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ENCONTRO DE REFLEXÃO E PLANEJAMENTO 

DOS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

COIAB, Manaus, 15 a 19 de abril de 1991. 

Dia 15/04 

Os Coofdenadores da COIAB -Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira- fizeram a abertura do Encontro, dando as boas 
vindas a todos os participantes. Depois teve a apresentação. Estavam 
presentes: 
Nação Baré: 
Orlando 
Orlandino 

Nação kambeba 
Mariano Fernandes Cruz 
André Cruz 
Tomé F. Cruz 

Nação Sateré-Mawe 

Josué 

José Silva dos Santos 
Mateus 
João 
Lúcio 

Maria Zenilda 

Terezinha 

Nação Munduruku 

Edmilson Marques 
Pedro Macedo 
Arnaldo 
Pedro Máximo 

Nação Makuxi 

Caetano Raposo 

Nação Wapixarlà.._ 
' 

Clóvis Ambrósio 

Nação Mura 

Cláudio Pereira 
Maria Auxiliadora 
Osvaldo Pacheco 
Sinésio Carvalho 
Elpídio Carvalho 
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Nação Torá 

Máximo Correia 

Nação Tikuna 

Pedro Mendes 

Elio 

Alírio Mendes Moraes 

Waldir Mendes 

João Lourenço Cruz 

Nação Mayuruna 

Maria Marlene da Silva Castro 

Midas Oliveira 

Nação Karitiana 

Antenor 

Nação Tukano 

Inês 
Anita 
Amarildo 

Manuel Moura 
Alberto Garcia 

Nação Tariano 

Pedro Garcia 
Alberto Barbosa 

Nação Dessana 

Luiz Lana 

Nação Wanana 

Durvalino Ferraz 

Nação Piratapuia 

José Maria de Lima 

Nação Katukina 

Fernando 

Nação Apurinã 

Antonio 

Nação Kaxinaua 

Manuel 
Julio Barbosa 
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Nação Xananaua 

Carlos 

Nação Pataxó 

Anailton 

Nação Xocó 

Dileno. 

Ao se apresentarem, os participantes colocaram que achavam o 

Encontro importante porque é oportunidade de aprender mais, tro 

car informações entre si e discutir os problemas comuns. As mulhe 

res presentes falaram da importância de sua participação, para a 

judar e aumentar a força das organizações indígenas. 

Manuel Moura, tukano, e Orlando Baré, coordenadores da COIAB 

falaram sobre os objetivos do Encontro e os assuntos que serão di~ 

cutidos. Esse Encontro vai tratar de assuntos que interessam aos 

participantes e ao povo em geral, e também às gerações futuras. 

"Quando você está perdido na mata, você pára e pensa. Procura ou 

vir onde o cachorro late, onde o galo canta, qualquer batida de 

tronco para direcionar e saber onde você quer chegar. Este é mais 
um estudo que vai tentar abrir o caminho", vai ajudar a cada povo, 

cada organização a entender suas dificuldades e a se organizar pa 
ra resolver os problemas e programar como vamos andar daqui para 
a frente. 

Os assuntos que discutiremos são: 
Avaliação da COIAB - onde avançou e quais as dificuldades; 

- Conjuntura Nacional e Latino-americana e suas implicações~ 
para o movimento indígena e popular; 

- Perspectivas dos povos indígenas diante da Conjuntura Na 
cional e Latino~americana - grandes desafios de 91/92 - 
campanha dos 500 anos, Conferência Mundial do Meio Ambien 
te, articulação indígena Latino-americana; 

- Nova política indigenista oficial; 
- Propostas da COIAB para o novo Estatuto do tndio; 

"' - 1 - Plane]'amento da COIAB ate 992. 

Além desses assuntos, teremos palestras com os seguintes te- 
mas: 

- Saúde, Educác;ó·e Economia Indígena; 
- Governo Paralelo e os Povos Indígenas; 
- Movimento Negro e Aliança dos Povos Indígenas • 
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ENCONTRO DE REFLEXÃO E PLANEJAMENTO DOS POVOS IND!GENAS 
DA AMAZÔNIA BRASILEIRA COIAB - Manaus - 15 a 19/04/91 

Dia 16 

Discussão sobre a conjuntura Latina-Americana e Nacional. 

Expositores: Dep. Eron Bezerra 

Vereador João Pedro. 

Estudar a conjuntura é procurar entender os fatos que aconte~em 
na atualidade, como eles se relacionam entre si e que implicações têm 

para a vida das nossas organizações. 

Conjuntura Latino-Americana: 

- Durante nossa história, os países latino-americanos foram ex 

plorados pelos países desenvolvidos. Muitos povos e culturas foram 

destruídos por causa dessa exploração, para que o capitalismo se im 

plantasse em nossos países. Até hoje o massacre continua, como e o 

caso dos Yanomami e Waimiri-Atroari, por causa do interesse de gran 

des empresas em explorar as riquezas que existem nas terras dessas 

Nações. 

- Quando os portugueses chegaram aqui já havia milhões de ín 
dios. Por isso nosso país não foi descoberto. Ele foi invadido eco 

lonizado à custa do massacre de povos que já habitavam aquimuitotem 
po antes. 

- Nossos países Latino-Americanos têm muitas semelhanças: 

1. No aspecto político: longos períodos de ditadura, interrompi 

dos por curtos períodos de democracia. Ex.: Brasil, Chile, Ar 

gentina e Bolívia. As ditaduras são financiadas pelos países 

imperialistas para manter a opressão sobre o povo e tentar 

impedir que ele se rebele contra as suas miseráveis condi 

ções de vida. 

2. Aspecto social: Em nossos países, a grande maioria do povo so 

fre fome; milhões de desempregados; morrem milhares de crian 

ça~_.por causa da subnutrição. São países onde há maior núme 

ro de desempregados, e onde os trabalhadores recebem salá 

rios maLs baixos do mundo. 

3. Aspecto econômico: As economias de nossos países são depen 

dentes e fu~c±onam para atender aos interesses dos países ri 
cose não parq satisfazer as necessidades de nossos povos. 

- Nossos países são dependentes: No início houve a COLONIZAÇÃO 

DIRETA, através da invasão de portugueses, holandeses, espanhóis. De 

pois houve uma COLONIZAÇÃO INDIRETA, pela povoação e exploração das 

- .,. 
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nossas riquezas. Atualmente há, também, uma COLONIZAÇÃO CULTURAL, que 

busca matar as nossas culturas e nos impor valores que não sionosso& 

115 tamb6m o CONTROLE MILITAR, que busca impedir que os povos manifes 

tem seu descontentamento contra a exploração que sofrem. 

- Na nova divisão internacional do trabalho, os países ricos gu~ 

rem aprofundar ainda mais a dependência econômica de nossos países. O 

governo Collor está de acordo com essa política. Dentro dessa divisão 

internacional do trabalho, nos nossos países vão ficar as indústrias' 

que poluem os rios e o ar, que consomem muita energia e cujos produ 

tos não trazem muito lucro no mercado internacional. E com os países 

ricos vai ficar a· produção dos novos inventos, o conhecimento e a tec 

nologia. 

Conjuntura Nacional: 

- A COIAB é uma experiência nova na Amazônia, vem se fotalecendo 

e discutindo a questão política que envolve a defesa dos interesses ' 

dos povos indígenas na Amazônia. 

- O Desenvolvimento no Brasil, que se dá a partir de 1850, foi 

muito perverso. IIoje o nosso pais passa por graves dificuldades, 60 

milh6es de pessoas vivem na miséria; estão faltando 10 milh6es de ca 

sas para moradia; por exemplo, existem cerca de 100 mil pessoas que a~ 

dam pelas ruas de S~o Paulo, sem ter onde morar. 

- Governo Collor: elegeu-se com o voto dos "descamisados", e com 

oinhciro dos grandes ricos que oprimem o povo. O programa de Recons 

truç5o Nacional, do governo Collor, visa liberar a economia, diminuir 

a intervenção do Estado até mesmo em setores importantes para o povo, 

como e o caso da Educaç5o e da SaÜdc. Neste 19 ano de governo Collor, 

com seu programa de Reconstrução Nacional, 3 milh6es e 500 mil traba 
lhadores foram demitidos do emprego; a riqueza concen~rou-se ainda 

mais nas mãos de uma mi~oria, serviços como Educação e Saúde pioraram 

ainda mais. 

.•..• , 
Perguntas aos expositores: 

1. l\ muda n çaYdo sistema de governo, de presidencialismo para parlamen 

tarismo, pode mu~ar a situação de crise? 
- Parlamentarismo é uma proposta mais democrática de organizar o 

governo. Pode ser uma saída, mas por si só não resolve. t ne- 
, . 

cessário que ô governo tenha um programa voltado para atender 

as necessidades do povo. 

2. Diante desse quadro, qual seria a saída para o EC0/92? 

- ~ P!ogramaçio do EC0/92 n3o inclui participaç~o efetiva de PªE 

• 
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lamentares e representantes do povo brasileiro. Não podemos 

aceitar que outros países digam o que deve ser feito da Ama 

zônia. B necessário que o povo brasileiro, principalmente ' 

do Amazônia, diga o que quer para a Amazônia. Parlamentares 

rlc csq11crda, Deputados Estaduais do Amazonas, pretendem re~ 

lizar uma Conferência Nacional de Desenvolvimento e preser 

vaçao da l\mazônia na Assembléia Legislativa do Amazonas, p~ 

ra discutir propostas de desenvolvimento para a Região. 

Síntese das colocações feitas no debate: 

- Ailton Krenak foi convidado para representar os povos indí 

genas e n5o consultou a COIAB para saber que propostas ela tem pa 

ra a l\mazônia e para os Índios brasileiros. Ailton Krenak está fa 

zendo negociata com os ricos e dividindo o movimento indígena. 

- Marcos Tcrena disse publicamente que Collor é militante da 

questão indígena. Está organizando manifestação dos Índios durante 

o EC0/92, atrav~s do Conselho Intertribal 500 anos. 

- Essas pessoas estão fazendo divisão no movimento indígena.' 

Estão se deixando comprar por grupos estrangeiros que usam paren 

tes para exercer a dominação sobre os povos indígenas. 

- Os povos indígenas precisam se unir e decidir sobreodesmas 

caramente de pessoas que falam sobre os Índios, dividindo o movi 

mento e uté enriquecendo às suas custas. 

- Governo Collor tem política para a questão indigena,que pa~ 

sa pela divisão de suas lideranças. Também nos movimentos dos tra 

h~lhadores a política do governo~ feita para confundir a cabeça 

das lideranças. 

- Exposição sobre a II Conferência Mundial das Nações Unidas sobre E 

cologia e desenvolvimento - EC0/92.= Paulo Maldos, CEPIS 

- AI conferência aconteceu em Estocolmo, Suécia, em 1972. 

- Esta II conferência, ou EC0/92, que começou a ser planejada des- 

de 1989, seiá realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. 

- Objetivos: 

* Reunir todos os chefes de Estado de países membros da ONU, 

que chegam aproximadamente a 140. Cerca de 100 chefes de Es 
' . 

t~do j5 confirmaram a presença. 
* Assinar acordos sobre os 9randcs temas do meio ambiente: Co~ 

trolc do ar que respiramos, preservação das florestas tropi 

cais. 

Esses acordos estão sendo escritos desde 1989 e serao ape- 

,__. -- --. _ _,.,. ~ 
.-~ 
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n~s assinados durante o EC0/92. 

- Espera-se para a Conferência: 10 mil jornalistas, 20 mil repre 

scntontcs de entidades e universidades. 

- Ao mesmo tempo em que estiver acontecendo a Conferência dos eh~ 

fcs de Estado, também chamada de Conferência Oficial, haverá uma 

nul:ra, paralela, das entidades e movimentos sociais, principalme~ 

lr rcoJ60icos. 

- A ONU criou a PREPCOM, Comissão Preparatória da EC0/92 e nomeou 

o Sr. Maurice Strong, funcionário da ONU, para ser o Coordenador 

G~ral do evehto. Criou, ainda, o "Centro para o Nosso Futuro Co 

mum", entidade com sede em Genebra, Suíça, para organizar o Encon 

tr.o. 

- As duas Conferências, a dos chefes de Estado e a paralela, es 

t3o sendo preparadas de forma combinada. ~s recursos para finan 

ciar. as duas conferências são provenientes da ONU, através do Pr2 

grama das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD). 

- As reuniões de preparação das duas conferências estão sendo fei 

las por país e por continente. 

- Entidades brasileiras estio participando de uma Comiss5o prepa 

ratória da Conferência paralela. Porém, a grande maioria de enti 

dades e movimentos populares brasileiros e estran9ciros n5o foram 

convidados. 

- llá criticas á Conferência paralela, que já está sendo chamada ' 

de ECO CIRC0/92. 

- Tem pessoas se aproveitando desse evento em benefício próprio: 

Brizola, comerciantes e empresários de turismo, donos de hot6is, 

empresas de propaganda entre outras. 

- l\o que tudo indica acontecerá: 

1. Uma Conferência de chefes de Estado 

2. Uma Conferência de entidades ecológicas 

3. Ações ainda não definidas dos movimentos populares. 

·-- 
' ' 

l\ssessoria: 

CIMI 

CEPIS 

CPI 
Fl\SE-Ml\N/\US 
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GRUPO 1 

- Como as terras indígenas devem ser demarcadas: 

Que passos devem ser dados? 

Quem deve participar? 

Quem manda demarcar? 

Como saber e como provar que uma terra é ocupada por um povo? 

- Diga qual a principal medida que no entender deste grupo o governo 

Collor deve adotar para respeitar os povos indígenas. 

GRUPO 2 

- Como a União Federal deve proteger os bens dos povos indígenas: 

Deve haver um órgão do governo? 

A FUNAI deve continuar, deve mudar, ou deve ser criado um novo órgão? 

A polícia federal deve atuar nas terras indígenas? Quando? Como? 

A polícia militar também deve agir nas terras indígenas? 

O órgão do governo deve ter o poder de dizer quem pode e quem não 

pode ingressar nas terras indígenas (autorização)? 

Como as terras, as riquezas naturais e a cultura e organização do 

povo devem ser fiscalizados e protegidos? 

