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CÃMARA DOS DEPUTADOS 

OS SUICÍDIOS ENTRE OS KAIOWÁ-GUARANI 

Relatório da visita dos deputados Nilmário Miranda, presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, e Gilney Viana, membro da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da 
Câmara Federal, à Área Indígena de Dourados-MS, no dia 9/11/95. 

"Sidney saiu dia 22 para usina, trabalhar. Voltou com duas 
semanas. Quando chegou, falei: sua esposa mudou, está na casa do 
pai dela. Foi lá. A menina não queria mais ele. Domingo, falou: mãe, vou 
voltar para o trabalho. Andou a noite toda. Segunda-feira chegou cedo, 
dormiu até a tarde. À noite dormiu na casa do sogro e voltou terça para 
casa. Estava triste. Falou: esposa não quer ficar mais comigo. Mostrou 
bicicleta: esta aqui vou deixar para meu irmão, a vaca para o outro 
irmão. Saiu: vou na casa da minha tia. Nunca tinha falado em suicídio, 
mas nós ficamos observando. 

Andou por aí. Noutro dia voltou bêbado, passou por casa e saiu 
novamente. Aí nós fomos atrás. Eu fui por um lado, a mãe por outro, e 
os irmãos por outro, procurando eie. O irmão encontrou ele. Tinha 
passado a cerca e estava na matinha. Irmão tirou a camisa dele, já 
rasgada, para ele não se enforcar, e correu em casa para avisar que 
tinha achado Sidney. 

Demorou um pouco para encontrar a família. Quando voltou, 
Sidney tinha se enforcado com a calça jeans em um pé de angico, 
ajoelhado." 

(Depoimento prestado em 9/11 /95 aos deputados Gilney Viana e 
Nilmário Miranda pelo Sr. Severino lsnard. índio Kaiowá-Guarani, pai de 
Sidney lsnard, 17 anos, que se suicidou no dia 8/11/95, e de Rosana 
lsnard. 13 anos, que se suicidou no dia 30/06/92.) 

'Todo mundo pressiona. É o prefeito, é o delegado, é o vereador 
da cidade. É o dinheiro dos fazendeiros, dos latifundiários que são 
donos disso tudo aí. Nós estamos vivendo aqui é de teimoso." 

"Nós índios sentimos a injustiça. a pobreza. a perseguição, a 
fome, porque a área que ocupamos não oferece mais condições para a 
nossa sobrevivência." 

"Mas para onde nós vamos? Não tem mais alternativa. Não temos 
mais mata para fugir ou florestas para nos proteger do perigo, da 
perseguição, do massacre. É como se estivéssemos à beira de um 
grande rio, sem canoa, sem ter como atravessar." 
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" (Marçal de Souza - Tupã'l. Citações do líder Guarani. assassinado 
na aldeia Campestre dos Kaiowá, em 25 de novembro de 1983, no 
município de Antônio João-MS. compiladas por José Laerte Cecília 
Tetila no livro "Marçal de Souza Tupã'! - Um guarani que não se cala", 
Editora UFMS, Campo Grande-MS, 1994.) 

É Kaiowál É Kaiowá! 

À entrada da Área Indígena de Dourados, deparamos com a 
majestosidade dos estabelecimentos da Missão Kaiowá da Igreja 
Presbiteriana, fundada em 1928. 

Ali mesmo nos encontramos com o chefe do Posto Indígena da 
Funai, Assunção, e com o capitão da área; o índio Edmílson Terena, e 
outros índios que o acompanhavam, aos quais nos apresentamos e 
relatamos o objetivo da visita, solicitando sua colaboração. Combinamos 
nos encontrar no Posto, já que eles teriam algumas tarefas a cumprir de 
imediato. 

Orientados por duas lideranças indígenas. Dona Marta Guarani e 
Anastácio Guarani, seguimos diretamente para a parte da Área Indígena 
conhecida como Brejinho. Lá nos reunimos com cerca de duas dezenas 
de índios, na maioria mulheres e crianças, e apenas dois homens já 
idosos. 

Enquanto as crianças se banhavam no poço do brejo, ouvimos 
depoimentos das mulheres, em língua kaiowá-guarani, traduzidos por 
Marta Guarani, cujas questões centrais foram: 

1) Não tinham terra para plantar ou a tinham em quantidade muito 
pequena. 2) Acusaram o chefe do posto da Funai e o capitão ou os 
Terena (genericamente) de favorecer, estimular ou promover o esbulho 
de suas terras, arrendando-as a brancos ou outros índios. 

3) Mostraram suas casas, de palha, algumas ao estilo tradicional 
guarani, mas em condições precárias de conservação. 

4) Os maridos estavam trabalhando fora e alguns tinham 
abandonado a família. 

Entramos em uma das casas tradicionais, de um casal de idosos 
que deram um testemunho de resistência cultural, dançando e cantando 
uma canção antiga kaiowá. Ao final, o velho índio falava orgulhoso: "É 
kàiowá, não é guarani, não é paraguaio. É kaiowá!" Dando-nos a 
impressão de que aquela manifestação cultural fosse sua última linha de 
resistência. 
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A grandiosidade do posto da Funai e da escola pública 

Impressionou-nos o contraste entre as modestas residências dos 
Kaiowá e a grandiosidade do posto da Funai, e mais ainda a da Escola 
Tengatiú Marangatu. onde fomos muito bem recebidos pela diretora, 
professores, servidores e alunos. 

