na famosa questão da Guiana, que contrapôs o nosso País aos
interesses britânicos, na região onde hoje precisamente se localiza a terra
indígena Raposa Serra do Sol.
O argumento foi empregado formalmente diante do Rei da Itália, que era o
árbitro chamado a dirimir aquele litígio, em peça cujo brilhantismo foi salientado
por ninguém menos que Rui Barbosa.
Com essa breve digressão histórica pretendi oferecer um exemplo
concreto de como a defesa dos interesses soberanos nacionais não se opõe, de
maneira necessária, aos interesses das comunidades indígenas.
Sustento, portanto, que os índios podem habitar as faixas de fronteiras,
sem que isso fragilize a defesa e a integridade do território nacional. Por isso, a
presença de índios na área de fronteira também é benéfica e favorável à defesa
de nosso território.
Em um Estado que se orienta constitucionalmente pelo princípio
republicano como o nosso, toda ação estatal é condicionada pelo direito e há
normas jurídicas que disciplinam o acesso e o modo de proceder das forças de
seguranças nas terras indígenas, o Estatuto do Índio, art. 34, e o Decreto nº 4.412,
de 7 de outubro de 2002. Portanto, a atuação das forças de segurança nas terras
indígenas, seja da Polícia Federal, seja das forças armadas, deve se dar nos
estritos limites da Constituição e da lei, na exata proporção em que for necessária
e indispensável para a manutenção da ordem pública e da integridade do território
nacional. Isso, naturalmente, com todo respeito à incolumidade das populações
indígenas.
Aproveito para esclarecer uma questão que pode dar margem à
interpretações inexatas. Ao referir-me a comunidades, e não a nações indígenas,
pretendo destacar que os índios participam da comunhão nacional brasileira. Ora,
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a Constituição reconhece a existência de minorias indígenas e institui normas de
proteção de sua identidade étnica e cultural, o que compreende suas línguas,
tradições, crenças, costumes e organização social.
A norma constitucional fala em populações indígenas, índios ou
comunidades indígenas, não nações indígenas. Protege, portanto, as
comunidades étnicas e culturais e não nações à margem do Estado brasileiro.
Outra questão importante diz respeito ao grau de autonomia das comunidades
indígenas para determinar seu modelo de desenvolvimento.
Como todos sabemos, há quatro condições para que uma terra seja
reconhecida como tradicionalmente ocupada pelos índios. Devem ser por eles
habitadas em caráter permanente, devem ser utilizadas para suas atividades
produtivas, devem ser imprescindíveis à preservação dos recursos naturais
necessários ao seu bem-estar e, por fim, devem ser suficientes para a sua
reprodução física e cultural.
Todas essas condições se definem segundo os usos. costumes e
tradições dos próprios índios, isto é, conforme a cultura deles e não de acordo
com critérios de não-índios. Questiona-se, freqüentemente, o fato de algumas
comunidades indígenas, ao longo do tempo, perderem suas características
primitivas.
Ora, o índio se define pelo sentimento de pertinência a uma comunidade
étnica e cultural. Essa identidade não é estática, congelada no tempo. Não se
pretende manter os índios imobilizados em formal. Como qualquer grupo cultural
humano, as comunidades indígenas mantêm relações com outras coletividades. A
cultura indígena está sujeita a transformações ao longo do tempo. Essa natural
mutação por si só não desnatura e nem deve desnaturar a luz do nosso princípio
constitucional, a identidade cultural indígena, e o Estado não deve e nem pode ser
insensível a essa realidade.
Por fim, no tocante à proteção das fronteiras e do território nacional,
matéria mais precisamente pertinente ao âmbito desta Comissão, ela pode ser
exercida eficientemente: a) com a adoção de meios tecnológicos. tal como os
utilizados no Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam); b) com o aprimoramento
do serviço de inteligência policial e militar; c) com a intensificação da presença do
Estado por meio de seus órgãos e serviços; e d) com a articulação, cada vez mais
presente, felizmente, no Brasil, dos órgãos do Governo Federal, dentre os quais o
Departamento de Policia Federal, a Funai (Fundação Nacional do Índio) e as
Forças Armadas.
Em suma, a ocupação das fronteiras por índios não representa empecilho
ao adequado resguardo de nosso território, assim como os imperativos de
segurança não podem violar os direitos originários e imprescritíveis daqueles que
são, afinal, os primeiros brasileiros.
Em Raposa Serra do Sol a ocupação militar está assegurada - falando
especificamente de um caso -, uma vez que a Portaria de demarcação da terra
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indígena deixou de incluir na área demarcada expressamente o Pelotão Especial
do Exército Brasileiro.
Pacificação do conflito com justiça. Como já tenho afirmado, não serão
adotadas medidas radicais, de modo a que se possa promover uma transição
pacífica, ordeira e não violenta.
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Obrigado, Ministro Márcio
Thomaz Bastos.
Aviso aos presentes que o Regimento pede a todos que se mantenham
sem se manifestar, a não ser na hora em que forem chamados.
Eu gostaria de informar que estão presentes e são muito bem-vindos
representantes de muitas entidades, inclusive diversas lideranças indígenas, como
Marinaldo Justino Trajano, Dionísio Tobias, Gregório Lima, Raimundo da Silva,
Lea Wapixana, todos Macuxi, Sebastião Carlos Moreira, do Cimi (Conselho
lndigenísta Missionário), a Subprocuradora Dr3 Débora Duprat, da 6ª Câmara, D~
Ana Paula Souto Maior, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Antônio
Apurinã, Diretor de Assistência da Funai (Fundação Nacional do Índio), Álvaro
Tucano, Martinho Alves, que é Administrador Regional de Boa Vista, em Roraima,
Artur Nobre, Diretor de Assuntos Fundiários da Funai (Fundação Nacional do
Índio), Rosani Kaingang, Cristina Ribeiro, ex-Deputado Federal Márcio Santilli, que
foi Presidente da Funai e hoje é do Conselho Diretor do Instituto Sócio-Ambiental,
Deputado Antônio Carlos Pannunzio, do PSDB de São Paulo, Antônio Feijão, da
Finama
(Fundação
Instituto
Amazônico
de
Migrações
e
Meio Ambiente), Heloísa Helena de Magalhães, da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil, Manoel Carlos Pereira e Jacy José de Sousa, Manduca
Tavares Neto, Lavínia Salomão, Almerindo Raposo, da Organização dos
Professores Indígenas de Roraima, Marinaldo Justino Trajano, do Baixo Contigo,
Raimundo da Silva, da Raposa, Gregório Lima, Coordenador Regional de Geris
(Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais), Dionísio Tobias, do
Surumu.
Passamos agora a palavra ao Ministro da Defesa José Viegas, que poderá
expor então tanto sobre a questão da área da defesa sobre os conflitos nas áreas
indígenas e outras, como também a respeito da compra dos aviões pelo Ministério
da Defesa.
O SR. JOSÉ VIEGAS - Muito obrigado, Sr. Senador Eduardo Suplicy,
Presidente desta Comissão; querido colega e amigo Márcio Thomaz Bastos,
Ministro da Justiça; Srls e Srs. Senadores; Sr3s e Srs. Deputados; caros amigos e
colaboradores; Brigadeiro Aprígio Eduardo Azevedo, que poderá nos assessorar
nas questões referentes ao processo do Projeto FX; Coronel Luiz Mensório, que
nos assessora na questão indígena; Sr. Mércio Pereira Gomes, Presidente da
Funai.
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Em primeiro lugar, agradeço ao Exmº Senador Eduardo Suplicy, bem
como a todos os Exºs Srs. Senadores e Deputados presentes pelo convite e pela
oportunidade de estar neste plenário.
Dirijo-me a V. E:xas para apresentar os meus comentários acerca deste
importante tema: a questão indígena em Roraima, ligado à definição de terras
indígenas na faixa de fronteira, notadamente aquela área situada no arco
amazônico, maior preocupação da defesa na atualidade. Em seguida, estarei à
disposição dos senhores para o debate, buscando responder as perguntas que
julgarem convenientes.
Antes de dar início à parte substantiva do meu pronunciamento, solicito ao
Senador Eduardo Suplicy que me informe sobre a oportunidade em que deva
mudar de assunto. Solicito a S. Exª que me oriente quando julgar que isso seja
adequado.
Inicialmente, desejo salientar que a Defesa do País considera os direitos
inscritos no art. 231 da nossa Constituição como postulados que devem ser
reconhecidos por todos como urgentes e fundamentais para os objetivos da justiça
social da Nação. Vejo, como todos vêem, que, em certos locais, a questão
indígena, bastante complexa, está chegando a um ponto de forte pressão. Não
pretendo, nem é da minha competência, pronunciar-me sobre os vários aspectos
que a envolvem. Procurarei confinar os meus comentários aos pontos mais
relevantes para a ótica da minha Pasta: o ponto de vista da Defesa Nacional.
É do interesse das Forças Armadas manter um estreito relacionamento
com as comunidades indígenas em todo o território nacional, particularmente na
Amazônia, para manter viva a presença da sociedade organizada na região,
especialmente na faixa da fronteira.
Evidentemente, os nossos índios são brasileiros natos, representantes
autênticos e dignos da pluralidade étnico-cultural da nossa Pátria e merecedores
de todo o esforço no sentido de assegurar o convívio harmônico com os atores
sociais e institucionais, dentre eles as Forças Armadas. Estas, pelo seu
patriotismo, sua devoção à causa pública e seu afastamento com relação a
qualquer interesse particular nessa questão, reúnem as condições necessárias
para zelar pelo respeito às normas que regulam as terras indígenas.
Nesse sentido, gostaria de registrar que, por intermédio da Portaria nº 983,
de 17 de outubro do ano passado, eu expedi a diretriz para o relacionamento das
Forças Armadas com as comunidades indígenas com o propósito de reafirmar
esse convívio harmônico e aprimorar o relacionamento entre os militares e os
indígenas em todo o território nacional. Assim, as Forças Armadas, quando da
atuação em terras ocupadas por indígenas, adotarão, de acordo com as suas
competências e atribuições constitucionais e legais, medidas de proteção da vida
e do patrimônio do índio e de sua comunidade, de respeito aos usos, costumes e
tradições indígenas e de superação de eventuais situações de conflito ou tensão
que envolvam índios ou grupos indígenas. Essa convivência implica também o
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apoio que se fizer necessário, quando solicitado, e, sempre que possível, com
vistas ao bem-estar das comunidades indígenas e à manutenção do excelente
histórico relacionamento. Às Forças Armadas cabe defender a Nação, para
assegurar a sua integridade territorial e o pleno exercício da soberania do Estado,
têm elas também o comprometimento com a unidade nacional e são garantes, em
última instância, da lei e da ordem.
Após essa breve introdução, quando procurei deixar claro a V. E~s as
principais premissas e diretrizes que norteiam o relacionamento das Forças
Armadas com as comunidades indígenas, passarei agora a abordar alguns pontos
relevantes para o Ministério da Defesa a que me referi no início.
O primeiro ponto relaciona-se com a presença das Forças Armadas na
faixa de fronteira. Ponto que já foi oportuna e corretamente coberto pelo Ministro
da Justiça. Têm as nossas Forças Armadas o dever de fazerem-se presentes em
qualquer parte da fronteira, seja terra indígena ou unidade de conservação da
natureza, respeitando obviamente os costumes, tradições e as leis que protegem
tanto os cidadãos brasileiros quanto o patrimônio nacional. Devem ainda as
Forças Armadas colaborar para evitar fissuras ou fraturas no seio da sociedade
brasileira e manter a integridade e a soberania nacionais, respaldadas pela
Constituição, pela Lei Complementar 97, de 1999, e por todos os dispositivos
legais que os envolvem.
Por essa razão, a própria presença das Forças Armadas nas terras
indígenas é fundamental e benéfica à defesa do direito desses brasileiros, seja
diante de possíveis agressões culturais e físicas, seja no sentido de colaborar com
as demais ações governamentais nos serviços de assistência às suas
comunidades. Neste contexto, a edição do Decreto 4.412, de outubro de 2002,
que dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas terras
indígenas, e sobre o qual nada há a questionar, veio complementar os já
existentes instrumentos legais de atribuição das Forças Armadas e declarar as
condições em que poderá ocorrer o seu eventual emprego em terras indígenas.
O segundo ponto refere-se à possibilidade, vista com preocupação nas
nossas Forças Armadas de que uma interpretação demasiado ampla do conceito
de terra indígena, sobretudo nas faixas de fronteira pudesse dar lugar a futuras
reivindicações em favor do estabelecimento de nações indígenas, com
ordenamento jurídico diferente do que prevalece no território brasileiro como um
todo.
Quero deixar claro que me oponho inequivocamente a esse conceito.
Julgo mesmo que esse é o sentimento da insofismável maioria, se não de todos
os Srs. Parlamentares aqui presentes, assim como o de toda a Nação brasileira.
Sendo assim, seria conveniente que deixássemos claro que a busca de criar
situações que venham a configurar essa possibilidade é um procedimento
inaceitável e inadmissível. A certeza de que o conceito de nação indígena não
poderá prosperar contribuirá significativamente para desemocionalizar o clima em
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que a questão é tratada e para facilitar o encontro de soluções politicamente
acertadas.
O terceiro ponto diz respeito a se as comunidades indígenas devem ter
um desenvolvimento separado da sociedade brasileira ou devem integrar-se a ela.
Muito já se escreveu sobre esse aspecto da questão, mas o fato é que a
controvérsia prossegue. Eu, pessoalmente, não estou convencido de que a
maioria dos índios na maioria das comunidades deseje o desenvolvimento
separado, que os prive talvez dos problemas, mas, certamente, do progresso que
uma interação sadia com a sociedade organizada pode lhes propiciar. Vejo o
elogio ao desenvolvimento separado partir, com muita maior freqüência, de
pessoas e organizações que falam em nome dos índios do que dos próprios
índios.
O quarto aspecto a que desejo referir-me é o da vivificação da faixa de
fronteira do nosso território. A Pasta da Defesa envolve-se neste aspecto na sua
condição de órgão central do sistema de defesa do País e como guardiã da
política de defesa nacional, aprovada em 1996, a qual contém, dentre outras, as
seguintes diretrizes: contribuir ativamente para o fortalecimento, a expansão e a
solidificação da integração regional; aprimorar o sistema de mobilização para
atender às necessidades do País; priorizar ações para desenvolver e vivificar a
faixa da fronteira, em especial nas Regiões Norte e Centro-Oeste; aprimorar o
sistema de vigilância, controle e defesa das fronteiras; e fortalecer os sistemas
nacionais de transporte, energia e comunicações.
