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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ÍNDIO - Regional do PARANÂ 

Em 16 de Março de 1.978, em Curitiba, foi .f'undada a Assocía- 

ção Nacional de Apoio ao Índio - Regional do Paraná (ANA±-PR), tendo 

por finalidades:· 

r - Contribuir para a formação de uma· ncva·consciência-~i!:··· 
ca de respeito às minorias étnicas e sociais: 

II - Apoiar os povos indígenas nas reivindicaçtes pare recu~ 

perar a garantir a inviolabilidade de suas terras, sua posse permanen 
te e o usufruto €Xclusivo das riquez~s naturais e de todas as utili.d.a 

~ des nelas existentes (conforme o art. 198 da Constituição Federal em 

vigor), aptas e suficientes; 

III - Reconhecer, respeitar e apoiar a autonomia cultural e 

o direito à autodeterminação dos povos indÍgenas; 

IV - Apoiar as lutas de sobrevivência do próprio Índio. 

A ANAÍ existe como entidade ci~il, sem fins lucrativos, 

caráter apartidário e de âmbito nacional. A filiação ao seu quadro 

em 
, 
e 

aberta às pessoas fÍsicas, como associadas, e às jurídicas na condição 
' / 

de colaboradoras. Os interessados deverão filiar-se à secç~o de unida 

de federativa ou município correspondente ao seu domicílio. No caso de 

inexistir se~ção nesta unidade ou município, deverão fazê-10 na secção 
. , . 

mais proxima. 

A Diretoria Nacional da ANAÍ tem sede e foro no município de 

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua dos Andradas7 n2 943. 

A ANAÍ - Regiona~ do Paraná tem sede em Curitiba, à Rua Bom 
Jesus, nQ 159, Alto Cabral. Suas re~niões são realizadas neste,local, 

todas as terças-feiras, às 19:30 hs., com livre acesso a todos. 
Frisando-se a necessidade de uma maior consciência da socie 

dade ~acional, no que se reFere à imagem (tão deturpada) que se faz do 

Índio. Fica aqui o apelo àquelas pessoas que acreditam ser· estes povos 

dignos de todo o,nosso respeito a consideração, como seres humanos e 
culturas que são. 

ANAÍ - PR 

R. Bom Jesus~ 159 A1·to Cabral 

80.000 - CURITIBA - PR. 
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MANIFESTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO rnnro no DIA DO f1rnro DE 1978 

A po I i tica indigenista o f'Lc La.L, declaradamente 1 objetiva a 1'integraçãoH do 

silvícola à sociedade nacional (art. lº da Lei 6.001 - Estatuto do Índio). Nota 

se 9 desde logo, q ue se parte do princípio de q_ue o Índio não pertence à "comu - 
nhã.011 nacional9 sere considerar q_ue os ind:igenas já estavam aqui e possuíar.i esta 

terra quando Cabral chegou em 1500. Para os Índios1 22 de abril de 1500 foi o 

começo do fim pa,r3. as sociedades indígenas (11anifesto das Ruínas, 8a. Assembléia 

de Chefes), A :pretens2. 11integração11 perseguida pela :polÍ tica indigenista oficie.l 

e reiterada pe Lo recente projeto do emancipação retirado da algibeira do sr. J:U 

nistro do Interior, não é senão a transformação do Índio em mão-de-obra assala 

riada, que engrossará a maioria marginalizada do povo brasileiro, aumentando o 

número dos 11sem-terrc111 (dez milhões de fam1ias, segundo dados do INCRA). Na épo 

caem que foi promulgada1 a legislação tutelar o foi com o intuito de proteger 

o Índio no contato com a sociedade envolvente. Logo, a emancipação, revogando .é 

~uelas leis, constm:tmi-se em v~rdadeira agressão aos indÍgemas, pois com essa' 

medida demagógica quer o sintema retirar do Índio a pouca ~egurança que ainda 

lhe confere a dita legislação tutelar, no que diz respeito à sua cultura e suas 

terras. Será o golpe do misericórdia para o ínaio brasileiro, desfechado diante 

da indiferença do Órgão pertinente - FillfAI - 0 da passividade da população, que 

talvez ainda não tenha compreendido que o problema do Índio não se restringe a 

ele, pois integ:ra um plano maior, adequado ao modelo desenvolvimentista gerado 

polo sistema capita.lista~ e cu jo af'o r í.ama , em termos d'e :Brasil, tem sido "de í, - 

:x:ar o bolo crescer para depois dividir''. Este "bo Lo " deve crescer às custas do 

povo, a quem se impos o papel d~ produtividade máxima a mínimo custo, e ao qual 

agora se pretende juntar a população :indígena brasileira. Sintoma flagrante de.§_ 

se ~rocesso é o descumprimento da letra do art. 65 do Estatuto do Índio que, em 

1973, estabeleceu o prazo de cinco o.nos para ~ue o Poder Executivo ~ealizasac a 

demarcação das &reas indígenas. Neste Último a.~o do prazo, constata-se quo a 

maioria daquelas áreas não foi ainda dcmarcad~. No dia.do Índio de 1978, a Ass2.. 

ciação Nacional do Apoio ao Índio chama a atenção do povo para o drama indÍgen~ 

pois apenas a opinião pública conscientizada poderá influir para deter o proce.§_ 

20 de oxplora9ão, espoliação e extermínio a que estão sendo submetidos nossos ' 

irmãos Índios. 

Eo 19 de ~bril de 1978. 

lu~AÍ-Ijuí, JU~Af-Pôrto Alegre e .Alu\Í-Pelotas 

----- ----·---------- ---------- 
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" Uma retmião de antropologos e !nd.igenls·tas, realizad?, 
e.p. agosto..,,.de 1978, .,na u;;p (SP)11 da impulso a criaçfio de. CP"'i.s em va 
z-i.as regioas do paj.s,.. O. manifesto tirado da reuniao voltav&:::.l@ .,,. 
contre, o projeto de emancipaçao, e sendo ra.zoavel.me.nt.e divulgado 
no pais~ perm.i.tiu a aglu.tinação de pessoas de dife1·Emtes. p1"ofissões 
e estudn..ntea inte.i~~ssados em .tntlue.nalv..r-tavoravelmcnte'l o destil'w 
das popu.laçoes ;Lndlgenas bz·asileiras º · 

No Rio, a üJ.obillzagão se d~ a partir de sftembro fü.> 
QueJ.~ ano~ apos a realização de um debate entre antro~olog_os. m.t: 
s.ton~·l~s. e_ 1.ndigenista3!iJ.u.e contou com a pa.rticipH.çao dE} 600 P?Jl 
soas- '2.'spl debate D!O°tiva .gt~as pessoas a. ao.nt:"tretlzarem a <".n-.·.tn<f:i.o 
de uma Comissão Pl:Ô-Í!ldioo · 

I) Desde ,.> 1nic1o das .t·eu.YJ..i.Ões r.egulqras ( se.manai~) d.e: 
nuolec qae constitw.u a CPI do Rio, o estlmu.10 a al.gu.mas uratico.::.{ 
J.nfluewiia o camí.nhc poz- ela percorrido$ e vai lhe conf'erlr«; a.Bf;'..Üi,. 
r~rerli t~rr;ot~, fum carater, singular entra as orga.nizuçB'f:S de ap:1.ío 2.cn. 
).1:di.os c~t.> PaJ.S,, 

De inÍ.c.io~ na d1scrn.ssão ;:.~ob.:re nossa oi,,,3a.nJzar;â0 lnt;01: 
',r.:.; nv .. ma dada. conj LU'.rtura pol!tioa. e indlgenista~ ac':.aba!'em.os- p-ri.v,i,S 
:..eg.ian4o ~1.i.:~aÇ,,.~~ JlQP.!1.lâ.l'} ~1:l:~ 4~(',in~.gio .r,oris,i~)-· 
Jill, de todos os ~líitecessadcs nâ' qitest·~,;-"i.ndÍgaJ.la.o ~·-m=, ·-~ ~- ...• - - 

~ 4 • ~1. i d d I" ·n1 . • .. • ~ .1i ~ ••• .mpt.n .• ·,;:.u1,:! a .a a nas . .rann .•... oes 1. ·c.t0..1s c.VJ .1:-1v.:•·J.,:H:>:; 
,: se eon~t.ruil:' um mov.im,32rt.o reai e .~~o fo1•w.3..l11; a r,a.t·t.1:r dê! t:ossas 
:'.!aracto:rlsticu:; ~Js1g1.1.lar1Ss 1 loqa.ís e que v.i'.rià a se ·tt?Tnat1• .uac5 º'-"' 
üal pela u.n1&o ))~WJ'&r.Jq,r dos ntto;t.eos f2xiztentes~ cc.·rrtz,,lbt1J f-=t'ra 

(1 DI f'J. ··i"' - ' ••• W' .. ' _. que a -.Jr.-,, :~ -:<iGS$€! cpçoes 9iua.nto à sua e,r;gnnlzaçao~ ,.~ostG tU.r.;:J:x::: 
aspecto e .inequ!vooa a in~' .. Luenct.a da p.x:•atica deoen~ro1vtde_ psJ.o 
rJ.IMl e po1~ se-tox·e~ prog.1~essl$tas da J:apeJ~ n.01-1 ul.tJ..rnçs "tU?OB-;; de 
.Pf.iV3.J.ogtn.1.· o ti".::,bulh.o de base , onde ~~ dado. .tm-~.®};1,ªg· a <::;.ri~tt"'u,: 
;:ão do s .. :ovi.:J·;;:.1t.<:1s JKjpuJ.2..r·es, ~ que nao n.c>s intere$SS dlsm .. ~t,t.r· 
:~g.uJ.c o inJJ.lO!'~r.i.nte ii3. t~·!.~5.)~~r claro que naquela m.g.me.i:to e dSiJ,_ p·::;,: 
·.J.1..a.r.1t0... ;-?m lms;::m expiJ:i};; :.-nwl.s ·r.w.:rtlcq~r:,.\• ~ os possitie.1s. est!nr.tLç,:J . -~1 ·~ 1:- ... ,:.. ..... .,. ..... ,'t•~-'I.· ·"'f"?,, , •.•. ,, •.•. ~.~'3 ,."" ,··~ ... t~, ... ~ •. ,r,,- ( .. '•-')'"t•-;: ... ,:. e C:r (; .,. l!J,ic.. O ,e :f,d.t'U . ..:, •. :i.Ç; 8,0 ., bJ. 1.:J.C c.W.. s ao ) ·.J.,.Ett,a.v .. 0$ a p.l. ,;1.J:'.,..-;-;, ~~ r •..o.u·~·. -- 
: ~ j .. o ~~ f} 

et,,···,c"J0 .....• -: •. ,,..,\.- ... .11·,::iv-,"'~· c;i ;' .• i!-,Jl-r.··t., ..• :',,,.l"'J.~' . "~-~,,. ..... .-. ..ç, •••..•• -1 ,~.,~--··)_ .. l'""t~, •.•• .. ;..,\•.:. -~· •. H·-.1:--~l.>.,n •• : •• 1.-e» .•• fa ••. OJ...:.:) .LJA~-.~~·iltl?.ilCJ..ii,.-:;,·.: u-c.,, .. --··v· ,r..:..I..··· 
. .., ~1 ., • . • f. -r , ...• nr d R ~ ·1 - r , ... ;ü .. ~kl .... :_ ~-~t~0~:c-: x .. i.~ •• ;. i!C.,Hl.:J~}f j ·~~iJô f!;)ql.,.a .. , •. {LE?_ \~!:'" -~ -·~t .. !i,J)~ C~1.:: :;\.(.'Í...~ ~t\J. _ .. :1 .. t .11:> • 
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Era então neoessàrio aper~eiçoar a práticc que vinha se 
deoenvo1~0ndo0 vincular a do0:a~on ~ didisio de tarofan propostas 
naa reuniÓea semanais àa análiaea o o po~icionamonto poli+.t~o mais 
~oral aobro a conjuntura e o fut,u•o doo índi.oa o da aociodad!o) bra 
sileirso Tal realidade noo auxiliou a evitar a criação de uma- 
"corp~rsc;ào" onde as decisões porventura eotivesso1u centralizadas 
nas mioo dos "ligados" A vida indígena e que & participaç;o do 
in~ereasadoa tivesse sua medida nas decioÕeo daquele~v 

Todavia9 iato não signi~icava relegar o oxp?riôn~ia e 
vivência de indigenistas (antropólogos ou não) a um sogundo planoo 
Taato Õ0 que a Diretoria ~ormal da CPI/RJ sempre ~oi oomposta0 om 
sua maioria~ por antropólogos e outros indigoniotaao O que iat~ 
oignitica~ e ai a importância de tal fato~ que se criava um movi= 

__, , 11 ~ ~?t~ nolitico qsnec3,:f'icoo f_orma_!izad2_ nuEJa ~ooocia2..io_ (! r~t~ .• Jl.~:: 
m2.,c.zatica Rosai2el8 a nosso v~o Asoira0 sampze con~ando com sraJ! 
doo dificuldadoa financeiras para as realizaçoee qu0 ldealLzava~ 
daade o in!cio,a CPI/RJ tornaNroal e tenta ampliar uma proeopt~~, 
prabalho atraves da mobiJ:iz~~ao de aeuo=associadc,,go 

r Quanto a e sca proposta de treibalbo9 seria mel110.i' il!°te~..- 
pretada como uma t~tica que visa os objetivos c~plicit~doo cm nosoc,c 

~~ # ,-0 tae 

ooe estatutoso Por decisão do Aasembleia Gera10 a atua9ao da CPX 
devo se realizar na área urbanao Esta docioão contém alaumaa tn~ 
pl.ico.çoao:). 