Pelo que nos informaram. nas classes se juntam crianças e 
jovens Kaiowá. Guarani e Terena. E nenhuma dessas três línguas 
faladas pelos alunos segundo suas origens é ensinada ou falada na 
escola. Alguns professores falam uma língua mas não falam outra, mas 
todos falam e ensinam o português. 

Os alunos foram reunidos no saguão. cantaram uma canção 
nessas três línguas e uma outra em português. O aluno índio Re_ginaldo 
Vera leu uma carta, entregue à comitiva. pedindo uma escola 
profissionalizante na aldeia. O pedido será encaminhado ao governo 
federal. 

Suicídio dos alunos: a morte anunciada. 

Muitos dos jovens que se suicidaram nos últimos anos eram 
alunos da Escola T engatiú Marangatu. a grande maioria Kaiowá. 

Toda professora tem um, dois ou mais casos de suicídios de 
alunos de sua classe. Dos relatos se depreende um traço sintomático: 
os jovens mudam seu comportamento, suas atitudes, se tornando 
entristecidos, circunspectos, sinais estes já percebidos pela comunidade 
escolar e provavelmente por toda a comunidade indígena, como anúncio 
de morte. Alguns chegam a declarar sua intenção de suicidar-se. 

Sabendo que um dia antes tinha se suicidado um aluno (o 49° 
este ano) e três dias antes acontecera outro caso (o 48°), chocou-nos 
ouvir de uma professora, reservadamente, que naquela mesma manhã 
de nossa visita uma jovem índia Kaiowá de apenas 12 anos havia 
chegado à escola alcoolizada e lhe comunicara a intenção de se 
suicidar. 

Ficamos chocados e preocupados, porque momentos antes uma 
professora nos relatara um caso semelhante, falando de sua aflição ao 
ver frustrados seus esforços de demover uma outra aluna que também 
havia anunciado o suiddio, afinal consumado após o horário da aula, já 
sem a vigilância da professora. 

Após a cerimônia, a nosso pedido, a diretora nos apresentou à 
pequena Kaiowá Adeni. Ela nos pareceu tão singela e doce que nos 
custou aceitar a idéia de que pela sua cabeça havia passado tão 
recentemente a hipótese do suicídio. 
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Deixamos a escola para continuar a visita à aldeia. com a 
sensação de que seria particularmente doloroso para nós, deputados, 
se a morte anunciada da pequena Adeni se consumasse, o que reforçou 
nosso compromisso político de tudo fazer para abrir aos jovens Kaiowá 
Guarani alternativas que não sejam o suicídio. 

A visita aos pais de Sidney e Rosana 

No interior da Área Indígena de Dourados. visitamos o Sr. 
Severino lsnard e sua esposa, pais de Sidney e Rosana lsnard. A 
família cultiva uma pequena área de terra perto de sua casa, onde 
planta milho, mandioca e outras culturas de subsistência que não lhes 
dariam condições de dispensar o trabalho do jovem Sidney na usina de 
destilaria da região. 

Chegamos à casa do Sr. Severino poucas horas após o 
sepultamento de Sidney. Tristes eles estavam, tristes continuaram, sem 
nenhuma atitude de estranheza ou repulsa àquela visita de deputados, 
vereadores, lideranças indígenas, repórteres de emissoras de TV 
nacionais, da rede CNN e da imprensa local. 

Com estoicismo, contaram e recontaram os fatos que envolveram 
a morte de seus filhos Sidney e Rosana, nunca se esquecendo de 
mencionar sua condição de "crentes" afiliados à Igreja Evangélica Deus 
é Amor. 

Sua casa é modesta, tendo à frente - como muitas outras casas 
da área - um cômodo aberto, onde estavam dispostos os bancos do 
velório recente. Ali ouvimos do casal o relato da morte do filho Sidney - 
sintetizado em epígrafe neste relatório. Deixaram claro que perceberam 
antecipadamente a intenção de suicídio, e ao seu modo tentaram evitá 
lo, embora aparentassem juntar à dor e ao sofrimento uma grande dose 
de resignação. 

O próprio Sr. Severino conduziu toda a comitiva até a pequena 
árvore de angico onde o filho Sidney se suicidou. Pela altura da árvore e 
do ponto onde amarrou a calça - cerca de 1,5 metro do solo - e pela 
posição em que foi encontrado, com as pernas flexionadas, quase 
ajoelhado, depreende-se bem o esforço e a decisão com que o jovem 
consumou o suicídio. Poderia, se quisesse, ter deixado valer o instinto 
de sobrevivência. mas pelo que se ouviu, este já estava descartado por 
uma decisão consciente. (Vide foto publicada pelo jornal Diário do Povo, 
de Dourados-MS, 10 de novembro de 1995, 1ª página.) 