Nessa condição, o Ministério da Defesa não pode deixar de considerar
como relevantes para o desempenho da sua missão constitucional as questões
que se referem à administração das áreas de fronteira, sobretudo se causarem
reflexos diretos sobre a política de defesa nacional. Entre esses reflexos, podemos
citar o aumento dos espaços não povoados, já extensos, por toda a faixa de
fronteira da Região Norte do País, dada a baixa densidade demográfica que as
comunidades indígenas apresentam, fato para o qual as unidades de conservação
da categoria de proteção integral também contribuem; as dificuldades para o
estabelecimento de projetos de infra-estrutura que permitam a integração e o
desenvolvimento sustentável da região amazônica e do País em face da
restritividade que caracteriza a legislação relativa às terras indígenas e às
unidades de conservação da natureza; e a conseqüente desmobilização de
atividades produtivas na região, o que se soma à questão dos espaços vazios,
diminuindo a própria capacidade do Estado para enfrentar as crescentes
denúncias de ilícitos transfronteiriços e ambientais.
É imprescindível para a compreensão da diretriz sobre vivificação
entender a faixa constitucional da fronteira na Região Norte do País como uma
região insuficientemente ocupada demográfica e produtivamente. Este é o sentido
da vivificação constante da política de defesa nacional para a faixa de fronteira:
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preservar nela a capacidade de ação do Estado, a integridade do território
nacional e também a interação ordenada e positiva com os países vizinhos.
Como é do conhecimento de V. Exªs, a demarcação de terras indígenas é
um encargo da responsabilidade do Poder Executivo, cujas ações são executadas
pelo Ministério da Justiça. Quando incide em áreas da faixa constitucional de
fronteira ou naquelas de interesse relevante para a defesa do território, merece,
como não poderia deixar de ser, a atenção particular do Ministério da Defesa.
Até 1991, quando da edição do Decreto nº 22, o processo para
demarcação de terras indígenas contava com a participação, em todas as fases
que antecediam o ato demarcatório, de representantes de Ministérios e órgãos
interessados, o que proporcionava uma efetiva oportunidade de manifestação por
todos aqueles diretamente interessados na questão.
O processo atual, na forma do Decreto nº 1. 775, de 1996, não contempla,
até o momento do ato demarcatório, tal concertação. Uma participação mais
articulada do Poder Público certamente contribuirá para a melhor maturação das
medidas propostas e para a redução das controvérsias decorrentes da
sobreposição de interesses envolvidos com o ordenamento do território em
questão.
Em síntese, Srs. Parlamentares, interessa à defesa nacional que a
proteção que necessariamente se deve dar à faixa de fronteira, sobretudo na
Região Norte do País, não se veja sensivelmente afetada pela perpetuação de
vazios demográficos, especialmente os que, por serem contíguos a espaços
semelhantes em países vizinhos, possam dar lugar a reivindicações de formação
de nações indígenas, seja a diminuição da capacidade de atuação do Estado na
repressão de delitos transfronteiriços, seja ainda a percepção errônea, fora do
nosso País, de que pudesse haver no nosso território áreas carentes de Governo.
A ação do Estado deve fazer-se presente e até reforçada na faixa de
fronteira para assegurar a preservação, a conservação e a manutenção
sustentável dos recursos naturais, bem como a proteção das terras e das
comunidades indígenas, e para coibir a ação descontrolada de organizações cujos
interesses e finalidades sejam incompatíveis com os da Nação brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Muito obrigado, Ministro José
Viegas. Pergunto: quem sabe a exposição da compra dos jatos poderia ser feita
sinteticamente e de forma imediata, e daí abriríamos para o diálogo?
Em seguida, passaremos a palavra ao Presidente da Funai, ainda sobre o
tema. V. E.xa poderia, de pronto, falar sobre a compra dos jatos. Como a compra
dos jatos está por ser feita, seria bom termos essa explicação. S. Exª poderá fazer
uma breve explicação e depois concentraremos o debate sobre a questão
principal do dia.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT - RR) - Sr. Presidente, peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Pois não, Senador Augusto
Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT - RR) - Sr. Presidente, eu gostaria de
pedir a V. Exª que desse uma pausa nessa questão agora, para que pudéssemos
fazer indagações imediatas a respeito desse assunto, até mesmo porque alguns
Senadores viajarão às 11 horas e gostariam de fazer perguntas.
Especificamente, não há, a pergunta do assunto já foi discutida até agora.
As perguntas seriam feitas pelos Senadores que se ausentarão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O Ministro da Defesa, José
Viegas, poderia pelo menos dar uma explicação, que S. Exa disse pode ser feita
em 2 minutos. Portanto, não haverá prejuízo do objetivo principal da reunião,
levando em consideração que pessoas vieram de lugares bastante distantes do
Brasil, de Roraima e de Mato Grosso do Sul, para esta audiência sobre a questão
das áreas indígenas.
Tem a palavra o Ministro da Defesa. José Viegas.
O SR. JOSÉ VIEGAS - Atendo, com prazer, à solicitação do Senador
Eduardo Suplicy.
Como é do conhecimento de V. Exas, o processo decisório com relação à
escolha da nova esquadrilha de caças supersônicos que hão de dotar o Brasil no
conceito de superioridade aérea chega à sua fase final. Não há ainda uma data
prevista para a reunião do Conselho de Defesa, que tomará a decisão
competente. Espero que essa reunião possa ser feita no final do mês de março.
Para que os integrantes do Conselho de Defesa estejam bem informados
a respeito das características técnicas dos aviões concorrentes e dos ofsetes, ou
seja, do envelope comercial e de transferências de ciência e tecnologia que
encerram cada uma das propostas, estabelecemos uma comissão de alto nível,
em que os integrantes, cada um deles, do Conselho de Defesa, envia altos
funcionários para compor essa Comissão e, em conjunto terem acesso à
documentação da aeronáutica e deliberarem a respeito, com o objetivo
fundamental de que os integrantes do Conselho, quando ele se reúna, estejam já
suficientemente familiarizados com a questão e possam, portanto, ter uma
participação bem informada e conclusiva na hora certa.
A decisão que será tomada pelo Conselho, evidentemente, está em
aberto. Eu diria que é impossível fazer, para qualquer pessoa, eu e os integrantes
do Conselho, isoladamente considerados, e qualquer outro, uma previsão deste
resultado. Inclusive, porque os integrantes do Conselho dispõem da necessária
liberdade para considerar a questão de acordo com os seus próprios critérios.
A minha preocupação é que o processo todo seja conduzido com absoluta
lisura, com a necessária transparência e com critérios objetivos, para evitar que
haja uma contaminação de subjetividade nessa decisão. Tenho dito também na
imprensa, e reitero aqui, que o Governo brasileiro vê com a perspectiva positiva o
envolvimento das indústrias brasileiras na realização do contrato de produção dos

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL

DA MESA

se-

11

SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA

ss_E~j3~j1;HE1$S.J1\Ã:Q.
5s'
\o'···:ill\ +:Ãíftii;~n)t'CI"
: . ._;'~-:,~'-t~ -_: :-,~- :_._ :::N: .:· : _::-\:. :. :"-:_:·_:/1---~:w .~_,:~or,r~11
avices que forem selecionados. É do nosso interesse e é o nosso propósito
fortalecer, fomentar, criar as condições necessárias para que a indústria brasileira
tenha uma participação efetiva na realização prática do projeto de construção dos
aviões.
Um avião não é apenas uma máquina voadora. Essa não é uma atividade
que se resuma a uma única indústria. Ao contrário. A construção de um avião
requer uma integração entre múltiplos setores industriais. A indústria aeronáutica
propriamente dita, a indústria metal mecânica, a aviônica, a de informática, a de
armamentos, entre tantas outras que produzem peças e partes e conhecimento
tecnológico que envolvem a produção do avião.
A negociação das modalidades específicas de participação das indústrias
brasileiras, no contexto da produção do avião, somente pode ser feita em termos
concretos, depois da escolha daquele avião que será incorporado à Força Aérea
Brasileira. De maneira que não há como avançar neste tema antes da decisão.
Coloco-me à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento adicional que
seja necessário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Muito bem. Passamos a
palavra, agora, ao Sr. Presidente da Funai, Sr. Mércio Pereira Gomes.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT-MS) - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Pois, não. Com a palavra o
Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT - MS) - Urge alcançarmos,
realmente, o resultado do nosso trabalho. Falta uma hora para se abrir a Ordem
do Dia, no plenário. Eu sugiro - primeiro, porque é importante demais o
depoimento, a palavra, do Presidente da Funai. Já foi dito, o Ministério da Justiça
já expôs as questões maiores da questão indígena, das invasões, etc. Se já
partíssemos para o debate e, nele, pudéssemos envolver a Funai em detalhes,
ganharíamos bastante tempo. Talvez, chegássemos ao meio-dia com o trabalho
bastante avançado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Passaremos, de pronto, aos
dois primeiros argüidores que serão os requerentes Senadores Mozarildo
Cavalcanti e Juvêncio da Fonseca. O Senador Sibá Machado também se
inscreveu. Se outros Senadores desejarem, assim será feito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS - RR) - Eu gostaria de fazer
uma ponderação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Sim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS - RR) - Considerando que o
Senador Jefferson Péres vai viajar, dentro de poucos minutos, eu gostaria de pedir
que S. Exª tivesse a prioridade de fazer a sua observação e, depois,
continuaríamos normalmente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Senador Jefferson Péres. os
dois requerentes querem dar a oportunidade a V. EX'3, tendo em vista o seu
compromisso.
O SR. JEFFERSOM PÉRES (PDT - AM) - Muito obrigado aos Srs.
Senadores que me cederam o seu tempo, porque eu, realmente, sairei daqui para
o aeroporto. E não é para fazer turismo não, mas para consulta médica em São
Paulo. Então, tenho razão.
Em primeiro lugar, Ministro Viegas, meus cumprimentos e parabéns pela
sua exposição, com a qual eu concordo inteiramente. A sua visão da questão
indígena coincide com a minha.
O meu questionamento vai para o Ministro Márcio Thomaz Bastos.
Ministro, dos seus comentários às questões levantadas, eu tomarei conhecimento
pelos Anais da Casa, a não ser que V. Exª me respondesse imediatamente.
Senão, eu tomarei conhecimento depois, porque vou ter que sair. Não tome isso,
por favor, como desatenção, tendo em vista o alto apreço que tenho por V. EX'3.
Sr. Ministro, eu me sinto muito à vontade para abordar essa questão,
como uma pessoa isenta. Eu estou me referindo à questão indígena em geral e à
questão específica da Reserva Raposa Serra do Sol.
Eu sou do Amazonas, onde até aqui não tivemos questões graves
referentes aos indígenas e à demarcação de terras. Não tenho qualquer interesse
político ou empresarial de qualquer espécie no Estado de Roraima. Não tenho
nenhum vínculo com aquele Estado e vou procurar ser isento, até porque eu emito
opinião sem fazer contabilidade eleitoral. Se vai agradar a entidades, pouco me
importa, isso não me importa nem um pouco. No dia em que eu deixar de emitir
opinião levando em conta se isso é bom ou não, eleitoralmente, para mim, eu
sentirei vergonha de mim mesmo.
Dita essa introdução - desculpem-me a colocação pessoal - Sr. Ministro,
não há nenhum problema de minha parte contra a absoluta necessidade de fazer
as demarcações das terras indígenas. Eu lamento muito que neste País a
Constituição seja freqüentemente um papelucho, algo de ficção.
A Constituição, nas suas Disposições Transitórias, como V. Exª sabe,
dava um prazo de cinco anos para que as demarcações fossem feitas, prazo que
foi descumprido até hoje. Muito bem, se não dava tempo e o prazo era exíguo,
que se tivesse modificado a Constituição e dilatado o prazo. Agora, ficar na
Constituição e não ser cumprido realmente me faz sentir mal; isso é um vexame
para nós brasileiros.
Mas, Sr. Ministro, com relação à demarcação de terras indígenas, cada
caso é um caso. Cada um tem suas especificidades. E nada mais didático para se
compreender, parece-me, - eu já externei essa opinião aqui mesmo - para se
entender a questão da Reserva Raposa Serra do Sol do que compará-la com a
Reserva lanomâmi. Nada mais didático e esclarecedor, como V. Exª sabe.
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Reserva lanomâmi. Condições fisiográficas: mata densa. Manter uma
reserva indígena ali, para os senhores, é também uma vitória ecológica em termos
de preservação.
Raposa Serra do Sol. Terras de lavrado, Sr. Ministro. Não existe floresta
densa, a não ser lá no alto, no Monte Roraima. São, portanto, terras agricultáveis,
em grande parte. É completamente diferente. Não há o problema do
desmatamento ali.
Segundo aspecto. Homogeneidade étnica, no caso dos lanomâmi. Pode
haver subetnias, algumas variações em termos de comunidade, mas eles são
basicamente lanomâmi.
Raposa Serra do Sol. Multiplicidade e variedade étnica, Sr. Ministro, como
V. E~ sabe. Os lngaricó não têm nada a ver com os Wapixana ou com os Makuxi.
Aliás, que eu saiba, não sou antropólogo, mas, alguns são até do Grupo do
Caribe, outros até do Grupo Aruak. Nesse caso, as línguas são tão diferentes,
quanto o Português do Inglês. São etnias que até no passado foram rivais, as
relações foram conflituosas. Então, homogeneidade num caso e heterogeneidade
no outro.
Em terceiro lugar: graus de aculturação. Os lanomâmi vivem em estágio
tribal, Sr. Ministro, como V. E~ sabe. Quase no neolítico. São comunidades nãointegradas e que precisam manter suas crenças, seus costumes, suas línguas.
Com absoluta certeza, quando me falam que a Reserva lanomâmi é muito grande,
não se pode comparar com o espaço necessário para os demais integrantes da
sociedade brasileira. É claro que eles precisam de um espaço muito grande, Sr.
Ministro, eles são de uma cultura itinerante. As terras cansam, a reserva de caça
acaba, eles têm que se deslocar, isso num processo contínuo e interminável.
Então, o espaço tem que ser imenso.
Mas, no caso da Reserva Raposa Serra do Sol o grau de aculturação
varia desde os lngarikó que são semi-integrados, até os outros, os Makuxi e os
Wapixana, completamente integrados. Divisão não há, no caso dos lanomâmi. Os
lanomâmi, com certeza, dão graças a Deus que demarquem suas terras para eles
adotarem seu modo de vida tradicional e imemorial. No caso da Serra do Sol, não.
Estive em Roraima, a divisão é muito grande. Grande parte daquela comunidade
não quer a demarcação.
Aí, Sr. Ministro, poderão me dizer que são manipulados pelos fazendeiros.