Nos contratos entre índios e não-Índios como os bens indígenas devem 

ser respeitados e protegidos? 

Como a Procuradoria da República deve agir? Devem existir procurado 

res especializados na defesa dos povos indígenas? 

- Diga qual a principal medida que no entender deste grupo o governo 

Collor deve adotar para respeitar os povos indígenas. 

GRUPO 3 

- Como as riquezas naturais existentes nas terras indígenas podem ser 

usados pelos povos indígenas sem trazer prejuízo a eles: 

t possível vender madeiras? Como? 

t possíve~ ter garimpo em terra indígena? 

Os peixes e caças podem ser vendidos? 

Que cuidados tomar? 

O governo deve garantir apoio•econômico às comunidades indígenas? 
~ 

Como? 

- Diga qual a principal medida que no entender deste grupo o governo 

Collor deve adotar para respeitar os povos indígenas • 
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GRUPO 4 

- Como a educação e a saúde dos povos indígenas devem ser tratadas? 

Os professores e os monitores de saúde devem ser reconhecidos pelo 

governo? Devem ser pagos pelo governo? 

Como assegurar o respeito à organização social e cultural dos po 
vos indígenas? 

- Diga qual a principal medida que no entender deste grupo o governo 
Collor deve adotar para respeitar os povos indígenas. 

GRUPO 5 

- Como a pesquisa e a exploração de minérios e os recursos hídricos 
(hidrelétrica e barragens) podem ser feitos nas terras indígenas? 
Quais as condições específicas necessárias para a realização des 
sas atividades? 
Como as comunidades indígenas devem ser ouvidas e por quem? 

- Diga qual a principal medida que no entender desse grupo o governo 
Collor deve adotar para respeitar os povos indígenas. 

f /2; 
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ENCONTRO DE REFLEXÃO E PLANEJAMENTO DOS POVOS IND1GENAS 

DA AMAZÔNIA BRASILEIRA COIAB - Manaus, 15 a 19.04.91 

DIA 16 (noite) 

Moura abre os trabalhos da noite, relembrando a pergunta colo 

cada para o trabalho nos grupos: O que devemos fazer como COIAB pa 

ra enfrentar esses desafios? EC0/92, 500 anos, Articulação Indíge- 

na, etc. 

Em seguida, Moura chama o relator do grupo 1. 

GRUPO 1 

Relator José (Rondônia): 

- Corno COIAB, devemos protestar (através .d.a .imprensa, documenta 

ções e mobilizações) o modo autoritário do governo sobre os índios; 

- As organizações devem conscientizar as populações indígenas para 

que possam entender o que é a Campanha 500 Anos; 

- A COIAB deverá deixar informadas as comunidades sobre o que está 

acontecendo. 

GRUPO 2 

Relator Mido dos Santos (UNI-Tefé): 

- Sobre a EC0/92, devemos nos organizar para termos forças para en 

frentar este desafio. Devemos nos articular com outros povos indí 

genas no Brasil e fora do país. t necessário avaliar quais as con 

seqüências da EC0/92 para determinar o tipo de participação; 

- Sobre os 500 anos: Nesses 500 anos, nós, povos indígenas, fomos 

massacrados e esquecidos. Mas resistimos através das nossas organi 

zações de base. Devemos denunciar as mortes que ocorreram nestes a 

nos e divulgar a luta; 

- Sobre a articulação, 'a COIAB deverá informar sobre as organiza-' 

çÕes de base, a nível nacional e internacional. 

GRUPO 3 

Relator ~oão Sateré-Maué: 

- EC0/92 ='Articular com os povos ainda não articulados, 

Somar as forças com as já existentes, 

Conscientizar as bases, 

Parti~ipaf dos encontros paralelos em conjunto com as 

organizações do movimento popular, 

A campanha deve partir da realidade e deve boicotar o 

movimento da elite indígena que está articulada com o 

governo~ 

. ...,,- 
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- 500 anos= Devemos continuar a luta com as organizações indíge-' 

nas internacionais para urna campanha contra as comemo 
rações oficiais, 
A COIAB deverá se articular com os povos de Rondônia 
e Pará, 

Articular com as organizações comprometidas com a cau 
sa indígena e trabalhadores rurais. 

GRUPO 4 

Relator Pedro Garcia: 

A EC0/92 e a Campanha dos 500 anos deveriam ser trabalhos se 
cundários da COIAB que, primeiramente, deve se estruturar melhor. 
Com relação à articulação indígena, coloca-se a necessidade de "a 

jeitar a casa". t preciso organizar melhor os trabalhos da COIAB; 
ampliar a comunicação por jornais, boletins, relatórios e cartas 

para as organizações de base. Este seria o primeiro passo para en 
frentar a questão da EC0/92 e Campanha 500 anos. 

O grupo propõe mudar a coordenação da UNI-Nacional, criando 
uma nova com 6 membros. isto seria como objetivo de revisão da or 
ganização nacional e avaliar o seu funcionamento. Outra proposta é 
ampliar a articulação com as organizações a nível local. Propõe-se 
também divulgar um documento, declarando quais são as pessoas legí 
timas que coordenam a UNI-Nacional, entre as organizações nacio 
nais e internacionais. Conseguir esta mudança rapidamente; 

- 500 anos= Aproveitar todos os meios possíveis para denunciar t~ 
das as violências que o homem branco vem praticando ' 
contra os nativos, nestes 500 anos, 
Ter como bandeira de luta "a nossa cultura", 

Incentivar. e apoiar a luta da mulher indígena para a 
garantia de seus direitos, 
Repudiar as congregações, instituições e seitas reli 
giosas que utilizam a figura de Cristo com dominador' 

..... , e destruidor da humanidade; 
·, 

- EC0/92 = Analisar e estudar a EC0/92 e apresentar propostas da 
COIAB,na próxima valiação, 
Que a COIAB tenha assessoria técnica e política diante' 
da ECO/ 9,2 • · .. 

GRUPO 5 
Relator Mariano Cambeba: 

- Sobre a EC0/92 = Que a COIAB sema mais conhecida e fortalecida ' 
pelas organizações regionais, 

• 



. 3. 

Informar e discutir com as comunidades sobre a 

EC0/92, 
Que a COIAB envie documento à ONU, informando a 
posição das organizações indígenas representati 

vas, 

Que a COIAB, antes de tomar posição para parti 

cipar do Fórum das ONGs sobre a EC0/92, ouça as 

organizações de base representativas. Assim co 

mo, na decisão de participar das manifestações'. 

indígenas nacionais e internacionais. 

- 500 anos= Denunciar a comemoração triunfalista sobre os 500 a 

nos que será celebrada pelos "brancos europeus" e pe 

las igrejas e pelos governos dos países americanos, 

Que a COIAB se articule com as organizações indígenas 

populares e sindicais no sentido de dar continuidade' 

à Campanha dos 500 anos e que sirva para a conscienti 
zação e recuperação das histórias indígenas, 

Que a COIAB envie subsídios sobre 500 anos para que 

sejam discutidos nas assembléias das organizações lo 

cais e regionais. 

Articulação= Que a COIAB mantenha maior comunicação com as orga 

nizações indígenas locais e regionais evice-vers~ 

Que as organizações indígenas, comunidades e COIAB 

busquem alternativas econômicas e financeiras para 

executar os trabalhos nas áreas indígenas, 

Que os movimentos populares e entidades comprometi 

das com a causa indígena apoiem as organizações in 

dígenas na luta em defesa de seus direitos, inclu 

indo alguns países latino-americanos. 

Após o término dos relatos, Nailton sugere que a assessoria 

dê sua opinião sobre as propostas apresentadas. 

Pauld-~aldus {CEPIS), ress~lta que os participantes apresenta 

raro uma percepção profunda das questões discutidas e da situação 

dos povos indígenas no Brasil hoje. Ele acrescenta ainda que exis 

te uma riqueza de propostas para enfrentar a situação e ressalta' 

que, nas discuss6es, ~pareceu de forma marcante a expectativa das 

organizações locais e· da coordenação reforçarem seus laços, sua so 

lidadriedade na luta. 

Com relação à EC0/92, Paulo acrescenta que estão aparecendo' 
várias ações de organizações do movimento popular no sentido de fa 

- ..-· 
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ENCONTRO DE REFLEXÃO E PLANEJAMENTO DOS POVOS INDÍGENAS 

DA AMAZÔNIA BRASILEIRA COIAB - Manaus, 15 à 19.04.91 

DIA 17 (manhã) 

Pela manhã, o assessor jurídico, Paulo Guimarães, fez urna ex 

posição sobre a política indigenista oficial e a legislação refe 

rente aos Índios. 

SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA AÇÃO INDIGENISTA 

DO GOVERNO FEDERAL 

EMBRAPA 

RELACIONAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO COM OS POVOS INDfGENAS: 
-----=~!' • !. ~.;.~n:;i_;•r·t ,";]~"' ~ < n < ~~· ~"b.~ 'A 1 

I - Constituiçâode 1967/69'°e'Código· 'tvtl de.1916. -···._. _.·_>:-_··---------,. 
mediato: incorporaçâo 

imediato: proteção 

l Relativa ~ Libcroçâu da tutela 

Incapacidade 7 Tutela ; Plena capacidade civil . Incorporação ' 
,, Emancipnçêo 

J 
\ União \ 1 

1 

1 
1 

1. --·- 
~~Q 

n - Constituiçâo dd9~~:~l N;ç~;, r·!i-~'~l 
; ,, 

/ , , , , , , , ---~~-~---, ---~'----, 

., ·• .. d,~,.,,· ;r; 7'"'·• ,,.,,,,.,,.,. .. ,.,., 1 .. :, .. ··. . ·.~· .::·~··~- -·~ ~\ ·.· ... 
Autonomia · · . : 

Reconhecimento aos índios: 
- Organização Social 
- Costumes 
- Línguas 
- Crenças 
- Tradições . 
- Terras tradicionalmente 

ocupadas 

Respeito a todos 
os bens 

Proteção de todos os .. bens 

materiais; riquezas 
naturais 

Demarcação das terras imateriais: cultura 

•• ~·· -_..>~ 
.-. jll' 
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zer frente tanto à conferência oficial, quanto à paralela. Paulo 
reitera o compromisso do CIMI em repassar à COIAB todas as informa 
çÕes sobre tais iniciativas. 

Paulo Guimarães (CIMI), reforça a importância das discussões' 
e o amadurecimento dos participantes, principalmente, no que se re 
fere ao debate da articulação indígena. 

Lúcia Andrade (Comissão Pró-fndio), coloca que as discussões' 
foram importantes e que por trás do debate da EC0/92 e dos 500 A 
nos está colocado o problema da representação nacional, quem fala 

pelos povos indígenas do Brasil. Ressalta ainda a importância de 

se levar adiante as propostas de analisar e aprofundar o conheci 
mento sobre estes dois eventos, antes da COIAB tirar uma posição. 

·...._. 
'·' 
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CONSTITUIÇÃO 
1 

ESTADO 
/ 

,..I _E_x_=-~-~-1 ~-~-. ,-m---,1 

PRESIDENTE 
:CONGRESSC SUPREMO TRIBUNAI 

UNIÃO 
NACIONAI FEDERAL 

DA CÃMARA SUPREMO TRIBUNAI MINISTtRIO 

REPÚBLICA SENADO DE JUSTIÇA PÚBLICO 

ASSEMB. 
PROMOTOR 

ESTADO GOVERNADO E TRIBUNAL PÚBLICO 

LEGISL. DE JUSTIÇA TRFs 
PROCURADOR 

CAMÃRA JUIZ DA REPÚBLI 

MUNIC!PIC CA - 
PREFEITO MUNIC. JUIZ DE DIREITO FEDE RI 

Após o intervalo da manhã, Orlando abre para perguntas e deba 

tes sobre o terna da palestra de Paulinho (CIMI). 

Orlando Baré: pergunta corno fica a FUNAI nesta nova situação, 

corno ficam os índios? 

Moura: coloca que se a FUNAI se despedaçou para que vai ser 

vir esta FUNAI? 

Paulinho: responde que, politicamente, a FUNAI se despedaçou, 

mas o Collor não acabou com a FUNAI. Está sendo preparada a demis 

são de 2.000 funcionários. Haverá corte de verbas nos escritórios 

regionais. Para acabar com a FUNAI, só o Congresso. O presidente 

Collor não pode acabar com a FUNAI. 

Nailton: coloca que há dois errados nesta história, o Collor 

que mexer na FUNAI sem poder e o Congresso que não se manifestou 

contra os decretos do Collor. 

Antônio Apurinã: pergunta se a medida do Collor é inconstitu 
cional, CO{[lO podemos nos manifestar junto ao Congresso paraqueele 

torne providências. 

Cláudio Mum: coloca que, "nós estamos nos preocupando demais 

com a FUNAI. Se a FUNAI acabou, os Índios não acabaram. Nós esta 

mos vivos". 
' ' 

Orlando Baré: coloca que muitos Índios, que estão acostumados 

com as mamatas da FUNAI, estão preocupados com o fim do órgão indi 

genista. 

Nailton: afirma que os índios estão lutando para ser criado 

um novo órgão que possa defender o interesse dos índios. 

h 
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Paulinho: retoma a pergunta do Antonio. Os Índios podem soli~ 

citar que a Procuradoria Geral da República tome providências jun 

to ao Supremo Tribunal de Justiça. Outra alternativa seria levar a 

questão aos deputados que defendem a causa indígena. Mas há uma 

discussão política de fundo. Se os decretos do Collor forem anula 

dos, a FUNAI volta ao que era antes e já era ruim. Como conseguir' 

que o governo garanta a demarcação das áreas indígenas? A atuação 

da FUNAI reflete o pensamento do Presidente da República frente a 

questão indígena. O governo pode acabar com a FUNAI, criar um or 

gão novo e, mesmo assim, as terras indígenas podem não ser demarca 

das. A questão não é órgão, mas o governo como um todo, que estabe 
lece como o órgão vai trabalhar. 

Cláudio Mura: coloca que uma alternativa seria pressionar o 

Congresso. 

Paulinho: concorda que este é um caminho interessante, mas e 

preciso lembrar que nem todos os deputados e senadores estão inte 

ressados em defender os índios. 