Ali mesmo, alguns indígenas que acompanharam a comitiva 
emitiram opiniões sobre as motivações dos suicídios: uns insistindo na 
perda da religiosidade tradicional, inclusive para se defender de "pragas" 
jogadas sobre os índios; outros culpando o alcoolismo, e ainda outros 
atribuindo o problema à situação de opressão. 
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A visita ao rezador (pajé) Firmino Martinez 

Firrmno estava trabalhando a terra próxima à sua morada quando 
chegamos. Apressou-se para chegar antes que a comitiva à casa, um 
cômodo todo fechado e outro aberto, sem paredes. 

De imediato impediu-nos de entrar no cômodo sem paredes, 
falando em língua guarani para Marta, Anastácio, parentes e conhecidos 
antigos, para que aguardássemos fora. 

Paramentou-se com um longo colar e um cocar colorido e 
arrumou alguns apetrechos tradicionais em uma armação de madeira. 
Foi ao cômodo fechado e emitiu alguns apitos e cantos. Depois, 
adentrou o galpão já com o chocalho (cabaça) nas mãos, acompanhado 
do filho, também paramentado com cocar e colar. Colocou uma vasilha 
com algumas cascas de árvore e começou a dançar e cantar em 
guarani. 

Alguns minutos depois. acenou-nos para entrarmos no galpão e 
mandou que acompanhássemos sua dança, em roda, ora para a direita, 
ora para a esquerda, ao som da cabaça, do canto e da marcação do 
passo. 

A seguir, pediu-nos para perfilarmos ao fundo, e com uma 
pequena vara tocou a água e a aspergia aleatoriamente enquanto falava 
em sua língua. 

Finda a cerimônia, Anastácio e Marta lhe explicaram nossa 
missão. Ele adiantou que não falaria em português nem espanhol, 
apenas falaria em sua língua natal, o guarani. 

Falou das dificuldades de sobrevivência porque lhe restara, assim 
como para seu irmão. que se juntara ao grupo. uma área pequena de 
terra para plantio. Mas afirmou categoricamente que não deixará sua 
terra. 

Perguntado por nós sobre o suicídio e suas possíveis causas, 
Firmino foi categórico: os índios perderam sua religião e seus costumes 
e assimilaram religião e costumes dos brancos, por esta razão teriam 
perdido a perspectiva de vida diante dos conflitos pela sobrevivência. 

Opiniões sobre os suicídios do kaiowá-Guarani 

"Tem muitos problemas aqui, acho que falta maior assistência. A 
verba é pequena." (Chefe do Posto da Funai na Área Indígena de 
Dourados) 

"Acompanho o drama do guarani há muitos anos. Acredito que 
não haja uma causa exclusiva para explicação dos suicídios. Ao meu 
ver, as condições de sobrevivência precárias, a superpopulação na Área 
Indígena de Dourados e a exploração da mão-de-obra indígena pela 
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usina estão no fundo do problema.'' (José Laerte Cecília Tetila. autor do 
livro "Marçal de Souza - Tupã'! - Um guarani que não se cala". e 
vereador do PT em Dourado-MS) 

"O suicídio, tal como vem sendo verificado hoje, não pode ser 
considerado, em absoluto, como prática histórica e tradicional deste 
povo. Em minhas pesquisas junto aos Guarani-Kaiowá. abrangendo um 
período mais recente - este século -, tenho encontrado relatos de 
pouquíssimos casos de suicídios. Os próprios Guarani tratam o 
problema como uma doença que não fazia. ao que parece, muitas 
vítimas. Então, se o índice crescente de suicídios entre os Guarani 
expressa um fenômeno contemporâneo e muito recente, quais as suas 
causas? O maior índice de suicídios acontece exatamente nas reservas 
demarcadas entre 1915 e 1928. É nessas reservas onde está a 
população de dezenas de aldeias destruídas nas últimas décadas e 
onde verificamos o impasse maior para o modo de vida específico dos 
Guarani. 

O suicídio vem, segundo Guarani, porque a pessoa não 
consegue mais falar e este é o sinal da doença. "Nosso sistema mudou 
e já pegamos o sistema do branco" denunciam os sacerdotes guarani. 
"As crianças e as plantas não estão mais sendo batizadas e a religião e 
o sistema do branco esta entrando". A solução. segundo eles esta na 
retomada da reza e no fortalecimento dos caciques. portadores de rezas 
capazes de segurar essa doença que assusta tanto. Mas como manter 
"nossas rezas e nossas festas" num contexto de tão drástica redução da 
terra e da completa destruição do meio ambiente, dentro e fora das 
"Reservas Indígenas", tendo como unica alternativa para a 
sobrevivência o trabalho assalariado que corrompe os jovens e destrói 
as famílias? "Nossos chefes já não sabem mais como fazer', concluem. 
(Antropólogo Antônio Brand, Mestre e Doutorando pela PUC do Rio 
Grande do Sul, estudioso dos povos Guarani. no texto "Os suicídios 
entre Guarani-Kaiowá no MS - algumas considerações sobre o 
problema - 1995"). 