É uma presunção. Da mesma forma que é presunção de que os outros seriam
manipulados por entidade religiosa ou por antropólogos. Então, uma presunção
pela outra se anulam, vamos deixar de lado as presunções.
Ouvi líderes indígenas na audiência pública que fizemos. Não eram
bonecos, Sr. Ministro, não eram marionetes. Tenho experiência de vida suficiente
para saber quando estou lidando com marionetes. Não eram. Estavam indignados
com a demarcação, não querem. Não é levado em conta o interesse desses
índios, pela presunção de que são manipulados?
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Sr. Ministro, não sei o que vai acontecer ali, se a atual demarcação for
mantida. Não estou preconizando a demarcação em ilhas, Sr. Presidente. Mas,
não é possível manter a demarcação contínua com novo formato, que atenda às
duas partes, Sr. Ministro. Por que é irreversível a atual demarcação? A
Antropologia é Ciência Social, não me consta que seja Ciência Exata. Por que o
Presidente da República não pode rever o processo de demarcação? Ele é o quê?
Ele é um carimbador? A decisão final está com os órgãos, com a Funai, que fez o
levantamento? Então, para que ir ao Presidente da República? Dêem autonomia
ao Presidente da Funai, seja quem for, para fazer. Por que para o Presidente da
República apenas carimbar, não ter o direito, o poder, de não concordar com
aquilo e pedir revisão, para que ir ao Presidente? Seria um ato inócuo, inútil. E a
Presidência da República estaria excluída do processo. O que me parece um total
absurdo.
Sr. Ministro, concluindo, peço para que V. Ex" reveja esse caso de
Roraima, com muito carinho, sem medo de patrulhamento, Sr. Ministro. Eu acho
que V. Exª não tem medo de patrulhamento, nem aqui tampouco no exterior.
Tenho receio, Sr. Presidente... Há um outro detalhe: o Parque Nacional de Monte
Roraima - e eu sou muito ambientalista - me preocupa muito que um parque
nacional deixe de existir e seja incorporado. Há uma reserva indígena de índios
aculturados que exercem atividades econômicas. Uma área de preservação
poderá ser destruída. Sr. Ministro, faço-lhe um apelo pela revisão e que a encare
com muito carinho para demarcar a Raposa Serra do Sol. Levando em conta tudo
isso... E V. E:xa conhece tudo, eu não lhe estou ensinando. Falo apenas para todo
o Brasil me ouvir. Desculpe-me se lhe digo coisas que já conhece. Mas lhe faço
um apelo como parte isenta. Sr. Ministro, fui eleito Senador no Amazonas pela
maioria esmagadora das organizações indígenas. Com essa minha oposição,
arrisco-me a perder até votos. Mas eu sempre procurei ser racional nesta vida,
com um componente emocional que, infelizmente, todos temos. Ser racional e até
cartesiano. Aquilo precisa ser revisto, Sr. Ministro. Se não o for, em primeiro lugar,
haverá injustiça com uma das partes; em segundo lugar, haverá conflito e, talvez,
entre os próprios indígenas; em terceiro lugar, não sei se serão preservados os
interesses nacionais. Sr. Ministro, uma reserva indígena é uma área confinada,
poderá haver a presença de unidade do Exército, mas haverá a presença
permanente de unidade da Polícia Federal? Há um grande e tremendo perigo hoje
na Amazônia. Não é essa paranóia de internacionalização, Sr. Presidente. Não é
isso o que me preocupa. Jamais deixaria de dormir por isso. A Amazônia é
brasileira e jamais deixará de o ser. Isso é uma completa paranóia, que me
desculpem os que pensem assim. Não me preocupo com internacionalização,
não. Mais do que paranóia, é bobagem. O problema é outro, Sr. Presidente. O
grande risco da Amazônia se chama narcotráfico. É este câncer, Sr. Ministro, que
nem mesmo as autoridades do Rio e Janeiro e de São Paulo conseguem controlar
e que desafiam o Estado brasileiro, impunemente. O senhor já imaginou, Sr.
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Ministro, em uma área de fronteira - e de tríplice fronteira - Brasil, Guiana e
Venezuela, em uma área confinada, na qual não existam unidades permanentes
das forças policiais, de índios aculturados, absolutamente permeáveis ao poder de
aliciamento do narcotráfico. Já imaginou que aquilo poderá ser um paraíso para os
narcotraficantes com o seu enorme poder de corrupção, Sr. Presidente? Enfim, é
o apelo que lhe faço. Pense, muito bem, no caso Raposa Serra do Sol, Sr.
Ministro. Vou me retirar, mas lerei, com muita atenção, os seus comentários.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT -AC) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador
Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT - AC) - Quero fazer uma pergunta,
antes de o Senador Jefferson Péres sair. Certamente, V. Exª atenderá à idéia de
três Senadores falarem para, depois, ouvir a argumentação de nossos Ministros.
Quero saber se é possível abrir uma exceção para que o Ministro Thomas Bastos
pudesse fazer algum comentário a respeito do que falou o Senador Jefferson
Péres para, depois, seguir a ordem que, costumeiramente, V. Exª tem adotado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Até porque os Senadores
requerentes abriram mão, dada a necessidade de - por razão médica - de o
Senador Jefferson Péres sair. Creio que poderíamos ouvir os dois requerentes
para passar a palavras aos dois Ministros para esclarecerem. Está bem assim?
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT O-AC) - Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS - RR)-Srs. Ministros da Defesa
e da Justiça, Sr. Presidente da Funai, Srs. Assessores do Ministro da Defesa,
Sr8s. e Srs. Senadores, Sr8s e Srs. Deputados, demais pessoas que têm
oportunidade de assistir essa reunião que considero importantíssima para a nossa
Comissão, que é muito conhecida como Comissão de Relações Exteriores e muito
pouco conhecida como Comissão de Defesa Nacional. Acredito que essa atitude
tomada pelo Presidente Suplicy de promover, digamos assim, um debate, uma
reflexão sobre essa questão, trazendo já com trouxe Governadores de Roraima,
do Amapá, Mato Grosso do Sul, e agora ouvindo os Ministros, contribui de
maneira equilibrada para que um tema desta natureza saia do clima do
passionalismo para realmente adquirir uma dimensão do interesse nacional e de
todos brasileiros, e aí constituído os índios e não-índios. Portanto, como autor do
requerimento, convidando os dois Ministros, fico muito honrado de que esse
debate possa ter saído do aspecto até paroquial que parecia ser, de um
Parlamentar ou da Bancada de Roraima, como a grande imprensa nacional
costumava colocar que os políticos e os fazendeiros de Roraima é que se
opunham à demarcação de terras indígenas. Realmente, uma situação de
desconforto, em que a rotulagem, o esquema inquisitorial que se colocava, quer
dizer, os tiros da inquisição, nos deixava de certo modo muito desconfortáveis.
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Tive oportunidade, quando da visita do Ministro a Roraima, falar até muito
pouco nessa ocasião, porque tanta gente que falou para o Ministro que eu acho
que é cansativo dizer as mesmas coisas. A única coisa que eu realmente disse foi
que na reunião lá Acre, quando o Presidente da República pediu ao Ministro que
fosse a Roraima e ouvisse todos os envolvidos na questão, para daí tirar uma
solução, não só especificamente para a questão Raposa Serra do Sol, que é a
questão mais emblemática da questão fundiária do Estado de Roraima. Um
Estado que tem mais de 50% do seu território destinado a reservas indígenas,
portanto não é um Estado que está questionando coisa pequena. Mas, na
verdade. a dimensão que tomou essa questão com os casos acontecidos no Mato
Grosso do Sul, agora em Santa Catarina e em vários Estados do País, requer
realmente que esta questão não fique restrita ao âmbito só da Funai. Sem nenhum
demérito ao órgão que acho até tem sido, ao longo do tempo, desprestigiado,
desmontado, até no que tem e tinha de estrutura, acho que realmente é um tema
que não pode ficar restrito à Funai. Creio mesmo que essas demarcações na faixa
de fronteira deveriam, no mínimo, estar submetidas ao Conselho de Defesa
Nacional. Vou mais além, deveriam estar submetidas também à apreciação do
Senado Federal, que é a Casa representante dos Estados, e responsável pelo
equilíbrio da Federação.
Portanto, hoje, já existe, especificamente em Roraima, um conflito
federativo que tem que ser resolvido, pois lá se pretende eliminar Municípios,
fazer fusões, e cada dia que passa elas se fazem, com terras indígenas.
Praticamente, toda a fronteira hoje do Estado de Roraima ou já está demarcada
com reservas indígenas, ou se pretende demarcá-las com reservas indígenas. E o
Estado de Roraima é praticamente todo ele dentro da faixa de fronteiras.
Não pretendo fazer comentários sobre o que falou o Ministro da Justiça
em Roraima e sobre o que S. Exa falou aqui, mas apenas um destaque da fala de
S. Exa, que seria importante encontrar uma fórmula conciliadora e equilibrada para
resolver a questão de Roraima e as questões indígenas em todo o Brasil. Não é
compreensível que não tenhamos competência e inteligência para resolver o
problema de 320 mil brasileiros índios sem provocar conflitos. Não é possível que
não tenhamos condições - o Governo brasileiro, o Congresso Nacional e o
Judiciário inclusive, em última instância - de encontrar soluções para que todos os
320 mil índios do Brasil possam viver condignamente e como eles querem. O que
não se pode, Sr. Ministro, é impor a vontade de uma minoria de determinadas
organizações à maioria das outras organizações que não pensam do mesmo jeito.
Especificamente, na área Raposa Serra do Sol existem, pelo menos,
quatro organizações de índios que moram lá, porque quem tem que falar pelos
índios da Raposa Serra do Sol são os índios que moram lá. Não vamos trazer o
índio da Bahia ou do Rio Grande do Sul para falar sobre a questão dos índios que
moram na Raposa Serra do Sol.
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Estivemos lá e se criou essa falsa Raposa Serra do Sol como se fosse,
para quem não vai lá, pertinho. São um milhão e setecentos mil hectares e a Serra
do Sol dista 150Km da Raposa.
Na Serra do Sol estão os lnkarikô que, conforme foi dito pelo Senador
Jefferson Péres, estão em estado semi-integrados e na Raposa temos índios
integrados e inclusive o Vice-Prefeito é índio, temos vereadores índios, o VicePrefeito de lramutã é índio, assim como outros vereadores, vários índios servem
ao Exército brasileiro, tanto em Normandia quanto em lramutã.
A realidade tem que ser dita com verdades e as meias-verdades que
estão sendo colocadas na imprensa, principalmente por essas organizações que
mantêm o domínio e o monopólio dessa situação, é que não podemos continuar
compactuando. Daí por que gostaria e sei que os Srs. Ministros sabem que foi
criada uma Comissão Temporária Externa do Senado e outra da Câmara para se
debruçar sobre esse assunto, pela dimensão que adquiriu o problema, e eu
gostaria de fazer uma solicitação, já que houve também um grupo de trabalho do
Executivo, que já concluiu o seu trabalho, apesar de não conhecer ainda o
trabalho intermínisterial, mas as duas Comissões, do Câmara e do Senado, estão
concluindo os seus trabalhos. A da Câmara, que já foi a Roraima, deverá concluir
seus trabalhos nos próximos dias. A do Senado, por requerimento dos Senadores
Delcídio Amaral e de outros Senadores do Mato Grosso do Sul, estará indo na
próxima quarta-feira, a Santa Catarina, por requerimento do Senador Leonel
Pavan. Então, deveremos terminar a nossa tarefa um pouco mais tarde do que a
da Câmara.
Vamos trabalhar em conjunto para produzir um relatório que tem a
verdade verdadeira dessa história e que, inclusive, possa refletir uma vontade não
só da sociedade de Roraima, mas da sociedade dos índios que vivem na Raposa
Serra do Sol. Se for o caso, podemos fazer um plebiscito com os índios de lá,
porque o que existe ali é muita manobra e pouca realidade verdadeira.
Eu gostaria que pudéssemos fazer conjuntamente um trabalho com o
Executivo, que já tem um grupo de trabalho encerrado e o Congresso Nacional,
por meio de suas duas Comissões, pudesse chegar a um consenso para atender
a todos, aos índios que pensam de uma maneira e os que pensam
diferentemente.
Aliás, ontem, na Comissão de Assuntos Sociais, tivemos um debate que
se prolongará porque foram solicitadas audiências públicas, sobre quotas para os
índios nos concursos públicos e universidades. Tenho batido muito na tecla de
que a política indigenista do Brasil tem se resumido apenas a demarcar terras,
porque depois de demarcadas nem assistência aos índios é dada. Basta ver como
estão os lanomâmi, precários sob todos os aspectos, com um atendimento
precário, porque o que se produz em números não condiz com a realidade.
Quero pedir, mais uma vez, ao Poder Executivo, a esse grupo
interministerial que está representado também pelo Ministério da Defesa e todos
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os Ministérios que estão envolvidos, que possamos fazer um trabalho, uma
conclusão conjunta. E possamos inclusive, Ministro, resolver de vez essa questão
criando uma legislação que evite, de maneira permanente, esses conflitos que são
desnecessários. Repito, não é possível que não tenhamos condições de resolver
problema de 320 mil brasileiros, 0,2% da população do Brasil, que representa a
população indígena do País.
Este é o apelo que faço para finalizar, a fim de que possamos dentro de
uma busca conciliadora e equilibrada encontrar as soluções tanto no Legislativo,
quanto do Executivo e, até se for necessário, do Judiciário, para resolver de vez
essa questão, acabando com essa tensão entre índios e índios. É interessante
como não se fala que houve uma morte de índio por outro índio na Raposa do Sol,
logo após a sua visita a Roraima. Não se fala nisso. Quando acontece o contrário,
um branco mata um índio ou um índio mata um branco, a repercussão é grande.
Mas o que gostaria muito é de ver um dia esta Nação onde ninguém fosse
distinguido por raça ou etnia. Ninguém fosse distinguido por que é negro, branco
ou índio, mas que realmente pudéssemos, todos, indiferentemente, dar as mãos e
se considerar igualmente brasileiros, com igualdade de direitos e deveres também.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Obrigado, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
Quero assinalar que, além dos Deputados de Roraima já citados, estão
também presentes o Deputado Marcelo Ortiz, PV de São Paulo, Deputado
Lindberg Farias, PT do Rio de Janeiro, Relator da Comissão Externa da Câmara
dos Deputados sobre o tema, Deputado Luiz Carlos Hauly, PSDB do Paraná,
Deputado Cunha Bueno, PPS de São Paulo. Mais algum que não citei, por favor os de Roraima já havia citado todos os presentes-, agradeço a presença. Sei que
muitos gostariam também de argüir, mas vamos ter que dar a precedência aos
Senadores inscritos.