Nailton: opina que seria mais fácio lutar por um órgão do que 

lutar para arrumar a FUNAI. 

Cláudio Mura: coloca a necessidade de se demarcar as áreas in 

dígenas, qualquer que seja o órgão. E essa demarcação deve ser fei 

ta junto com o povo indígena. Se for o caso, junto, com o apoio do 

Congresso. 

Clóvis: coloca as dificuldades que os povos indígenas de Ro 

raima têm com os deputados estaduais e federais do seu estado que 

sao contra os Índios. 

Cláudio Mura: propõe que se deixe a FUNAI de lado e se refor 

ce as entidades dos Índios e se busque o apoio dos deputados. 

Nailton: pergunta quem é que vai resolver o nosso problema? A . 
FUNAI? Um novo Órgão? A justiça? 

Júlio: propõe que se leve um documento ao Congresso. Que se 

peça a eliminação da FUNAI e a criação de urna secretaria do índio. 

Após.os debates, Paulinho continua a explanação sobre legisla 

ção indige~l-sta • 

. _,. 

• 



LEGISLAÇÃO INDIGENISTA NO BRASIL 

- Código Civio: Relativa Incapacidade Tutela 

Convenção 107 da OIT 

Lei 537/67: criou a FUNAI 

lei 6001/73: Estatuto do !ndio 

- Decretos: Demarcação 

Saúde 

Educação 

Meio-ambiente 

Auto-sustentação 

- Portarias FUNAI 

===={> 

Governo Trabalha em Comissão Intermi 
nisteríal 

- Min. Justiça 

- Min. Relações Exteriores 

- Sec. Geral da Pres. da República 

- Gabinete Militar 

- SEMAN 

- SAE/PR 

PROPOSTA DE NOVA LEGISLAÇÃO SOBRE OS 

ÍNDIOS NO BRASIL 
li 
li 
li 
li 

~ 

Quando terminar seus trabalho deverá 

ouvir críticas e sugestões 

JUNHO DE 91 

Depois o gover-no define a sua prop?s 

ta e remete para o Congresso Nacio 
nal. 

..•. . , 

.j,1 
l, 
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Finalmente, é apresentada e discutida a proposta de mobiliza-· 

çao dos povos indígenas para enfrentar esta questão. A mobilização 

vem sendo coordenada por: 

- COIAB 

- UNI-Acre 

- Articulação dos Povos Indígenas do Leste e Nordeste 

- Megaron, do Parque do Xingu 

O calendário de atividades proposto para 1991 e: 

MOBILIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 

ssunto: Política Indigenista Oficial 

Revisão de Legislação Indigenista 

21 a 24 

e maio: Reunião das lideranças indígenas (30) de todo o país para 

ANALISAR as discussões nas áreas e FORMULAR propostas co 

muns. 

13 a 16 

e junho: Reunião da Coordenação da Mobilização 

17 a 21 

~e junho: Mobilização Geral.em Brasília 

DIA 17 (tarde) 

À tarde, a plenária .foi dividida em grupos de trabalhos para 

discutir propostas sobre temas específicos: 

- demarcação 

- nova política indigenista oficial 

- educação e saúde 
q 

- subsistência (uso das riquezas) 

- exploração recursos minerais e hídricos (barragens). 

grupo 1 
grupo 2 

grupo 3 

grupo 4 

grupo 5 

No final da tarde, os grupos voltaram à plenária e apresenta-' 
ramas suas- propostas. 

GRUPO 1 

Perguntas: - Como as terras indígenas devem ser demarcadas: 

Que passps devem ser dados? 

Quem àeve· · participar? 

Quem manda demarcar? 

Como saber e como provar que uma terra é ocupada por 

um povo? 

--? 

- -- .•.. - -,.,.~ ....-·.--~ 
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- Diga qual a principal medida que no ent~nderdestegru 

o governo Collor deve adotar para respeitar os povos' 
indígenas. 

Respostas: - Deverá ser publicado no Diário Oficial as terras que 
serão demarcadas de acordo com a história de cada po- 
vo; 

- Os povos indígenas da área que vai ser demarcada, com 
as organizações indígenas e as ONGs ligadas a causa 
indígena, com o Ministério Público, que os cientistas· 
·devem ser indicados pela ABA; 

- Demarcar as terras indígenas, respeitando as suas tr~ 
dições, culturas, línguas, crenças e organização so 
cial de cada povo; 

- Respeitar os Índios como povos diferenciados. 

GRUPO 2 

Perguntas: - Corno a União Federal deve proteger os bens dos povos' 

indígenas: 
Deve haver um órgão do governo? 
A FUNAI deve continuar, deve mudar, ou deve ser cria 
do um novo órgão? 
A política federal deve atuar nas terras indígenas? ' 
Quando? Corno? 
A polícia militar também deve agir nas terras indíge 

nas? 
O órgão do governo deve ter o poder de dizer quem po 
de e quem não pode ingressar nas terras indígenas (a~ 
torização? 

Como as terras, as riquezas naturais, a cultura e or 

ganização do povo devem ser fiscalizados e protegidos? 
Nos contratos entre Índios e não-índios como os bens 
indígenas devem ser respeitados e protegidos? 

.. Como a Procuradoria da República deve agir? Devem e- 
· xistir procuradores especializados na defesa dos po 
vos indígenas? 

- Diga qual a principal medida que no entenderdestegru 
po o ~overno Collor deve adotar para respeitar os po 
vos indígenas. 

Respostas: - A PF só poderá atuar em áreas indígenas para defender 
os povos indígenas quando se tratar de agressões ou 
violências pelos brancos. Em caso de conflito interno 

-- 
• 
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entre os índios deverá haver a participação de técni 

cos indigenistas acompanhado de PF para apaziguar os 

Índios; 

- Que seja criado um novo Órgão indigenista ligadoaPr~ 

sidência da República e que seja fiscalizado e acompa 

nhado por um conselho que, seja de acordo com as orga 

nizações indígenas representativas; 

- Que deve haver uma equipe de agentes federais capaci 

tados em questões indígenas para atuarem em áreas in 

dígenas, somente em caso necessário; 

- O i~gresso de "brancos" em áreas indígenas, somente' 

mediante consultas às comunidades indígenas represen 

tativas a qual tem o poder de autorizá-los; 

Que a Proc. Geral da República deverá primeiro conhe 

cer a realidade indígena para melhor acompanhar os 

processos e dar encaminhamentos; 

- Que o governo Collor demarque todas as áreas indíge 

nas em "áreas contínuas" de acordo com os interesses' 

dos povos e organizações indígenas. 

GRUPO 3 

Perguntas: - Corno as riquezas naturais existentes nas terras indí 

genas podem ser usados pelos povos indígenas sem tra 

zer prejuízo a eles: 

t possível vender madeiras? Como? 
t possível ter garimpo em terra indígena? 
os peixes e caças podem ser vendidos? 

Que cuidados tornar? 

O governo ~eve garantir apoio econ6rnico às comunida 

des indígenas? Como? 

- Diga qual a principal medida que no entenderdestegru 

po o governo Collor deve adotar para respeitar os po- 

_ vos indígenas. ,_ 
Respostas: - Os territórios indígenas são ricos em recursos mate 

riais e culturais, sendo permitida somente aos Índios 

a sua utilização e exploração, desde que não projudi 

que,'ou 'destrua a cultura e que garanta a sobrevivên 

cia futura dos mesmos; 

O governo deve adotar um poio econômico, mediante a 

necessidade ou de acordo com a solicitação das organi 

zações indígenas responsáveis por cada área, sem mani 

pular os povos indígenas; 

- lw(- 
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O governo Collor deverá cumprir as normas estatuídas' 
na Constituição Federal no artigo 231 e seus respeti 

vos parágrafos. 

DIA 17 (noite) 

Ã noite, foi organizada uma mesa-redonda, na sede do Sindica 
to dos Metalúrgicos, para discutir a questão das alianças do movi 
mento indígena com outros setores, como o Movimento Negro e o Movi 
mento dos Atingidos por Barragens. 

Participaram da mesa: 
Orlandino.Báré (COIAB) 

- Ariston Filho Alves Portugal (Coordenação dos Atingidos por 

Barragens da Amazônia) 
- Antonio Olímpio de Santana (Secretário-executivo da Cernis-' 

são Ecumênica de Combate ao Racismo do CONIC) 
- Ivanete Mendonça (Movimento Alma Negra) 
- Deputado Estadual Sebastião Nunes (PT-AM) 
- Sandra (Universidade do Amazonas) 
- Hiroshi (INPA) 
- Lúcia Andrade (Comissão Pró-índio de são Paulo) 

..•. ~. 

_,. 
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ENCONTRO DE REFLEXÃO E PLANEJAMENTO DOS POVOS IND1GENAS 

DA AMAZÔNIA BRASILEIRA COIAB - Manaus, 15 a 19.04.91 

DIA 18 (manhã) 

Continuação da apresentação dos relatos dos trabalhos de gru 

po, realizados no dia 17 à tarde. 

GRUPO 4 

Perguntas: - Corno a educação e a saúde dos povos indígenas devem' 

ser tratadas? 

Os professores e os monitores de saúde devem ser reco 

nhecidos pelo governo? Devem ser pagos pelo governo? 

Corno assegurar o respeito à organização social e cul 

tural dos povos indígenas? 

- Diga qual a principal medida que no entenderdestegru 

po o governo Collor deve adotar para respeitar os po 

vos indígenas. 

Respostas: - O governo deve reconhecer, remunerar e dar condições' 

de trabalho necessário para as atividades dos profes 

sores, médicos, enfermeiros e monitores de saúde. Os 

professores e agentes de saúde, devem desempenhar as 

suas funções, respeitando a cultura os costumes e tra 

dições do povo com o qual trabalham; 

- As comunidades indígenas devem participar no processo 

de seleção, de seus professores e monitores de saúde; 

- O currículo e o calendário escolar devemserdefinidos 

a partir da cultura, economia, costumes, as línguas 

maternas e os processos de ensino e aprendizagem pró 

prios de dada povo; 

O governo deve dar condições para a elaboração do ma 

terial didático específico necessário aos trabalhos 

dos professores que atuam junto a cada povo; 

O governo deve fornecer a alimentação necessária aos 

alunos durante todo o período escolar~ 

- O governo deve dar condições para a formação de moni 

tores de saúde das próprias comunidades. Os monitores 

de saúde indígenas devem ser acompanhadas e receber o 

rientação permanente de médicos e profissionais dos 

centros hospitalares mais próximos das comunidades; 

- Deve ser acessível as comunidades indígenas o equipa 

mento de saúde, o serviço de saúde e os estoquesdeme 

. ...,,. ., ~- __ -:-Jr ~ . - .,-,. 
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dicamentos necessário ao atendimento e -à preservação' 
da saúde de cada comunidade; 

- o trabalho de saúde junto aos povos Lnd.Lqerias deve re.ê_ 

peitar, valorizar e se utilizar das práticas medici 

nais próprias de cada povo; 

- O agente de saúde deve realizar um levantamento das 

práticas medicinais do povo com o qual trabalha, sis 

tematizá-las e difundi-las nas comunidades; 

A principal medida do governo Collor deve ser respei-. 

tara Constituição, realizar de f~rma imediata a de 

marcação e homologação de todos os territórios indíge 

nas do Brasil. 

GRUPO 5 

Perguntas: - Como a pesquisa e a exploração de minérios e os recur 

sos hídricos (hidrelétrica e barragens) podem ser fei 

tos nas terras indígenas? Quais as condições específi 

cas necessárias para a realização dessas atividades? 

Como as comunidades indígenas devem ser ouvidas e por 

quem? 

- Diga qual a principal medida que no entenderdessegru 

po o governo Collor deve adotar para respeitar os po 

vos indígenas. 

Respostas: - Que a consulta a ser realizada pelo Congresso Nacio 

nal seja feita com toda a comunidade e na aldeia. Que 

sejam consultadas também as organizações indígenas. ' 

Que o Ministério Público acompanhe a consulta; 

- O congresso deve comunicar às comunidades com antece- . 
dência a data da consulta; 

- Que a demarcação imediata das terras indígenas e are 

tirada de todos os invasores seja condição imediata ' 

para que se inicie o processo de exploração dos recur 

- sos minerais e hídricos em terras indígenas. 

_,- 
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Após os relatos, a plenária dividiu-se, novamente, em grupos' 

para avaliar o trabalho da COIAB, apontando os avanços e as difi 

culdades. 

DIA 18 (tarde) 

Apresentação dos relatos dos grupos: 

AVANÇOS DIFICULDADES 

- Fortalecimento do Movimento 

Indígena na Amazônia, as orga 

çÕes de ba s er 

- Faltam recursos, comunicação,tran~ 

porte, pouca divulgação: 

- Falta articulação: AP, PA, AC, RO; 

- Articulação com outros po- 1- Falta mais conhecimento das bases 

vos mais esclarecidos, situa 

ções de união dos povos; 

- Escritório (ponto de refe- 

e apoio; 

- Não há avaliação doscoordenadore~ 

- Falta adequar escritório; 

rência COIAB); - Falta representação a nível inter- 
- Representação da luta dos nacional (COIAB ainda não delegou); 

povos a nível nacional e in- - Falta mais apoio das bases; 

ternacional; - Falta apoio à saúde; 
- Confiança indígena e do mo- - Falta de recursos para as organiz~ 
vimento popular; çÕes indígenas; 

- Participaçãonasassembléia~ - Comunicação deficiente com asco- 

- Denúncias e encaminhamentos munidades. 

com respeito a luta contra go 

vernos/massacres; 

- Apoio da COIAB às organiza 

ções indígenas; 

- Trabalhos de conscientiza- 
- çao; 

- Encontro de estudos~ refle 

xao; 

- Assessoria nas assembléias' 

e encontros regionais; 

- Mais esclarecidas as situa- -, 
çoes de outros povos. 

Após a avaliação dos grupos, a Coordenação da COIAB se apre- 

senta e coloca a sua.avaliação: 

- Alto Solimõ~s, ·Pedro Mendes e Alério Ticuna 

- Alto Rio Negro, Manoel Moura, Orlando Baré, Amarildo 

- Acre, José Severino da Silva (se afastou por motivos de sau 
de) 

- Roraima, Silvestre 

- Barreirinha, Messias 

- ..,,- 
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- Amapú, o representante não pode participar nesse encontro. 