Após a visita à Área Indígena de Dourados, das audiências 
públicas na Câmara dos Vereadores daquela cidade (9/11 ), da 
audiência pública na Assembléia Legislativa (10/11) em Campo Grande 
MS, quando o tema dos suicídios foi objeto de discussão juntamente 
com os temas do trabalho escravo nos canaviais e usinas, dos 
assassinatos na fronteira e dos direitos às terras ancestrais dos 
quilombos, a comissão se reuniu com o antropólogo Antônio Brand, 
dona Marta Guarani, os deputados estaduais José Orcírio Miranda dos 
Santos (Zeca) e Ben Hur Ferreira, do PT, o vereador Teruel, 
representantes do Centro de Direitos Humanos Marçal de Souza e 
outras entidades que estão articulando uma campanha nacional em 
defesa da vida dos kaiowá-Guarani. 
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Destas reuniões, apresentamos dois pontos consensuais: 
1) As causas dos suicídios são múltiplas e variadas. mas todas 

elas decorrentes das relações desfavoráveis entre a sociedade indígena 
Kaiowá-Guarani e a sociedade nacional. 

2) Medidas governamentais precisam ser efetivadas 
urgentemente para se inverter a tendência crescente dos suicídios entre 
os Kaiowá-Guarani. 

Conclusões 

Nossa visita à Área Indígena de Dourados. para ver de perto o 
drama humano dos suicídios entre os Guarani, principalmente entre os 
Kaiowá-Guarani. foi oportuna e deverá servir de suporte a ações das 
Comissões de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias. representados respectivamente pelos deputados 
Nilmário Miranda e Gilney Viana. 

Da visita, do conhecimento da realidade local. dos relatos ouvidos 
dos familiares de vítimas de suicídios, das lideranças indígenas e 
personalidades e entidades não-indígenas interessadas no assunto, 
chegamos às seguintes conclusões gerais: 

1) Etnocídio dos Kaiowá-Guarani 

Está em curso, de forma acelerada, um processo de etnocídio do 
povo indígena Kaiowá-Guarani. 

O etnocídio do povo Kaiowá-Guarani pode ser caracterizado 
através de duas manifestações. A primeira e principal é a série histórica 
de suicídios, que atingiu um novo patamar a partir de 1990, como 
mostra o quadro a seguir. com informações oficiais da Funai: 

1986 5 casos 
1987 8 casos 
1988 1 caso 
1989 7 casos 
1990 34 casos 
1991 : 23 casos 
1992 22 casos 
1993 26 casos 
1994 24 casos 
1995 (até 10/11/95) 49 casos 
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" A grande maioria das vítimas ,é constituída por jovens. comprometendo 
assim a evolução demográfica futura do povo Kaiowá-Guarani. 

A segunda manifestação é a progressiva e visível 
descaracterização do povo Kaiowá-Guaraní. transformando-o em grupo 
de indivíduos sem nome. mão-de-obra barata. dos quais se tenta retirar 
a memória, a religião e a história. 

2) As causas do etnocídio dos Kaiowá-Guarani 

As causas são múltiplas. mas todas elas formando um todo 
convergente para criar uma situação de cerco, de opressão material, 
cultural e espiritual. que a sociedade nacional lhes impõe - e que é, 
evidentemente. percebido pelos Kaiowá e por todos os Guarani, e 
contra o qual não encontram forças para resistir. nem meios de 
preservar sua identidade. 

3) A responsabilidade do Estado nacional pelo etnocídio dos 
Guarani 

Responsabilizamos o Estado nacional pelo etnocídio dos Kaiowá 
Guarani, e mais especificamente o Governo Federal, pela continuidade 
dos suicídios, aos quais assiste passivamente. 

O Governo Federal não cumpre suas obrigações constitucionais 
de demarcar as terras indígenas, de garantir sua integridade e sua 
desintrusão, e tampouco respeita o direito constitucional à diferença 
étnica dos povos indígenas. 

Até agora. após 49 suicídios ocorridos em 1995. o Governo 
Federai não tomou uma iniciativa importante. significativa, que 
sinalizasse ao povo Kaiowá-Guarani a possibilidade de inversão das 
condições que os levaram à perda da perspectiva de viver e 
transformaram a opção pela morte em parte do seu cotidiano, em parte 
do imaginário de seus jovens. 

O Governo Federal não cumpre tratados e acordos internacionais 
perante a OEA e a ONU, estando, pois, sujeito a denúncia nos fóruns 
internacionais de direitos humanos, o que faremos se não forem 
tomadas medidas governamentais urgentes e eficazes para reverter a 
tendência crescente dos suicídios e reduzi-los à expressão numérica e 
cultural historicamente aceitável, conforme as tradições do povo kaiowá 
Guarani. 

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/951 



9 

·.~i _ .CAM.AR A __ DQ_S_ P E P V_T A.O OS .. 

4) A necessidade de um programa emergencial 

Propomos ao Governo Federal a decretação do estado de 
calamidade pública. abrangendo todas as áreas dos povos Kaiowá e 
Guarani. nos termos do art. 21, inciso XVI 11, da Constituição Federal. 

