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Caro Antonio, 

Impressionou-me o grau da loucura que marrou as dl! 
cussOes havidas no Seminário do Inasc sobre avoliaçOes e pcrspect! 
vas da quostnn ir1dígena no Constltuinto. Lnmcntal o posturo adotada 
pelo Cimi , mais especificamente pelo Júlio, ao retirar-se do Semln! 
rio antes de participar das mesas previstas. Surpreendeu-me, sobr! 
tudo, o rato da algumas pessoas atribuirem s declaraçOes minhas o 
motivo dessa ati.tude. Tive que convencer-me do acerto daquelas pe1 

h,h,.,..Mt. • 
soas ao ler o~~ do C!mi, redigido pelo Julio, que rez referê~ 
elas ao Seminário. Como não tivemos, ali, a posslbllldode de discu -· 
tlr o assunto, decidi fazer esse registro escrito. 

A responsabilidade política sobre o ingresso das em 
presas privadas na exploraç~o de minérios nos terra~ lndfgonas é do 
Conselho do Segur8nça Nacional. Nem mesmo a raranapanema, prlnclpal 
interessada, pode disputar esse mérito. Tampouco a emenda do Clml 
cujo sentido foi apropriado e distorcido pelo CSN. Tem raz~o o J~lio 
quando nfirma que outro teria sido o moto, caso a emenda não existi! 
se. Fui mais longe, no próprio Seminário, ao reconhecer a tendência 
privatlsta do plenário da Constituinte que, em qualquer hlp6tese, 
poria obstáculos~ sustentação da nossa proposta de que a exploração 
mineral em terras indígenas fosse exclusiva da União. 

Quando ar1rme1 qüe a emenda do C1mi constituiu- se 
num erro t~tico, pensava estar di~endo o 6bv1o, já que essa era a 
minha avallaç~o anterior ao inicio da coleta de assinaluras,há quase 
ano e maio, Essa era, tamb6m, a posiçtto de todas as organizaç~es qu~ 
participaram da coordoneç~o da campanha "Povos Indígenas na Consti _ 
lulnte", a que se deve a apresentação da emenda da Uni. o Cimt est! 
ve presente ~quela discussão e foi, a tempo, advertido sobre a 1nco~ 
venlência de se oferecer pretexto para que os nossos adversários e~ 
tabelecessem uma contradição política entre os direitos indígenas e 
b interesse nacional. 

Mesmo que nada disso tivesse ocorrido, ry5 falo~ Pº! 
terlores foram brutalmonte oloquentea na conrirmoçno do 6bv1o. So cu 
retorno a ele após a tempestade, revertida a sltuaç~o e no contexto 
de um seminário de avaliação, á porque o episódio encerra Importante 
llçãa, que eu supunha Jó incorporsda pelo C1m1. Mas se ao Clml inc2 
modo a simples menção ao rato num debate entre allados,passo a temer 
dificuldadês adicionais na elaboração das leis ordinárias e comple 



mentaros. 

N~o se trata de discutir e opç~o por táticas "maxj 
msl1stos11, defendida pelo Júlio. Eu, pelo meno s j não tenho preferi!_!! 
tias por opções t~ticas. Penso que o objetivo estratégico, em cada 
circunstância, deve inrormar as opç~es tót1cas. Não vou, também, dl! 
cutir doutrinerlamente o conceito de 11noçno". Acho-o inadequado para 
o caso, o que não desqualifica a legitimidad~ da sua deresa. o l!rro 
t~tico consistiu no desprezo~ capacidade de apropriação e distorção 
do conceito paios nossos adversários que, apesar da sua 
cl~ político, detdm força 1notitucionol objottvn. 

lncompetê!! 

Muito mais grave foi o esvaziamento da CPMI, com o 
acordo feito entre a CNBO e o Estadão, Prevaleceram os interesses 
corporativos da Igreja Cat6lica sobre a necessidade de se clarear a 
verdade. Lamento a oportunidade perdida de se mostrar à opinião p~ 
bl!ca a talsifioação perpetrada pelo Estadão, o onvolvlmento absurdo 
do CSN nessa forja, as relaç~es orgãnicas existentes entre o Estadão 
e a Paranapanema, a política de depreciação do valor do estanho tran_! 
forldo das nossas r eaarvas oo pr Ims í r c mundo polo político exportad_g 
ra daquola empresa, e o signiriosdo de acao da Funa1 favorecendo a 
exploração indiscriminada dos recursos naturais das terras indígenas 
A omlss~o da Igreja deixou sequeleo entre os nossos principafs alfa_ 
dos parlamentares, prejudicou o interesse nacional e permitiu ao CSN 
prosseguir na sua política de criminalizar organizações não governa_ 
mentais. S6 me abstive de comentar esse caso por entender que a$ 
suas llç~es gerariam contradiç~es insuperáveis no contexto do Semlná 
rio. 

Quero deixar clero quo tudo o que eu disce (ou e! 
crevi) é da minha responsabilidade exclusiva. o lnesc limitou-se a 
convidar-me para e abertura do seminário e a reforêncla ao Cedi,dla2 
te do meu nome no programa impresso, rol equivocada. Enquanto pessoa 
física, tendo atuado em todo o processo, sem vacilar diante dos ri~ 
cos pessoais que os momentos mais graves exigiram até para poupar o 
Clml, a Igreja, as organizaç~es de apolo e os direitos indígenas de 
ameaças maiores, me considero credenciado, inclusive junto ao C1m1 , 
para tratar desses assuntos. Lamento se o Clmi não me consJdera como 
tal. 

Antonio, a luta prosseguirá. Da nossa parte, est,.! 
mos procurando termas de ossegurar maior lnstitucional1dade e efic~_ 
eia para os encaminhamentos seguintes. Espero que não nos falte mat~ 
ridade política, pois dela dependerão os avanços possíveis na elabo_ 
ração das leis ordinárias e na ocupação plena dos espaços instltuc1o 



ho1s abortos no Congresso e no~Jinlstério Público bação dos povos 
I 

indígenas na deresa dos se~· di eitos. 

Um abt~co 