Assinalo que estão inscritos os Senadores Juvêncio da Fonseca, Sibá
Machado, Marcelo Crivella, Arthur Virgílio, Fátima Cleide.
O Ministro da Justiça e o Ministro José Viegas avaliam que talvez seja o
caso de ouvir todos os Senadores - S. E:xas estão anotando as questões para dar
agilidade - daí responderão a todos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL - RJ) - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Pela ordem, o Senador Marcelo
Crivella, Vice-Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL - RJ) - Sr. Presidente, gostaria
de sugerir a V. E:xa que nos determinasse um tempo para as perguntas, pelo
avançado da hora.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Estamos todos conscientes do
problema. Peço a cada Senador que pense na possibilidade do seu colega
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também ter o tempo para fazer as perguntas. Os Ministros estão aqui à disposição
de responder a todas.
Com a palavra o Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT - MS) - Sr. Presidente, Srs.
Ministros Márcio Thomaz Bastos e José Viegas, Sr. Presidente da Funai
Antropólogo Mércio Pereira Gomes, Coronel Luís Júnior, Brigadeiro Aprígio
Eduardo de Moura Azevedo, prezados companheiros Senadores, vou repetir uma
frase do Senador Jefferson Péres, que se retirou. Diz S. Ex8 que não tem
nenhuma paranóia com a internacionalização da Amazônia. Diria também que não
tenho, em razão da confiança que tenho nas Forças Armadas Brasileiras. Ali
reside grande espírito de preservação do nosso território, da nossa soberania.
Como é bom o brasileiro saber disso.
Mas essas preocupações que têm as Forças Armadas trazem algumas
dificuldades às vezes de convivência com outros setores da Nação. Por exemplo,
muito importante o que V. Ex8 disse da preocupação das áreas de proteção
ambiental integral, porque fica aquela área completamente vazia nas fronteiras de
grande extensão que, na verdade, traz preocupação da preservação da soberania,
como é o caso também da expansão desmedida das áreas indígenas.
Penso que a questão do Brasil está justamente na questão da expansão
das áreas indígenas naquelas áreas vazias e também naquelas áreas, como Mato
Grosso do Sul, que vou falar especificamente, onde está difícil o índio às vezes se
conter, reproduzir na área que ele tem e ele quer expandir e avança em cima das
propriedades particulares.
E me preocupa muito, Ministro José Viegas, aquelas notícias que nos
chegam, de que determinadas ONGs de estrangeiros, na Amazônia, às vezes,
impedem que o brasileiro entre nessas áreas. Aqui foram apresentadas fotografias
de placas, onde colocam bandeiras de países estrangeiros nas áreas
preservadas, e isso nos preocupa bastante. Também há uma proposta de
determinadas ONGs pela retirada dos militares das terras indígenas. Isso é fatal
para a soberania nacional. Uma proposta dessa não deve ser feita por brasileiro.
Meu Deus do Céu! Será que ainda vamos ter ONGs que ainda defendam essa
tese? Conhecer as Forças Armadas brasileiras, sempre integrado à população,
saber o que é brasilidade, o que é nacionalismo e o que é nação brasileira. Aqui
proíbe-se a entrada de militar nessas áreas indígenas. Por quê? Qual a razão?
Isso é grave.
Mas gostaria de fazer referência, especialmente, levando em
consideração que essa área de fronteira que V. Ex8, Ministro José Viegas, já
conceituou bastante bem, essas áreas rarefeitas populacionalmente, essa
expansão desmedida de áreas indígenas, que preocupa, por isso eu gostaria de
enfocar Mato Grosso do Sul, que também tem problemas indígenas. No meu
Estado a situação é um pouquinho diferente, mas é também uma região
fronteiriça. Vamos dar um exemplo, que o Presidente da Funai conhece bem, que
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é a área do Panambezinho, em Dourados. É uma área de colonização do tempo
de Getúlio Vargas, que expediu títulos de colonização de milhares de hectares.
Mas, antigamente, como todo Brasil, era uma área indígena. E hoje dá-se no local
um acirrado conflito entre colonizadores e índios. Os antropólogos dizem que ali é
área indígena, mas pouco se importam como o título de propriedade foi doado
àquelas pessoas que estão lá, sobrevivendo em pequeníssimas propriedades,
propriedades de vinte, de cinqüenta, de cem hectares. Não são latifúndios, são
áreas de sobrevivência, de subsistência, atividade de subsistência e no entanto a
Funai, infelizmente, sempre direciona para que a demarcação saia de qualquer
maneira, não procurando fazer uma conciliação das partes. Eu faria uma ressalva
até, aqui, perante o Presidente da Funai, tenho pena de quem é Presidente da
Funai, pois está tão abandonada a Funai como estão as demarcações de terra.
Porque se tivesse interessa na demarcação, o Governo Federal, não é o governo
atual não, o anterior também, no anterior do anterior, todos os governos, em
momento nenhum teve interesse nessas demarcações seriamente porque sequer
instrumentaliza a Funai. A Funai não tem instrumentalização nenhuma de
trabalho, não tem recursos financeiros, não tem orçamento, com pessoal muito
restrito. E que dificuldade para atender! Mas vejo que a Funai está um pouco
dominada pelo sentimento de que a terra indígena é terra imemorial. Desde que o
índio enterrou lá um pedaço de cerâmica, é terra indígena e acabou, a
demarcação será feita a qualquer custo. Isso é perigoso num relacionamento entre
as pessoas e para que traga tranqüilidade entre os brasileiros e traga condições
de desenvolvimento deste País.
Em Mato Grosso do Sul há um caso recente, com quatorze áreas
invadidas por índios. A sentença se encontra nas mãos de um juiz federal de
Campo Grande, e de uma juíza do Tribunal Regional Federal. Na verdade, a
questão compreende todas áreas tituladas legitimamente, produtivas e pequenas
propriedades. Mas é dentro de um contexto em que existe uma reserva indígena
de 1 .600 hectares que quer expandir para 9 mil hectares, quer expandir em cima
de propriedade de terceiro, legítima propriedade, títulos legítimos não é grilagem.
Pequenas propriedades produtivas não é latifúndio. São apenas pequenos
proprietários. E se faz uma celeuma tremenda e as invasões acontecem.
Eu gostaria de passar às mãos do Ministro Márcio Thomaz Bastos e José
Viegas algumas fotografias publicadas em jornais, onde vão verificar nessas
invasões, lá destas áreas, que os índios estão encapuzados. Eu nunca vi índio
mascarado. Pôr capuz para não ser reconhecido, quando ele está invadindo uma
área que ele supõe ser dele indígena. Então, por trás dessas invasões, tem uma
série de outras questões que têm de ser deslindadas pela própria Polícia Federal,
pela Funai. Eu não posso crer que índio ponha capuz para invadir terra indígena.
Porque o capuz é para quem quer esconder a cara, é o bandido. Quando eu falei
isso que existia uma escola de bandidagem, acharam ruim porque eu estou
chamando o índio de bandido. Não estou.
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Eu quero é preservar o meu índio querido do meu Brasil para não ser
massa de manobra desses ladrões de gado, dessas pessoas que invadem essas
áreas e fazem o quê? Derrubam a casa, carregam a casa, destroem as máquinas,
roubam o gado. Vendem o gado, depois, pegam essa mesma área e arrendam-na
para terceiro, para outros fazendeiros, colocando o gado de terceiro nas mesmas
áreas. Será que é isso que nós queremos? Não é isso que nós queremos. E
quando a gente faz a defesa dessa questão fundiária, fala-se, assim: "Você é
contra o índio." Ninguém é contra o índio. Nós precisamos é dar solução para
essas questões que são angustiantes.
Eu vi depoimentos, como também os Senadores Mozarildo Cavalcanti,
Delcídio Amaral e Jefferson Péres, lá, em Mato Grosso do Sul, de uma senhora
com pequena propriedade, chorando desesperadamente conosco, em audiência
pública, de mãos calejadas, que plantava e subsistia na área e foi simplesmente
expulsa de qualquer maneira.
E como é que a Justiça chegou e deu solução para o problema dessas
invasões? O juiz federal deu a sentença - o Dr. Odilon Oliveira que V. Exª
conhece - disse o seguinte, depois de três tentativas de conciliação não consegui,
falou: reintegração de posse, deu a sentença. Na hora da execução houve uma
liminar do Tribunal Regional Federal, dizendo o seguinte: "Não, vamos suspender
a execução dessa sentença, muito embora a propriedade seja legítima e seja
produtiva, mas vamos buscar fazer apressar a demarcação e vamos dar um
prazo". Enquanto isso não acontece, plantados na porteira das propriedades,
ficam cerca de vinte índios, esperando a demarcação.
Ministro Márcio Thomaz Bastos, V. E~ que é um grande jurista, poderia
me informar se isso é sentença que se dê? Isso é um absurdo!
O que é que está faltando? No meu entendimento, uma autorização legal
para que o Governo Federal possa desapropriar áreas rurais para efeito de
demarcação e colocá-la em favor da comunidade indígena. Como está, não há
condições de se fazer nada. A Funai, por exemplo, chega a uma dessas áreas
invadida, ela é defensora do indígena, acaba enrolando com os índios e não
trazendo solução. E se a solução seria pela desapropriação da área legítima, de
propriedade legítima de terceiro. Com o esforço de sobrevivência, a construção de
uma vida inteira em cima daquela área, da família, dos filhos, não vale, não
interessa? Nesta hora não está em jogo a subsistência da família brasileira,
daquele brasileiro agricultor? Tem que estar.
Precisa-se, então, nesta hora, de uma autorização legal para que a União
chegue e diga o seguinte, por meio da Funai: Vamos desapropriar esta área,
porque não podemos deixar de fazer a expansão da área indígena. Vamos fazer.
Mas vamos indenizar a área que os índios precisam e pagar regiamente, seja a
título de dívida agrária, ou que seja, como se faz com a reforma agrária, igualzinho
como fazia com a questão dos indígenas. Vamos expandir.
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Agora, não pode expandir. Há impedimento legal. Então, deixa quebrar a
cara o índio e o não-índio, que se arrebentem. E partir daí surge o conflito da
Funai com a Polícia Federal, contra a orientação do Ministério e, às vezes, da
própria Justiça, e o Ministério da Defesa e vira aquele imbróglio, que não interessa
à Nação brasileira.
Propusemos no Senado Federal - a primeira assinatura é minha - uma
PEC, de nº 003, de 2004, que possibilita essa desapropriação, para efeito de
demarcação de terra em favor de comunidade indígena, caso queira o Governo
Federal. É facultativo. Mas dá a chance, dá a oportunidade para essa conciliação,
conciliação que o juiz federal tentou, antes da sentença lá em Mato Grosso do Sul.
Quando ele deu a sentença e estabeleceu o grande conflito, tirar o índio na base
da força das áreas invadidas. É difícil, não é fácil, não é bom.
Temos que compor essa questão social, tanto o índio é brasileiro quanto o
próprio não-índio também é brasileiro e a sociedade tem que estar inteiramente
harmonizada.
E a nossa proposta é justamente essa, é uma autorização legal que
permita à União fazer desapropriação nessas áreas- de expansão premente da
comunidade indígena, para que possamos, na verdade, compor essa situação,
satisfazer o interesse do indígena e satisfazer o interesse do não-indígena,
compondo, inclusive, a paz no campo, principalmente nós que temos tanto a
produzir no campo.
Sr. Presidente, eram essas as minhas colocações e deixo para o Ministro
da Justiça principalmente essa PEC nº 003, que acrescenta § 8° ao art. 231 da
Constituição Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Muito obrigado, Senador
Juvêncio da Fonseca.
Quero também agradecer a presença das representantes do Ministério
Público, da 6ª Câmara, que deram a sua contribuição na nossa última reunião, Dr1
Débora Duprat e Brito Pereira e ora Ella Wiecko V. de Castilho.
Muito obrigado.
Passamos, então, a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT - AC) - Sr. Presidente, Sr. Ministro
Márcio Thomas Bastos, Sr. Ministro Chefe da Defesa, José Viegas, demais
Colegas, Senadores e Senadoras, Deputados, também admito que a importância
desse tema é tão grande, que estamos aqui. E mais do que isso, admito ainda,
não para tratar apenas de duas especificidades ocorridas em Roraima e em Mato
Grosso, mas também porque é um tema que hoje começa a dar sinais em todo o
Brasil, tanto que temos Parlamentares de outros Estados, que não apenas destes
dois.
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Estamos aqui, desde aquele primeiro dia, e chamo a atenção para o fato
de que uma coisa é tratarmos das respostas estruturais para esse tema; outra, de
medidas emergenciais para dois focos de tensão que estão estabelecidos.
Falando ainda das questões estruturais, admito que o Brasil, nessa nossa
experiência de 500 anos, centrou a base da sua economia na questão agrária,
com expansão de território. Para a pecuária crescer, é preciso de vastidão de
território; para a nossa agricultura modernizada de hoje, idem. Tenho procurado
estudar essa situação e vejo países como a Itália, a Holanda, com territórios
diminutos e com uma produção no campo centrada em pequenas propriedades.
No Brasil, não vou discutir, estamos vivendo isso ainda.
Temos chamado a atenção para um fator chamado de ordenamento do
território. Não digo que o Brasil ainda vai encontrar a fórmula certa, a fórmula
mágica para a solução de problemas tão graves e que vêm de tão longo tempo.
Mas que pudéssemos, a cada solução de problemas emergenciais, irmos
apontando nessa solução.
A minha preocupação maior, Sr. Presidente, é que qualquer decisão não
gere um precedência de "a" ou "b". Todas as decisões que forem tomadas têm
que ser com muita tranqüilidade, evitando qualquer tipo de excesso, que possa
prejudicar qualquer cenário futuro.
Queria só lembrar - não sei se é uma pergunta - ao Ministro José Viegas
que se tratamos da segurança da fronteira nacional e vemos o vazio demográfico
amazônico, esse arco amazônico como V. Exª já lembrou, esse vazio demográfico
como sinônimo de insegurança nacional, também nas palavras do Senador
Jefferson Péres isso é tratado, visto hoje como uma porta escancarada para a
presença do narcotráfico. Eu gostaria de ouvir de V. Ex3s algumas explicações
sobre esses problemas, porque da minha pequena bagagem de conhecimento
sobre essas matérias, continuo acreditando que esse não é o caminho para
encontramos uma solução.
Outro assunto é o que trata especificamente de Roraima e de Mato
Grosso do Sul. Acredito que não vamos ver nunca, no Brasil, a população negra
exigir um Estado independente. Acho que isso está fora de qualquer cogitação,
até mesmo porque a entrada deles no Brasil já veio inserida numa economia
estabelecida.