Avaliação dos coordenadores: 

AVANÇOS DIFICULDADES 

- A COIAB esteve presente' - O trabalho a nível de baixo Amazonas 

em todas as reuniões das co não foi suficiente devido as dificulda 

munidades Sateré-Maué; des financeiras e transporte; 

- Organização de agentes de - A FUNAI critica a COIAB junto asco-· 

saúde em certas comunidade~ munidades; 

- Publicação de boletim da - Dificuldades financeiras; 

organização Sateré-Maué com - Escritório da COIAB é muito pequeno, 
apoio da COIAB; local difícil de trabalhar; 

- Contatos com universida-' - Alguns companheiros confundem a COIAB 

des do Rio de Janeiro e Es- com a FUNAI, considerando a COIAB uma 

tados Unidos; fonte de dinheiro, ou um Órgão de as- 

- Favorecimento da articulalsistência; 

çao e do acesso às informa- - Alguns companheiros já desistiram di 

çoes; ante das dificuldades; 

- o IIIQ Encontro da COIAB, - Falta estrutura; 
realizado nestes dias (15 a - Falta de apoio financeiro para os 

19/04/91/. coordenadores; 

- As organizações de base precisam a 

poiar a coordenação. 

PLANEJAMENTO DA COIAB (abril de 1991 a abril de 1992) 

ABRIL 

23 - Reunião em manaus~ Nova Política Oficial (educação) 

23 - Reunião Pauta: Projeto Saúde Ianomami (Manaus) 

MAIO 

21 a 24 em Brasília (Reunião sobre a Política Indigenista) 

03 a 04 Consulta Ecumênica na Bolívia 

25 a 27 UNIRT 

30 a 31 Projetos 

23 a 25 UNI-Tefé/Jaquiri 

JUNHO 

01 a 02 - CIR Projetos 

06 a 11 - Reunião da CGTT 

05 a 08 - Alemanha 
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13 a 16 - Reunião da Coordenação Mobilização Política Indigenista' 

Oficial 

17 a 21 - Mobilização Política Indigenista Oficial em Brasília 

03 e 04 - Reunião Assessoria 

17 a 21 - Assembléia Indígena no Vale do Ianari 

21 a 23 - Terceiro Encontro Latino-Americano Solidariedade dos Po 

vos 

JULHO 

02 a 06 - Assembléia Nacional do CIMI 

10 a 12 - Reunião dos Povos Indígenas do Amapá 

09 a 14 - Reunião COPIAR 

sem data - Reunião da ACIRX 

27 a 29 - Reunião do Conselho Indígena Mura 

20 a 25 - Reunião da FOIRN 

23 a 25 - Reunião UNI-Tefé 

AGOSTO 

02 e 03 - Reunião Assaria e/ a Coordenação da COIAB 
(Sem data) - Reunião dos Povos indígenas de Rondônia 
30 e 31 - Reunião do CIR (Conselho Indíena de Roraima) 

SETEMBRO 

02 e 03 - Reunião Coordenação com Assessoria da COIAB 
27 a 31 - Assembléia Geral da UNI TEF~ 

OUTUBRO 

07 a 12 - Reunião: 500 ANOS DE RESIST~NCIA 

NOVEMBRO 

04 a 05 - Reunião da Coor,denação com Assessoria 
18 a 22 - Reunião Índios e Missionário (MANAUS) 
10 a 13 - Reunião da Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira(OPIRE) 
29 a 30 - Reunião do Conselho Indígena de Roraima (CIR) 

DEZEMBRO 

22 a 24 - As·sembléia do Conselho da Tribo Sateré-Mawé (CGTSM) 
08 a 10 - Reunião da Associação das Comunid. Indígenas do Baixo R. Negro 
26 a 28 - Assembléia Geral: UCIDI/UNIDI (Iauareté) Alto Rio Negro 

JANEIRO - 92 

20 a 24 - Encontro BJnacional: Povos Indigenas da Fronteira Brasil/Colôm 
bia - Aldeia Caruru CAchoeira - Iauareté - Alto Rio Negro . 

• 



CARTA DE DENÚNCIA 

Nós, representantes das organizações indígenas membros da 

COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Bra 

sileira - manifestamos nosso total apoio às posições assumidas 

pela UNI-Acre no sentido de questionar e denunciar publicamen 

te o papel hoje desempenhado pelo sr. Ailton Krenak. 

Fazemos isso pelos seguintes motivos: 

- o sr. Ailton Krenak dirige uma entidade chamada Núcleo' 

de Cultura Indígena, entidade que não tem nenhum tipo de parti 

cipação indígena na sua direção; 

- alguns anos atrás o sr. Ailton Krenak passou a 

clamar coordenador nacional da UNI - União das Nações 

se pro 

Indíge- 

nas. Desde então, não convocou nenhuma reunião ou assembléia pa 

ra avaliar o seu cargo, avaliar a própria entidade, realizar e 

leiçÕes, prestar contas ou qualquer outro procedimento mínimo 

necessário à existência de uma entidade representativa da so 

ciedade civil; 

- o sr. Ailton Krenak tomou para si este cargo de coorde 

nador nacional da UNI, passou a falar em nome dos Índios na im 

prensa e em outros fóruns sem ter delegação para isso; 

- o sr. Ailton Krenak passou a receber prêmios, realizar 

viagens, contatar entidades do Brasil e do exterior, elaborar' 

e intermediar projetos, receber doações e não prestar contas a 

absolutamente ninguém sobre a Qtilização de recursos destina 

dos aos povos indígenas do Brasil; 

o sr. Ailton Krenak criou a chamada "Embaixada dos Po 

vos da Floresta" na cidade de São Paulo e passou a se conside 

rar "Embaixador" igualmente sem delegação dos povos indígenas' 

do Brasil; 

- a partir do controle de fontes de financiamento e der~ 

zoáveis somas em dólares, segundo suas próprias declarações, 

o sr. Ailton Krenak passou a realizar pressões e chantagem eco 

nômica sobre lideranças e comunidades indígenas; 

- estas pressões e chantagens geraram consideráveis pre-' 

juízos e sofrimentos para organizações e comunidades indígenas 
na medida em que suas lide-i:-nn•:,:1.s se dividiam e. fdrtir de proje 
tos autorit&rios vindds de fora. 

Diante disso, nós, representantes e~s organizações Indíge 

nas da Amazônia Brasileira nos dirigimc.= 1 opin.ião pública na 

cional e internacional, às entidades de aroio a causaipdÍgen~ 

aos meios de imprensa, aos movi~entos pop~l~res e sindicais, 
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aos partidos políticos, às entidades, instituições e movimen 

tos de solidariedade do exterior para manifestar nosso total 

repúdio às práticas autoritárias e desagregadoras do movimento 

indígena realizadas pelo sr. Ailton Krenak assim como nossa ab 

soluta negação de qualquer legitimidade dos cargos que ele diz 

ocupar. 

Finalmente, juntos com a UNI-Acre, nos comprometemos em 

conjunto com outros povos indígenas e organizações indígenasle 

gítimas a discutir e tomar posição frente a questão da Repre 

sentação Nacional. 

Manaus, 19 de abril de 1991. 

;u·c e: -rt e: - (-:_O/ lf (S 
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CARTA DE ESCLARECIMENTO 

O nosso nome hoje,serve para muita gente ganhar dinheiro 

ou fama.NÓ~ temos que ·acabar com isto e passar a ter o controle des ,,. ,, .. . \,. 

ta si tuaç3.o, e x í q Lr a p r e s t aç.io ele conta do s recursos que foram do s+ 

tiriüdos u..;s povos inc.1Ígenas;t::obrai.- as r:içÕcs rcalizaúas por e s L.:is 

pessoas e esclarecer no Brasil e no estrangeiro a real situaçno. 

Hoje aqui reunidos,nós Índios do Acre e Sul da !\ma zonas 

decidimos nos juntar às outras organizações indígenas e discutir o 

problema du UNI de são Paulo;sua cxistência,açÕes e funcionamento. 

N~o podemos mais permitir que Ailtom Krenak,siga em frente se dizen 

do representante dos povos indigcnas do Brasil,viajando o mundo e 

arrecadando recursos para as cornunidades,defendendo propostas para 

a solução dos nossos problemas sem consulta ;s nossas organizações 

legltimas e ~s nossas comunidades. 

Projetos são elaborado~,açÕes 

'' - sao planejadas e executa- 

das sem nossa participação.Pouquíssimas comunidades são beneficia 

das com cs tas ações. A.lgu:.í<lS acc L tam por .íe sconhece rorn i os obj o t i vos 

e outras s~o pressionadas,uma vez que enfrentam dificuldades inter 

nas ou ~e auto-sustentação. 

Questionamos este cargo permanente que tambem não é legi,: 

timo· pois n ao temos conhec ime.tfI.to de nenhum encontro que o tivesse 

eleito. 

Achamos que foi importante naquela ocasião a iniciativa 

de Ailtom e mais alguns outros parentes nossos que estavam na cida 

de ou que eram funcionários da FUNAI,terem iniciado a organizaçao 

do movimenf:u em algumas regiões.À partir do momento em que foi to 

rnada por ele a iniciativa de Representaç~o ~ nivel nacional,a orga- 

11izaç~o indlgena e a mobilizaç~o das comunidades foi deixada para 

trás. Começamos a ver um trabalho de promoçã.o pessoal;de 
- pressao 

em cima das legitimas lideranças do movimento e um apoio e prornoç~o 

de li~cranças falsas que hoje estio mais ligadas aos interesses dos 

invasores e explor~dores das nossas terri1s,al~m de divisio do no~so 

1110 V i ltl(' 11 l d • 

Pôr tudo isto e mais a l quu s out.ros f a t o s s no s estamos es- _, ~- 

e t o r cc o n do as o r q an i zações .i nd I ge11ãs· -e -ei'íti d ades de apo i o ª.º indio, 

que n~o acc i t amo s que pcs soâs as s j m con U nuem usando o nosso : .nomc i 
1 



e se dizendo Rcp r'e s en t an te do nosso movimento. 

Nos comprometemos,juntos com outros povos indlgenas e or 

ganizações inctlgenas legltima~ a discutir e tomar posição frente a 

Repr e s cn : .,ç; ·-: uacional. 
,: ; ,' ,l',i,. 

VI!l! ASSEMflLÉIA lNDÍGENA DO ACRE E SUL DO AMAZONAS 

RIO BRANCO,AC,15 de abril de 1991. 
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ENCONTRO DE REFLEXÃO E PLANEJAMENTO DOS POVOS INDÍGENAS 

DA AMAZÔNIA BRASILEIRA COIAB - Manaus, 15 a 19.04.91 

Lista dos participantes: 

- Máximo Corrêa dos Santos 

Aldeia Fortaleza, Rio Marmelo, Município de Auxiliadora, Amazonas. 

- Alberto Ferreira Barbosa, União das Comunidades Indígenas do Dis 

trito de Iuarete 

Iuarete, Município de são Gabriel da Cachoeira, Amazonas, 69.790. 

- Girleno Clamentino Lima - Xokó 

Aldreia Ilha de são Pedro, Município de Porto da Folha, Sergipe 

ou Av. Mestra Manoelito B. Lima, 1120 Pão de Açúcar, Alagoas, 57.400 

- Mateus Estevão 

Iauarete, são Gabriel da Cachoeira, Amazonas, 69.790 

- Fernando Rosa da Silva - Katukina 

Município de Cruzeiro do Sul, Acre. 

- Karlos F. Brandão, OPIRE 

Município de Feijó, Acre. Fone: (068) 463-2595 

- Tomé Fernandes Cruz, UNI-Tefé 

a/c Coordenação Pastoral, Prelazia de Tefé. Praça Sta Tereza, 274 

Tefé, Amazonas, 69.470 Fone: 743-2888 

- Antenor de Assis karitiana 

Porto Velho, Rondônia 

- Mariano Fernandes Cruz Kambeba, UNI-Tefé 

Prelazia de Tefé, Praça Santa Tereza 274, Tefé Amazonas 69470 

- Midás dos Santos Oliveira, UNI-Tefé 

Coordenação Pastoral, Prelazia de Tefé 

Praça Santa Tereza, 274 Tefé, Amazonas 69470 Fone: 743-2888 

- Clara Mota Massa - Dessana, AMITRUT 

Distrito de Taracuá, são Gabriel da Cachoeira, Amazonas 

- Doracy Martins Alves - Tuyuka, AMITRUT 

Distrito de··Taracuá, são Gabriel da Cachoeira, Amazonas 

- Regina Duarte Pinôdlwio Moura, Coordenadora AMITRUT 

Distrito de Taracuá, são Gabriel da Cachoeira, Amazonas 

- Manoel Fernandes Moura, COIAB 

Av. Leopoldo Peres~ 313, Educandos, Manaus, Am. 

69070 

- Maria Marlene da Silva Castro Mayuruna, CIKMJ 

Marayai, Município de alvarães, Amazonas 

- Maria Auxiliadora Dias Serrãi, CIM 
Rua 7 de Setembro, 227 são José Autazes, Amazonas. 
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- Osvaldo Pacheco de Souza, CIM 

Autazes, Amazonas. 

- Cláudio Pereira Mura 

Rua Labeso Feiusa, 2878 Autazes, Amazonas 

- João Ferreira de Souza, Coordenador CGTSM 

Av. Vicente Reis, 3668 Bairro são Benedito, Parintins, Am 69150 

- Lúcio Ferreira Menezes - Sateré 

Av. Vicente Reis, 3668 Bairro São Benedito, Parintins, Am 69150 

- Caetano Raposo 

R. N. s. Cossota, Boa Vista, Roraima 69300 Fone: 224-9519 

- orlandino M. Silva Baré, COIAB 

Cx. Postal 3264, Manaus, Am 69070 Fone: 624-2511 

- José Silva dos Santos - Sateré-Mauwé 

Vila Batista 

- Josué Sateré-Mawé, representante dos Uru-eu-wau-wau 

R. D. Pedro II, Porto Velho a/e CIMI. 

- Antonio Ferreira da Silva, coordenador UNI-Acre 

Rua Amazonas 158, Bairro da Cerâmica, Rio Branco, Acre 69900 

Fone: ( 068) 224-5973 

- Júlio Barbosa kaxinawá, Coordenador da Organização dos Povos Indí 

genas do Rio Envira/OPIRE 

Rua Presidente Castelo Branco, 374, 2Q Distrito, Feijó, Acre 

Cx. Postal 29 69960 Fone: (068) 463-2592. 