Defendemos a implantação. em regime de urgência, de um 
Programa Emergencial de Atenção ao Povo Kaiowá-Guarani, 
verticalizado a partir da Funai de Brasília, ouvidas as lideranças dos 
Kaiowá-Guarani, a Funai e as organizações não-governamentais que 
trabalham entre aqueles indígenas. 

O Programa Emergencial de Atenção aos Kaiowá-Guarani deverá 
buscar soluções eficazes para alguns problemas básicos: 

1) Terras. Regularização das terras, desintrusão e ampliação das 
áreas, com a identificação e o reconhecimento oficial de outras áreas 
tradicionalmente ocupadas pelos Kaiowá-Guarani, e que lhes foram 
usurpadas. Se necessário, a título de urgência, se poderá utilizar da 
legislação de desapropriação de terras por interesse social, terras essas 
que seriam acrescentadas às áreas indígenas. 

2) Projeto de auto-sustentação econômica. Ajudar a sobrevivência 
sustentada, através de projetos de curto, médio e longo prazos, com 
incentivos específicos e apoio à produção agrícola nas terras indígenas. 

3) Respeito à integridade cultural dos Kaiowá-Guarani. Algumas 
medidas precisas ser tomadas neste sentido: 

a) reconhecimento pelo governo e pela Funai das lideranças 
Kaiowá e das lideranças Guarani como legítimos interlocutores dos seus 
respectivos povos. É inadmissível que lideranças de outros povos 
possam falar em nome dos Kaiowá e muito menos administrar as suas 
áreas e aldeias, o seu cotidiano, suas terras e plantações. 

b) remanejamento de funcionários da Funai comprometidos com 
práticas e atitudes desrespeitosas aos padrões culturais dos povos e 
dos índios individualmente. 

e) programa cultural específico para a juventude Kaiowá-Guarani, 
visando a recuperação de sua memória, de suas práticas artísticas e 
seus padrões e religiosos. 

4) Programa de assistência emergencial aos jovens em crise. 
Formar uma equipe de professores, lideranças familiares e 
comunitárias, voltada temporariamente (1 ano) para a assistência às 
famílias e principalmente aos Jovens em crise ou situações de conflito. 
Equipe esta formada por pessoas do povo Kaiowá-Guarani, que falam 
sua língua, estudam seus costumes e tenham suporte da escola, do 
Posto da Funai, sob a coordenação do Programa Emergencial de 
Atenção aos Povos Indígenas Kaiowá-Guarani. 
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5) Campanha pela vida dos. Kaiowá~Guarani 

Endossamos a Campanha peta Vida dos Kaiowá-Guarani lançada 
em Campo Grande-MS, com o objetivo de despertar a solidariedade 
nacional e internacional aos povos indígenas Kaiowá-Guarani, e pelo fim 
dos suicídios entre eles. 

Brasília, 16 de novembro de 1995. 

Deputado Nilmário Miranda 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos. 

('' p /") ':"") c-. ;---1----') ~ ç .~ _u. J 
Deputado Gilney Viana 
Membro da Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Minorias. 

GER 3.17.23.004•2 • (JUN/95) 
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Can1panha internacional vai pedirfin1 do etnocídio .dos índios 
DOURAOOS-MS, SEXTA-FEIRA. 10 DE NOVEMBRO DE 1995 

Deputa~os visitam a 
Reserva e vão fazer 
relató1lo para o 

Ministro da Justiça 

O deputado federal Gilney 
Viana (PT-r-.m. membro 
da Comissão do Meio 

Ambiente e das Minorias da Cã 
manfcdcral visuouontemâ tar 
dc a Reserva lndígena de Doura 
dos e defendeu que "se for ne 
ccssúio vamos fazer urn escân 
dalo mundial e um a campanha à 
nível intema·iooal para resolver 
os g1aves problemas que envol 
vem o ,mvo Caiuã-Guarani, en 
tre eles o etnoctdio". Segundo 
ele cm Dourados venfica-se a 
morte f(sk,1 e cultural dos 
fndigcnas. 

Viana estav a acompanhado 
do deputado federal Nilmário 
Mirao<b,(YT- MG)presidenle da 
Comissão de- Direitos Humanos 
da Cãmara e do vereador Laerte 
TetiJa (1'7}, representantes de en 
tidades sindicais e lideranças da 
Reserva, Ni1mário participou 110- 

lcm à noilt: do encerrarnemo da 
Semana de Segurança Pública 

que discutiu a execução sumária 
e o desaparecimento de pessoas 
na região da Grande Dourados. 

Os dois deputados visitaram 
a Reserva Indígena para ver de 
perto a realidade da comunidade 
Caiuã-Guarani, vítima de suicí 
dio que está repercurtindo em 
todo o País, diagnosticar os pro 
blemas e elaborar propostas. Os 
deputados visitaram a Escola 
Tengatui Marangatu cinde o es 
tudante da 3' série, ReginaJdo 

. Vera, leu urna carta pedindo a 
construção de uma escola técni 
ca profissionalizante na aldeia. 
Logo depois, a comitiva passou 
por diversos locais da Reserva, 
entre eles, a casa do índio 
Severino Isnardi, pai do último 
jovem que se suicidou na Aldeia 
Bororo. 