Com os índios não aconteceu isso, porque eles já estavam aqui e tinham
uma cultura e uma economia própria estabelecidas. O que nós estamos vendo é
uma cultura nacional de crescimento econômico ocupando maiores espaços. As
revistas daqui a uma semana vão publicar novos indicadores de desmatamento e
novas ocupações. Como estou na Amazônia há mais de vinte anos, eu sempre
percebi e vivi realidades desse tipo. Ou seja, primeiro entra a exploração
madeireira, em seguida vem a ocupação das pastagens, com a pecuária e, por
último, mais recentemente estamos assistindo à ocupação da agricultura
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modernizada e mecanizada. As três modalidades de ocupação precisam de vastas
extensões territoriais.
Pegando o mosaico amazônico, verificamos que o Pará já está bastante
miscigenado por essa ocupação; Rondônia mais ainda, e um foco de resistência
ainda. não sei por que cargas d'áçua, no caso de Amazonas e Acre. No Acre
resistimos historicamente ao máximo a essa forma de ocupação. O exemplo
dessa resistência é Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, conhecido de
muita gente. Essa resistência marcou e agora se tenta colocar isso como
desenvolvimento econômico, o que não ocorreu em Rondônia.
Nós estamos querendo chamar a atenção somente para isto. ou seja, até
onde o Estado brasileiro. na ação Brasil, vai poder delimitar as faixas territoriais.
Isso não vale apenas para a questão indígena, mas também para a reforma
agrária, para a expansão da pecuária. do agrobusiness.
Como fica a relação propriedade. o uso dessa propriedade e respeito de
médio e longo prazo?
Para finalizar, se o aumento da densidade populacional amazônica é
sinônimo de defesa, estaremos imediatamente - isso é do meu conhecimento renunciando à possibilidade de a Amazônia se estabelecer pelo menos como uma
caderneta de poupança futura. seja para a área de tecnologia, seja para qualquer
outra coisa.
Gostaria de parabenizar o Governo porque não tratou. em nenhum
momento, essas questões de forma apaixonada. Tanto é que se tivesse que fazer
isso já o teria feito, homologando de uma forma ou de outra. Mas o Governo
insistiu, e parabenizo V. E~ por ter tratado essa questão com muita tranqüilidade.
Foram realizados estudos e mais estudos para que houvesse depois a tomada de
decisão. Acredito que essa tomada de decisão será para que sejam apresentados
precedentes bons para a solução de casos estruturantes. O Senado Federal,
Congresso Nacional devem colaborar com esse processo.
Peço que a questão indígena não seja tratada como estamos tratando a
reforma agrária. Isso porque são dois princípios completamente diferentes. Essas
questões não podem ser consideradas sinônimo de defesa nacional ou de
metodologia de desenvolvimento e crescimento econômico.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Muito obrigado, Senador Siba
Machado.
Faço um apelo para todos os próximos Senadores inscritos, Marcelo
Crivella, Arthur Virgílio, Fátima Cleide e Augusto Botelho, no sentido de que
colaborem com os trabalhos, para que tenhamos oportunidade de ouvir os
Ministros, antes da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella, Vice-Presidente desta
Comissão.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL - RJ) - Sr. Presidente, Sr.
Ministro Márcio Thomaz Bastos, saúdo sua presença com muita alegria, porque
sua presença nesta Casa é sempre motivo de grande honra para nós todos.
Quero saudar também o Sr. Ministro da Defesa José Viegas Filho, o
Presidente da Funai Sr. Mércio Pereira Gomes, o Brigadeiro-do-Ar Aprígio
Eduardo, Chefe do Subdepartamento de Desenvolvimento e Programa do nosso
Ministério da Aeronáutica, o Coronel do Exército Luiz Carlos Bueno, Chefe de
Divisão de Políticas Setoriais do Ministério da Defesa.
Espero que hoje possamos tratar dos novos aviões.
Sr8s e Srs. Senadores, tive oportunidade de assistir, há algumas reuniões
passadas, ao depoimento do Senador Gilberto Mestrinho, da Amazônia, em que
ele tratou com brilhantismo a questão do índio, profundo conhecedor do assunto
que é. Na opinião dele, a comunidade indígena no Brasil tem muita terra. As terras
foram demarcadas de maneira exagerada. Segundo ele, os índios se deslocam
pouco. eles não são nômades. Saem para caçar na floresta num raio de no
máximo 2, 3 quilômetros da sua aldeia, sempre próximos ao rio, onde pescam. De
tal maneira que, apresentando números, realmente mostrava que neste país, e é
bom a gente lembrar que a gente vive num país onde um filme nos Estados
Unidos, como esse do Mel Gibson que foi lançado na semana passada, no
primeiro dia de estréia, rende uma bilheteria maior do que o orçamento da Funai,
um orçamento de 140 milhões de reais, uns 50 milhões de dólares. Este nosso
país precisa realmente, acima de tudo, de crescer, de desenvolvimento e,
infelizmente, digo infelizmente porque o nosso agrobusiness cresce em ritmo de
aventura. Por causa dos subsídios agrícolas, para conseguir mercado lá fora,
temos suado a camisa e precisamos cada vez mais produzir em cada hectare
brasileiro. O ser humano, desde aquelas plantações no delta do Nilo, até 1950,
conseguia tirar 1 tonelada de alimentos em cada hectare. Um hectare é um campo
de futebol, cem por cem. De 50 para cá já estamos tirando 3 toneladas de
alimento por hectare. Avançamos pelo nosso cerrado, pelas nossas savanas,
pelas pradarias do Sul, desmatamos um pedaço enorme da Amazônia para
chegarmos a esses 100 milhões de toneladas de grãos. Crescemos a nossa
agricultura em ritmo de aventura. Atrás de nós e como herança para as futuras
gerações vamos deixar muito solo erodido, desgastado com plantações intensivas.
Até mesmo lá no semi-árido brasileiro, onde participei de um assentamento na
fazenda Nova Canaã, são duas colheitas por ano, irrigando, fertilizando, enchendo
a terra de agrotóxico. Depois, a gente vive uma discussão utópica sobre os
organismos geneticamente modificados. Setenta por cento dos solos brasileiros já
foram ocupados, a nossa população cresce, temos problema na balança de
pagamentos, milhões de desempregados. A nossa realidade é essa. De tal
maneira que no debate da demarcação da terra, que foi o objetivo do
requerimento do nobre Senador Mozarildo, que disse que precisamos ouvir o
Ministro da Justiça, o Ministro da Defesa, o Governador de Roraima, porque o
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Presidente da República está para demarcar as terras e têm havido conflitos entre
os índios, precisamos saber de uma solução do governo. A minha pergunta para o
Sr. Ministro Márcio T omaz Bastos é a seguinte: neste contexto em que vivemos,
V. Ex" está certo? Sei que V. Exª, com brilhantismo, no discurso que nos
apresentou, que não ouvi, mas li, já esclareceu o primeiro ponto, que é a
discussão da segurança. Não tem problema nenhum. Os índios podem participar
junto com as forças de defesa. Aliás, tem até um pelotão de fronteira. Servi o
Exército durante oito anos, vários companheiros também serviram, vários
companheiros que vinham da fronteira e me contavam que o convívio com o índio
é muito pacífico. Muitos índios servem o Exército. Mas V. Exª está convencido de
que o tamanho da área, que é a nossa principal preocupação, é compatível com
este Brasil que precisa crescer, que precisa plantar, que precisa de impor no
mercado internacional.
Sabe, Ministro Márcio Thomaz Bastos, o Secretário-Geral da ONU, Kofi
Annan, numa determinada reunião, disse o seguinte, para o mundo inteiro ouvir:
"desde 1997, o fluxo dos recursos financeiros dos países desenvolvidos para os
subdesenvolvidos tem sido negativos" - frisou - "os países pobres estão
mandando dinheiro aos países ricos", tem sido assim. O Brasil, que precisa gerar
dez milhões de empregos, vive essa situação. As empresas estrangeiras que
investem aqui depois mandam lucros para Já Os nossos dois milhões de
brasileiros que vivem lá fora conseguem mandar cinco bilhões para cá. Tem essa
conta negativada pelo quê? Pela fuga de divisas. Vai também muito dinheiro para
lá Estamos com superávit na balança comercial, mas os nossos produtos, minério
de ferro, comodities de agricultura, todos eles têm um valor agregado muito
pequeno. Agora vamos comprar nossos aviões, cujo valor agregado em cada quilo
é de US$ 60, enquanto o nosso minério tem US$ O, 1 O de valor agregado por quilo.
Vivemos num mundo cruel, o Brasil luta e luta muito, trabalhamos demais,
neste Senado se sai todos os dias dez horas da noite. O Presidente da República
e os Ministros todos trabalham demais e, ás vezes, buscamos uma utopia de um
mundo irreal. Não sei se vamos dar respostas aos problemas atuais: que é
emprego ao nosso povo.
Pondero ao Sr. Ministro para que nos esclareça e nos alivie a consciência,
V. Exa está realmente certo de que essa área demarcada não é exagerada?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Obrigado, Senador Marcelo
Crivella.
Senadora Fátima Cleide.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT - RO) - Sr. Presidente, Sr8s e Srs.
Senadores e Deputados aqui presentes, Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos, Sr.
Ministro José Viegas, eu gostaria de fazer uma saudação especial ao segundo
suplente de Senador, pelo Estado do Acre, Sr. Antônio Apurinã e a todas as
organizações indígenas aqui presentes.
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Gostaria de parabenizá-lo, Sr. Ministro Thomaz Bastos, pela forma
ponderada de V. Exa e sua visão sobre a problemática da questão indígena.
Concordo com o Senador Mozarildo, acho que não é uma questão pequena, fico
muito contente que tenhamos conseguido pautar essa discussão na Comissão de
Relações Exteriores desta Casa. Já expressei isso antes. Acho importante
colocarmos sempre que possível, porque fica num primeiro momento parecendo
que isso é uma questão muito regional, que diz respeito apenas à Amazônia
brasileira, uma vez que há partes deste País com maior ou menor concentração
de população indígena.
Quero parabenizá-lo também por uma frase colocada aqui por V. Exa que
acho ser o caminho. É difícil para uma pessoa como eu - e vou dizer depois o por
quê - não participar de uma discussão dessas sem paixão. O Senador Sibá
Machado colocou aqui, com muita propriedade, essa forma como o Governo tem
se colocado sem paixões e de forma prudente. A sua forma, com muito engenho,
sua frase onde coloca que tem feito todo um trabalho com muito engenho e arte, o
que simboliza a prudência do Governo em tomar decisões desse porte.
Com relação à fala, ao pronunciamento do Ministro José Viegas, fiquei
com certa preocupação, certo receio quando V. Exa coloca sobre o vazio
demográfico e a Amazônia hoje.
O meu receio, de certa forma, até temor, se dá em função da nossa
vivência. Penso que esse conceito de vazio demográfico inspirou nos anos 70
uma colonização brutal na Amazônia, que desconsiderou as populações
tradicionais - índios, ribeirinhos, seringueiros - que existiam aos milhares naquela
região.
Como sou vítima disso, já disse antes, é difícil não termos paixão. Vi a
minha avó morrer negando a sua identidade indígena. E vejo ainda hoje no meu
Estado os meus contemporâneos, os meus companheiros e companheiras
ribeirinhos terem vergonha de serem chamados de "beiradeiros". Isso se deu,
queira ou não, por essa forma, por esse modelo de desenvolvimento equivocado
imposto por esse conceito de vazio demográfico à Amazônia nos anos 70.
Penso que é preciso revermos um pouco as nossas colocações nesse
sentido, uma vez que estamos num novo tempo, acredito. E esse novo tempo
pede também novas práticas. Sou das que não me oponho radicalmente à
questão da presença militar nas faixas de fronteiras ou próximas às terras
indígenas, mas penso que esse nova prática hoje deve considerar aquilo que as
organizações e as lideranças indígenas colocam, que está expresso inclusive no
expediente enviado ao Comandante-Geral do Comando Militar da Amazônia, que
não querem a construção de instalações militares sem consulta prévia às
comunidades, para que sejam evitados os abusos sexuais cometidos contra as
mulheres indígenas, principalmente a realização de manobras militares em áreas
de roças tradicionais e cerimoniais.
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Penso que tudo é uma questão de diálogo, Sr. Ministro. Digo isso em
função de que em seu pronunciamento V. Ex8 coloca que essa relação entre
militares e indígenas sempre foi pacífica. Não é a versão dos nossos indígenas,
infelizmente. Sempre foi uma relação muito conflituosa. Mas penso que pode
mudar e a mudança virá com o diálogo.
Muito obrigada.
O SR. LUIZ CARLOS HAUL Y (PSDB - PR) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Muito obrigada, Senadora
Fátima Cleide.
Deputado Luiz Carlos Hauly, quero esclarecer, sei que há diversos
Deputados que gostariam de fazer perguntas, mas temos uma limitação, a sessão
em plenário, o início da Ordem do Dia. Dos inscritos, falta apenas o Senador
Augusto Botelho. Em seguida passaremos a palavra aos Ministros. Se não se
iniciar a votação, abriríamos a possibilidade para os Deputados falarem.
O SR. LUIZ CARLOS HAUL Y (PSDB - PR) - Pela ordem, quero fazer
uma consideração que a reunião foi convocada, Câmara e Senado, para tratar de
dois assuntos. O assunto preponderante é o problema indígena, que tomou conta
da reunião. Por exemplo, quero discutir a questão dos aviões, como também
outros Deputados.
Penso que fica prejudicado o interesse. Evidentemente, o assunto
preponderante deve ser o indígena e ficaríamos numa outra reunião específica
para tratar da questão do AFX.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se não houver tempo hoje, o
Ministro José Viegas está dizendo que se dispõe a voltar para continuar o
esclarecimento.
O SR. LUIZ CARLOS HAUL Y (PSDB - PR) - Perfeitamente, então
faremos em outra reunião. A causa dessa questão indígena é extremamente
nobre e importante. Sentimos pela palavra dos Senadores e Senadoras a
gravidade do problema e entendemos isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Obrigado.
Com a palavra o Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT - RR) - Inicialmente, gostaria de fazer
uma observação. Em Roraima não existe, verdadeiramente, essa alegação feita
pela Senadora de agressões sexuais a indígenas pelo Exército. Lá existe uma
convivência pacífica entre os indígenas e os militares. Em alguns lugares, quando
há qualquer emergência com indígenas, quem resolve é o Exército, por meio de
suas aeronaves, ou a Funai, que ultimamente não tem dinheiro para fazê-lo. E há
presença permanente de médico e dentista, principalmente, nas comunidades
indígenas.