- Manoel Gomes da Silva - Kaxinawá, secretário UNI-Acre 

Rua Amazona, 158 Bairro da Cerâmica, Rio Branco, Acre 

Fone: ( 068) 224-597 3 
- Pedro Macedo dos Santos - Mundurucu 

Lagginho Bom Jesus 

- Xarnaldo Moreira Moca:j a 

Rio Marirnaré 

- Pedro Mendes Gabriel, secretário 

Av. Castelo Branco, 396 Benjamin Constant, Amazonas 69630 

Fone: 415-5'624 

- João Lourenço Cruz, CGTT 
Av. Castelo Branco, 396 Benjamin Constant, Am 69630 

- Valdir Araújo Mendes, 2Q Cacique da Aldeia Umariaçu 

Av. Castelo Branco~ 396 Banjamin Constant, Amazonas 69630 

- Durvalino Ferraz, secretário da UCIDI-YA 

69790 Município de são Gabriel da Cachoeira, Amazonas 

- Pedro Garcia - Tariano 

vila Aparecida, s/n 69790, Iauarete, Amazonas. 

- José Maria de Lima, Vice-coordenador da UNIDI - Iauareté 

69790 Município de são Gabriel da Cachoeira, Amazonas 
Clóvis'-Ambrósio,__ coordenador CIR ~ ,..~ ~- ... r- 

• 
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- José Maria de Lima, vice-coordenador da UNIDI - Iauareté 

69790 Município de são Gabriel da Cachoeira, Amazonas 

- Clóvis Ambrósio, coordenador CIR 

Av. Sebastião Diniz, 1672-W, Bairro são Vicente, Boa Vista, Roraima 

- Alírio Mendes Moraes - Ticuna 

Av. Castelo Branco, 594, Benjamin Constant Amazonas 69640 

- Mecias Sateré, vice coordenador CGTSM, coordenador da COIAB 

R. Domingos Prestes, 1 Conjunto Macurani, Parintins, Amazonas 69150 

- Amarildo Francisco C. Machado 

Cx. Postal 3264 69070 Manaus, Amazonas 

Convidados e Assessoria 

- Antônio Olimpio de Santana, Secretário executivo da Comissão Ecu 

mênica Nacional de Combate ao Racismo do CONIC 

Rua Alfredo Guedes, 1949, sala 910 Piraciacaba, são Paulo 13400 

Fone: 0194 - 330740 

- Ariston Filho Alves Portugal, Coordenação dos Atingidos por Barra 

gens da Amazônia 

Travessa Agrário Cavalcante, 565 Altamira, Pará 

Fone: (091) 515-2490/515-1833 

69370 

- Paulo maldus CIMI 

SQN 105, Quadra D, ap. 504, Brasília, DF 

- Paulo Guimarães CIMI 

- Egon Dionision Heck CIMI-Norte I 

Cx. P. 984, Manaus, Amazonas 69011 

- Miguel Feeney, CIMI-Norte I 

Cx. P. 984, manaus, Amazonas, 69011 

- Lúcia Andrade, Comissão Pró-índio de São Paulo 

Rua Ministro Godoy, 1484, são Paulo, SP 05015 Fone: (011)864-1180 

Fone: ( 061) 2 7 4-3902 

- Matilde de Souza 

Fase-Manaus 

Rua Major Gabriel, 443 Praça 14 de Janeiro 69007 

Manaus, Amaz·onas 

-,,· • - ),.o~ ·------· - . ,· 
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Indios queremdemarcar 
8 milhões de hectares · · 

Refletir sobre a nova política 
indigcnista brasileira e fazer uma 
nova reflexão sobre a situação do 
índio brasileiro. Estas são algumas 
das questões prioritárias que estão 
sendo discutidas desde a manhã de 
ontem no Centro de Encontros do 
Pró-Menor Dom Bosco, por 
membros das mais diversas 
comunidades indígenas da região 
amazônica. O evento está sendo 
realizado pela Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab), e se estenderá 
até a próxima sexta-feira. 

Durante o dia de ontem, membros 
do Coiab procuravam orientar os 
líderes indígenas sobre os problemas 
a serem questionados durante o 
encontro, estando entre os assuntos 
pn ncipais a serem discutidos o 
problema da nova política 
governamental de demarcação de 
terra indígena. Os indígenas 
pretendem a revogação de um 
decreto do ex-presidente José Sarney, 
que doou muitas terras indígenas 
na. região do alto rio Negro. A questão 
ela nova demarcação de terras também 
foi lembrada com muita ênfase 
durante o encontro. Um dos 
coordenadores da Coiab, o tucano 
Arnarildo Machado, 23 anos, diz 
que o governo brasileiro quer 

Foto: Ana Cláudia Jathav 

demarcar apenas 600 mil hectares 
para os índios, enquanto eles próprios 
reivindicam 8 milhões e 152 mil 
hectares. 

Com relaçãoàSemanado Índio, 
que deveria ser comemorada no 
período de 14 a J 9 deste mês, 
Amarildodissequeno momento não 
há nada a comemorar: 

-O que é que vamos comemorar? 
Nada! Primeiro o que queremos é 
resolver nossos problemas, quesão 
as demarcações de nossas terras e 
a nossa autonomia, são as coisa que 

"º ·-·.---.Y~ 

mais reivindicamos, Não t~tTI"~ n~ r. 
a comemorar atualmente. 
acrescentou. 

O encontro da Coiab prossegue 
por todo o dia de hoje. O deputado 
Sebastião Nunes (PT) dá uma palestra 
aos indígenas, à noite, falando 
sobre o Governo Paralelo de seu 
partido. O índio baré Orlando, 29 
anos, é o apresentador oficial do 
encontro. Ele é formado em filosofia 
e ex-acadêmico de Direito 
(abandonou o curso). 



S. O. S. Habitação vai 
ocupar fronteiras 

Brasília - O presidente , 
Fernando Collor lançou, ontem, o 
programa SOS Habitação. Coor 
drn,1clo prlos M inistr.rios do Exér 
cito e da Ac;iio Social, o programa 
visa a const rução de residências 

. nas ;íreas dr fronteira com o objc- 
1 ivn ck ocupar aquelas regiões e 
tem duas prcon1pações básicas: 
meio ambiente e segurança 
nacional. 

No início de abril, durante de 
poiml'nto que prestou no Congres 
so Nacional, o ministro do Exérci 
to, Carlos Tinuco, disse que os 
p111hlrrnas ororr'iclos na região do 
rio Traíra (AM), na fronteira cio 

_. 

Brasil com a Colômbia, onde sol· 
dados foram atacados por guerri 
lheiros, tinham como motivo tam 
bém a falta de ocupação da área. 
Com o projeto SOS Habitação, o 
Exército e o Ministério da Ação 
Social deverão construir rasas pa· 
ra as populações carentes nas cida 
des localizadas nas mais diversas 
regiões fronteiriças do país e lentar 
minimizar os problemas de ddini 
ção de território. 

Pelo protocolo de intenções as 
sinado ontr-m, os dois Ministérios. 
t~m 60 dias para apresentar um 
projeto definindo os recursos a se 
rem dcst inados ao programa, as 

áreas prioritárias para construção 
e o volume das obras. As casas se 
rão construídas pelos Batalhões de 
Engenharia e Construção do 
Exército. 

De acordo com o protocolo, o 
projeto SOS l I.ibilaçào foi roucc 
bicio no âmbito do programa de 
ação hahiracional integrada, cujo 
ohjet ivo f promover a orupaçâo 
ordenada do solo, integrando os 
sistemas de infrn-r-st rutura , sanca 
mcnto e equipamentos sociais de 
acordo <.0111 as di1t·tri:r.rs munici 
pais e regionais de ordenamento 
tcrritoriul 



Ocupação da fronteira 
criticacla pela Coiab 

( J 1,rn1,·10 dt: t>< upa,,:io d:1s !t 1- 
1.1•; i11rlí~cn:1s .~it11aclas a<J l1111gíJ d., 
hix:i r!,· frnn!<'Íra :1111111, iada pelo 
povcr 110 c;11i<,nu r rvrilt a entre os 
1~:1111cip.1n!e:; do li[ E11co11tro d,· 
R,·flcx;io d,: l'!.111qar1wnto dos !'o 
vos l ndígrnas Os índius cnnsirlc 
r.un o ;11,1 111ais 11111,t (<'nlariva do 
go, nn11 dr t'.xp,,-los a novas a1-;n·~ 
.,,-,..s, n!lno rrcon cu em outras lo 
c,dídades nndr os tcn it,'1rio•; tradi 
rionalrncnrc ocupados por eles não 
rsriio demarcados <' de nenhuma 
fnrma prnt,:1<idns 

'' Nús 11;"10 vn mos ficar· pa ra.Ir», 
diante dcss:, ;1m1:;,~a", anunc iou 
i11tl11;nado o n>orckn;1dor r;.-ral da 
< '.( 1(AB (Crnu,kna,;;'in da~ Org.1- 
niz:11:iirs l ndíg,·na~ da J\111alt111ia 
ll,a~1!t-i1.,). M:1110..J r-.1rn11;1 Ora 
rr:11111 ,\lh;-rlo lbrlio~a. n·agi11, ri 
tic.111d11 a f.1lta de ;1~sisti·11c.Í;1 ;u,~ 
índios ela rq;iiio dn alto r in Nc~ro 
"Todos os !wnd"ic.ius desses prnJt:· 
tns , !0 !~ovcrno, t'SJH'< ial11w111c do 
C.1lha Nnr tr, s,10 :qH'n:ts para m 
111ilit.ir!'s ,. p;ira os S<"IIS a!lligns". 
cl i~s,·. 

1 .11i1. 1.:ina. coordn1adnr cl:L 
IJ ni;'io das Naçcic·~ l ndíg<'na~. do 
rio Tiq111i: (UNJWI'), rritirou a 
nç:in dos rnilitan·~ 11;1rl'rda 1q;iiio: 
"() 1:ovrrno r os militarc•s dn Pro 
i•·rn ( :;ilha No1 l1: dt·111;t1Tar;1111 11<1., 
~as t,·1 r;1s !)('til 1nh11:1das pa1a 1111· 
p('(lir os í11dios de ~e· dr:,c11volvr.- 
1 rm , agora di;•, que qui:r ( lcsrnvol 
ver ;i faixa de Irontcrra. Como pn 
dnrHlS act 1·ditar, se os índios cstâo 
fo, a drssc projctn?'' 

S,·gundo observou o asssr-sso: 
do Clr--1! Nortr J. Egon 1-lcck, já 
hnuv<' uni tr·ntativa de 1H·11par a 
/1n·a nnd,· hojr st· si111a Vil.1 Biltcn· 
1·r,11rt. r,o Lunília» do F:a:idn d,· 
( :oi:ridclr.11n 1ii'slncadas para aque 
b ;'1rea "'~kpnís de al~11m 1,·r11po 1i 
vrr.un que: f1q~u-, pnis 11:io hav r.i 
1wnh111n;1 111fra-C"s1n11111·;1 I\C'rn <'011- 
di,J,cs d,· snhr,·,·1v,~11na p:11·:i pc, 
::0;1~ '(IH' n:iq t i nh am <:C1llhC'cimrn· 
tn cl.1 1q;i;in. 

,\ ( :OI 1\ B dcv,_.:-;Í c,11c:1111i nh ar 
;1rn.111h;i ,ln i\!in;s1,~r·ío d,s'.Jnstiça ,. 
n11t,,,, ,·,.!'.;111s a n ivrl li·dr1,i! e· ,·s 
t.1<111:r!, 11111;1 1 arta dn1<111<·Í;111do a 
d,·i::d1d.1d,· dqne o govc111n frrl,·1 :d 
pn·t<·11ek 1'Y<0111t ,11 () :1,!;,·s,or j11rí 
d11 li d11 C:] i'vl 1, l'.11110 ,\[;l('h,1d<1 
( :,,1111:11 :;,.,. li-111bro11 q111· 1od:1 ;, 

Iaixa ,k f1011tcir,1 é tcn.1 indíg,·11,1. 
Ele disse ;1111d:i q1!<' c~sa 1,·111:111\,1 
de 01.upar;.'io. to1110 parte rh i111- 
pla111;i,;;'io do pnoyto ( :alha Norte, 
faz pane ,k 111na 1 011n·p,;..10 ,·~tra- 
1(:git:1 111il11ar, rp1e considna ,1 
Amazônia "um imenso v azro 
dcrnográÍlni''. 

ABANDONO E FOME 

A rcnt ariv» de ocupar a Região 
;\mazrllrica nfio é novidade. J\ 
porta de r nt rada para a cnlo niz.t 
çiin da rcgiiin foi ;ihcrla no 1111;1) da 
década de :iO, com ;i cnnstruçfio d:1 
rodovia Bcl{,rn- Brasília. Na clé<-;1- 
da d1· 70, o i~o,Trnn dcslon111 dc•/1· 
nas de b111ílias de \';irias rr·g1iies do 
Bra~il para as ru.u t:rns d.t Tra11sa- 
111az."111Íc,1 <' 1;1111IH'.111 para outras 
lot,tl11la,lo, 110 intni,,r da flor,·~ta. 

As ru11wcpit"·11ci;1s dess;t !t'11t.1IÍ· 
va f<ir;1111 d,·,ast1 o,a,. Essas f;u11í 
lias ficararu s,:rn nenhuma a~,is- 
1«·11rh por p,rrl<: rio l·:~rado, ohri 
gando a U!lla f11g;1 dc,c·,r<"rada 011 
;1 tl'ntativa d(' ~,,!m:v1vcr às nrlvrr 
sidadi:s d,1 r cgi;io, p:rra muitos 
dc·sconh<'LÍda. Na Tr a11sa111a1.,mÍ· 
ca existe 11m movimr-nr o p,1ra ;1 ·;n 
lir-ev1vt"·11ci;1 cl;1~ f.1111 ília:. 'JIIC' pn· 
mnncrrrn no local. 