Sakla cumplexa 
"A saída para o problema 

dos Caíuã-Guarani é complexa, 
mas antes de ludo devemos res 
peitar a identidade dos índios e 
possibilitar condições econômi 
cas para a sua sobrevivência, se 
oão não haverá perspectiva de 
sobrevivência e os suicídios ClJO· 

tinuará« acontecendo. O desres 
peito a sua cultura e a falia de 
definição de uma política 
[ndigenista clara. por parte do 
Governo Federal são problemas 
sérios", disse Viana. 

Para o deputado Nilmário 
Miranda "u índio não pode ser 

considerado um ser interior como 
se fosse problema para o Esta 
do". O Brasil, segundo Miranda, 
é um estado pluriétnico e o go 
verno deve respeitar este dado, 
garantindo a identidade dus 
Caiuã-Guaranl, proporcionando 
educação na língua materna, de- 

marração de terras e conJiçúcs 
de saúde, trabalho e pruduçào de 
alimentos. 

Rdalório 
Nilmárioafirmou que vai ela 

borar um relatório sobre a Reser 
va de Dourudos e vai crllr~gar 1111 

pnixirnn dia 21 para q Cnnselh» 
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de Delesa úos Di1 eitos da Pessoa 
. Humanado Ministério da Justiça 
tln qual é membro. 

O prcsiclcnlc da Comissão 
dus Dir ritos Humanos, disse que 
na próxima quana-Ieira vai se 
encontrar com a assessora da Or 
ganização dos Estados America 
nos (OEA), Maria Braga para 
inserir a aldeia de Dourados na 
programação da Comissão 
lutcrarnericana de Direitos Hu 
manos da OEA que pela primei 
ra vez visitará o Brasil ,10 perfo 
dn de 4 a I O de dezembro. 

"A tragédi« dos índios de 
Dourados pode contribuir no sen 
tido de pressionar o Governo Fe 
deral para traçar uma política 
ím.ligi.:nisla que contemple as ne 
cessidudcs lias comunidades 
mdigcnas, nào só do Maio Gros 
so do Sul como de todo o País." 

A Comissão de Direitos Hu 
manos da Câmara dos Deputa 
dos, segundo Nilmário Miranda, 

. alua apenas sobre a opinião pü- · 
blica lendo apenas poder polüico 
de tlscalízaçãu e denúncia para 
garantir .a existência de um esta 
du plur iétcnicu. 
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· ANO XLV W6654 SEXTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 1995 · · DOURADOS-MS 'Preço: A$ 0,60 

Comissão dos Direitos 
~ 

Humallos promete 
. d ,, d' ! aJu a aos m 10~ 

Os depu lados Iederais conhecer de perto os proble- guarani, entre á1t:s o etno 
Gilney Viana (PT-Pl) mem- mas dos índios caiuá- cíc.lio".Scgundl>1ele,emDou 
bro da Comissão das Minorí- guarani. Gilney Viana disse radns, verifica-se a morte fí 
as e Nilmário Miranda (PT- que "se for .necessãno va- sica e cultural dps índios. A 
MG), presidente da Comissão mos fazer uma campanha a campanha será r!1ra sensibili 
dos Direitos Humanos da Cã- nível internacional para re- zar as autoridades internacio- 

1 • maia Federal, visitaram on- solver os graves problemas naiscomafinalidade deresoí- 
tem a Reserva Indígena para que envolvem o povo caluá- ver o problema. j Página 5. 
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se enforcam por "tristeza" 
O casal de mdro rerena Severino 

Terezmna lsnard não unha nenhum 
iouvo em ser srmpauco com os re 
reseruantes dos Direuos Humanos. 
ruem a tarde. Mas foram. A familia 
iavia enterrado pela manhã o segun 
:o filho. mono por enforcamento. 

Abatido. quase sem voz. 
sevenno tC\'C de explicar a jornahs 
as e aos deputados fcdcr.us como os 
ilhas naviam se su,cuiado. Revelou 
~ue há cerca de dois anos. a filha de 
14 anos se enforcou após receeer en 
.icas de uma cunhada. A adolescente 
era casada há pouco tempo. A mãe 
~-=ha que a memna morreu porque 
~dlof'El!I 

~
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estava U1S1C. 
Na terça-feira uluma. mais uma 

tragédia na 1am1ha Isnarc. Reginanío 
lsnard. 18. casaco. filho mais velho 
de Severino. bebeu uernais, depois se 
enforcou embaixo de um pe de 
angico, ha cerca de 200 metros de sua 
casa, um casebre de dois cómodos. 
coberto por sape. O índio Severino 
diz que o filho trabalhava numa usi 
na. No úlumo fim de semana. o ta· 
paz chegou cm casa. mas não encon 
trou a mulher, uma md.ia de 14 anos. 
Mais tarde. o incho achou a esposa. 
dançando num eane, 

O pai disse que o filho parou num 

bar e começou a beber. indo para a 
sua casa. por volta das 16h de terça 
feira. "Meu filho estava muno tns 
rc". d12. dona Tcrezinna. mãe de ou 
tros sete filhos menores. Sevenno 
disse que chegou a remar o cinto e a 
camisa do corpo do rapaz. "Ele esta 
~ a com vontade de surcidar". contou 
o pai. Uma hora depois. Regmaldo 
foi achado pela mãe, agonizando. 
com uma calça amarrada no pesco 
ço O rapaz não precisou ficar pen 
durado na arvore. como a maiona aos 
surcidas índios. Ele se enforcou pres 
sronando o pescoço com as mãos. 