Inicialmonten ela podoria aer oxplicada por noo lo~alic 
zarmoa diotantes daa ~reos indígenas~ ondo apenas um ou· ~~~o go~ 
oociado poderia atuar diretamonteo Aind& maio0 vinhs~oo priv~1o~ 
giandoo~doode noss2 aglu~ina9Õoo o trnbalho~do ~ivulgaçÔoo d~ ~op~ 
lorizaçno d~ questno indígena Junt~ o opiniao publicno A~inGl0 po~ 
qud ··, ,ôr- · ·',rs.bolhar" as vioÕes sobra o a ÍndioG íl encoot::-eàe"J ne. árc.s 
~ •r·':,~tH.:i il .r)jam românt Le a e ou outi:-ao qua iaque:r0 taaa or·1Jv~i ":ir': :<:,u,0~1-:..n 

"" ~ ..• ~ ~ a ,,o~a,H:, :i àquo La populaçso? ~s 8Tnndoo presaoes q,,o ocfr,:-·c oo :\D 
(· •• wi uo .1c~projetoo do coloniz.ução ~ eatianulo a certoC' frr-m l;.)o do oi 
~atlei~, oDpoliag;o dos territ&rioo indÍgonaa por agropecuartDeu - s, •.• ~ 
~~~~ nao cao originari~s, como sempre o foram0 da can~ros do pQd?~ 
~acional e intornacional1 oituadoa em ároaa urbaaao? 

Por outro lado~ ioto não significa quo a continua óte~ 
~uoai~ travado em ceioa icdiganistao aobre "ospocifioidadco~ ~ 
~geoarslidados0 da questão ind!gonap não nos orienta cada ve~ m~1~ 
e dar maio~ pêoo à participação dos diversos sctoros e oeg~antoo 
Q~ aociedado brasileira no gucaminhamento dao quo~tõeo ootet~vac; 
daa aueat;os nacionainv o que o fórum privilegiado dos~R jlocusocio 
;,G~o =i'"irê"~-Ü.ibi?DQ~ E quo haJo0 quando os iodioo esou~~~ oada 
~0~ raaio aa ou~a lutaGr procl3mnndo oo oou~ diroitoe~ não ó vital 

•. d i u G~~untlr e oop~10 ~rbano pora que tvmbem se ouça coa vez ma o os 
c:omorcs d~~ op~imidosr.0 fund~montal pera uma aérie de vitÓrioa ~.2,-\ 
1~ticas d~~oao populaçÕ90~ no caminho da conquiot~ d~ ~uao reivi~-· 
di~Dçónc? ~ 

O qno aq,ut qu0remon0 o roc,oa 1. ta~ o momennc da hiotoria 
d,_, CP:.1ii,• "Jm cmo op t amoc po.r· privileainr e explora.t."11 f.!,,..Jl~i:'~..!~ Jl_C?,. 
r.ulo ,3rt,ooo n o que a ;;ão i~à:!sona o Ac;..t'ec3i tamos hojú O que t."'l. opçoo 
â-;-Te,1-·c:c,1,';Rpi:; .• .ca <Clo..;-;i:t".Q d" suas -eor:ooqf!enciao e envolviment~o pCi·=- 
1:i.,i,ico~" r r- que tem con i:ri buido pore qu 1 a CP.t v:h,o em a:.l t~açõoEl l.!, 

'il 

li 

li 

' 

!" 



" li ~-1 
mites0 sejam do grande participação e reali2nçÕes0 ao par de outroe 
0m que até 5e penaou em acabar o movimentoo 

Com maia de SOO associaclos inacritos0 apenas um aÚcleo re 
duzido participa ativamente doa trabalhos da CPX (uns 20)0 onqu~ntÕ 
outros0 por impedimentos0 sontem~so participantes apenas fipancoira 
mentoo Todavia0 isto não impede que sejamos uma das maiores aaaoci"ã 

Ili' '- N ftf,_. 

çoes populares do Rio de Janeiro9 devido a divulgaçao o penetraçao 
popular do mo!imanto~ que nem aempre corresponde à dura realidadedf: 
sua auatentaçao ou mesmo Bobrevivenciao Sa correaponcl0moo quanto a 
realização de debates e palestras0 exibição de filmes o diatribui=- 

'Ul •• u _., clff# 

çao do material do di~uigaçao, nao somos ~elizea na aproximaçao cow ~~ 
os moiosdc comunicação do maosa» como os grandes Jornais0 o ~alllQ~ 
mos no coDtato junto a outra~ entidadoao 

Dependendo 2aoim da contribui9ão e..ruJ.ontân.2,! doa ~eoocia~ 
dos0 de sua wobili2açoo~ a CPI sempre ao preocupou em cootrapo~ um 
conteúdo político a atitudes eoeontaneíatao0 aando razoavelmente bGo 
sucedidno Segundo noasa avaliaçao0 os problemas que nos atinge,u oão 
oo masmoo problemas conjunturais que alcaoça~ os movimentos populaQ 
roso 

. Co1no o ea:f'o~ço até agora desenvolvido le($itimou,..r~ .• vem !s,= 
~!t1mando.,!Jossa et'!ªSrJ'So acreditamos que0 se num prazo brova0 ço~~ 
seguirmos consenso numpp~ojeto político~ voltado para nossa atuagao 
e para ae propostas nacionais que aurgiremp poderemoa vir a supora~ 
ou reduzir algumas :falhas0 e sermos mais ef'icazea politicamo.nte no 
apoio a essas populaç;eoQ 

Por f'imD relntamoo para as outras ontidadeei de ap.oio ao 
Índio0 o quo ~ica de noaso trabalho, de nossa experiôncino Assimo a 
CPX/JR dietribuiu na área do Grand0 Rio maia de 350000 impressoso 
entro revistas0 jornais0 plásticos0 posters e poatais divulgando ~ 
denunciando a oituação indígena no Brasilo Realizou vários atos P1:1 
bl~@oa0 cursos0 seminârioa0 o inúmeros d~batos e paleatraoo Exibiu 
e dobateu filmes indígenas~ participou d~ muitos eventoo com outras ~ ~ o ~ anoociaçoes e divulgou variaa notas de denuncia sobra oituaçoes vi~ 
vjdas peloo fndiosG oom dezen~a de milhares do c6piao~ E marcou prq 
~.üuça em olgum.~ d.obotes na TV O conquistou espaços para divule.nç~c. ·-- 
ão notas de deu~ncia nos mei20 de comunicação de massap alÓm. ao c~ll. 
aesuir uma rozoavel divulgaçao no euterioTo 

Mao il realização moior ê aeo·tir os e:feito:::: da ta::l t2"abc?,,,. 
1; ~º ver, por ~r~mplo0 umn maosa do e_tudantea secundl~ios o ~~!v,1~ 
.J:..:;ári.oo oup6.r.ar a vieão "f'olclÕricau da realidade imtígena;ait~.~:1= 
do oDta no contexto geral de nossa roalidade aocial o p~1Ítico0 ó 
~am~ém senti~ no contato cotidiano 00~1 os diversos sotor~z da opt~ 
íiiâo pÚblica O ums àisponibilidAde o pr..,oiciocamonto or~ tiGc í"aoo à 
situação ~ofrent~da pelos índioo~ 
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OAT A_Jj_j ...J.~ ... (f..€. coo. t•------ - ..... -------..... •.. 

ASSOCIA.CIO NACIONAL DE APOJO AO ÍNDIO - AijAÍ 

A Associação Nacional de Apoio ao Índio nasceu eómo fru 

to da discussão haviQl por o~siãg do seminário "fndio Brasil~i 

ro: um Sobrevivente?", a cont e c í.do em abril/77 em Foi-to Alegre • 

Convencido . ~. " -. , ' ao longo do semLnar10 que e necessaria, alem da in - 

formação, a ação concreta~ UM grupo de pess~as resolveu criar u 

ma entidade que congregasse ger.te interessada em lutar pelo in - 

dio brasileiro e canalizasse Gua atuação de maneira efetiva e e 

fj_c.9:.z. Fundou=ae , então1 a AiJA 1\ É "nacional" porque uma das ce.r. 
f'und . . • , • ,. • ~ d tezas un ament.a í.s que t odo-s tJ.nham apos o semanar ao e a e que 

somente ser La eficaz uma aç.~c, ar-t Lcu.l.ada em todo o prd~s t o ons Lde 

rando a vas~~dio do território e o poder das forças que agem em 

prejuizo das sociedades indigenas. Como objetivos de seu traba - 

lho, a ANA Í tem: 1) Contribuir para uma nova canse iência pÚblica 
' , ) de r-e spe ãt,c as minorias etnicas e sociais; 2 Apoie.r os povos i_n 

digenas nas rc.; -~,rind icaç:Ões r.;:,,:ra r e cuper-ar- e gar-arrt ir a lmriolabj . 
lidade de suae t er-r-as ~ sua p0sse permanente, o usufruto exclusi- 

vo da s riqr:12za~ nat ur-a í.s 0 (\:~ -tGdas as ut ilic.a.des ne Las ~:::,dst.en- 

t es ( conforme o :?.rt e 198 da .-. onst, it:;.üção Federal em v í.gcr l ; :. )R.§, 

con~ecer, respeitar e apoiar sua autonomia cultural e o dire~to 

à a.~!todeter:.ri.nação dos povos i~clig,::~~.s; I1-) Apoiar as lutas de SQ. 

b . ,•. . d , ' rev~,.rer~.r::, . .:... o p:v·op;:-!.o ( À - , C• • 1 • d • t N d d ia~inv ~s~as ~ina 1 aa8S es ao .e acor o 

e . .., v· .••. 1."'l,.. •.• t.:i • ....31_"\, .• QC! ,::.• .•. '"T ..-.:,_"lC" .,,. ;•~ 1 t"\ J di C' -. !\ bl, or.1 ,-,s L,e'- _, ...,:i.~~,...,:L ••. ,.,, .. '·""··,c. ..• s pe-.s -~ _os mesmo.,: ':;'ffi i:.ssem e 

verdade tr-ament.e envol Yidc:3 !~a defesa. do i1:c:io '.!e uma mane ira po 

s it Lva e const.r-ut í.va , Dtcant.e dois anos de pr-at.Lca , a ANAÍ já 
tem c onf'Lr-mada a correção d e st.es objetivos, à. medida em que eles 

se afastam de atitudes coec:c it, ivas s/ ou paternalistas. Os estatQ 

tos da ANAÍ, que estão à disposição de todos os inter~sados, fª 
zem então questão fechada destes objetivos. Entretanto, quanto a 

disposições como, por exemplo, as dos artigos 21,I e 22, são ape 

nas programáticas; e as demais são flexíveis, e devem-se adaptar 

à situação e condições concretas de cada local onde se crie um 
-t• 

; 

?:,J.Cl8 O~ 
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A ANAÍ já conta com riú.cleos em. Por-te A1egre_;'(RS) t onde "é· 'a.tê" maio 
a sede nacional, Ijui (RS), Pelotas (RS), Curitiba (PR) e Brasi - 

lia f:b°F).·-Ent'r·etkriti'o;para qúe:··sejà·realmente·1'nâc·i~na1n e congr~ 

·~ 

. ,: . . i· • -. ' ;- ' ' • . • ( ' - .• ' ,#' ' ' . ., ' • 

gue ·todaá ás f'or-ças pelo 'Lndão , e ne ce s aar Lo que se crãem sempre 

novos" hÚtleós .: Outras'. informações· podem- s~r. obt Ldas junto áo':nÚ- .. 
i. • ~ - ' . ~ , • ' • ' ., 

cleo·mais proximo. 

· .. Juhte·-se à .ANA Í e. contribua para a criação de novos nÚcleo.s'Z 

i 
1 

:: ... ·Inform~ç.:.~es_ ANAÍ-Port.o · Alegre (Regional RS): · 1 

- - J 