Ainda ro11111 c:x,·rr1plo, o Estado 
ele Ro11d,,111a r ll111plc:t;1 o quarl1 ,, 
do desas! rr: , 1ur· 1t·n1 sido os projr 
los ck coloni,.a,;;io. Nos últirnr», 
anos, foram inúmcr,1s as deni'rn· 
rins de clcvast aç.io ambiental, do 
;rlarrnantc índice ele doenças t' a 
111 is,:ria crn que se encontra a po 
pulaçiio claqur-lc Estado. 

A mdivnaç.io dn~ índios, ao 
criticar o projctrJ "SOS l Inbit.i 
~ .'io", .uumcr,ido 110 último dia 1 7 
pr-lo f~ovcrno Collor, é um alr rt a 
11,io apena~ contra a ameaça :1, 
suas terras, mas r ;11n hc;n1 para qll<' 
011tr,1s famíli;1s n;in sqam C'llf~ana 
da, ,. s,jan1 at I r;Hbs ao abandono 
,. ;t lo, n r. 

"N6s q1u:rc111os q11<' o ~nv,·rno 
respeite as nossas ter: as, q11c 1 vs 
prÍfC' o•; povos indígc·nas, 111;1s <(11<' 
l('IIIOS <jlt<' d,· l;\/1Jh,~,11 n•sp,·1t,· os 
liran,os e n:in c;l',tigrw ot1tro., 
br;innVi corno f,·,. cm outros projr· 
l"S de e oloniza~;io'', ressaltou o 
c·n111 d,· 11:id, li' g1· r;il d;i CO / 1\ li, 
/\.f;irwd Mnur;1. 

- -·-- ---··----------·- --~-------------------------------- 
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lndio noo teve vez 

O dia l~t de· alml "u111 rl1.t mvrnr arlo 
p,·los br,111« o~ para hom(·11;,gr:ar os 
índios" ~<"g1mdo ,, lídn Tikuna, 
Pedro M t·11elc·s, n~o foi d1.i rir índio 
na Asscml,1(-ia Li·gtslativa. /\ sr~s:io 
cvpccial solicitada pelo líc.lcr do PC 
do B, Eron Bezerra, para ouvir das 
lideranças indígenas suas priruipuis 
rervindicaçôes acabou se 
transformando rurma ''lavac;;io de 
roupa suja", quando Pedro rvl,·ndc~ 
subiu ;1 Trrbunn par,1 repelir ioda, 
as c.:ohran~·;is que havia feito ;'i po11tn 
nu.is de um 111.'.:s no ruvsmo plcu.iri». 
Mcnrh-s acusou os dt•p111aclos de 11;io 
cumprirem su.1s promessas, de 
enganarem as na,;iirs indígrnas 11,1 
t·aça .io voro (' dcpoi~ os 
ab.urdon.m-m sem qualquer tipn d,· 
arcnçâo. Dessa vez Pedro Mendes 

citou os ckputad,Js Lupi:rno R,1n1os 
e Humberto l\líd1il1·s, arnbos do 
PDC, corno autores de prurncssa não 
cumprrdas .• 'O l .upérr ro foi clcitn 
com o voto dos Tikuna ' '. g,1ranti11 
Mendes. 
Ao contrário do último encoruro 
entre os representantes indíg-r:nas e 
os parla, •• r11U1rt~. quando r,\ úhi111m 
ouviram ac usaçõ,·~ semelhamos sob 
um díma ck constrangimento, dessa 
vez os deputados rC"ag1r;,111 O 
primeiro a se manilcst.rr, cruhcra 
surilmcmr-, foi o presidente da 
Assembléia, Jo~ué Filho, qur: pediu o 
rq;iscro da prrscn; a de 15 deputado~ 
cm plenário e iusufico» a ausrncra 
de 3 deles, cm respostas ;,.~ ,1r.11~a,;õcs 
do coordenador da Co.al», Orlando 
Baré, de cue havia uma mmnrj a de 
parlamentares prcsr-ntr-s, 11. Ivuos 
sutil, o depurado Mamoud Arncr] 
reag\u às declaraç,>c·s ele PC"drn 
Mendes dizendo que não .ircit;in,1 a 
"fa!ta de rr spcito" das lidrr.111~·;" 
111dígcnas para cnm os 
parlam~ntares. l'rcocupadu , orn o 
rumo das distussci<·s, Ero11 B,·;;t·r r,1 
pediu a comprccns.iu cio, dcp111ado\ 
para 1:0111 o q11r de ll;u,"li,nu de 
'·urna funn.t gcnuln.1 de· c,pn•,;;:,,"in 
dos índio~" 
~la~ a 111rcrve11c,;'io .Jc E~on n.io 
acalmou os ánirnos. Lup,·,r 10 IC11r111:. 
pedru a palavra e rrn ''"" d,· n·vr,li,, 
rebarcu as ar:u~açiin dl' l'rdro 
!\lr.ndr~ l' apontou uma sfrir d,· 
11u·cl1das so!J, 1tadas por <'I(' ,·111 lavor 
das u,mu11id,1dc:.~ i11cJÍl(r-11;" 
Lupércio computou ~··11s 1010~ (' 

• 

dccla rou que de todas as nações 
indígenas do Amazonas de· recebeu 
api:nas 102. "Não posso ter sido 
clcuo pelos índios" rebateu 
Lupérrio l•:lc ritou arnda sua 
proposta p;,ra a niaç,io do mu11il'ip10 
de l\elc'.:111 do Sol111H->l'S, nmm 11111a 
das medidas que h,·neli( iar a111 as 
nações indígenas. 
Lupérr io apenas aqueceu as 
discussões. Voltando ao seu discurso 
Pedro Mendes repudiou a proposta 
ele criação cio município, "um 
dcsrcpeito aos índios, sua 
condenação ao cxrcrmínio", 
esbravejou. 

A reunião scgu111 ainda pnr mais 
al~un~ minutos d,·dic·ad•" .iu 
pronunciarncnro de outros líderes 
indígenas, quando o depurado 
Humberto Mi, hilln pnl111 ., pal.rvr a 
para responder às anna~,-w~ dt' 
Tikuna. M ichillcs anisou algu111a~ 
hdcranças de manipular votn~ em 
sua comunidade cm troca de íavorcs. 
Criticou violentamente os líderes por 
causa de suas poscuras pouco afáveis 
e cobrou urna pauta de 
rcivmdicaçôcs dr competência do 
podei· Lq;i~l.,11vo "Não podemos 
influir nas dl"ri~ôes do Judici{1rio, 
nos digam corno aprcssr o 
julgamrnto e a punirão dos acusados· 
da rhacina cios Tjku nas e nós nos 
unii ernos ;i vor ês. No momento, a 
nossa <mica força d,· p1 l"ssâo ~ essa, 
nris reunindo e ch.,rnando a atr-nçâo 
ela uprn í ~o pübl i, "·' , , «volt ou -sc 
r-.t1d11lcs 
E,,.., ÍridlO"i qu1· ( lu·g-cll,lllt ., 

A~"( r11bl{·i;1 n 1111 1l JHnrn<·:,;"·' dr rcr 
urna hora par., /.1zcr Sl'US 
pt onur« 1,urwn1n, <tc.1l,.tJ".1J11 

0111p,11ul11 ,t t11IH111.1 i"" 111111<>~ de 15' 
IJ1HlHIC1!, C-fll lu111.._ ;lf> d,l~ IJHI l'"Vt'(l~t-JC!-1 

do~ dqn11acln, ~aír.1rn 11m J><HJCo 

.tn1<·:-i dn rru.·1P-d1 1 r orn a t·,1iH·...,s.io 
,lc· 'tllttn vc-i,,. v111. m.is u.111.1 
t'Ol<:ncln1 

-- 1, ::!.1 
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.::figü~i;oà âpbn(a,âJtô.,., · 
.. : índice de alcoolismo 
o ·alio índice de alcoolismo,. as' guns' -casos. evitsrsm o abandono 

precériescondições de: saúde e a das comunidades do Alto Rio Ne 
interferência dos militares, através. gro. Segundo Alba Figueroa, o 
do Projeto Calha Norte, estão pro- qu.c estimulou <!- • elaboração do 
vocando 'uzn rápido processo de projeto foi a omissão .do "Calha 
perda de. identidede cultural dos· N9rte~~.na área de saúde. . ·., 
povos indígenas do rio Negro. A ;-,.. · , ·, . ·: .. , ... ,, ... , _ , 
avaliação é da professora Alba Fi- ' "N6s percebemos que os mili- 
guetos, da Fundação 'ÇJniversida-. tares que elaboraram o Projeto 
de do Amazonas, que deed« 1987. C~a .Norte,Jw. início, .não iize- 
"trsbelh« num projeto de saúde em ram nenhuma éoiisideraçito ·sobre. 
São Gabriel da Cachoeira. . a qu,estão da saúde, Daí. nós ter- 
• • • • ."· 

1 
• •• (·7" •· mos-tomsdo a. iniciativa, .através 

Albe .. Figueiras, juntemente dos próprios índios", explica 
com ·o 'coordenedordo Centro de Alba.. . _ ... ,. •>· _. _ . 
Etnolingüística da Universidsde : · • · .1 • · • .' /. ·' • • •, 

do Amazonas, Aâeinir,Rámos, es- <Nos quatro anos em que viveu 
tá represemendo aquela institui- em São Gabriel da Cachoeira, on- · 
ção no III Encontro. de Reflexão e de mais de 90 por cento da popula- 
,Planejamento dos, Povos Indfge- ção é indígena, ela constatou que a, 
nas,'. promovido pela COIAB .. :... · simples presença dos militares en- 
.. :. Ela iniciou a implantaçãó 'de tre os índios foi a causa de grandes 
'.um. projetr, para: formação. de. ' ·trànstornos. ~'A 'presença militar 
·agentes de saúde, ·1~ 1987; 'em . entre· os índios · tem provocado 
·São Gabriel.da Csdioeire>« rnu- uma perda de identidade muito 

11 nic[pic(g~p~J1\1enr19.~pos indí-. · ac~l~rada; Esse tsmbém é um dos 
lgenas,: foi;rnando:. iiina. ; populaç~o motivos que ./eva· os índios a /on- 

l .de.maj;~fÍ~ ~9ve,inJf'MSSOas. Esse. · sJmiri;m.!11.u!ta bebide alco1lzca", 
ta: projeto;_q_~c no"irifc!o tinl!~ ape!'as 'an,âlisa. . . . . .· .. · ... ~:· \ .. : : ·:·:. _·. '"". 
11i um an1~Jnformã! .?.ª ~1J.1,~ers1d~- ,'. ~ ·: · .. : = : •• • 1 · 

,de p,assou a ter· msiorcstençeo . · - - 'Ela cztou o caso dos índios Ce- 
~:' ,co:n· á.. gestã~ ·d~ pró(cssor .. Marcus . -~~,.'.o~!~. D~ que vivem 
· ! Barros. · ·. · : :· .' •. - · :,~,' :' · , : .. ·. ·. ,,. .nàf redo11-dezas da cidade· de São 
.: . • .· ~ '' ··:·:'·'_e;:-'{.:<·<·· ·, ,. rÓs ·: '1Gabriel da Cachoeira e estêo.cons- 

.. .' ,.o::_projeiÓ ·de: formação p~a . tantemente embriagados. Os .Ca 
.agentes.:d,:-·sa4de, -éx~tado·atra.- · má-hoje, 1o~;µn:uma-população 
. vés do Núcleo de Estudos de Saú~ ·c&20f) pessoas.·:;:\_· maioria é slcoô 
' de· Publica (NESP), possibilitou a · -'~latia,, vicio : adquirido através· do · 
'inidaçãa· de sproximsdemente 60 ·· contato dos comerciantes que tra-: 
'.indígenàs'no acompanhamentdl'de ~ ~"'cachaça com· a produção de 
· 'casos de'.'inalária. e tuberculose, 'bs- banana, mandioca e caça daqueles 
·,·sicameÍi(e/Esses agéntes, em~al~· Indios. ·. · .;_. ... · 

·.~. t:~.t1{.:~·;;~;··::: ~:;~,~;·,_:·.:. \ \'.:,;, : .. :.-:.-:: :-e-.·-~·:~· . 



""' Indio é espoliado . ~ . no seu terntono 

No encontro dos índios a Indignação contra a politlca do governo sobre 
a demarcação da t_erras 

A conjuntura nacional e latinoa 
mericana foi o tema que predomi 
nou nas discussões ontem pela ma 
nhã no Ili Encontro de Reflexão e 
Planejamento dos Povos Indíge 
nas, que prossegue no retiro Jor 
dão até a próxima sexta-feira. O as 
sunto foi abordado pelos parla 
mentares Eron Bezerra e João Pe- 
dro, do PC do B. · 
Na avaliação do deputado Eron 

Bezerra, a situação do Brasil não é 
diferente dos demais países da 
América latina. A espoliação dos 
Povos Indígenas e dos trabalhado 
res do Continente faz parte de uma 
estratégia mais global, segundo 
ele. "As características do projeto 
que o imperialismo europeu e 
americano tantam impor aos povos 
latinoamericanos são a opressão 
militar, cultural, política a econô 
mica", explicou Eron. 
O que os países desenvolvidos 

querem, diz Eron, é nos transfor 
mar em exportadores de capital, 
daí porque destruir a nossa indús 
tria como vez fazendo o governo 
Collor. 
O vereador João Pedro, por seu 

turno, fez uma breve exposição do 
panorâmica político do Brasil, mos 
trando o "desenvolvimento muito 
perverso" que o governo pretende 
implantar. João Pedro lembrou aos 
líderes indígenas presentes no En 
contro. que 60 milhões de pessoas 
vivem no Brasil na mais absoluta 
miséria. "Só em São Paulo vivem 
100 mil pessoas andando no meio 
da rua; em Recife, são 120 mil e no 
Brasil estão faltando 10 milhões de 
casas para morar", disse João 
Pedro. 
Ele ressaltou que o governo Col 

lor foi eleito pelos "descarnisados" 
e ajudado por aqueles que explo 
ram esses mesmos "descamisados 
e pés descalços". No contexto da 
problemática indígena, essa situa 
ção se reflete na falta de uma políti 
ca indigenista que atenda as neces 
sidades dos Povos Indígenas, so 
bretudo quando se trata de demar- 

car os territórios tradicionais dos 
índios. 