No meu Estado, não há essa questão. Creio até que se trata de
propaganda negativa que as ONGs gostam de fazer para tirar as Forças Armadas
da área indígena, como se fosse uma espécie de terrorismo. Por exemplo: por que
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eles impetraram um monte de ações judiciais para impedir a construção do quartel
em Uiramutã? Já existe uma cidade em Uiramutã. Para fazer o colégio, foi o
mesmo, com ações judiciais.
Essa história de que as áreas indígenas vão permitir que as unidades
construam lá em Roraima não é verdadeira.
Fiquei feliz ao ver o Ministro da Defesa se preocupar com o vazio
demográfico. Isso preocupa realmente, porque, se não houver gente ali. .. Os
nossos indígenas não são suficientes para ocupar toda a nossa faixa de fronteira.
O meu Estado já tem quase a metade da faixa de fronteira como área indígena.
Se for aprovada Raposa Serra do Sol, ficaremos com quase dois terços de área
de fronteira.
Deve ser feito um estudo, porque toda área indígena de Roraima termina
bem na faixa de fronteira. É a primeira pergunta que farei ao Ministro Thomaz
Bastos. Gostaria que S. Ex3 me dissesse por que, já que são antropólogos que
fazem a delimitação de áreas indígenas, todas as áreas indígenas do Estado de
Roraima são alocadas sobre províncias minerais.
Segunda pergunta para o Sr. Ministro Thomaz Bastos: já que S. Ex3, como
Ministro da Justiça, está propagando que fará a demarcação em área única,
expulsando os habitantes tradicionais da região, gostaria de saber aonde ele vai
colocar as pessoas, se vai realmente indenizá-las ou se será a mesma promessa
dos governos anteriores que há trinta anos têm retirado as pessoas de suas
propriedades, dizendo que são pequenos proprietários.
Creio que menos de 10% dessas pessoas, mais de duas mil famílias,
receberam indenização pelas suas benfeitorias e nenhuma delas foi reassentada
numa área equivalente, como determina a lei. Existem pessoas nominadas por
decreto presidencial no meu Estado, dizendo qual é a área de cada família, que
não foram reassentadas. Isso não foi feito até agora.
Então, se o Sr. Ministro vai retirar todas as pessoas que vivem ali. .. São
pobres. Infelizmente, na área Raposa Serra do Sol, a maioria das pessoas é
pobre. Se avaliarem suas casas, elas não valem R$6 mil. É fácil tirar pobres das
suas casas. Eu queria que lá fosse como no Mato Grosso, um monte de gente
com recursos e tal, para ver se o Ministério da Justiça faria assim.
Quero e peço que façam uma indenização justa; não repitam o que foi
feito no Governo anterior. A minha esperança no Governo do Lula... Apesar de as
ONGs dizerem que o Governo não fez nada pelos índios no seu primeiro ano, só
no meu Estado ele homologou 800 mil hectares para cinco etnias, cinco reservas.
As ONGs trabalham muito com mentiras. Fico muito triste quando
mentem, dizendo que o Exército estupra as índias. É um índio soldado que
namora com uma índia, tem uma relação sexual; sai na mídia como ele tivesse ...
Em muitos casos é assim. Aquela que saiu na Veja, na capa da revista com
fotografias, o soldado era cabeludo. Aqui no Brasil, creio que ainda não há
soldado cabeludo, não é?
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A segunda pergunta para o Sr. Ministro é a seguinte: V. Exª vai retirar um
monte de gente de lá. E aqueles outros que foram retirados? Haverá justiça para
eles ou continuará acontecendo a injustiça que ocorre no meu Estado em termos
de realocação das famílias que foram retiradas das suas propriedades?
Em nenhuma parte da Constituição está dito que área indígena se define
antropologicamente. O art. 231, que aborda a matéria, preceitua que:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam [no presente], competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Os critérios antropológicos são um dos critérios, e não são os umcos.
Gostaria de saber qual é a interpretação de V. Exa em relação a isso.
A outra pergunta está um pouquinho fora da área Raposa Serra do Sol,
mas tenho que fazê-la porque o problema existe desde 1974, há trinta anos. O
meu Estado, há trinta anos, fica isolado do Brasil durante a noite, porque uma
ONG que é responsável pelos Atroari fecha a BR-174, apesar de o decreto do
Presidente José Sarney excluir a estrada da reserva Waimiri-Atroari. Gostaria de
saber quais as providências a serem tomadas para garantir essa distorção.
E outra coisa que só gostaria de lembrar é que o índio primitivo,
lanomâmi, Atroari não caçam de noite.
Bom, essas são as questões que queria fazer a S. Ex", o Sr. Ministro e
dizer ao Ministro da Defesa que fiquei muito satisfeito com a sua palestra e em ver
a sua posição em relação às nações também. Agora é que estão falando menos
em nação, os "ongueiros", agora mudaram, para falar em povo indígena, em área
indígena. Mas era nação mesmo que falavam e escrito nos documentos. Acredito
que existe uma intenção de realmente se transformar ou num país ou numa coisa
indígena aquela área, porque a nossa fronteira coincide com áreas indígenas dos
outros países também. Então, seria bom que o governo, que é nacionalista, como
entendo, começasse a trabalhar para que o seu pessoal colocasse uma posição
mais clara em relação a isso. Nação que entendo é a Nação brasileira. Os meus
irmãos indígenas, sou descendente de indígenas também e me orgulho disso,
merecem e devem ter suas terras demarcadas. Lá em Roraima ninguém é contra
a demarcação de terras, somos contra a injustiça. Se for feita dessa forma, vai ser
feita mais injustiça no meu Estado, num governo que acredito que vai primar pela
justiça. Fora os conflitos que podem partir para conflitos mesmo graves, de morte,
se for feita dessa forma, sem respeitar a maioria das pessoas que habitam a
região, pessoas indígenas, que querem que sejam respeitadas as estradas, as
vilas e as áreas produtivas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Muito obrigado Senador
Augusto Botelho.
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Vamos passar a palavra primeiro ao Ministro José Viegas, em função de
compromisso que tem daqui a uns instantes no Palácio do Planalto, e em seguida
o Ministro da Justiça.
O SR. JOSÉ VIEGAS - Obrigado Senador. Srs. Senadores, Srs.
Parlamentares, em primeiro lugar, gostaria de dizer que a política de defesa e a
política indigenista, naquilo que elas têm de comum e de interseção, elas são
absolutamente convergentes. Os senhores verão, Srs. Senadores, que o
pronunciamento do Ministro Márcio Thomaz Bastos e o meu pronunciamento são
absolutamente complementares. Não há nenhuma discussão entre nós, há um
perfeito entendimento. Fazemos parte de uma mesma equipe e é evidente que o
Ministro Márcio Thomaz Bastos aborda a questão do ângulo da Justiça e eu a
abordo do ângulo da defesa, assim como um time de futebol tem um apoiador e
um goleiro, as visões são específicas, mas a política é convergente e o treinador é
um só. Então, não há aqui nenhuma polêmica.
Gostaria de expressar à Senadora Fátima Cleide e ao Senador Sibá
Machado, que se referiram com preocupação à questão dos espaços vazios, que
posso lhes assegurar que não há razão para qualquer temor. Em primeiro lugar,
as reflexões que fiz sobre as preocupações que uma permanência indefinida no
tempo de espaços vazios, em áreas contíguas a espaços vazios em países
vizinhos ela se faz dentro de um marco de absoluto acatamento às normas
vigentes. Não estou pedindo nem precisando nem requerendo que se mude
absolutamente nada no ordenamento jurídico, ao contrário, quero que ele seja
respeitado. Esse ordenamento jurídico, por exemplo, estabelece com total clareza
a liberdade de atuação das Forças Armadas nas áreas de fronteira pelo Decreto nº
4.412. E isso é o que nos orienta e isso é o que nos garante que as Forças
Armadas possam, nas áreas de fronteiras, como é do seu elementar dever,
cumprir com o seu mandato de fazer respeitar a soberania e a integridade
territorial do País. Em segundo lugar, porque a presença das Forças Armadas nas
áreas indígenas, longe de afetar ou vulnerabilizar o direito das populações
indígenas - como eu assinalei na minha intervenção - elas são uma garantia
adicional de respeito a esses direitos. As Forças Armadas não têm nenhuma
motivação particular, não tem nenhuma vinculação com interesses específicos
nesta ou em qualquer outra área. De maneira que elas dispõem desta visão de
Estado, além de estarem orientadas, pelo Ministério da Defesa e pelo Governo
Federal, como um todo, no sentido de respeitar, como eu disse, explicitamente, os
costumes, as tradições e os usos das populações indígenas. Não há e nem deve
haver e nem pode haver qualquer incompatibilidade entre a política de defesa e o
respeito aos direitos das comunidades indígenas. Muito ao contrário, o papel das
Forças Armadas é proteger e salvaguardar esses direitos.
Em terceiro lugar, não pode haver e não há nenhum apoio a qualquer
modelo de exploração predatória dos recursos naturais. Não há e nem pode haver
qualquer apoio a modelos predatórios de uso dos recursos naturais. Isto, também,
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é uma atividade de exploração econômica, seja de área de fronteira, ou seja, de
qualquer outra área e não pertence ao Ministério da Defesa e a atuação do
Ministério da Defesa não estimula qualquer uso predatório de recursos naturais
que se faz com respeito às normas que são vigentes no Estado, a esse respeito.
De maneira que eu gostaria de reiterar que as políticas de defesa e a
política de proteção às terras indígenas são, devem ser e sempre serão
absolutamente compatíveis uma com a outra. Isto se faz com o pleno respeito aos
direitos das comunidades. Eu me somo, também, à Senadora Fátima Cleide e ao
Ministro Márcio Thomaz Bastos no apoio a que este tema, como tantos outros,
seja tratado num clima de prudência, de cautela, de engenho e arte, sem
excessivas emoções.
Peço desculpas aos senhores. Eu tenho que comparecer a uma reunião
no Palácio do Planalto na qual estão presentes oito Ministros de Estado e eu sou o
último a chegar, mas é com prazer que eu retardo o meu comparecimento lá para
poder estar aqui com os senhores porque é o meu dever. Reitero o que já lhes
disse o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se for adequado para V. Exa,
poderíamos, na próxima quinta-feira, no início da reunião regular - se V. Exª,
depois, puder confirmar. Então, às 1 O horas, na próxima quinta-feira, poderemos
iniciar a nossa reunião regular, com o esclarecimento complementar já iniciado,
hoje, relativo à licitação dos aviões que a FAB e o Ministério da Defesa estão
adquirindo.
O SR. JOSÉ VIEGAS - Sr. Senador, no dia 11 eu receberei duas visitas uma da Ministra da Defesa do Chile e a outra do Chefe do Estado Maior Comum
das Forças Armadas dos Estados Unidos. Havendo disponibilidade na minha
agenda, sem dúvida, eu já aceitarei agora mesmo. Temos um representante da
OIT no Brasil. Eu poderei vir às 1 O horas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está ótimo então. Acho que não
precisará de todo o prazo da reunião. Nós, então, na primeira parte da reunião,
nós reservaremos para este esclarecimento complementar e convidaremos os Srs.
Membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara para estarem
presentes porque é o desejo deles, também, ouvir os esclarecimentos. Muito
obrigado, Sr. Ministro José Viegas.
O SR. JOSÉ VIEGAS - Obrigado, Senador Eduardo Suplicy e peço
desculpas aos Srs. Senadores e reitero que estou à disposição de V. Exªs. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Agradecemos, também, a
presença do Brigadeiro-do-Ar, Sr. Aprígio Eduardo de Moura Azevedo e do
Coronel do Exército, Sr. Luiz Mensório Júnior.
Passamos a palavra, então, ao Sr. Ministro Márcio Thomaz Bastos que, se
avaliar como importante passar, também, a palavra ao Presidente da Funai,
poderá fazê-lo ao seu critério.
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O Sr. Senador Gilberto Mestrinho se inscreve para, posteriormente, já,
ainda, fazer uma observação. Mas, primeiro, V. Exa tem a palavra.
O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Sr. Presidente Eduardo Suplicy,
S~s e Srs. Senadores, pela angústia do tempo que eu sei que preocupa os Srs.
Senadores, na iminência de uma sessão de votação no plenário, eu vou procurar
responder, o mais brevemente possível, as questões.
O Senador Mozarildo Cavalcanti disse bem ao mencionar que a
questão não deve ser tratada com passionalismo. Eu diria, nos termos que
mencionou a Senadora Fátima Cleide, que talvez essa questão não possa ser
tratada sem passionalismo, mas precisa ser cuidada com passionahsrno e
racionalidade ao mesmo tempo. Esse é o esforço que o Governo está fazendo.
Nós recebemos a questão indígena do Brasil num estado difícil, em que os
problemas se avultam e são diferentes. Em Roraima é um tipo de problema, em
Mato Grosso do Sul, outro, em Mato Grosso, outro, no Paraná, outro, em Santa
Catarina. outro. Enfim, os problemas têm especificidades de tal ordem e de tal
maneira que não se pode pensar numa solução global, absoluta, abrangente. São
precisas soluções e para isso estamos tratando de reestruturar a Funai, de provêla de meios e estamos tratando efetivamente de chegar àquele que é o nosso
projeto de governo, ou seja, chegar ao fim do mandato do Presidente com todas
as terras que tiverem de ser demarcadas já devidamente demarcadas e
homologadas. O Presidente, ainda semana passada, fez uma homologação das
terras de Mundurucu, que estão no Pará e no Mato Grosso, de 2,381 milhões de
hectares. maior que a Raposa Serra do Sol.
Quero fazer uma nota pessoal em relação à Bancada de Roraima, aos
Senadores e aos Deputados que aqui se encontram. Nós temos nos divergido
muito, temos posições que não são coincidentes e, entretanto, faço questão de
manifestar o meu respeito aos Senadores e Deputados pela maneira como se
comportam e pela natureza com que essas divergências vêm sendo processadas.
Aos Senadores Mozarildo Cavalcanti e Senador Augusto Botelho, que se
encontram aqui, faço questão de fazer essa reafirmação.
Raposa Serra do Sol. Qual foi a determinação que o Presidente nos deu?
De que a homologação fosse contínua nos termos em que ela se encontra na
demarcação, que foi submetida a todas as regras do Estado de Direito que vige no
Brasil, que foi objeto de contestação judicial, que foi objeto de procedimentos
judiciais no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, mas que respondendo um pouco agora ao Senador Augusto Botelho - não se tomasse
nenhuma providência daquilo que se denomina desintrusão sem que a situação
das partes estivesse rigorosamente composta e acertada. Nesse ponto nós nos
extremamos dos governos anteriores. Não vamos tirar ninguém da sua terra nem
em Roraima, nem em Mato Grosso do Sul sem que haja uma composição da
situação. Essa foi a determinação do Presidente ao lado do grupo de trabalho
interministerial que existe, funcionando sob a coordenação da Casa Civil. Foi
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montado um comitê de transição, do qual faz parte um representante indicado pelo
Governador Flamarion Portela, para tratar do problema, para tratar de todas essas
questão.