rua Gui:hei'me Shell, 243 

ANAÍ~Curitiba: {Regional PR f:' 
rua Bom Je sue , 159 Cabral 

80,.00Ó P• Curitiba PR 

ANA Í-Bras il La (Re f.::-i.onal D F} .: . . 

r\1il t, o n e~ 1--~:-~ ~:1 i t 
SH IN Q I J.S/12 Casa 3 

Brasilia DF 
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ASS0CIAÇ1rO NACIONAL D~ APOIQ AO ÍNDIO 

Nota Oficial 

Lemos no Correio do Povo do dia 20 Último que o indigena brasileiro, 

Daniel M9.tenho Cabixi, foi proibido pelo presidente-em-exerciciô da FUNAI de 

afastar-se do território nacional para participar do CELAM, em Puebla, Ale - 

gcu o presidênte;.em-exerêic:í.o que tomava tai me d Lda para "proteger" o Sr. D~ 

niel Cabixi, da nação Pareci, das influênciàS prdvindas do contato que teria 

com membros da Igreja Católica, já que, como Índio, deve manter-se afastado 

de fatores que possam alterar suas convicções culturais. 

A proibição da FUNA I é simplesmente inconstitucional, pois afronta a 

disposição do § 26 do ar-t , 153 da Constituição Federal; e o ar-gune nto apre - 
, t - sentado a apenas ridiculo. 

Com efeito, ao Índio brasileiro, sistene.ticamente, proíbe-se tudo a- 

'-'quilo que o leve a uma tomada de consciência, no sentido de sua autodetermi 

nação: Não á por acaso que a FUNAI dissolveu assembléias de chefes; que, ao 

mesmo tempo em que facilita o acesso à áreas indigenas de negociantes de ma 

deira, cachaça e prostituição, proíbe a entrada de membros da ANAf e do CIMI; 

não é por descuido que a FUNAI proibe a saida de indios de suas áreas, pois 

teme que o façam para denunciar seus desmandos e omissões, como recentemen 

te aconteceu com a comunidade indigena de Ibirama~ Quanto à pureza cultural 

religiosa a ser preservada, não cust~ lembrar que, até fins de 1977, a FUNAI 

rnant inha convênio com o "Summer- Institute of Linguistics", instituição reli 

.g ío sa de procedência norteamericana ~ Vê-se que o argumento somente vem à to- 
'--' na quando se trata de proibir a participação de um indigena num encontro de 

âmbito continental e importância mundial, onde certamente terá a oportunida 

de de descrever a triste situação das comunidades indigenas brasileiras e d.§. 

nunciar a conivência criminosa da FUNAI e do governo no processo de genoci - 

dio :iniciado em 1500: O governo das "a ber-t ur-as democráticas" não as estende 
~ d. aos an ao s , 

A ASSOCIAÇKO NACIONAL DE·',APOIO AO !NDIO protesta de pÚblico contra ' 

esta arbitrariedade sem funttamento, alertando os responsáveis que, em insis 

tindo nestas medidas, ensejarão providências judiciais como Último recurso ' 

para assegurar ao Sr~ Daniel Cabixi o direito que tem, constitucionalmente ' 

consagrado, de participar do encontro em Puebla: 

Porto Alegre, 22 de janeiro de 1979~ 
7 ..... / ,,~ / 

/ ,l. ,~-: ...> /VI .~f e;?&(,;,,~ 
(-y(lio Oa í.ger , ~ nit'~.6 Nacional 



Assoe IA~ ó-. NACIONAL DE APOIO AO ÍNDIO 

1\' (VTlA OT:' T .•..• T ,'.t L _i~_'-{t._ --·=-~-- 
Os xavante da reserva de Pimentel Barbosa, no munic!pio de Barra do 

Garças (MI'), declararam-se em estado de guerra contra as fazendas UltrA , 
do Gervásio, do Diogo e fazenda Princesa, que estariam ocupando aproximada 

mente 170 mil hectares de terra que os indios consideram seus. 

Estas terras, hoje, não integram os limites da reserva indigena em 

virtude de erro :intencional havido quando foi realizada a delimitação, pe 

la FUNAI, em 1972. Propositalmente, estas terras foram entregues ao domi - 

nio privado,"em frontal desrespeito aos artigos 23, 24 e 25 _da Lei 6.001-; 

....._,, Estatuto do Índio. Segundo estas disposições, consideram-se terras indíge 

nas aquelas ocupadas segundo o consenso histórico da comunidade tribal, e 

a elas se deve estender a proteção da lei, inclusive conforme o artigo 198 

da Constituição Federal. 

Por isso, não é de surpreender se, cansados das promessas oficiais 

nunca cumpridas, os xavante de Pimentel Barbosa tenham resolvido invadir' 

hoje, dia 26, as fazendas mencionadas, substituindo-se ao ausente poder do 

Estado. 

Em situações como esta, a Associ~ção Nacional de Apoio ao fndio de 

clara-se solidária com a nação liderada por Arodi, reconhecendo justo o di 
i........, 

reito dos indios à defesa, mesmo arnada, do seu patrimônio, ao mesmo tempo 

em que lembra que este exercicio de defesa é amim-a1o em lei e fica dupla - 

mente legitinado diante da omissão criminosa do Órgão responsável, FUNAI. 

Porto Alegre, 25 de janeiro de 1979. 

e) ' A' ,/_/ ~ ~ 1 '- ,...., "7 /Vl- ~...... ,e.Je_ 
o Gaiger, da re No ;;J'ional 
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ASSOCIAQXO NACIONAL DE APOIO AO ÍNDIO 

NarA OFICIAL ENDEREÇ[•.DA AO GELAM REUNIDO EM PUEBLA. 

Nos Últimos anos, principalmente depois de Medellin, a Igreja vem tQ 
. . 

mando novos rumos na América Latina, com relação à evangelização dos povos. 
Não é m~is uma evangelização importada da Europa, com toda sua carga de domi 
nação inserida no processo de exploração da terra e de suas riquezas para en 

. , 1 ' ·via- as a metrópole ou aos novos colonizadores, depois da· independência. Pe 

lo contrário, é uma evangelização encarnada no sofrimento destes povos, res 
peitando e valorizando· sua cultura, proporcionando condições· para que se orgg_ 

nizem e lutem por sua libertação. Preocupa-se com o anúncio de Jesus Cristo, 

mas um Crist·o' que veio justairente para denunciar os· opressores e colocar o ' 

homem acima das tradições e preceitos: no Filho do Home~ é s~nhor também do 

,sábado" (Lucas, 6-2/6 ). 
'-' ' ·É uma Igreja que, a p~rtir da história dos povos indigenas,'de seus 

costume à e de· sua lut'a contra o dominador, vive o Evangelho de uma forma que 

os vaioriza, sem destruir suas maneiras de serem. E este povo se organiza e 

luta, até com armas, quando precisa, para conseguir viver dignamente. No ca 

so do Brasil, temos as Assembléias Indigenas, onde os lideres de várias tri- 
, . . bos reunem-se para &girem em ~OüJn.nto e resolverem seus problel'll3.s. Temos a 

expulsão dos colonos de Nonoài, pelos kaingang, porque estes não tinham mais 

espaço para plantar na sua reservar que a FUNAI deveria manter mas que ar - 

rendava para obter lucros. Há os xavante que, cansados da inoperância oficia~ 

~esolveram invadir as fazendas que ocupam terras deles. Os Índios são consci 

entes de que os posseiros sofrem o mesmo tipo de problema., sendo expulsos' 

de suas terras pelos grandes latifundiários. 

E a Igreja apoia a luta indigena, através do C IMI. 

É lutando assim, ao lado dos oprimidos, que a Igreja estará cumpr:in 

do seu papel evangelizador. Cristo também expulsou os que, no Templo, vendiam 

e comnravam, derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que 

vendiam pombas (Marcos, 11, 15-16). "Nada faremos em colaboração com aqueles 

que visam 'atrair', 'pacificar' e 'acalmar' os indios para favorecerem o a 

vanço dos latifundiários e dos exploradores de minérios ou outras riquezas. 

A Ressurreição do Senhor não permite que seus arautos fiquem reduzidos a piQ 

neiros de um sistema desumano, apaziguadores de conflitos a serviço dos po 

derosos, a anestesistas de povos cham~dos primitivos ou selvagens para mo~ti 

/1 
"' 

~~~--~--~~~~~~~ 



feras transplantes cul.t ure í.s ," (Y Juca Pf.r-ama , págs , 20 e 25). 

Esta Igreja comprometida é·a que luta para que seja um dia possivel 

aos indios, como eles próprios disseram em sua "Mensagem do Dia do fndio ' 

de 1977" colocar à nossa disposição valores int;insecos e que identifica 
. . , . mos como mais fieis ao Evangelho. 

A Associação Nacional de Apoio ao índio manifesta a sua certeza de ~ 

que, se em Puebla o episcopado reunido·seguir e avançar as linhas.defini 

das em Medellin, a Ressurreição estará mais prÓxin:a para as comunidades ·' 

tribais. latinoameric.anas •.. 
' r 
·1 
j 
i 

"A paz com Deus é o fundamento Último da paz interior e da paz s~ 

cial ••• Por isso mesmo, onde a paz social não existe, onde há injustiça, 

desiguladades sociais. politicas, econômicas e culturais, rejeita-se o dom 

da paz do Senhor; mais ainda, rejeita-se o prÓprió Senhor" (Mlteus 25:., 31- 

46, citado em Conclusões de Medellin, p~g. 30). 

• 
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DA T A ..... l..!..) .... f.:?._ .. .I ~.!.J ... 
COD. . - •• ...,,._,...,,.•••••a••~-..-~ - --- 

Circular nº 10 

são Paulo1 03 de julho de 1979. 