PC DO B DEFENDE 
AUTODETERMINAÇÃO 

"A demarcação pura e simples 
das terras indígenas não evitar as 
invasões e os massacres aos índios. 
É preciso defender a autodetermi 
nação desses povos a fazer com 
que seja reconhecido na Constitui 
ção Brasileira o caráter plurinacio 
nal do Estado Brasileiro", defendeu 
o deputado Eron Bezerra. 

Eron disse que o PC do 8 tem 
uma posição muita clara em rela 
ção à questão da autodetermina 
ção dos Povos Indígenas. Do ponto 
de vista do PC do B, a geopolítica 
!lue foi traçada pelos governos mi 
litares permanece em vigor e tem 
que haver respeito às nacionalida 
des indígenas, seja por parte do go 
verno corno tambem pelos diver 
sos segrnf:ntos da sociedade. "O 
Brasil e uma país plurinacional e 
disso os militares não querem nem 
saber", destacou Eron Bezerra. 

Ele explicou que, do ponto de 
vista filosófico, etnológico e socio 
lógico três fatores caracterizam 
uma nação: a origem histórica, a 
herança cultural e a economia, cri 
térios que se aplicam aos povos in 
dígenas do Brasil. 
Ào ser questionado sobre como 

viabilizar a autodeterminação dos 
Povos Indígenas numa conjuntura 
desfavorável, Eron destacou que 
em primeiro lugar é preciso que os 
própíos povos indígenas estabele 
çam como plataforma de ação a lu 
ta por sua autodeterminação. Em 
segundo lugar, essa bandeira tem 
que s_er levantada também pelos 
demais movimentos populares, 
aliados dos índios. Por último, co 
mo consequência dessas duas lu 
tas, deve-se lutar para incluir na 
Constitulcâo Nacional o reconheci 
mento rio Brasil como estado 
plu rinacional. 

J. ; 
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Decisão de aliança 
evita lutá isolada 

A participação e o apoio de várias 
entidades do movimento popular 
ao 111 Encontro de Reflexão e Plane 
jamento dos Povos Indígenas é 
uma indícação de que os índios 
não estão numa luta isolada por 
sua sobrevivência. Essa aliança, for 
talecida no I Encontro Nacional so 
bre a Amazônia, realizado em feve 
reiro em Manaus, pretende ampliar 
e intensificar a luta conjunta por 
uma participação dos diversos seg 
mentos da sociedade nas decisões 
que lhes dizem respeito. 
Desde 1986, quando foi realizado 

o primeiro encontro reunindo lide 
ranças dos Povos Indígenas da 
Amazônia, o regional Norte I do Ci 
mi (Conselho lndigenista Missioná 
rio) tem dado total apoio às organi 
zações indígenas. "Nós entende 
mos que a autodeterminação e au 
tonomia dos povos indígenas passa 
por esse apoio às suas organiza 
ções", disse Egon Heck - assessor 
para América Latina e do Movimen 
to Indígena do Cimi. 
Além disso, o Cimi tem como 

contribuição à causa indígena a as 
sessoria nas áreas jurídica, política, 
de comunicação, além de trabalhos 
juntos às comunidades indígenas 
com saúde e educação. A nível na 
cional, explica Egon Heck, o Cimi 
se propôs a esclarecer a sociedade 
sobre a questão indígena para que 
se estabeleça uma nova relação en 
tre a sociedade envolvente e os po 
vos indígenas. 
Assim como o Cimi, a Federação 

dos Órgãos para Assistência Social 
e Educacional (Fase), está apoiando 
as organizações com assessoria nas 
áreas de Economia e política. A 
aproximação da Coíba com a Fase 
se deu a partir do final do ano pas 
sado, quando aquela organização 
indígena solicitou assessoria. 

ÍNDIOS E BARRAGENS 

_A. construção de hidrelétricas na 
região amazônica tem causados 
enormes prejuízos para as popula 
ções indígenas, ribeirinhas e traba 
lhadores rurais e deixa dúvidas 
também quando sua eficiência no 
abastecimento das grandes cida 
des da região. Balbina, construída 
no município de. P~esid.ente Figuei- 

- - 

redo, é um exemplo de barragem 
que inundou urna área muito gran 
de para produzir apenas 10 por 
cento da c:apacidade projetada. 

A luta contra a construção de 
grande barragens na Amazônia, à 
partir da construção das hidrelétri 
cas de Balbina {AM), Tucuruí (PA) e 
Samuel (RO), passou a ser comum 
a índios, trabalhadores rurais e 
muitos outros movimentos popula 
res. Conforme relatou o coordena 
dor geral do movimento de atingi 
dos por barragem na Amazônia, 
Ariston Filho, no mês passado foi 
criado uma comissão nacional da 
qual participam lideranças 
indígenas. 

A criação dessa comissão se deu 
em um congresso nacional, onde 
representantes de comunidades 
atingidas por barragens, trabalha· 
dores rurais, ribeirinhos índios e 
comunidades remanescentes de 
quilômbos se posicionam contra a 
construção desses complexos na 
região. 
"Nós não somos contra a cons 

trução de barragens por si só, mui 
to menos contra a geração de ener 
gia elétrica. O que nós combate 
mos é o modelo que vem sendo 
adotado", contestou Ariston. Ele 
justificou que essa luta é para evi 
tar os desastres ecológicos que as 
barragens causam, bem como os 
prejuízos que elas trazem para a 
população, já que muitas vezes a 
energia que é gerada só beneficia 
as grandes empresas da região., 
Ariston citou como exemplo uma 

cidade que fica a 80 kilômetros de 
Tucurui que não dispõem de ener 
gia elétrica. "Para onde vai essa 
energia e quem se beneficia de 
la?", questionou. Segundo ele, há 
rumores de que foi aprovada verba 
para a construção da hidrelétrica 
de Cachoeira Porteira, no Pará, e 
que só vai gerar energia para as in 
dústria de Manaus, insuficiente 
mente abastecidas pela energia 
proveniente de Balbina. 

Ele revelou que nos próximos 
dias acontecerá uma reunião entre 
lideranças do movimento da atingi 
dos por barragens, parlamentares e 
a direção da Eletronorte para discu 
tir a situação das comunldades de 
Tucuruí. 
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construção de 
hidrelêmcas ~.a 
região amazô 
nica tem causa 
d 9 e ri o r m e s 
prejuízos às po- . 

. pulações indí 
,, genas, ribeiri 

.. nhas e traba- 
lhadores rurais 

e deixa dúvidas também quanto a 
sua eficiência no abastecimento 
das grandes cidades da região. 
Balbina, construída no município 
de Presidente Figueiredo, é um 
exemplo de barragem que inun 
dou uma área muito grande para 
produzir apenas 10 por cento da 
capacidade projetada. 

A luta contra a construção de 
grandes barragens na Amazônia, 
a partir da construção das hidrelé 
tricas de Balbina (AM), Tucuruí 
(PA) e Samuel (RO), passou a ser 

. comum a índios, trabalhadores ru 
'raís e muitos outros movimentos 
populares. Conforme relatou o 
coordenador-geral do movimento 
de atingidos por barragem na 
Amazônia, Ariston Filho, no III 
Encontro de Reflexão e Planeja 
mento dos Povos Indígenas, em 

f 

/realização no Retiro Jordão, no 1 

mês passado, foi criada uma co 
missão nacional da qual partici 
pam lideranças indígenas. 

A criação dessa comissão se 
deu cm um congresso nacional, 
onde representantes de comunida 
des atingidas por barragens, tra 
balhadores rurais, ribeirinhos, ín 
dios e comunidades remanescentes 
de quilombos se posicionaram 
contra a construção desses comple 
xos na região. 

"Nos não somos contra a cons 
trução de barragens por si só, mui 
to menos contra a geração de ener 
gia elétrica. O que nós combate 
mos é o modelo que vem sendo 
adotado", afirmou Ariston. Ele 
justificou que essa luta é para evi 
tar os desastres ecológicos que as 
barragens causam, bem como os 
prejuízos que elas trazem para a 
população, já que muitas vezes a 
energia que é gerada só beneficia 
as grandes empresas da região. 

Ariston citou · como exemplo 
uma cidade que fica a 80 quilõme 
tros de Tucuruí e que não dispõe 
de energia elétrica. "Para onde 
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Rldre16trica de Balbbuu conteetada pelos 
reeultadoa obtidos e os prejuízo• ecolbgicoe 

vai essa energia e quem se benefi 
cia deíar · · , questionou. Segundo 
ele, há rumores de que foi aprova 
da verba para a construção da hi 
drelétrica de Cachoeira Porteira, 
no Pará, e que s6 vai gerar energia 
para as indústrias de Manaus, in 
suficientemente abastecidas pela 

energia proveniente de Balbina . 
Ele revelou que nos próximos 

dias acontecerá uma reunião entre 
lideranças do movimento de atin 
gidos por barragens, parlamenta 
res e a direção da Eletronorte paa 
discutir a situação das comunida 
des de Tucuruí, 
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Coiab critica a realização da- 
EC0/92 sem presença indíger 
A exclusão das organizações e 

comunidades indígenas da ela 
boração da Conferência das Na· 

l ções Unidas sobre Meio Ambíen 
I\ te e Desenvolvimento (Eco/92), 
! que será realizada · no Brasil nu 
·1 próximo uno, é um dos motivos 
pelos quais os povos indígenas 

1 da Amazônia se mobilizam para 
denunciar a farsa que se preten 
de montar no evento. A díscus 
são sobre as mobilizações dos ín 
dios tomou conta de grande par 
le do dia de anteontem no III En 
contro de Reflexão e Planejamen 
to dos Povos Indígenas da Ama 
zônia Brasileira, promovido pela 
Coiab 
uepors aa exposição do asses 

sor do Encontro, Paulo Maldos, 
sobre a Eco/92, o coordenador ge 
ral da Coíab, Manoel Moura, fez 
um relato da história dos povos 
indigenas desde a chegada dos 
europeus, em 1500. Moura desta· 
ou que nos dias de hoje, em to· 
o o continente americano, os in 

dios se organizam numa luta que 
f.em como meta a sua autodeier 
rn r n a ç ã o enquanto povos 
'diferencíados. 
, "lloje acontece mobilização das 
urga111z,1<;ócs urdigenas e dos 
seus aliados <los movimentos po 
pulares para garantir o direito 
dos inc..lios serem ídios, isto é, o 
direito de serem povos diferentes 
do que os estados nacionais da 
América Latina tentam impor", 
disse Moura. 
Orlando Baré, também memoro 

da Corab. acrescentou que as or 
ganizaçóesvindígenas ocmeça 
ram a ganha força nos últimos 
15 anos, quando tornaram cons- 

ciência de sua situação, mesmo 
em condições desfavoráveis co 
mo no tempo das ditaduras mili 
tares no continente. Ele criticou 
também a forma pela qual algu 
mas organ ízaçôes estão sendo 
criadas: "Muitas organizações do 
movimento indígena nasceram 
de cima para baixo e isso tem re 
fletido na desmobilização c..las co 
munidades em momentos 
criticas". 

ESTADO VERSUS ÍNDIOS 

A indefimção inicial na política 
indigenista, excesso de publici 
dade sem ação concreta no caso 
dos Yanomarni, a inoperância da 
Funai e a falta de assistência às 
comunidades indígenas tem ca 
racterizado a relação do Estado 
brasileiro com os povos indíge 
nas em um ano de mandato do 
governo Collor. Ontem pela ma 
nhã, o assessor Jurídico do CIMI, 
Paulo Machado Guimarães, 
abordou a organização dos Pode 
res e o papel da Constituição Fe 
dera! na definição do relaciona 
mento entre o estado e os índios. 
O assessor <lo CIMI informou 

aos participantes <la assembléia 
que, no caso dos Zanomami, não 
foram revogados os atos que de 
marcam o território daquele po 
vo em dezenove pequenas áreas 
e nem os decretos que criam re 
servas garimpeiras e florestais 
nacionais dentro da reserva Es· 
ses decretos foram errados du 
rante o governo Sarney e a u111~a 
atitude que o governo tornou toi 
fazer publicidade, para .con(er as 
rnantfestacões nacionais e inter- 
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nacionais contra o exi 
dos Yanomami, dinarnu 
gumas pistas de pouso 
Nesse primeiro ano de J 

não foi demarcada n. 
á rea inc..ligcna, ocorrcndi 
a homologação de algu 
las. Por Ia lta dessa prov 
as invasões continuam ,1 
cer em diversas áreas e , 
marru ainc..la vivem sob 
dos garimpeiros que p, 
cem em suas terras. 
Na discussão sobre o de 
lamento da Funai feita 1 
vemo Collor no mês de 1, 
passado, Paulo Machado 
rães não descartou a hip, 
<JUl' o presidente do órgã. 
dio Guerreiro, venha a 1 

proximos dias. "O Canlid 
sem moral neste governe, 
o assessor do CIMI. Na i. 
liação, a queda de Car 
uma saída para o goverr» 
colocar em pratica sua 
neoliberal e que prioriza 
teamento dos serviços p1 
transferindo as atríbutçõ, 
tado para outros órgãos. 
Reforçando a observa, 

Paulo Machado Guimaru, 
dio Naílton Pataxó alerrol 
governo pretende acahui 
cargo de presidente d,1 
criando em seu lugar u111. 
rintendência executiva "1 

so, abre-se ainda mais o e,, 
para a crnuncípação do~ 
pois o governo federal Jª 
até que questão indígena 
responsabrlidade c..los est 
municípios, ronrrunandu 
pria Constituição". den . 
Nailton. 