De acordo com as estausucas da 

• 
••r- L ~-- 

0 c,eputaao -~~--M1n1na11. a.oura o tronco cse •rvore onde um lndlo de 17 anot1 l0t acnaáo morto na terça.fera 
.... .,.___, 

Funa1. a maiona dos suicídios ocor 
rem com Jovens de idade iníener a 
'.!O anos. Presume-se que os índios 
procuram a morte por falta de dinhei 
ro e trabalho estável. 

Ministro vem 
a Dourados 
O assunto suicídio não mobi 

lizou somente representações 
como Direttos Humanos e de De 
fesa do Meio Ambiente. No pró 
ximo dia 17, está previsto a vieita 
do Ministro da Jusuça, Nelson 
Jobim. a reserva indígena de Dou 
rados. 

O ministro. a exemplo dos par 
tamentares, também vai conhecer 
a suuacãc das aldeias. Jobim vem 
acompanhado de sete parlamenta 
res. membros da Comissão Direi 
tos Humanos da Câmara dos De 
putados. 

Conforme infonnaçõcs extra 
oficiais, o mmistrO planeJa a,m• 
prar áreas que serão ocupadas por 
lndios. Não foi revelado se as áre 
as são próximas a n:gião da Gran 
de Douradas. 

A vmda do ministre pode for 
talecer o rc:la1óno que será elabo 
rado pelos depurados Nilmàno 
Miranda e Gilnei Viana. Confor 
me Miranda. o Direitos Humanos 
não tem poder para mudar a poli· 
uca destinada aos grupos mdíge 
nas. Pode mostrar erros e eventu 
ais denuncias. No entanto. quem 
pode mudar a suuacão e o presi 
dente da Repúbhca. 
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IARIO DO rovo 
UM JORNAL DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 

FU'ldodo em 15/09/1993 Diretores. Vitoriano Calbonero Coles e Paulo Afonso falcão 
Ano Ili Dourados-MS:-sexta-felro. IO de novembro deT995 _ 
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't ~ . . . ' ~ Os deputados fede,-.;s Gilnet v ••••• (esquent.) • Nilmirio 

Miranda visitam o local on.._ um lndio de 17 anos se matou na 
última terça-feira 

Preço desta Edlçõo RS 0.60 
R'6ffi 

CDDH do Congresso faz 
relatório sobre índios 

da reserva de Dourados 
Os índios da reserva d1: Dou 

rados receberam ontem a v isi 
la dos deputados federa is 
Nilmáno Miranda (MGJ e 
Gilnei Viana {MT), represou 
tantes das comissões dos Direi 
tos Humanos e Defesa do Meio 
Ambiente do Congresso Naci 
onal. Os parlamentares vieram 
a Dourunos ver de peno a suu 
ação dos índios, p, incrpalrncn 
te o alio índice de suicídrus. 
Eles vão elaborar um relaiõno 
e entregar ao presrdenu: da Re- 

pública Fernanun l Icnr ique 
Cardoso. O documcnm pode 
chegar a ONl 1 (< ht;anini~·ão 
das Nações Unidus). 

Nrlmãriu e Gilne: ouvir a111 
declarações de forníli.t~ que li· 
verarn filhos mortos por sui 
cídios , ficar am .i sxusrudus 
com .i ~lluação A vrsiru dos 
deputados loi rt:g1~tr ada 111- 
clusive pd.i CNN, rnaror ór 
gão de imprensa televisiva do 
mundo. 

Página 2 
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Suicídio indígena mobilizou 
Direitos 1-Iumanos de Brasília 

"Aqui (aldeia) tem gente que 
arrenda quatro alqueires por 

11111 período de dois anos e 
recebe apenas R$ 100" 

As conussõcs de Defesa do Meio 
Ambiente e Direitos Humanos do 
Congresso Nacional conheceram de 
peno a suuação dos indros habitan 
tes da Reserva lndígcna de Doura 
dos O alto índice de suicídios nas 
aldeias rnouv ou a , 1s11a dos deputa 
dos fe dcr ai s pe n stas Ni lmarro 
Miranda (MGl e Grlnei 
\ iana l~rn que a p.ut 1r de 
hoje, elaboram um relató 
no indicando a qu.ihdadc 
de vrda dos indros O do 
cumenro S<!1 j entregue ao 
pres id e ru e Fernando 
Hennqoe Cardoso Os par 
lamentares parucipararn 
ainda ontem. de um semr- 

Ducitos Humanos da Câmara' dos 
Deputados ficou impressionado com 
as declarações do lndio tere na 
Severino lsnard, S 1. que teve dois fi 
lhos morto; por enforcamento, um 
deles, de 17 anos, na últuna terça 
feira (ver matéria a parte]. 