Prezados Colegas, 

fora~ aprovados recentemente os estatutos da 
""' , ,,. ,.., 

Comissao Pro-Indio de Sao Paulo assim como foi eleita sua pri 

meira diretoria. 
, - 

Gostariamos nesta ocasiao de esclarecer alguns 

pontos b~sicos que norteiam esses estatutos~ Entendemos que 

consti tu imos um grupo de pessoas que, não obstante 'a diversi 

dade de seus projetos se unem em torno de um objetivo comum, o 

de se empenhar na auto-determinação dos povos indÍgenas, traba- 
. . ~ .,., . 

lha~do para proporcionar-lhes as condiçoes necessar1as para tal 

fim .• 

r• 

Nesse sentido,nosso intuito n~o ~ode ~riAr 

movimentos indigenas, nem dirigi-los ao longo da linha por nós 
- -- -- • -----·--- • -· - + - --- --- ------- - • ·- • 

determinada. Seria muito mais garantir-lhes um apoio, e o mais 

eficaz possivel. Ora esseapoio tem duas faces: uma, voltada 

para a sociedade nacional, que visa criar um comprometimento - , da naçao com os problemas indigenas, e implica numa cobrança 

constante ao Estado de suas responsabilidades de tutor; nesta 

tarefa, não estamos evidentemente isolados, e temos d~conjugar , , 
esforços com entidades analogas. Mas ha uma segunda face desse 

,,., , , ~ 
apoio para a qual a Cornissao Pro-Indio de Sao P~ulo parece estar 

particularmente habilitada: ~ a que diz respeito~ assessoria 

especializada aos grupos indigenas e a pessoas que com eles tr~ 

balham (pensamos em enfermeiros, professores, antrop~logos,etc.). ,., ., , 
Este aspecto do trabalho da Comissao Pro-Indio 

ser~ primordialmente realizado atrov~s de subcorniss;es especia- , •..• 
lizadas, assessoradas por um corpo de consultores. Ja estao em 

.... .... , 
diferentes fases de implantaçao as subcomissoes de Saude, Edu- 

caç~o, Juridica ~ de Economia, e um primeiro conjunto de consul- , 
tores, cuja lista vai em anexo, foi nomeado pela Assembleia, , , 
com o criterio de seus membros terem. j~ participado significa- 

tivamente das atividades da Comissão. 



/' 

, 
A assessoria de pessoas especializadas ja 

deu de seus frutos, por exemplo, na elaboração do Projeto 

de Parque Indigena Ya~omami, e estamos prontos a assessorar 

projetos qessa natureza. Est~ al~m disso em estudo a implan 

tação de um Curso que informasse especialistas de outras á~ 
...• . ( 

rease/ou pessoas que vao ·trabalhar com grupos ind1genas. 
,.., , , , . , 

A Comissao Pro-Indio tera. como proJetos pr~ 

.p r-Io.s ap anag __ os de levantamento e pesquisa. Pr o j e t o s de ou- 
tra natureza não serão .. ~rojeto;---d·;-co;issã~ - e-nqu'a'ntõ' t'al, -8~ ·. 

bora poss~rn ser assessorados e apoiados por ela: isto porque 

ao serem implantados, esses projetos ficarm inseridos na dini 
,... .,., 

mica de outras instituiçoes, nao podendo ficar subordinados 

à Comissão Pr6-Índio de São Paulo. Com isto fica claro que - .... ' 
nao pretende esta Comissao substituir-se a FUNAI: pretend~ 

, Í.sso sim, .chamá-la a· suas rssponsabilidádes. Para· resgua_E 
•... ; 

dar essa independencia, nao celebrara a CPI-SP como um todo, 
A , - , 

convenio com o orgao tutelar, mas far-lhe-a propostas s pu- 

blicamente deverá lhe pedir contas. 

Esperamos poder contar com seu apoi~ assim 
' ~ , como estamos a sua disposiçao no que pudermos ser uteis • 

. - ~·-- -=- - - --- -.~---- -.- -- -- ------- 
Atenciosamente 

Maria Manuela Carneiro da Cunha 
.... , , 

Presidente da Comissao Pro-Indio 

Em anexo: Corpo de Consultores da 

Comissão Pró-fndio/SP 
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Corpo de Consultores da Comissão PrÓ-Índio/são Paulo 

Alcides Jorge Costa -jurista , 
Car~em Junqueira -antropologa 
Dalmo Dallari -jurista - , . Joao Paulo Botelho -medico 
José de Souza Martins -sociÓlogo 
José Massaro Hirata -dentista 
José Gregori -jurista 
Tüx -e-;·· Vfdal -an··fropÓHiga· , 
Renate B. Viertler -antropologa 
Roberto Baruzzi -médico 

---'---, --·---- --~~---~------·, ... -.--·.--:1 
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C so 1 - P. 1. B. 
DATA jl;, __ _/r:l _ _/ fé. 
COD. -;. ,, 

Aos ÍndiosJ ao povo e ao governo brasileiro$ 

(Garantias mínimas para a sobrevivencia das comunidades indigenas.) 

O ano de 1978 foi marcado pelo protesto co~ 

tra o projeto de emancipação indígena do 1linistério do In 

terior. Permitiu que a Nação percebesse o consenso que a 
unia na defesa dos remanescentes da população indígena do 
Brasil. Permitiu também, já que a soma dos protestos pesou 

nas decisões oficiais, que se pudesse colocar a possibili 
dade de alternativas para UlDB. política indigenista. Até ago 
ra ·e ao longo da história esta foi submetida a interesses 
apregoadamente superiores nwna corrida ao desenvolvimento, 
ignorando os atentados que comete ao meio ambiente e despre 
zando direitos hurnanos fundamentais. Os Índios, suas formas 
de organização são assim tratados como entraves ao progresso. 

Invertendo-se a perspectiva, dando prioridade 
aos direitos humanos poder-se-á traça~ uma política indige 
nista mais digna e ms.is just~. Diversas er-tidades de apoio 
ao Índio - Comissões.Pró~Indio de São Paulo, Rio de Janei 
rot Maranhão, Brasília, Anaí do Paraná, ·Grupo de Estudos 
sobre a Questão Indígena de Minas Gerais e a Comissão de Wds 
são entre os tndios da.Igreja Evangélica de Confissão Luterana 
rio Brasil-, reunidas recentemente em São Paulo,acharam seu 
deler apontar a s linhas gerais e as conâ..ições mínimas de uma 
tal_ política. 

t direito essencial dos Ínüios lutar por uma 
existência digna por eles mesmos determinadaº Todo grupo hu 
mano tem o direito de criar e recriar através das gerações 
sua própria cultura e formas de vida; tem o direito de esco 
lher os caminhos que achar mais conve~ientes para sua per - 
petuação como grupo. 

Cabe à FUNAI, como órgão àe tutela, propiciar 
as condições de auto-aeterminação das comunidades indígenas. 
Esta supõe garantias mínima~ de sobrevivência física e cul 
tural, e de autonomia na organização social e política dos 
grupos indígenas. 

A sobrevivência desses g~pos depende em pri 
meira instância do acesso à terraº Esgo~ado o prazo legal que 
estipulava para dezembro de 1978 o término da demarcação das 
terre.s indígenas, 40% delas ainda não estavam demarcadasº Ca 
be definir novo e rigoroso prazo. O~be também e sobretudo rea 
valiar os critérios dessas demarcações: é requisito funda~e~- 

i 
1 

1 
1 
1 

1 
! 
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.2. 

tal que os Índios sejam ouvidos, respeitando seu modo esp~ 
cífico de ocupação do territórioº 

Grupos isolados ou em contato intermitente 
deven ser protegidos em reservas ou parques de território 
contínuo e suficientemente extBnso para que mantenham sua 
organização sócio-econômica; por outro lado respeitem-se 
os direitos históricos sobre terras de grupos com contato 
mais antigoo 

Esquemas médicos preventivos e uma assistên 
cia eficiente na área de saúde constituem dever imperativo 
do órgão de tutela. 

Com esses requisitos mínimos poder-se-á pe~ 
sarna autodeterminação dos grupos indígenas. Para tanto 
o Estado deve assegurar o direito à livre associação, expres 
são e locomoção, não mais coibindo assembléias e reuniões 
inte=-tribais. A FUNAI deve prover Ullla. assistência educa 
cional que forneça aos Índios informações e condições de 

compreender os processos sociais e econômicos em que se en 
contram.envolvidosº Deve também, longe de atuar como uma em 
presa construída sobre os recursos naturais e a mão-de-obra 
indígenas, ou implantando projetos elaborados em gabinetes, 
fortalecer iniciativas que partam dos próprios grupos e os 
beneficiem. O destino das populações indígenas esta liga.do 
aos rumos da sociedade brasileira como u.m todo e em particu 
lar à forma de penetração do capitalismo no ~ampo. Toda a 
Nação deve estar assim comp.nmetida com os direitos dos ín 
dios, numa atitude de vigilância e fiscalização da tutela 
que o Estado, pela Constituição, deve levar a bom cabo. 

Para tanto é preciso que se tenha acesso às 
informações e decisões referentes'aos Índios, encerrando as 
sim uma política de segr~do que já acobertou arbitrariedades, 
injustiças e crimes contra os ÍndiosQ 

t necessário o apoio de todos à luta dos ín 
dios~ no Brasil pela conquista de seus direitos humanos. As 

entidades de apoio ao Índio estão abertas a todos aqueles 
que quiserem participar desta luta, e só existem com esta 
participação. 

1 
! 
! 

São Paulo, 19 de abril de 1979. 

COMISSÃO PRÓ-INDIO DE SlO PAULO 

Caixa Postal 8105 
são Paulo S.P. 
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' r O Grupo Kukuro de Apoio a Causa End.Lg ena , sentindo a. ne-cessid~ 
de estabelecer um maior contacto éom os grupos afins, resolve informar ,. 
suas atividades desenvolvidas a partir da Semana do Indio. 

A - O grupo se expandiu em consequencia da positiva repercussao d~ 
' .. , 

corrida face as atividades realizadas durante a Semana do Indio. Em vi~ 
ta disso, e em face da. urgente necessidade do desenvolvimento de ações 
concretas, resolvemos reavaliar os objetivos que haviam sido traçados i 
nicialmente. ·\ · 

A - ' Sentimos a carencia de formaçao no que diz respeito a causa 
r> que nos propomos a · defender e, a partir dai, procuramos realizá.r estudos ,. , 

sistematicos que nos fornecessem o embasamento necessario para o desen- 
volvimento de trabalho. Nesse sentido, temos realizado cursos e pales- , 
tras ministrados por pessoas conhecedoras e envolvidas com a problemat,! 

, - ca indígena. ·No ·momento, ternos nos concentrado basicamente na aqud a.í.ç ao 
#V ,,..,,. ' ~ , 

de inforrnaçoes e de documentaçao, que aliadas a nessa formaçao teorica 
'· ., , 

sobre o assunto, se constituem em elementos indispensaveis para a reali 
zaçao do nosso trabalho. , 

Acham~s tambem muito importante o contacto direto de membros ,. ,. 
do grupo com areas de trabalho pratico. Tivemos oportunidade de visitar 

, "" , 
Roraima, que reune uma elevada concentraçao indigena,e onde os trabalhos 
pastorais desenvolvem-se promissoramente, ficando prevista a possibili- 

' r- dade de um trabalho aliadc aquela prelazia. Essa visita nos propiciou, 
ainda, a aquisição de vasto'material informativo, como também deixou pa - , - 
tente que o problema da terra,nesta a.rea,rnerece especial atençao de to- ,. 
dos os grupos que trabalham em defesa da causa indigena, em virtude da 
acelerada invasão que vem se registrando, principalmente na região dos 

' macuxi. Outro problema que nos preocupa refere-se a ameaça que pesa so- 
bre a Serra do Surucucu, área dos Índios Yanomami, 'e sobre isso envia 
mos, em anexo, o discurso do Deputado Federal Julio Martins, e a nossa ...• 
carta resposta, pedindo a todos os grupos afins uma tomada de posiçao , ,.,.. , ' .,.,,. 
critica e a divulgaçao mais ampla possivel quanto a questao.Ressaltamos , , 
que, em Roraima, ate agora,nenhuma terra foi demarcada. 