Movimento indígena 
entra em avaliação 

"Certa vez, o beija-flor desa 
fiou a garça para uma disputa. Ele 
propôs um vôo sobre o oceano, pa 
ra ver quem chegaria primeiro. A 
garça, devido seu vôo lento, ficou 
reticente, mas aceitou o desalio. 
Na primeira lua após aquele dia, 
ficou combinado que teria início a 
disputa. 

A tartaruga foi convidada para 
dar o grito de largada. Contou até 
três e... começou a corrida. O 
beija-flor disparou na frente. A 
garça, ao contrário, levou algum 
tempo para bater as asas. Assim 
mesmo ela se foi, na direção do 
beija-flor. Após algum tempo, a 
garça ouviu o beija-flor pedindo 
socorro, mas não ajudou. 

- Você fez o desalio porque 
voa mais rápido e o nosso trato é ir 
até o fim do oceano - , disse a gar 
ça. E seguiu, lentamente, o seu 
caminho". ., 

Esta fábula foi contada pelo ín 
dio Orlando Beré, para ilustrar a 
trajetória das organizações indíge 
nas na Amazônia. "Nós temos um 
desafio muito grande pela frente e 
sabemos que temos que caminhar 
assim, devagar, até conquistar 
nosso objetivo", completou 
Orlàooo. 

Ele fez essa exposição ontem, 
no início do III Encontro de Refle 
xão e Planejanento, que se realiza 
no Retiro Jordão (km 5, Estrada 
do Aleixo). Deste encontro, parti 
cipam cerca de )O líderes indíge 
nas, representando 13 povos indí 
genas, das diversas regiões do 
Amazonas, Roraima, Acre e 
Rondônia. 

• 

O encontro dos povos indíge 
nas enfrentou alguns problemas 
pela manhã, quando deveriam ser 
iniciados os trabalhos. Ainda estão 
sendo esperados representantes de 
organizações indígenas do Rio Ne 
gro e do Estado do Acre. Deste 
evento participam ~esentantes 
dos povos Sateré- wé, Mu 
ra, Tlcuaa, .Baré, Tu.bno, 
Kambeba, Torá, DeBBan.o, 
.Macuxl, Waplxa.na e 
.Mu.nduruht. 

Na abertura, estiveram pre 
sentes representantes do Cimi 
(Conselho Indigenista Missioná 
rio), Universidade do Amazonas, 
Forum Permenente da Amazônia 
e Fase-Federação Órgãos para As 
sistência Social e Educacional. 

· O encerramento está previsto 
para o pr6ximo dia 19, sexta-feira, 
com pronunciamento dos líderes 
indígenas aos parlamentares da 
Assembléia Legislativa - a prin 
cípio a ser realizado naquela casa, 
mas circula uma proposta de reu 
nir com os deputados em ourro lo 
cal, em um amplo debate público. 
Nesse mesmo dia, os Indios, com 
apoio de entidades ligadas ao Fo 
rum da Amazônia, realizarão ato 
público na Praça do Congresso. 

No primeiro dia do III Encon 
tro de Reflexão e Planejamento 
dos Povos Indígenas, devido aos 
imprevistos surgidos pela manhã, 
houve apenas uma apresentação 
dos participantes e explanação dos 
objetivos da COIAB - Coordena 
ção das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira, organiza 
ção que promove o evento. 

+ ----.--~~ 



Enfoque sobre conjuntura 
A conjuntura nacional e latino-americana foi o 

tema que predominou nas discussões ontem pela 
manhã do III Encontro de Reflexão e Planejamento 
dos Povos Indígenas, que prossegue no Retiro Jor 
dão até a próxima sexta-feira. O assunto foi aborda 
do pelos parlamentares Eron Bezerra e João Pedro, 
do PC do B. 

Na avaliação do deputado Eron Bezerra, a situa 
ção do Brasil não é diferente dos demais países da 
América Latina. A espoliação dos povos indígenas e 
dos trabalhadores do continente faz parte de uma es 
tratégia mais global, segundo ele. "As característi 
cas do projeto que o imperialismo europeu e ameri 
cano tentam impor ao povo latino-americano são a 
opressão militar, cultural, política e econômica", 
explicou Eron. 

"O que os países desenvolvidos querem", diz 
Eron "é nos transformar em exportadores de capi 
tal, daí porque destruir a nossa indústria como vem 
fazendo o governo Collor". 

O vereador João Pedro, por seu turno, fe:z; uma 
breve exposição do panorama político do Brasil, 
mostrando o "desenvolvimento muito perverso" 
que o governo pretende implantar. João Pedro lern 
brou aos líderes indígenas presentes no encontro que 
60 milhões de pessoas vivem no Brasil na mais abso 
luta miséria. "Só cm São Paulo vivem 100 mil pes 
soas andando no meio da rua; em Recife são 120 mil 
e no Brasil estão faltando 10 milhões de casas para 
morar", disse. 

Ele ressaltou que o governo C~ll~r foi eleito pe 
los" dcscamisados" e ajudado por aqueles que expio- 
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rarn esses mesmos '' descamisados e pés descalços' '. 
No contexto da problemática indígena, essa situação 
se reflete na falta de uma política indigenista que 
atenda às necessidades dos povos indígenas, sobretu 
do quando se trata de demarcar os territórios tradi 
cionais dos índios. 

PC do B DEFENDE 
AUTODETERMINAÇÃO 

"A demarcação pura e simples das terras indíge 
nas não evita as invasões e os massacres dos índios. 
É preciso defender a autodeterminação desses povos 
e fazer com que seja reconhecido na Constituição 
Brasileira o caráter plurinacional do Estado Brasilei 
ro", defendeu o dcputdo Eron Bezerra. 

Ele explicou que, do ponto de vista filosófico, ct 
nológico e sociológico três fatores caracterizaram 
uma nação: a origem histórica, a herança cultural e 
a economia, critérios que se aplicam aos povos indí 
genas do Brasil. 

Ao ser questionado sobre como viabilizar a auto· 
determinação dos povos indígenas numa conjuntura 
desfavorável, Eron destacou que em primeiro lugar 
é preciso que os próprios povos indígenas estabele 
çam como plataforma de ação a luta por sua autodc 
terminação. Em segundo lugar, essa bandeira tem 
que ser levantada também' pelos demais movimentos 
populares, aliados aos índios. Por último, como con 
seqüência dessas duas lutas, deve-se. lutar para in 
cluir na Constituição Nacional o reconhecimento do 
Brasil como Estado plurinacional. 

/ ~. 



Portaria quer evitar 
. destruição de etnias 

Portaria intenriinisterial assinada 
na última semana pelos ministros da 
Educação, Carlos Chiarelli, e da justi 
ça, J arbas Passarinho, estabeleceu um 
conjunto de medidas para garantir a 
educação às populações indígenas de 
todo o território nacional. As medi 
das, segundo informações do MEC, 
têm por objetivo acabar com o preces 
so de aculturação e destruição das inú 
meras etnias existentes no País, atra 
vés da educação escolar básica de qua 
lidade, diferenciada, e que respeite e 
fortaleça seus costumes, tradições e 
língua. 

ENSINO BILINGUE 

O conjunto de medidas visa colo 
car em prática as determinações que 
garantem ao índio' esses direitos, como 
estabelecem a Constituição Federal, a 
Lei 6.001, de 19 de dezembro de 
1973, e o decreto n". 26, de 4 de feve 
reiro deste ano. De acordo com a por· 
taria, isto se dará com a garantia ao 
índio do acesso ao conhecimento e o 
domínio dos códigos da sociedade na· 
cional, assegurando às populações in 
dígenas a possibilidade de defesa de 
seus interesses e participação plena na 
vida nacional em igualdade de 
condições. 

Para tanto, a portaria garante o 
ensino bilingue, nas línguas nativa e 
oficial do País, atendendo aos intercs·. 
ses de cada grupo indígena, cm parti 
cular, e· determina às secretarias afins 
do Ministério da Educação a revisão 
da imagem do índio, historicamente 
distorcida, divulgando-a na rede de 
ensino através da literatura didática. 
Os alunos indígenas também poderão 
continuar sua escolarização nas de· 
mais escolas do sistema nacional de 
ensino quando não for oferecida a 
educação de segundo grau nas áreas 
indígenas. 
',. 

··.COORDENAÇÃO 
NACIONAL 

A portaria também criou, no âm 
bito do Ministério da Educação, a 
Coordenação Nacional de Educaçâo 
Indígena, que será constituída de téc 
nicos do ministério, especialistas de 
órgãos g overriarrrenrais e não- 

' governamentais ligados a essa área, e 
representantes das Universidades bra 
sileiras, com a finalidade de coorde 

' nar, acompanhar e avaliar as ações 
pedagógicas da educação indígena no 
País. 

A primeira tarefa da coordenação 
será elaborar um documento detalha- 
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do de como se desenvolverão as ações 
do MEC sobre a questão. A portaria 
interministerial prevê, ainda, o estí 
mulo à criação de Núcleos de Educa 
ção Indígena nas secretarias estaduais 
de Educação para apoiar e assessorar 
as escolas indígenas de suas respecti 
vas áreas de competência. Esses nú 
meros deverão contar com a participa 
ção de representantes das comunida 
des indígenas locais e também de or 
ganizações governamentais, não: 
governamentais e de Universidade. : 

Os professores responsáveis pela 
educação indígena em todos os níveis; 
de acordo com a portaria, deverão ser 
preparados e capacitados para atuar 
levando sempre em conta as diferen 
ças étnicas e culturais. Outra garan~ 
tia, é de que o professor índio tenha 
preferencialmente o acesso a esses pro 
gramas de capacitação e especializa 
ção de recursos humanos. A isonomia 
salarial entre professores Indios e não 
indios também é assegurada, respeita 
das as qualificações profissionais e 
vantagens específicas'. 

COSTUMES 

Pelo que decidiram os dois mini;. 
têrios, deverão ser colocadas à disposi 
ção das populações indígenas todas as 
informações necessárias, à defesa, pre· 
servação e proteção.de suas reservas, 
bem como à valorização do seu saber 
sobre os temas. Quanto ao aspecto de 
reconhecimento das escolas destinadas 
às comunidades indígenas, deverão 
ser levadas em conta as características 
específicas de cada grupo étnico, para 
os quais devem ser adequados os con 
teúdos curriculares, calendário, meto· 
dologias e a realidade cultural. 

Nesse aspecto, os materiais didáti 
cos para o ensino bilingue devem ser 
preferencialmente elaborados pela 
própria comunidade indígena. As es 
colas das áreas indígenas funcionarão 
de modo a não afastar o aluno índio do 
convívio familiar e comunitário, e se 
rão construídas de acordo com pa· 
drões arquitetônicos característicos de 
cada grupo étnico. 

A portaria interministerial tam 
bém determina a inclusão de todas as 
ações de educação indígena no Plano 
Nacional de Educação, garantindo no 
orçamento dos diversos órgãos gover 
namentais envolvidos os recursos fi 
nanceiros destinados a essas ações. A 
aplicação desses recursos, repassados· 
às secretarias de Educação, será acorn 
panhada pela Coordenação Nacional· 
de Educação Indígena criada a partir 
desse conjunto de medidas. 
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Máquinàs quebradas 
atrapalb?DJ índios 

O deputado Eion Bezerra (PC do 81 de 
fendeu,montem, a recuperação das · má 
quinas e motores das comunidades lndl~ 
genas de lauaratê. O apelo foi feito depois 
QiJe ele recebeu o relato de uma comis 
são de fndlos, e)(pondO os problemas que 
aquela comunldP está enfrentando. 

,. OS lndios do Alto Alo Negro Instala- 
ram, com multo sacrifício, uma lnf~stru~ 
tura composta de três serrarias, uma car 
plntarta. uma olaria e dois barcoS motores 
comunitários com produção e utllldô 

. VOitadas para o consumo Dl'Óprio. • 
,,- ~ ... No entanto, os .trabalhos agora estão 
.~.i parados devido as máquinas e motores 
;;'\nlO estarem funcionando em decorrência 

··e,,~,, dô desgaSte natural e da,Plta de ·manu 
·," 'lenção IKleQuada. "N~,: ~ detxar 

· todo o trabalho dessa comunidade se per· 
· der-', disse Eron, pe(jlndO ao governo do 

, . EStado que tome ~vidências no sentido 
· · de solucionar o problema dos índios de 

lauaretê para que eles voltem a realizar 
seus trabalhos comunltérlos o mais rápl· 

• ''00 pc,ossivel, . 
(',s,c- .. .r .. 
.... Aziz é eleito' para 
.o·diretbrio do PDC ~ 

' 
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'Coíab acusa Krenak 
de "negociar" a UNI- 

Poucos dias depois do prerestodos todo o tempo em que está à frente da 
povos indígenas do Acre contra o UNI não convocou nenhuma reunião ou 
coordenador da União das Nações assembléia para avaliar seu cargo, a 
Indígenas (UNI), de São Paulo, Ailton própria entidade, realizar elei'sÕC,9 ou 
Krenak, novas acusações foram feitas JJ.~tarcontasdasatívidadesquereali7.a. 
contra ele, desta vez pelos representantes Os líderes que participaram do III 
dos fndios do Amazonas, Rondônia e Encontro de Reflexão e Planejamento 
Roraima. Em carta assinada por 47 dos Povos Indígenas denunciam que 
líderes e representantes de organizações, Ailton Krenak passou a falar em nome 
os índices denunciam que Ailton Krenak dos índios por sua própria vontade e 
se proclama liderança indígena para se determinação, sem consulta alguma às 
~beneficiar com verba de entidades de comunidades e Povos Indígenas do 

.•. apoio à causa indígena. Brasil. "Ailton Krenak passou a receber 
·',"O sr. Ailton Krcnak dirige uma prêmios, realizar viagens. contatar 
entidade chamada Núcleo de Cultura entidades no Brasil e no .exteríor, 
Indígena, entidade que hão tem elaborar e intermediar projetos, receber 
nenhum tipo de participação indígena doações e não prestar contas · a 
na sua direção", denunciam os índios. absolutamente ninguém sobre a utilíução 
Para a Coiab, Ailton Krenak não tem dos recursos destinados aos povos 
legitimidade junto às comunidades e. indígenas do Brasil", acusa a Coiab, 
povos indígenas do Brasil, pois durante 