Somente em 95, segundo <lados 

nario sobre violêncra. pro- 
movulo pela l':im.11.1 ~l11111c1p.1I de 
Dourados 

Os depurJJ,>) cuuhcccr.un f.rml 
h.1S de lndros que li\ eram parentes 
mortos por suicídio Nrlmátio 
Miran,li presrdcruc da Couussjo de 

d.t F111111 de A111a111b.11 • .t'I i11<l10~ s111- 
csdaram, 17 cm aldeias da reserva de 
Domados, cuja população indígena 
ultrapassa no, e mil O deputado 
Nll111áno acha que os stucidros ocor 
rc111 devido a má qualidade de \ id.i 

PARE: reduzir os acidentes 
Júnlo Chaze B. Araújo 

. \as rodovias federais brasiletras, o saldo chega a ser trágico 
diante J., grande numero .JI! acidentes envols endo nkulos automotores 

Os ,·m vtvulos morrem no prôpnu local dos acsdentes ou são 
levados às pressas para as hospuais a fim de receber atendimento que 
sJo, na , erdade, o, pr1melft1S rocorros e que podem salv ar uma vida. 

\las n,•m sempn! as vidas sdo safr<lS. 
Diante dessa realidade negattva, o Mrmsti!rw dos Transportes 

a,ou ,, /~ IRF · Prog <1ma de Reduç,fo de Acidentes 
, , l. .••.. , r , l' 1 tl r:;· •• "·'" .•••. ,.,,.,..,,.,,,. nc m,,tflt"Jtl11c c-nhh' n nP- 

cios md ios "E I cs vh em confinados, 
cm lugares mdevidos", diz o parla 
mentar O deputado citou indevidos 
referindo-se a perda da identidade 
indlgcna; para ele. a cultura dos ln 
dios está sendo trocada pela dos bran 
cos Os suicídios dos lndios, atingem 
sobretudo, jovens com menos de 20 

anos de idade. 
O deputado federal 

Gilnci Viana. p~idcntc da 
Comissão do Meio Ambi 
ente, órgão que fiscaliza a 
demarcação das áreas indí 
genas, também prepara um 
relatôric para ser entregue 
ao presidente da ~públi 
ca. Fernando Henrique 
Cardoso Viana infonnou 

que o documento não vai chegar ape 
nas no presidente "A ONU precisa 
saba disso". revelou o parlamentar, 
que também Iicou unpressionado com 
o numero de suicídios 

A reserva indígena de Dourados 
e formada por cerca de 3,S mil hec 
tares e e habuada pelos lndios terena, 
guarani e caiuá De acordo com lide 
ranças rndrgcnas da região, cerca de 
11111 hectares da reserva estão sob o 
comando de brancos Os lndios, au 
tonzados pela Funai, arrendam as 
su.rs terras por quantias irnsórias . 
"Aqui tem i;cnte que arrenda quatro 
alqueires (l 6 hectares) por um perí 
odo de dois anos e recebe apenas RS 
IOU,00", diz U/11 líder que não QUIS 
ver o nome publicado nojomaJ Um 
amigo oo líder usado como fonte. dis 
se que ele também é um arrendatá- 

rio A explicação dos índios pelo ar 
rendamento seria a falta de recursos 
para aplicar na terr J 

ESCAI.A 
Os dois parlamentares visuaram 

também o Centro de Educação 
Unificada "Tenguntui Morangalu", 
que srgmfica local de ensino eterno. 
estabelecimento com 600 alunos ma 
triculados do pré-escolar a .t' série, 
Os alunos do Centro, localizado na 
aldeia terena, homenagearam os de 
pulados, cantando canções que Ia- 

Iam sobre a lula dos lndios llm dos 
alunos, o rerena Eliezer Sanches, 11, 
estudante da 2' série, entregou ao 
deputado Nihn.áuoM1rJnda um abai 
xo-assinado, escruo num papel de 
caderno pequeno Os estudantes rei 
\ indicam um projeto de educação bi - 
li ngnc • eles recebem ensi no apenas 
cm português· e mais escolas para a 
aldeia 

Em seguida, os parlamentares 
conheceram o clube de mães, amda 
na aldeia tcrena Lá, os deputados 

viram que a suuação é bem pior que 
o ccnrro de educação Os lndios lu 
tam para colocar cm funcronamento 
um sistema de drstnbuição de égua 
para as aldeias Os lndlos informa 
ram que uma empresa canadense 
doou a carva, i111plan1ada hi cerca de 
um ano e meio Ocorre que a caiu 
c~1ge uma bomba para distribuir .1 
água. Familias indí gcnas, caminham 
por até três quilômetros. atrás de 
água, cm período de seca, que dura 
cerca de cinco meses por ano. 
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LOCALIZAÇÃO DAS TERRAS 
INDÍGENAS NO ESTADO DO 

MATO GROSSO DO SUL 
HCALA Al"IIOICIIIAOA, 1/9.800 000 

4110-IIO' 

Area indígena de Dourados 

visitada pelos Deputados 

Nilmário Miranda e Gilney 

Viana, no dia 09/11/95, onde 

ocorreu o maior número de 

suicídios dos Kaiowa-Guarani. 
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