Estruturamos nosso programa de ação visando,inicialmente, des- 
,,,,,. , , .,. 

pertar a populaçao local para a problernatica indígena, a.traves de publi 
""'* ,_ I .ti' 

caçoes diversas, realizaçao de seminarios, atos publicas, atividades 
culturais e palestras nas escolas. Dentro de nossas atividades procura- 
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- mos enfocar o ano de 1979 como o ano da luta pela demarcaçao das terras 
' , ... 

indigenas na Amazonia. 
Temos tentado• 

, . 
sempre que possivel, trabalhar em conJunto com , 

outras entidades e nesse sentido .participamos,juntamente com o Nuclee de 
Preservação do Meio Ambiente (NUPREMA) e:corn a Associação Amazonense de 
Proteção Ambie~tal (AMAPAM), da Semana db Meio Ambiente, que dedicou um 

' - , dia a discussao sobre cultura indigenaj enfatizando , 
sa dó indio com o meio ambiente. 

Conscientes de que~- quadró 

a relação harmonio- 

., 
politico atual busca defini~ dire~ 
.,.... 4 , 

trizes de desenvolvimento para a regiao amazonica; lembramos que e pre- 
. , 

cise estar alerta e atuante poz-que se por um lado, essa peli_tica pode ~ - , ., 
gravar ainda mais a situaçao de indio, por outro, pode tambem forçar a ,... , . , , , 
definiçao de urna politica . .indigenista que, sabemos, so sera valida na 
medida em que soubermos aproveitar esse momento. ~ 

\. -- ··- ·- -------- --· - --- - --· _...._ ---~- - . -------- 



-carta· envindi~ ao JJeput(l.dO Julio 1v,artins-J:!.rena Roraimu- 

sr. _Qeput:_ido, tendo torJJado conhecim~nto de seu pronunciamento, pro 
f~r~4o .. na Qamara Federal, em fins de maio ,ultimo a respeito da exp~ora-T 
ç~b de miijêrios na Serra das Surucucus, nos do GRUPO KUKURO de,Apoio Na· 
eausa Indigena, sentimo-nos no dever de nos posicionar frent~ a questaot 
visto que de forma alguma concordamos com os argumentos .e. ideias ali ex- 
postos. ,. 1· 

QuantQ ao~ argumentos sobre a pobreza e miseria vigentes · em 
nosso pais, nao ha contra argumento, pois com elas convivem toios os br~ 
sileiros, de norte a sul. No entanto, Sr. Deputado, o,Sr, propo~ pa~a R.Q 
raima um tipo de Dense9volvimep..to, que a seu_ver, sera a "soluçao magica11 

que acabaria com a miseria ~ _pobr-epa· da Régia.o. Lembramos ,no enta.r;.to, 1 

que em alguns Estados considerados "de aenvo L vidos 11 a pobreza e mi seria ' 
continuam·existindo e alastrando-se, o que IJ.OS leva a certeza de que es 
te tipo de "De aenvo.L vimento 11 or-a p:iiop6sto, e o. mesmo que tem sido Lnçeri 
ti vado vizando interesse~,imedlatistas e peneficiando grupos minoritari 
os que em geral sao âlienigenae. 

. ... ,. 
Acreditamos que Desenvotvimento nao e apenas o crescimento do 

PNB(ProdutQ Nacional Bru-iuo.), mas -sim um,..processo que "Q.usque a melhoria ' 
das condiçues de vida de toda a po~ulaçao. O sr, propoe, de forma bastan 
te simplista, que.basta nao criar oostaculo ao trabalho io homem em b'li~= 
ca de riquezas para se conseguir o progresso de uma Regiao. Alegando ~ue 
Raraima tem sido,,.bloqueada no seu11Desenvolvimento11, pela presença incom,2 
da dos Povos Indigenas. ,. 

_ Na verdade, as comy.nidades Tnim{:tia de Rorsà,ima tem sido um obsta 
culo nao ao bem estar do nivel de viela da popul.5l.çao Raraimens~, mas sim 
uma pedra no caminho de grandes empresas, que temm em vista, unica e ex 
clusivamente,o lucro. - . , . 

Queremos lembrar que sao.eles os.legitimas donos da terra, terra 
esta que lhes tem sido espoliadas continuamente sem que a eles tenha si 
do reverttdo,qualquar beneficio. O Sr. desconhece os valores bisi~os das 
cultur~s Indígenas. A. Terra para eles tem valor·relativo a vida, e insu 
bstituivel tanto do ponto de vista material quant:o d~ mitologia. Ela in 
tegra-se como fator .fundamental no universo culrual Indigenaº 

O sr. nio ignora os resultados d~sastrosos que advem da viq.lação 
da cultura Inidigena, Lnc Iue.í.ve'l pe.Lo e sbu.Lã o de suas terras, como e o e~ 
so dos Macuxi g.estribaliza.dos que se localizam n8. periferia de Boa Vista, 
dos quais tambem o Sr. recebeu 11votos11, e aos quais prometeu ajudar ••• 

- Q~anto ao paternalismo e~agerado e endeusamanto des~abido em re- 
laçao ai Indio, temos a. _di~er-lhe'que se isso fosse fato, nao estariaroos 
p~esenci9ndo hoje a situaçao calamitosª em que enco~tram as diversas Na 
çoes Indigenas, umas em vias de extinçao e outras ja e~tint9s. Os Indios, 
que nos caso de Rarima constituem a maioria da populaçao, so se tornam' 
injustiçados e perseguidos quan~o empresas, fazendas e garimpas invadem ' 
suas terras, expThlsªndo-os das area.s que ocupavam imemorialmente, provo 
cando a desintegraçao tribal. 

Condenamos a atitude etnocentrista assumida neste seu pronuncia 
mento, principalmente quando afirma que o~fndio deve ser integrado a 1 

nossa sociedade, para desfrutar dos bene~icios do n0>sso 11progresso11• Ca 
be-nos agora perguntar que tipo de ben~ficio poderia a QOsaa sociedade T 
oferec~r-lhes quando sabemos que ela nao oferece condiçoes dignas de so 
bre~ivencia nem ~esmo aos ditos civilizados, visto que a maioria da PºPB 
laça.o branca esta marginalizada do uso fruto deste i1progresso 11• 

v: 
Incorporar o Iniio, neste momento, a nossa sociedade seria ape 

nas transforma-lo em;mao de obra barata e aumentar o contingente dos so 
cialmente marginalizados. 



-~~ , ~ , 
o sr. afirma . tambem _que a .. e~p1Draç.ao--d0 ... -min.~ri.ct---Ila S.eratad.as .SU.::? 

rucucus ofereceria empr~o "pro1isorio 11, para ma.is · àe mil familias, no 
e.I).tante., Sr. Deputado so nesta area Vi vem 3. 800 fndios Yanomamí., orig.i;2 
ria.bá' ainda integrade culturalment~, portanto abrir es~e garimpo em b~!?,.. 
ca indiscriminada de riquezas, sera o mesmo que- condena-los ~o extermí 
nio.À~º mesm0 te~pe questionamo~ a dubiedade de vossa aiegaçao, quando' 
pr-ever-r que o proprio Indio sera_beneficiado ".neste empreendimento p~o - 
gressista, e assegura que eles nao sabem e nao podem explorar o mimerio 
conforme previsto no Estatuto do Indio, assim diz o Sr. Ora de que 'ma 
neira seriam eles beneficiados? Provavelment·e da m~sma maneira que e s 
Macuxi e Wa:::i;;iixana, espulsos da terra para instala.çoes de,grandes fazen 
das agopecuarias que de maneira alguma ltes trouxe beneficio, mas sim 1 

a terrível e triste realidade a qual estao relegados estes p0vos. 
, _concluindo Sr. Deputado lembramos que o artigo 198 da nossa Con~ 
tituiçao deve ser cumpFido e a lei 6.001 de 19/12/1973, Ressaltandô~ ' 
o Capit~o II- art.25 110reconhecirnento do direito dos Indios e grupos' 
t~ibais a pos~e das terras por eles,habitadas, nos t~rmos do artigo 198 ,...., 
da Coan+z tu í.ç ao ' Federal, independera de sua demarcaçao •••• 11, Capi t_ulo 
'IV- art.44 e 45, · , 

E para finalizar, f~zemos nossas a.s palavras de Jose A.Lut~enbe!: .... 
ger- Fim do Euturo?-," Estamos ainda em condiç@es de concede~ ao Indio' 
sua sobrevivenç;:na fisi9a e cultural. Se continuarem ~s tendencias atuais 
isto se to:i;nara impossivel dentro g.e poucos 81).0So nevemos. agir. •. Se avabar 
mo$ com o Indio entrare~os n~ Historia como barbaras conscientea. Ao co~ 
trario do que aconteceu em se~ulos passados, temos hoje obrigaçao desa 
ber o que estamos fazendo. NAO TEMOS DIREITO DE ACABAR COM .O·. INTIIOI" 

' \1 , Grupo KUKURO de Apoio a Casa Indigena. 

CP. 973 - 69.000- Manaus. AM 
.,. 

···--Manaus, IDBi de julho de 1979. 
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( DiFCvrr-0' d.9 dopvb=do JULIO ,,wt1-mi• ~µn. - Ror:r:1.imn ) 

SR. Pr0pid0nte, Si'F. DepvtndoP. 

Por rnmP' q'.,c'" rofr~ o n,')Pf!'O ,;,ff'l.ni i;:,rno e por moncr- cr1.:ie PE> m,ei:rfl. 
E:.>V:i.:tnr o fA"!:o, do tnnt.:i.r mA,nBi.rP-P diF·fnrçndn.p por 0,;if0rni rrno· cH .. fllét.icoP", 
n v0rdnc'J0 ~ q,}'=' o :SrriF.':i 1 6· »m pl=l.:f.f' pobr-o e, ~i..ndn. lrmge d0 rot.i.n gi.r r-rr, 
condiçÔC1r n0c<"rr~ririp f'I? d0p0nvolvi.111Emt.o :i.nclw:if:rin.1 e ~ ri q,}ezr.>. 

S-e C> cer·t.0 Sr. PrE>i;,i.dente, q,Js em n.lg1}11i;'\.r r0gi..Õer- do pn:tp, r_!! 
giPt.rfl-,E' ,,m~ Ql(Wfl.d~ rend"' · pE>ro;,.p:i tA (\ n pop'.•lnQ';,.I) g()Zfl de \''l'l -prrdrÃo, 
de vi.d!'-, cornp~r~v0l no d0P U. E. A. e c'Ji,1 E,}I'Qp~9 n-;o ê men oro cer+o, qvet 
~ .Arnn.z?.mi.ri 0 o Noraer.·tE'I f\ pobre-a= o 1ni "'~ri n. r.imi,.,;,clE\ ~grr,vndn. pe l,« enoben 
·te- 0•1 peln r0cr1, p.f:ingem n1'.vei.r rnna.nbrr,r· q,;ie- nos' nproxirn~rn d.rlr-' nAÇÕ~I:' 7. 
mni.F m:i rer~ndtip do Pl.nn0·tn.. S~Q ,,,_P chnmF\aA.r di.ppn:dõtidElr:> int.er-r(:'g:ion"..:. 
:i.r.. A. t1,firrn~Ão de Lincoln do q•;,e ,;irnl'\ nAÇno nPio po de robrE>vi ve» met~ae/ 
livre,, rnet:Ade er>crl'\-VA ·tflrn Pi do •;imn verdn.d0 trflgicn pAr~ o BrAd.l. MElb~ 
dE' r-í co, me t.nd0 ff'IT\i.nl:.o, met:ndfl merg'l)lhtidf\ n o Ol)nr1,1rni.rrno o BrAr-i 1 FlP .;.. 
F:i.rl::e ~0 merc0ntl.ri..r, <'l-cn.r-0 ao mil~re e,oont>r11i.co e =o rni.ln.gre- de p,_,i:ip e>P 
pe,rnnçnr do ,.,m di ~ romper t'- bn;r-re:i rn. do ·t:ercE>i ro mi;,ndo. 