Quero dizer ao Senador Mozarildo Cavalcanti que o seu apelo para que as
conclusões dos grupos de trabalho da Câmara e do Senado sejam levadas em
conta é absolutamente procedente e assim o serão.
Continuando na resposta ao Senador Augusto Botelho, tenho a dizer que
vamos fazer rigorosamente a composição dos danos de todas as pessoas que
forem retiradas da Reserva Raposa Serra do Sol. Por outro lado, as estradas
serão absolutamente preservadas, item que faz parte das nossas preocupações, e
não deixaremos nenhuma delas fora dessa situação.
Quanto a essa coincidência de áreas indígenas alocadas sobre áreas
minerais, não tenho resposta. Não tenho o que dizer a esse respeito. Não tenho
informação a esse respeito.
O Ministro Viegas já respondeu a respeito dos conflitos entre militares e
índios. O Senador Jefferson Péres, na sua brilhante intervenção, mencionou que
não é favorável inclusive à homologação da demarcação em ilhas.
Em relação ao Mato Grosso do Sul, compreendemos que a situação de
Mato Grosso do Sul é completamente diferente da situação de Roraima, até pelo
valor de mercado das terras, até porque, nesta situação que se encontra agora o
sul do Estado, onde houve uma invasão indígena em 9.000 hectares, quando eles
saíram da sua posição inicial já demarcada de 1.600 hectares, foram para áreas
que estão, há longo tempo, caldeadas, fortificadas, acrisoladas naquele local, com
títulos muito antigos.
O Governador está extremamente preocupado com a questão. Temos um
grupo de trabalho discutindo junto com S. Ex", O Presidente da Funai esteve lá,
algumas vezes, cuidando disso. De modo que, em relação a Mato Grosso do Sul,
a Grosso e à Santa Catarina, temos questões específicas e graves, em que a mais
grave delas é esta: a indenização das pessoas que se encontram há longo tempo
instaladas, plantadas e radicadas naquelas terras.
V. Exª nos dá a notícia, que já tínhamos, Senador, da sua proposta de
emenda à Constituição, desconstitucionalizando a possibilidade de a Funai pagar
apenas pelas benfeitorias e abrindo um espaço para que ela pague também por
desapropriação pelo valor real das terras.
Essa é uma perspectiva a ser examinada. Não temos isso fechado. Não
acredito que se deva modificar a Constituição. Creio que isso foi uma conquista,
mas imagino, e estamos tentando encontrar formas alternativas de fazer isso,
porque, neste caso, é uma questão de dinheiro, é uma questão de fundos, de
encontrar fundos, de modo que se possa indenizar razoavelmente as pessoas
Vou pedir ao Presidente da Funai que dê uma explicação a esse respeito
de um programa bem-sucedido que a Funai desenvolve no Estado do Amazonas,
com fundos estrangeiros, para resolver a questão indígena.
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Gostaria de agradecer as perguntas, agradecer a habitual fidalguia com
que fui recebido aqui e pedir ao Presidente da Funai que continue um pouco nesta
exposição, pois pretende detalhar mais, com a sua visão técnica, com a sua visão
de Presidente, principalmente mostrando o que este Governo já fez pela Funai
para, efetivamente, aparelhar a Funai para que não seja um organismo obsoleto
nessa luta e nesse trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O Sr. Mércio Pereira Gomes,
Presidente da Funai.
O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES - Sr. Presidente, Senador Eduardo
Sulicy, Sr. Ministro da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos, Sr's e Srs. Senadores,
Parlamentares, lideranças indígenas aqui presentes, D~ Ella Wiecko, Dr" Débora
Duprat, Procuradoras da 6ª Câmara, Senhoras e Senhores, quero dizer que me
orgulho muito de ser Presidente da Funai. Sei que há uma visão de que a Funai é
o órgão mais espinhoso da República. Creio que Presidente...
O SR. (Orador não identificado)- É o Ministério da Justiça.
O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES - .. . É o Ministério da Justiça. O
Presidente José Sarney já falou isso. Agora o Senador Juvêncio da Fonseca diz
que tem pena de mim por ser Presidente da Funai. Quero aliviá-lo dessa culpa,
pois não precisa ter pena. Orgulho-me muito deste cargo. É um cargo espinhoso,
trabalhador, difícil, mas é um cargo que está buscando ressarcir um dívida
histórica fundamental que o povo brasileiro, que a nação brasileira tem.
O Brasil foi construído sobre um território que já era dominado e
controlado por mais de cinco milhões de pessoas. Nesse processo de
colonização, muitas dessas pessoas morreram, povos foram extintos. E criamos
um povo que é o orgulho da América Latina, um povo que está construindo e
reconstruindo uma nova visão de humanidade. Falo do Brasil.
Recentemente, estive em Washington, em reunião do Conselho
lnteramericano de Defesa dos Direitos Humanos, da OEA. É evidente que o Brasil
deu um passo tão grande que os demais países da América Latina estão
boquiabertos diante do que fizemos. Muitos dos Senadores presentes se lembram
que garimpeiros atacaram duas aldeias lanomâmi, resultando na morte de mais de
dezesseis pessoas. Esse processo estava tramitando na Corte lnteramericana dos
Direitos Humanos. Qual foi a resposta brasileira? A resposta foi algo inacreditável:
condenamos os mandantes desses crimes por genocídio. Isso ocorreu pela
primeira vez na América do Sul e na América Latina. Além disso, retiramos 20 mil
garimpeiros que estavam trabalhando na área, que foi demarcada e homologada,
com muito orgulho para o Brasil. Os outros países estão observando o processo
final, com a demarcação das terras indígenas no Brasil e sua homologação. Esse
é o ressarcimento de uma dívida histórica.
Outro ressarcimento que temos a fazer é o que se refere ao crescimento
demográfico. Srs. Senadores, o Brasil precisa saber que os índios estão em
processo de crescimento demográfico. A queda demográfica até 1950 deixou o
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Brasil com menos de 120 mil índios, mas hoje cerca de 410 mil índios vivem em
comunidades. Não se trata de auto-reconhecimento, as pessoas não dizem
apenas eu sou índio, mas vivem como índios, em suas grandes variações. Há
povos que têm relacionamento muito intenso com a sociedade brasileira e há
aqueles que não têm.
Sinto-me honrado em presidir a Funai. Estão presentes dois exPresidentes da Funai que certamente também se sentiram honrado com a função,
e talvez mais uns dois ou três que gostariam de presidir essa instituição em algum
momento. Esse órgão é espinhoso, mas é um orgulho para a Nação.
Tenho orgulho de estar presidindo a Funai sob a égide do Ministro Márcio
Thomaz Bastos, que, em todos os momentos tem me guiado com sua lucidez e
capacidade de resolver problemas. Falo isso a despeito de muitas críticas feitas
no início deste Governo no sentido de não atuar à altura das necessidades dos
povos indígenas. Estamos vendo um processo de diálogo como nunca encetado
para chegar à mesma conclusão, que é a demarcação das terras indígenas e sua
homologação.
Srs e Srs. Senadores, essa tarefa é dura, exige muita paciência e
determinação, mas estamos avançando e vamos concluí-la. A "coitadinha" da
Funai já demarcou 70% das terras indígenas brasileiras, o que significa 860 mil
km2. Faltam tão-somente 30%. Em termos de extensão, demarcamos cerca de
85%. Isso é uma honra, uma glória. Quando todos souberem disso, saberão da
importância desse processo.
Sinto que o Senado deve liderar a consciência nacional no sentido do
reconhecimento da importância desse resgate histórico, da conformação do povo
brasileiro como povo que tem cultura sólida, baseada no seu processo de
mestiçagem. Ao lado, há o reconhecimento de mais de 21 O povos que têm suas
culturas autônomas, mas integradas, relacionando-se de formas variadas com a
sociedade brasileira.
Também quero dizer que tenho muita satisfação já em ter debatido esse
assunto na Comissão de Agricultura da Câmara Federal, sob égide do Deputado
Waldemir Moka, com diversos Senadores e Deputados Federais da Bancada de
Roraima. Agora, tive a honra de ouvir as palavras do Senador Juvêncio da
Fonseca, do Senador Jefferson Péres e dos demais Senadores presentes sobre
esse assunto.
Eu gostaria de me referir a algumas observações feitas por V. ExB- - que
lerá mais tarde - sobre Raposa Serra do Sol, complementando algumas palavras
do Ministro.
Em primeiro lugar, dá-me muita satisfação ouvir o Senador dizer que não
quer que sejam demarcadas em ilhas, mas os argumentos de S. ExB- foram os que
antes se usavam para se demarcar a área lanomâmi em ilha. Os índios falavam
quatro línguas diferentes. Os lanomâmi têm uma cultura sólida e própria, mas têm
línguas diferentes, não-intercambiáveis e não-inteligíveis entre si. Ademais, os
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lanomâmi tinham um processo de luta interna entre eles também. Esse era o
argumento usado para a demarcação em ilhas para que eles estivessem isolados
e não brigassem entre si. É o mesmo argumento que S. Exª está querendo usar
para o caso de povos que falam línguas diferentes realmente. Os Macuxi falam
uma língua caribe. Os Caribe, num tronco lingüístico, vêm desde as pequenas
ilhas do Caribe. Aliás, a palavra "caribe" vem desses povos que falam caribe. Eles
estavam nas ilhas do Caribe e foram destruídos, nos primeiros anos, pelos
espanhóis. Até os povos Caribe que se encontram no sul do Parque do Xingu,
como os Kuicuru. Trata-se de um povo que se espalhou no Brasil. O mesmo se
pode dizer dos Aruaque, o caso dos povos Uapixana e Angaricó, que são
Aruaque. O que quer dizer isso? Os Aruaque, na verdade, vêm da ilha da Flórida.
Tradicionalmente, na península da Flórida, havia Aruaque. A ilha de Cuba era
Aruaque. A ilha de Haiti e a ilha espanhola de São Domingos eram Aruaque. Os
Aruaque se encontram até próximo do Grupo Étnico Terena, na parte mais sul do
Brasil. Isso é algo importante no Brasil.
O fato de se falarem línguas diferentes não significa que não haja
harmonia. O caso mais claro de harmonia é o Parque Nacional do Xingu. Lá há
doze línguas diferentes e há harmonia. Então, esse não é argumento para não se
consolidar um único território. Ao contrário, o fato de estar num único território
ajuda na harmonização dessas relações. E a presença do Estado brasileiro pela
consolidação disso garante esse ponto.
Quanto à preocupação do Senador sobre o Parque Nacional de Roraima,
que se encontra em conjunção com Raposa Serra do Sol, em vários lugares do
Brasil, há terras indígenas. Acentuo a S. E>é3 que a terminologia formal, usada na
Funai há alguns anos, não é "reserva indígena", mas "terra indígena". Essas terras
se encontram intersecionadas com parques nacionais. Há uma busca de
entendimento da Funai com o lbama para que haja uma complementação dos
trabalhos e da efetivação desse relacionamento.
O lbama e a Funai não são compatíveis. Há várias determinações no
sentido de valorizar a presença indígena nessas áreas para que haja
possibilidades de trabalho, de outro tipo de ecoturismo, que seja mais adequado
ao turismo que esses parques incitam.
Os argumentos sobre a não-homologação, a volta a todo um processo de
demarcação não cabem mais. Todo o trabalho realizado está muito consolidado. A
homologação resolverá uma série de problemas, inclusive de repactuação das
relações daqueles índios que estão em conflito uns com os outros. Será
repactuada essa relação. Não há nenhuma possibilidade de que isso signifique
isolamento dos índios dentro de suas áreas. O processo cultural e social brasileiro
é amplo e consolidado. Ele vai continuar do modo que tem acontecido: às vezes,
com intensidade mais forte em alguns anos; e, às vezes, com menos intensidade
e mais recuo.
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Finalmente, dirijo-me a outro argumento do Senador Jefferson Péres. S.
Exa falou que lanomâmi é uma terra de floresta, e Raposa Serra do Sol, uma terra
de lavradio, de lavrado... Mas o Brasil se orgulha de ter as terras indígenas
demarcadas não somente porque elas são florestas, mas porque são áreas que
poderão ser preservadas áreas de cerrado, áreas de lavrado, áreas de
caatinga, áreas de pradarias. Nenhum lugar, nenhum ecologista do mundo faz a
diferença entre "floresta" e "lavrado", ou "cerrado". Todas elas precisam ser
preservadas na medida em que se compatibilizem com o desenvolvimento
nacional. A mesma coisa se pode dizer da expansão da soja - que aqui foi
referido - e da expansão do agribusiness no Brasil. Isso não é incompatível. Se
for seguida a legislação ambiental brasileira, que protege os mananciais, que
protege as matas ciliares, tudo isso acontecendo, não haverá, digamos,
desincompatibilização. Então, eu acho que, nesse sentido, Raposa Serra do Sol
será um exemplo para o Brasil, será a consolidação de uma terra que verá, terá
conseqüências importantes para nossa política indigenista, para a auto-estima do
brasileiro, para sua relação com o mundo e para os povos que lá habitam, que são
os seus verdadeiros donos. Enfim, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a
Funai, sobre a sua reestruturação. Muita gente já quis reestruturar a Funai, e é
muito difícil. Nós estamos com muita serenidade buscando encontrar caminhos. O
Ministro tem visto a importância de renovação dos quadros. Então, nós vamos
fazer concurso público para ampliar o quadro da Funai em cerca de 570 novos
funcionários, dos quais 150 serão de cargos médios e os demais, 420, de cargos
necessários, de geólogos, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais,
antropólogos, economistas. Porque é verdade que, quando terminar a
demarcação de terras, sobra ainda um grande espaço de trabalho para o Estado
brasileiro, sobra ainda a necessidade de nós encontrarmos o caminho adequado
econômico para os índios, que eles se auto-sustentem, encontrem suas fórmulas
econômicas de sobreviver, de criar seus filhos, de ampliar suas condições de vida,
de criar excedentes que possam trocar, de bens necessários. Isso é uma coisa
muito importante e muito difícil. Vai se prolongar por muito tempo até que
encontremos para cada caso uma fórmula, uma idéia, um modelo de trabalho.