Er'to~) corrvenoã.do , Sr. Prerident;e, q1.HJ n pobrez~, pr-i nci.pr1.lrne,B 
t,(' om rt;i;.\ f Qrm/!\, f1g'1.1dr> - i:i· mi.n~ri-" - FP'l\prfl f Oi O gr.nncle mr-L onde E'E> rFt- 
êJi.CA.'11 a; retnrnent:e 'toaor or 0•}"t.r0.r rnro.lc?F, q,)E' ~fl1.ge>rn or ::i.gEmt:er e, OF' P2 
v,,~, com o rE',;, t.r:i.rt:e c0rt:e.jo dE? rni.r(>rinp f :tri.c::ir- e m9r1.'\i.P, dePde> A. 'll" 
ir r~rn0t:~ :i.dn:de. N::> mi.r~ri :1 c~n~r.ti.õf'. oo Le t i vr1, generAl:i.n,aro? no pn,;ipE'I - 
ri rrno cr"õni CQ, rnn.l!gn0, f :> f:.n,l rE? enr= i. Z-FlJil, t.';io Uf.l t.,} rnlmE'ri te como aertor 
oogwne Lor v0110nor0r no pn,n, E'rr0p o=noros cwe c0rr/Jm90rn. r;i r.>rgn.ni.rmo r,2 
o-í 1'1-1 nf;~ f', r,1E'd~.1l.n.: nn:ci.l f1'b0 t,i.rrno, O cri.me, A d?ençn, n f Q'T\P ~ é!E"f"QrdtNDj 

. n pr0,-t-~:t,1J-i <:;P.O-.· - .·- .. 
E r·nb1.do q1;,0 ern nonbvm 01.i tro pe,r-toao dn Hi r.·tôr:i.n "' 't,,}rnnni d::\dEI 

f oã. o~pn.z a0 t1c,;,m1;,lt1.r r.nnto· podf'r 0 ri q,.i0z~, oomo nf'. i dnde modem.A. e> de 
moõr., <:>rpC"ci nlf ner+e r('o•Jl(). lf<:>rn por :i.ppo, ·t:oônvi.rt, A pr.>brl?ZA. dPFA.pEtre- 
00,J. Mn:i.r virfVC'l e gri.t.nuf::C' O"')e m,1101>9 eln Elr-tA prE>r0nt:0 em r.od:1r ::tf'· / 

l~t.i t1.1dE>r, corno orPgr>. VPrgon'borP €1 inc•:irt'lv8l nl'I. fnci? exc0rf1'ivnrnE1ntC1 mn 
a1;,il.r-él:"1 dP- n0rwrt rn0a0rnF>. r 0010dnd0 de oorinvmo, 

Logo, o deVE'lr n..,rn0ro 1)11) c'Jryr ("r·tna; J"' t:nf' E' dor ri0rn.E>nP de, Gover 
no (', cr:i.::t.r c011d:iç0er AO C'q•.,~a nr »o enrre-a1;i0ci men t:o do Pn:t.r. 9 ,Jni oo c.nmi. - 
nbo q11e, l,evri 11. b0n or:igPrn r-r:>ci =L o pol:f. ti.0"'9 'h co L t.1.1rn e "' bi.gidez. P:r:g 
d•rni.r riq1Jez"' <' orden?.r n. F•:-*'. cli r'tri.b1.1i.qi-0, dE> modo a•.,e todo o oo rpo r,2 
ci a.l reo€'bn, em dOf'E'P cornpAt'f.V~i-P com r,1.p i:i,Jri.r, nE"OE:'r,id:id.E>P., ~ oxigan111.· - 
r:;7'o r:'nh, t.nr, <.h~VE' n?r n r·0nb~. o progr:\IIl.n.~ n rni f;C~ ·prim='r:i.A de t.odQP / 
or GovPrnor.. · 

M"r corno pod0 0 Ert.ndo critir er~Ar oondíç~0~ ideAir, re tryao 
à0p4?nde, em ,n t.:i.tnf'- "'-n"li r·e-, cfo f;rnb::,11•0 cfo 'bornern, _jtl qi.,E' rem ele n"ª"'· / 
r·0 proà•.,z, d<" 1".c0rd0 00m n ª'-'I'A Le í. q,_,E' o pr6pri.o DE>'}r w?r- i.r:1pt>P ? 

No cr-r-o do Br~ril, pn:fr imenro rlE:' V'Firt.or pl)rçÕE'r.: dE? tE1rr:if:ô 
r:io, vi.rg0rn, dot.r.õo d0 r.pnf:r\r ria1H"Z~r nnt.1.,rf'ir- ni.ndn :i.nN"plorr10Ar,,t "· / 
CT'} 0f't';:o, em CC'rt0r ~rp~c t:or, ~ à nr rrtl'li f' >'l rnplE1r-: r,l"r f;:, UM cri 1".r-·-ob-r-t:fi...: .. 
co Lor !'-O l::rnb:>,lro do hl)rn<'rn. Pro'\f'J'1 di.r::r•o ~ criJe- or rnniorer d.A noPrA ri:ip·t.6 
r:i::i. n"ti.o rio or grnncJE>r r-of 0rr11.n.d0rc>r or gr1'lncl0r conq1.1irr.n.õ.orE>r rnnp or' 7 
FimplPrmPnf;e r.i.r~r~ do o~rninho or ernpnrnço~ com or. pr000nceitoP9 op t~. 
l:n;ir, f\ t:ibi(":x:n, 1-" v0rq'.1i.r(:'> E> n 0rh1p:idE'Z h?ll:linrn Of' rnov:irn0nt:or do povo-; 
ns b'.'f:-cn. cJ0 r01,1r df'rt.i nor-, 

Ep·t:{\ port.n.nto, n~r rn,;or dt')r 'b0tnE"n~ do GoV'E'rno promov€'r. t'.>'., re 
't.Ardr1r o progrE>rro dE> povo E' a . .n NnçP.o.t nt1 rned.i a~ em cr,;,e em'l:inrflçi:nn O':' fi:1 
oili't;::im o trA'b;:ilr,o dE> !:odor n~ prod.•JÇAO dn riq•JE>Zl'l-, v:irt:o O''Jfl er·tr, n,i; 
p.npr~ ao len-_1::o ~ot'rn,;,lo do e fr,;, t:oF do tr!'lbnll:to,; 

Sr. Pre-r.i.dE"n·t.e, neoe>f',11\ri A E"f"f'I" di.greFl:"'ruJ, CPJe h•Qvxe '1. b~ili:i. 
E',Ppeot.or- drt renl:id,id.fl P 01:mi:-·ider~ç'i5er de ,.,n-i verPnl npli.~Ão nA. econo .:. 
mi~ e- n~ pol:r. t:i Of\ 0ntE>ndi ô"r. como nr-t:e e oi~nci..~. de bem _cona,,,v.'ir or- po 
vo •. , Cf)'l\ f\ fi.n"l i d.r-0(" de, projetnr \irn. pO'.•CO d.E' l'.•Z El rilg,Jrnnr pi:t~éJl!'l.f' / 



2. 

"E .nn·i.rn conc l.o í. () velri0 rni.rr-i.Qni.'lrio:11 Se:j:-111v)r- renli.pf:;\, e por-i t.ivor. 
Or- End i 0r w0 rrio nem :-111,ior d0 cê(,1 nem rE'roi r d:-i roi r.0l0gi.::i.. s;,,. gente 
como r.oél . r.r "'P º'-' t.rnr pE>r·~ 0:.r ri1Jrne1nnr. ( e e:,r,r·er· ,'no ot: verc'J.nélPi r0P V-!'11_2 
rer qin=- e Ler r.tim). Se E' ler. f i.c'"' r"rn f.l"tr1;1.znc'l0r 'Tl.n r.eri.~lTflE'rrl:€> e erpi.r:i. l;•J 
nlrne:nt.e oor m1.ii t.nr c í.r-cvur r.?,no'i.::i.~ d e t empo e i:,mbient.e1 ("Í e a\t€l w5r f'E>n 
dl'J rei.ir- i:r:•'1Ti1Jr, o~v-e•rv,r ,;,-rf'""!' p="r°i\ com el~r f;l)N')f° f'l(T'J81E'f' C'.'1 r:Jnaoi:i · ~ 
C("rr~ri 0f" p.nri, CT'.' e ,;:>0r-r 1''1\ l"'E' en t:ror nr n1=1. grnnd t:' f nrnil i " 'b•,iinnn~q · pnrt. i. 
oi pando d0r tiE'nE'f-tci 0r m::>.teri ;"11 r- e rnor::i.i.. cr•}ei eln 11:,er of er-oce '. 

J f\ :f> 11'0 CT'.1 E' E',r<." t 1-,;:>() a E' compor+ .n rr1E'1?, I; 1) ai FI.U t.e r'l o I nd i º· po_s 
to em pr::'I ri c.n com b)d0 o rigor em ,.,rn~ rE'g;';,, como o terri r.õri ') de ~IJ - 

rnimn, t.0rnfl--rE' em f.nt.0r dr.nrt.icr=vnente li.mi t:ntivo do d,.>r<?nvolvirne11t,:~-!! 
c0n?)micl) E" »m Qc>rt.1\01.ilr:> no orE>,-c:irne>nr.o do Lnô í o co no pnrf:i..cipnnte do 
nor r o p;--,t.r:i.rnonio c1.1lr.1,1r,il E' e=pt r-i b.,nl E' d-'"'r 00no1}irr.;i, d.n no.r·~. oivi.- 
1 i Z"ç'"5.0. Hwn;, rE'gino O'');"lr(? vi rg0rn~ q,;ie >E' ~br<? Cl)'íl'"' Cl)U'Vi te E' dPr.nfi 09 
;"1() E'rp:f.ri. t.0 f"IV<?nt1.,r12>i r-o do [l')'i\E"tn, ~IJ rP'} nt:~V1CI) frwcini ') pelo dEH"CO - 
nbec í à 0 rc, ~ •. ,.,,;, '?inr:i n. à<? p.,-,.ir.,; l 'bn.r no vn,. t. E'rrnr- e re ve lAr l:E>r-01.1 ros:- / 
E>rc,:,ncl i à0r-, :inibi r-r<? <? eriJn.r·o,.,n-10 o i''llpE> to der-brnv:->àor do bomem, C0n 
f igi.1rn-r0 1.1rn.n ri.r.1.inç';;o nbr1.1r0n. Po rrro e f'<"' nr,0 for encon+r-o do '.1'T\ pon bo , 
à0 CQE"X.ist.Ê'ncin <?ntrE' E'fTn prt=-001.,pF!ç';;o dE' -pr0r.0rv.nr o Lnd'i o e>rn '(-€''.1 .!1..= 
_'b\~t pr-i m i l:i v» E" nr n@ce-rrid'"'OE"f' àE' .nls1rgnr nr front.f':ir;:,.r· do àerenv?l; 
vir;i<?11f-:0, 0 p01f0 a0 TE>rri r.1rio d0 R0rAirni:1 ed::-1rt'I c0ndennd'J fl. v0jf'r.nr pn 
r!:\ ,E'T)lpre, com r <''J• pE"q1.ien0r r<?1'nnb0r, n=r t.errnr d0r orvnpo= g0rni..p9_ 7 
r em _j1:1rn;,ir ::>lonnçn.r Q o•.irnE' àM· 1u0nt.,,.nl>nr P o c0rnq7íry E>r01.1ro· d::-r florE"E ...,1 
(':nr, 0U0E' íE' er·o0ndr-- n oh::>Vf> do rei., ck•r r.i UQ. 

Pr("r0rv:ir ::.. cv L f;,.1rt1 :tna-r gE'nti em f €''., <?r t..n('lo rnni. r:- ori gi. n-"' 19 Cf!. 
rn0 fíll:>U1.H!H?nr.0 E' r-e I i'a'.ii n. d<? inert.irnl-'lvel VFtl0r f1nt:rop0l6gi co , VE'lr.1r pell'l 
i.nt.er:r:i.cl::>ae> f1'ri e» e> rn0r"'l à0 r·i Lv-í.oo Lo ~ dE'Ver d? Ertndo, ~ r1H·•nd~rne>n ' 
bo q,,,e, n IgrE>.i-' re- e>rf0rçr>- por fnzE'r cumpr-i r- e ~ r~gr;:, d.E> cond,;d:P dA / 
t. 0d0r-- or l:i0r1H?1tr a,;•<? n";,,0 n:> r.orunrnrn i n tE""i rnmf>n t: e i. nr.-oE"ns:--t vei r ~- C"'V pn; 
dor rn:-1i t: f r=.cor E" n;_ ni:Jt:1 rPt-0 cnp::>7.<?f· de 00,nprE>enàer q,_ie t.od::tr nr ,,,rA.n - 
çri.r E' c0r·h.1rn!.: . .r-9 "t0doP r:,r.- r.ipor E' rnçnF "integr~rn €1 enrriq1.,eoE'rn o pnt:ri. 
morri o c+L t,_ir;,,l d.A 1,,_irnnnidnde. M::>r cr1.,nud0 eprt\ renPi b'i Lâ d=de nobr-e ,H; 1 
e neCE'f"'" :\ri i'I à('g<?ner::1, €''11 o'brt=-rr--';1J9 corno r:•.1do a,.,e9 p(lr aern~F"i n9 r.rn.nr - 
bor-d= rl0 rE',., Le i to nl.'l-t•}rt'll9 pnF'r ~ P r-E>r ,.,rn pt:1rig0 E> ,_,rn:i "'m!"r->q::i ~ t-ti) t.o 
renli.z:>ç~o d0 b0rnE>rn no r~~ i.n0lQ~~vel nnrE't0 d~ crPrci..rnenr.o9 n:> buPCR, 
0(2' ri.a•.,ezn. E' nn l rr<?ri F tf.Vl"l fl.l:rnçn() dEl ·t<?r"['.n.r ov ~g\i::>p nvnc» dAnT-E!P / 
n!v~ndnr·. O Mnrorn vnci orri rrnr:i ob~ r er-i v» d0r VA.lorer r2aI;i;~;;:;;-- :i~ 
rn0 r-pr0r·pnr.ridf)!-' como f'\1p0ri 0r0r no an Il':'~rn oi vi 1 i znçno, é 1J11J"I rnoE\dt1/ 
f0l,p.. E' CQrn0 !:nl dE"VE' r-·E'r 00rn1'A.r.i.dn, roei pe n« de nri.o r e logrnr _j:1rnA.i r / 
n i-n~E'grr-çA-0 C' o :>.prOVE'i.r.i'l,rnE'nt.0 é!E> irnE>nrl'lr 1-\r<:>M' ÕEI nor'r o f:erri t:ôrio, 
Como r e f nzer ::'I Í nr.egrnçno ª" .ArnP.zê>ni fl 11E'r'r":"I · ,n Hin-rr grnndt=> ~ve>nt,}rP dr1 -..,,1 
rriç:-i r1,11"(1n11P1. r0l1rE' n r.E'rrn12 r0 gr,.,nde> p.n.rr.E' à.n. Arnriz1'Jni Fi ,/2' conr f:i l:1,1i ÕE" 
r.f'rri:t"ri l"J :i w:Ji"gPnn, nor t:Prri10r· do Ert.::-·t,,..,to do Luô i o ? E$"r{l. ~ ,_,ro.n a"}e.- 
1:';D dn rnni.0-r grnvi cJnéJe;, E' l0gr0 ele todnr .,,, oport.1,iniélr1der- dP v=Lor-í.z» : 
ç'i,..n. E' .n:pr0 lfe:i t nrne>n t.0 à .n Arn"1.z~ni .,, brn ri Le i rn. 

Sr. Pr-er i denr.e, Srr DE'p'.1 r.nà0r9 o povo de "Rorni.rn'"' VE'rn n0ornpfl- 
nr1r=-.ao a0 pE'r r.o t0d0f" or noon·r.:01 me n f-,or do .:'.f.:f~ SURUCUCU, com i nr o-, 
pi~VE'l r0ntiro1?nt:n dE" frt.1rt.r:,_çri1J e rE"V0lr."'-, €-'Yperirnent.;,ndo nn pr6pri"' ' 
c.,,rne nr c0w-eo-a1.,<?nci :ir· a r:.r- c3eci r0e:,r tom nd nr r.ocr,,1 i. em J3rn r:tl i ;:, e f r-.,1 l:o / 
q,_,flre r·PrnprE' d0 i..nrr0:1l i rrn0· º'-' ª" di rt.0r,-;;-0 ae enfoa•.1e9 q,;ia t.e,rn ori.en 
tndo 0r org"nr;r-· r0cpl}11,~ vei.r·. Mnr? g0neroro 0 l:iorn ai.1e> ~ 0 p0vo de rninJ,n 
t0rrn9 f 0i C;\pnz de n1bli rn"'r renti 'l10ntor rnen0r eài. fi onntE>r ll'}m 1ni.co / 
r-E"nti rri<?n~o d<? rn-fr \:i ct:i 0rpE1r:1nçr, n,,_ o:-.ti vn.çr-.() dr-t ltW'l'"' do rni.n~ri o àE' E'_!: 
t:rin'ro, l:fl0 nb,;ind:->nr.e e>rn n,1::ir terrnr. Ar;ir:;- olr-0f' do povo n r-err.,,. do S•.ir,;, 
01-101} foi Firr irn i?,;inb;,.ndo cnntorn0r- dE" lena~? de> f'llgo r>rdenl:ernent.e> ronri;_ 
Ô? E' éJir·[::->nf::<?~ C0mO f' t:e>rrn dn prornirr·';;_o9 (T1)E" 1~m di..r,. r.ornnri.F.1- t'Ernlidn: 
d€', 1)0'.'ºº i.rnp0i:-t..,1.1f:e o ::>1 to preço ~rn pncri f-tci f)r E" pri-vnçÕer,, cr1.1e ti ver 
a~0 re>r png0 pPrn n r~R r€'~liznç;o. 

Com n. vi ri r. n d0 Mini,. t: ro M:'lri.? li ndr€'nzzr,9 iJn rE>mnnn pnf"r r1tj n 9 
~ oi à11-éle élE' B0n 7i, t:n, 1) pOV() d(:' Rorni m-"'. vi VE''} ,.,rn recreõeir·cim€'nt:o d<?r.- 
r ;ir vel'b;:,r· e r,onlPnr.n.d~r E'f.'pe>rnnQl'l-r. Corn0 p0vo c:r1_1@! O"tni nrn élo d0rert.o, 
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de bom renr0 na t:ri.,i::e e 1=1.berrnn·tf' ri t:,.1nç'Ã.o em ave n." e·,1ol)nt:rfl. fl. expl.2, 
rA-ç';.I) e fl 1~vrf'. de c11rr:i.t:E'r'Í t:fl no Terri.Mrio de Ror!'lirnr-, p~rf'l.li_z1"dr-i. 'til!I 
rn~ir de d0ir ::1nor, Prrernerr~na0 n0 ae,emprego, no empobrecimento e no 
de~- E'f'pe>r0 m» ir de mt.L -ri~IJl:f li nr ·t.r::1,_,rnt\ ti s=nd o ::i a ~r.i 1 E'ôl')ll')rr\Í A. RorRi.rnen 
r e di.rrerninA-nc10 ri. àef'orenç;i e " à er?tni11v, do r·ei.0 d.l'l ol:1r·pe ernpreP:l.ri nl 
reprerE>nt;:1 ,.,1rn pre_j,,,fzry :i.ncr1lc1,1lJ\v@l 110 incipiente pr0cepro dE' dePE1nvo1:, 
vi.rnElnto do TE?rri.:l:~rir,. A:i. t:ero')r '}rrl o=r-c t'fpi.oo de corno peir1r- b'.1roorA-t:i 
cl-'l.r nbl"l}rd:-ir e :int:E'rpre t:~çÕer.o E>F't.ri:tnme-nt.e. t:(lcni c=r-, logo der,,rnnn~r- de 
t~c t.0p lE>gn,i ~ nH nd')r- n pon f:Q, de vi r·f:i,i dE'f"l i.g~cfor dn re,nli di:irle, podem 
iinpedi.r e. rnr.1rii fe rt::1r o "t.rnb<'lll,Q do povo nA pr,,d1,,çio dn ri cr1.'E"Z~. 

A M.rMrin. toc'Jfl, te-rn começo em 11."eteml>l:'0 ,:!e 76~ com Abr,}pr.::i in 
t.1?rdiçRo d::i i,rer1 do SURUCUCU e i.rnedi ::-tn. ev::ic•.tl'tç';.o d?f- aN,tro'cento,::, g~: 
r:i.mpE':i.ror ql)e li\ re, encont:riiv~m, por deorE>·to do Governnd'>r do Terri. to 
ril), em oompr-í rne.nto n pt)rtnri.n do M:i.n.i.r-t~ri o do Int.e.rior. DFI. torn~dFt / 
c'Jer-r·n. de>o-ir~.o pnr·tioi pi:1rfl.rn ;1,ind.ri- p. FtJNAI e o pr1pri.o Conr-e Lbo de Seg,J 
rfl.nÇA Jfoci onnL, 

. A' rfl.ZfV> :i nvoc~.ofl. foi. iJrnF.\ pE'Cfl)enfl.· e.i::,ci;,r(-1.m,;ç?· en·tre :tnd:i.o~ e 
gí?-r:i.mp~:i.rQf-' cJ:;i, q,n1l r-n:i.1., f'e r-í do um bomem c'JEI o~dfl. ln.do. TemEmd.o o fl.gr=", 
irrim0nt:o dfl. r i. hH'ç~o, M' A,,,,tori dn.deF.' dE>cre.t.rir~rn o f ecbrvnenbo do gP1.r-irrrpo 
OO'TIO tnE'ÔÍ-dFI llE'C~r,r~r:j_n '1. p::>l Vf'lg1}F.1.rdl" dfl. i.ntE>gri d.~dE'i f f .P:i. CF', e 01.1 lt1}ral/ 
cJos;, Inài.or YA-nornl'\m:i.P, CT'} E' lil'lb:i. f::e1.rn ~ .rE-'gi. ;.,:,. 

'fC'V) r e dâ.ro» te :-igor,,. ,;, d E'Cifl';I) E1rn f"'i. oi., i:1 p,} A, vn.l ia.~ de, . ,, / 
rnE\1,1 VE'i' ple111=1-mente. :jlJf.'tif i ondF1 pe L» n.rnençR de c0nfl~gr:\ÇnO d.n. ~ren i.n 
d'.fgenfl. O q,;ie ave.ro ner' t.n l:r-rde trA-Z€'r "- Gon1,11i.derriç;,o ª·" C~rn e d~- J\Tfl 
çri.o rn.9 ;,r º"Il""E'q,.1€'nci rir d E'f.'r ::- · deci r-";..o na economí .n do T€'rri t 6ri 09 n f''P" 
ne,1oerriõ;,icJE> n-t;,.,nl e. rir· nltern~f;i.vnr p0p1--:fyeir,,9 't:E'nd.Q É>m Vipr.n dE" i.,m 1~ 
do t1. prl)f:;E'Ç~I)' c'JA. Cl)l'll.1.1U1 dn.dE' i.nc'J:!'.gE"'tl;'1 E'- de Q1,1'r.r0 nr•, UE'CE'r-'f'idi:irl(?r, do de- 
·r'E'UV"O--'!V.11fü~-n-t:7);- ,.. ---;... . a-· .. --- . - ---- ----. -· - . ·- , 

D" E1pi~6d.i.0 podem-re extr:,,j r n.lg1.1111n.p cr;moi1;i,:,0€H:09 extre.rn~rnE>n 
·tE' ~li.d.n!"' p~rn q,}ern rE" prE>r,01,,pr,. oorn ç\. r,,or·r.E? c'lor. n0r.-roor- i nd1-gE?n11r E! n.o 
mer=no tE'mpo p~ri:l q1Jem re inr.E'rer.p:\ em i.ndl'l-gl'lr do •. prE'r1,1p0r-·l;or,, do d0f"Em 
vo l, ví.menbo f?. a~ i n"l:;e>gr::.çp.o dn. e-xtenf".n ftre::.. do terri 'tóri.o brBl"'i. Le í.r-o , ; 
o q,_,e o f1Jt.,~ro rE>r'erv-n n.0r: · br;,r•i.le,i.r()r q1;te r.i, veri.:1rn 11. ni;idA,ci.fl- ou: a. Lou-, 
c,,r1=1. de cOnf'tr,,d.r or r"'E"-'• lnref' UE'f'f"e conf í.ns igno f;Qr. õri Pf\tri.n. 