Então, a função da Funaí, acho que como um órgão estratégico do Governo
brasileiro, terá mais uns 25 a 30 anos de funcionamento. É preciso também que os
Srs. Senadores e as S~s Senadoras tenham em mente que a política indigenista
brasileira passa por uma transição porque ela está se reconhecendo que tem
vários órgãos do Estado brasileiro que têm uma atuação. Antigamente, a Funai
era monolítica. Se qualquer pessoa triscasse num índio em qualquer parte do
Brasil, chamava-se a Funai, ou antes, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Agora,
a saúde está com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa) e tem seu próprio
orçamento. E tem sua maneira própria de cuidar dos índios. O Ministério da
Educação, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e de outros Fundos tem e
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cuida da educação indígena, do primeiro e segundo graus. A Funai ajuda cerca de
1.300 índios que estão em universidades, pagando, em convênio com as
universidades, as suas despesas de matrícula e de mensalidades. Algumas
universidades brasileiras - aqui me agrada ouvir a ponderação que o Senador
Mozarildo Cavalcanti fez, com quem eu já tive a honra de conversar no meu
escritório sobre tantos assuntos de povos indígenas - estão tomando a iniciativa
de criar cotas. A UnB está criando isso aqui e acho que vai servir de exemplo para
muitas outras, de abrir espaços de vestibular próprio para que haja a entrada de
indivíduos das suas comunidades indígenas entrando na universidade. Nós temos,
portanto, mil e poucos índios cursando a universidade e isso vai remodelar a sua
relação com o Brasil. É inevitável que isso aconteça, a repactuação dessas
relações vai acontecer em algum momento. Estamos firmes, determinados,
Senador Juvêncio da Fonseca, com todo respeito às ponderações de V. E~, na
idéia de que os índios brasileiros merecem as terras que habitavam e habitam. No
caso dos Guarani, comparando-se com outras áreas, as propriedades são
pequenas. Roraima tem 46% de suas terras, Mato Grosso tem 1,5%, e alguns
Estados têm menos de 0,5% ocupadas pelos indígenas. Observem que Mato
Grosso é o segundo Estado em população. O povo Guarani ocupava de
Cananéia, no Sul de São Paulo, a Lagoa de Patos, foi "jesuitizado" e ajudou a
constituir a cultura caipira de São Paulo, tendo engrandecido as expedições
bandeirantes por ter participado delas. O povo Guarani que sobreviveu ficou com
as menores terras no tempo em que se considerava que o povo indígena ia
acabar. Eram aproximadamente 3.500 hectares que se encolheram e chegaram a
1.600 ou a 800 hectares. A recuperação dessas terras não é inválida.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT - MS) - Gostaria de fazer um
colocação bem simples.
Não somos contra, de forma nenhuma, à expansão da aldeia dos Guarani.
Contudo, a expansão por meio da invasão de terras de domínio legítimo não é
correta. É preciso que haja indenização. É só isso, mais nada. Não se pode furtar
à indenização.
Ouvi do eminente Ministro Márcio Thomaz Bastos que a questão da PEC
nº 3 depende da existência ou não de recursos. Entendo que esse não é o
problema, mas a perda da propriedade sem indenização. Isso é o que está
causando estranheza no Mato Grosso do Sul.
O SR. MÉRCIO PEREIRA GOMES - Sim, senhor. Mas como o Ministro
falou, por lei, a Funai não pode fazer nada mais além de pagar as benfeitorias.
Estamos buscando outras medidas para obter fundos. Venho batendo cabeça com
meus colaboradores e assessores buscando soluções para o problema.
O Ministro se referiu ao Projeto PPTAL, que existe há nove anos, no qual
houve inserção de montante de recursos bastante razoável pela Comunidade
Européia, que permitiu a demarcação de terras indígenas em diversos Estados da
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Amazônia Legal. Queremos expandir os recursos vindos de outras comunidades
para formação de fundos capazes de ressarcir à altura as desapropriações.
Esta discussão é muito importante, mas quero registrar que quando
falamos em ampliação das demarcações de terras indígenas - sobretudo no Mato
Grosso do Sul e em algumas áreas dos Estados sulinos brasileiros-, tratamos de
que pequenas extensões de terras habitadas pelos índios Guarani, de onde eram
retirados à força para viver em outras áreas.
V. Exª falou em Dourados e em outras localidades. Em Dourados, dez mil
índios estão vivendo em uma área de 3.4 hectares, em situação de grande
dificuldades. Desse número, 8.500 são índios Guarani. Grande parte desses
índios foi retirada de outras áreas para lá morar nas décadas de 40 e 50. Existem
documentos datados da década de 60 em que alguém propõe que os índios sejam
retirados de determinada fazenda para serem colocados em Dourados ou em
Carapó. Agora, os índios cresceram e argumentam que as áreas pertenciam a
eles até há pouco tempo. A Funai fará o estudo e, uma vez comprovada a antiga
ocupação da área, buscará uma solução.
Em outras áreas, a Funai tem sido muito dura em dizer aos índios: Olha,
essa área não está nos nossos projetos, não é reconhecida, não damos apoio a
isso. E não tenho pejo e nenhum motivo para não dizer isso, quando é o caso.
Então, essa é a missão da Funai. Estamos fazendo isso. Sei que é uma coisa que
leva em conta muitas preocupações. Digo, com muita franqueza, lealdade e
reconhecimento, que aqui me encontro à vontade para discutir isso com todos os
Senadores da Casa e com os demais Deputados Federais, que estão aqui no
propósito de que o que estamos fazendo é um dever do Estado brasileiro, é um
dever da nacionalidade, e encontrarmos a solução para isso é fundamental para
todos nós. Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Muito obrigado, Presidente da
Funai, Mércio Pereira Gomes. Quero agradecer a presença dos dois exPresidentes da Funai, do ex-Deputado Márcio Santilli e Artur Nobre Mendes.
Senador Gilberto Mestrinho, queria informar a V. Ex8 que a Ordem do Dia se
iniciou neste instante. Pediria a V. Ex8 que fizesse a observação conclusiva,
importante também, uma vez que, regimentalmente, somos obrigados a concluir a
reunião. Quero assinalar que a Comissão de Relações Exteriores recebeu um
comunicado do Conselho Indígena de Roraima e diversas pessoas de Roraima.
Ele está sendo distribuído e vou pedir para ser registrado. Estou encaminhando-o
para o Ministro da Justiça e para o Presidente da Funai. Também uma nota do
setorial indianista do PT do Distrito Federal em repúdio ao assassinato do servidor
Valdo Xerente, que também aqui registramos e transmitimos ao conhecimento do
Ministro da Justiça e do Presidente da Funai. Senador Gilberto Mestrinho, para
concluir.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB - AM) - Sr. Presidente, Sr.
Ministro da Justiça, Sr. Presidente da Funai, Sr. Luiz Mensório Júnior, Sr8s e Srs.
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Senadores. Esse problema indígena já vem há algum tempo merecendo a atenção
do país, não só das autoridades, mas também da sociedade. É certo que aqui,
quando Cabral chegou, havia índios, como havia na América do Norte, como havia
nas Ilhas, população local, e, embora não se saiba quantos tripulantes tinha a frota
de Cabral, era fácil de contar, alega-se que naquele tempo havia 5 milhões de
índios no Brasil. Ninguém contou. Gostaria de saber quem contou. Bem, havia
índios e essa preocupação não foi levada em conta antes, porque houve uma
miscigenação entre o colonizador e o índio. O português, por não ter preconceito,
cruzou com a índia. Então, não houve genocídio, não houve, vamos dizer,
perseguição às populações indígenas, houve mescla, houve miscigenação. Daí a
população brasileira, pelo menos no Norte, no Centro-Oeste e em algumas
regiões do Sul, ser quase toda cabocla, que é a cruza do índio com o branco. A
população indígena diminuiu por causa dessa cruza. Ela não desapareceu no
combate, na perseguição. Ela desapareceu na cozinha, na cama e nos quintais.
Mas essa história foi passando e ... Havia um convívio natural, fraterno, entre o
colonizar e o índio no País. De repente, houve a evolução, e criou-se um conceito
pela Organização Mundial das Igrejas das nações indígenas. Os índios deixaram
de viver em tribos e passaram a viver em nações. Por uma coincidência muito
grande, a nossa política indigenista, que não é deste Governo - já existia antes levou em conta não a necessidade física e a necessidade de sobrevivência do
índio, mas outros interesses de natureza econômica e estratégica.
Se visualizarmos o mapa do Brasil, se mentalizarmos o território,
perceberemos que começou com uma reserva de 9 milhões e 200 mil hectares
para os lanomâmi - na época, havia 6 mil lanomâmi do lado brasileiro - que foram
considerados constituindo um só grupo étnico. Os lanomâmi representam cinco
grupos étnicos que viviam em 150 unidades tribais, que não se davam - como
disse o Presidente da Funai, eles se combatiam. Há uma guerra, que até hoje
existe, pelo roubo de mulheres de tribos diferentes da população ianomâmi.
Porém, toda aquela parte da fronteira ficou cercada.
A seguir, vem a Reserva Tucano - termina a fronteira com a Venezuela e
começa a fronteira com a Colômbia. A Reserva Tucano possui oito milhões de
hectares, e os índios Tucano sempre viveram bem conosco, com a sociedade.
Assim, mais uma parte da fronteira foi fechada. Terminada a Reserva Tucano,
veio a Reserva do Javari, a pretexto de que, no Javari, há os Korubo e os Marubo.
De três em três anos, esses índios, que nunca foram civilizados, nunca tiveram
contato com a civilização, aparecem de calça jeans e alguns com relógio de pulso.
A descoberta da televisão faz isso. De três em três anos, ocorre esse fato.
Aproximadamente 800 Korubo e 400 Marubo vivem na fronteira, quase no Peru.
E fechou-se aquela parte toda da Amazônia naquele local. Faltava apenas
a entrada do escudo da Guiana, região hidromineral mais rica do País e talvez a
mais rica que há sobre a Terra. Naquela área, localiza-se a zona da Raposa Terra
do Sol, fronteira com a Guiana Inglesa. Entretanto, fecharam a fronteira com esse
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país. Sendo assim, estamos com toda a fronteira fechada por demarcações
indígenas não pelo número de índios, pela necessidade de índios. Dizer que o
índio perambula é conversa fiada. O índio não penetra na floresta mais de três
quilômetros - a média é de 1600 metros. Se perguntarmos a qualquer índio onde
ele nasceu, onde nasceu seu pai, seu avô, ele responderá que todos nasceram
aqui. Portanto, esse é um sinal de que o índio não perambula. Se perambulassem,
os lanomâmi já estariam na Patagônia há muito tempo; chegariam lá
Esse foi um dos temas que adotaram. No Governo Sarney, foi levantada a
demarcação da área lanomâmi.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Quero apenas informar-lhe que
iniciou-se agora para valer a Ordem do Dia e seremos obrigados a interromper a
reunião. Solicito, então, que conclua seu raciocino, Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB - AM) - Pois não. No Governo
Sarney, chegavam às Embaixadas portarias demarcando as áreas em ilhas. Mas
uma antropóloga sueca, que estava a serviço de outros interesses, exigiu do
Governo Collor a demarcação em área contínua, o que aconteceu.
Há pouco tempo, estive lá com os lanomâmi. Perguntei-lhes o que mudou
na vida deles. E eles disseram que a vida deles piorou. Essa é uma realidade.
Agora essas organizações estão contestando a presença dos quartéis
nessas áreas indígenas. Eles não querem os militares nas áreas indígenas. Mas
os outros lá podem entrar: os evangelizadores, os missionários. Só que não têm
nada de missionários, apenas pessoas com determinados interesses. Portanto,
este é um dos cuidados que devemos ter.
E lá na Raposa Serra do Sol, a própria composição demográfica mostra
que eles não são unidos. Lá há Taurepang, lgaricó, Wapixana, Macuxi. Todos
vivem ali. Se fossem unidos, não haveria tanta diferença entre eles. E os índios de
lá não querem a demarcação. Os que a querem são falsos protetores de índios,
porque no Brasil há muita gente que vive à custa do índio e falo isso com certa
liberdade, porque quem primeiro lutou por demarcação de terras indígenas fui eu,
quando fui Governador pela primeira vez no Amazonas, na década de 50/60.
Defendi demarcação de terras indígenas, porque minha avó era índia. Eu o fiz de
acordo com a necessidade do índio e não para impedir a vida do branco ou para
cuidar de interesse de estrangeiros de penetração no País.
E mais, há poucos dias, li artigo de uma suposta liderança indígena,
dizendo que, embora fossem 350 mil índios, só tinham previsão de 22% do
território brasileiro. Agora estou sabendo pela Fundação que são 410 mil. Isso é
um absurdo! Cento e oitenta milhões aqui fora não têm direito à terra e, segundo
este princípio de demarcação - saber se foi ocupado por índio ou não-, o Brasil
inteiro será entregue aos índios, porque não vai faltar dia em que chegue ao Rio
de Janeiro um descendente de Araribóia que exija a região como terra indígena.
Da mesma forma, em São Paulo, na capital de São Vicente, podem exigir a área
como terra indígena. A própria Manaus era terra indígena e lá viviam índios. Só
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que os índios se mesclaram, lutaram contra os portugueses e hoje Manaus está
ali, mas está cheia de sítios arqueológicos indígenas. Então, é preciso cuidado.
Recomendo ao Ministro da Justiça apenas este cuidado, porque não é
assim como se fala. Essa história dos antropólogos ... Não que tenha algo contra
os antropólogos, mas há antropólogos e há "antropólogos" e esses "antropólogos"
não estão a serviço do índio, nem da Funai, nem do Ministério da Justiça. Estão a
serviço de interesses que não são nossos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Muito obrigado, Senador
Gilberto Mestrinho. Seu depoimento, como ex-Governador, Senador e profundo
conhecedor do Estado do Amazonas e de toda a Amazônia, é importante para o
conhecimento desta Comissão, do Ministro da Justiça, do Presidente da Funai.
Temos que, por obediência ao Regimento Interno, concluir a nossa reunião.
Quero assinalar que há um requerimento do Senador Mozarildo Cavalcanti
referente ao documento que aqui passei do Conselho Indígena de Roraima. S. Exª
requer também convidar pessoas e as entidades indígenas mencionadas no
documento, desde o Conselho Indígena de Roraima, a Sociedade de Defesa dos
Índios Unidos de Roraima, a Associação dos Povos Indígenas dos Rios Quinô e
Catingo para que possam, nesta Comissão, prestar esclarecimentos.
Em votação.
As Srs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Marcaremos posteriormente o dia da audiência.
Agradeço muito ao Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, ao Sr.
Mércio Pereira Gomes, Presidente da Funai e ao Coronel do Exército, Luiz
Mensário Júnior, Chefe da Divisão de Políticas Setoriais do Ministério da Defesa, a
todos os Senadores e Deputados presentes e a todos que aqui nos brindaram
com a sua presença, inclusive os representantes das comunidades indígenas.
Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 59minutos.)