Em pr-í me i ro i,,,g:,,r r·E' eV'idenci.~ 1Jrn~ clf'1r.n c0nr,ci~naiA de. vro:. 
·teç~o e dE' prerervnç'i,;o ª" pE1r,0;\, do pntri1noni0 e d0r- v~lorE'li" ind'ige - 
nFtf' oontrn Pr inve>r.tü1n.r· dn. W)P.-n Gi vi liznç'rí.o. E de re- 101,,v""r err f\ con 
cepç~o, q,Je (> 1_,rn:i conq1-,ir l;:i do n0pr o "tempo e? ein ,n ti.rn;:,. :infil i .-e-9 '}~. 
vi:l:1ri.:;i dor pr:i.no:l'.pi,:H" crirt:~of" em n0.r-,;:,. ,.,·t.i.li.l:~ri,.:-i oiv11:iz:nçio. ObF'er 
Vn-re9 oon !;1) c'J0, . Cfl}E'! E"rr (1 f\ f:i. [.l.10 E' E'r t. ~ "1.GWl)'ll:i.ndO 1}'!1 c:ir;,, f:€>r d.e 0XF1ge,r~ 
do E' aeronbi. do 011de1.1r·nmentó do End io, Seig1.,ndo E>rre ponto de Vi.Ft:~, r-1n~ 
f:E>ntri.a? po r ~1g,mr mi rr'ionArior e nntropôlog()r-9 deve-nê• E'vi·t.1'1r n t.odo7 
curt o q•~<1,lq,,1er nproximr1ç',;I) dor- Inc3.i 0r com ::i. nor.p.n. oi.v:ilizt-1Ç';;,o, pelo pe 
r:i.g'l a.e> Cl')nrp,.irc"rm,:,r· n. vi.àA pnrri.ri..d1'.flcri q1.1E' e-ler lE"vrvn; q,,1e eler por:>: 
r1,10m v::il0re, t!'>l:ni Cl)r e ci;tlt,.,r.<iir, r1,1periorE>r ~Or' nor-r·or- e cr1.1e, ~ o br~n 
C? o 1'n:i ao 01,11:pAdo do re,., àer;,pnre,ci •nenl;o E' do e:x:terrn:!ni.l) .n. 01.,e ert;";;.o, 
F1.'t'mE''t.i.clor d.er·rJe 1) "temp<:> êle Cnbr"'-l. E i-nf:E?rE"r'íl'lnt.e r:, erre rerpei.·t:o 01} 

vi rrnor ~ opi.ni ~I)' ae 1pn. V'Elll,,:i rni f.'d oriãr-i 0, ai;iE> t:rnbf1ll'I,-, co-n o.- Indi.0r / 
b~- 30 t,.n0;., o Pe, Bi ndo Me>a0le>i:-i., c'Jl'I- PrE>lfl.z::i-~ de Rorfl.; mÇ,J,: E in terEirr>l'l-n 
l:E' rE'pnrn-r nr· contrndi ç0er- E'rn q1,,a CA.E'"l'I E'F'>E' pr.e,}do-def e-nr-or c3or IndioP. 
D:izel'JJ. O%~ or: Indior- f"~ fel:iZE>f' E! logo rn~.:if' ~arni.t:ern Cf1)€1 rno inj,.H .. ·l:i.çi:i 
ªº"" e perreg,.ii-dor. Afirrnn.m q,.,e, F.t. vi.dii roci.;:1.l E' comurrí t:'\ri 1"' dela"' {, o e 
xemp l,o ÕE' pe r-f €'i.900 pr,rn n1f.1 E' de po i r t1.drni:t.e,rn cr1)E!> devernoP er· ti m» l~-lo; 
p~rlcl f) progrerro. Af i.rrnl'lin q,_,e or Indi ()F-' rÂ() bE'm nvant•.,rAd0r. e n0rir or,, e 
V::tngeli.z~dorer e, no ent:::.nto, ti,dot:nndo ""f" heref"ifl-F de ,_,rnA filr:>!"'ofi~ ,n; 
t:er'i.;:1,l:i.r t:;:,, reor:>rrern 1'1.0 · rir I; em~ de u,ef' ,,, !:ri. J:,,_ii r ,,,rnti 01.i !:r:;,_ rn'Jrri 1 p1:1r,:.7 
.i 1,,r ti f i. oi,1r re,J f' rnnl f ei:tor. Af i.rrni:im tf. nOr· ci. 'Vi. li-zi:idl)r nPO q1_, ere>rnor.' co 
1~.bor:,,r 00m e>ler-> E>9 no E>nt~.nto9 q,.ierern nf::trt~-lof" d-"' r0ci.E1dnde9 dep : 
terr:;o,nÕQ-Of.' ni.1m .jfl-rdim zool~gi co, fei:to pe,çi:\r' de m,n.,e,_,. Af:i rrn~ ai}e or 
Ind.:ior- ·tem 1.1rflA 0,,1 t;,}rn r•.,perior' €'-? a.,,,_, t.ro lr>.do? l'ldrni ·t:ern q,_,€1 r-';.o pri..rni.- 

-- ti vor-1 e> pre-01.rê-m .d.e oret:=c-,j.J'11-e-n'to. - - --- · - · --- · 
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E'~ n1rgir no 'b0riz0nt.0 or pr-í me í r-or- f'innir ª" 1:e,rr;:, pr-o-ne+i d«, onde> 
c0rr<?m r-í.or à0 1'1::>1)nà1'1nci n 0 ª"" fnrt.•;,r~9 todo 0 P"Vo r0rni.rnenr E' rf'CE'l:>€'1) 
ro.r- pril<1VrAr· 0 or g12r· r.0, lPrg0r do Mini r+ro corno ri unir pfOrnirf'0re.r de· 
q1}E" fi.nl"llrnE-'nt.f' 1:,nvE-'ri\ re,nr'i'biliànéle pnrr, o dr=vn de rnilr1n.rf'!"' d€' 'r:t0rn.enr/ 
·0 m1)lr'<"rE'r r e-n trn'l:,nl'bor E> rem bo r-i z0ni:E'F". 

O TE-'rri r.1ri" dP Rorl'\i.mn ~ ,;imn ~!'<:>n ir-ol~d.n., c,ve 1,,:tn 'bfl 36 tinoP 
f':'olf fl. 't:trtE'>ln e com Of.1 re>c'l}rPof' do Governo ·~der:;i.:t, por enoomrF\r- or mec 
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AO GOVERNO, AO POVO E ,AOS INDIOS 

As entidades comprometidas com a causa indígena, 
reunidas em Brasilia nos dias 8 e 9 de setembro de 
1979, dirigem-se à Nação e ao Estado para alertá-los 
sobre a gravidade dos problemas enfrentados hoje pelos 
povos indígenas. · 

A criação da Fundação Nacional do Indicr em 1967, 
baseou-se em um modelo empresarial que desde logo se 
contrapôs aos princípios propagados por Rondon e impr! 
miu novos rumos à política indigenista brasileira. 

Hoje, como ontem, cumpre garantir às comunidades. 
indígenas as condições para sua continuidade e autod( 
terminação como povos. Destas garantias, o-acesso à teE 
ra é condição primeira. Em 19 de.dezembro de 1978 esgo 
tou-se o prazo previsto pelo Estatuto do Indio para de 
marcação de todas as áreas indígenas·do país, restandÕ 
nesta data 60% das terras sem demarcação. No seu Plano 
de Ação 79/84, a Funai recolocou o problema, sem no en 

, tanto marcar novo prazo. 

Segundo um levantamento feito nessa reunião, o 
problema das terras tem, na realidade, vários aspectos: 
além dos grupos sem terra demarcada, há as demarcações 
incorretas - sem consulta a0s índios - há terras demar 

. cadas mas invadidas, e outras na iminência de o serem; 
há áreas redemarcadas em função de grandes projetos d~ 
senvolvimentistas; há as terras demarcadas e cortadas 
por estradas e/ou eor linhas de transmissão; há, enfim, 
grupos indígenas nao assistidos pela Funai, que não os 
reconhece, e não Lh es defende as terras e os direitos. 

Assim, os Xava~tes de Couto de Magalhães e PimeJ 
tel Barbosa, Mato Grosso, os Krikati do Maranhão, os 
APurinã de Boca do Acre, do Amazonas, entre outros,con 

' testam a demarcação que não corresponde à realidade - 
tribal, e para a qual não foram corisultados. Os Poti - 
guara da Baía da Tradição, Paraíba, tentam demar~e 
les próprios seus territóriog, independentemente de 
qualquer apoio da Funai e sofrendo repr~ssão policial. 
Os Xikrin do ·Par.ã, os Txucarramãe .do norte do Parque 
Nacional ao·xingu, os Surui de Rondônia, têm terras de 
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marcadas e no entanto invadidas. 
No Acre e no Sudoeste do Estado do Amazonas, dez 

mil !ndios encontram-se escravizados nas mãos de pa 
trões seringalistas e agropecuaristas, sem terem su 
as terras demercadas e sem assistência de postos in 
dígenas. No Paraná, seis áreas indígenas foram reduzi 
das a uma pequeba percela de seu traçado original por 
determinação de acordos efetuados entre o Estado o 
Estado e empresários gerando conflitos de ordem soci 
al que agora se agravam.· 

Os Tuxá da Bahia, e os Xoklcn~ de Santa Catarina, 
os Kaingang de Santa Catarina e Rio Grande do_Sul,_os 
Pankararu de Pernambuco, e os Assurini do Para estao 
ameaçados de terem suas terras inundadas por barra - 

) gens, sem que as responsabilidades assumidas pelo 
Estado estejam sendo cumpridas. Os Cinta-Larga de Ron 
dônia e·nortc de ~ato Grosso, os Waiapi do Amapá, t!. 
veram seus territorios cortados por estradas, eslan 
do os Satâré-Maué do Amazonns e os Ericpats~·do nor 
te do Mato Grosso ameaçados da mesma sorte. 

Transfer;ncias forçadas de grupos s~o usuais. 
Basta lembrar os exemplos dos I<rcnakarore e dos Nharn 
biguara, de Mato Grosso, e os Guarnni do PT rinhãY: 
zinho, no Paraná, e os Kalow5 de Mato Grosso <.lo Sul. 
Transferidos também foram Waimiri-Atruari que encar 
nam a síntese de todos os males que podem acometer u 
ma tribo indÍgGna: massacrados pelas frentes de pen; 
tração, encontram-se agora na iminência de novamente 
serem transferidos da ãre'à para onde tinham sido a - 
traídos pela Funai, em consequência da construção da 
estrada Manaus-CaracaraI e da hidroelétrica de Dalbi 
na. Em situalão muito semelhante se encontram os 

) Arara do Para, cujas terras em grande parte foram 
transferidas pelo Incra para um projeto de coloniza 
ção da Cotrijuí. 

Costumeiramente todos esses projetos são impos - 
tos por wna pretensa "lógica desenvolvimentista" e 
dados como "irreversíveis11• Agora mesmo os Parnkanã 
serão transferidos pela terceira vez, devido a inun 
dação iminente da barragem de Tucuruí, sendo que 2 
grupos ainda arredios encontram-se próximos da área 
atingida. • 

Vários grupos indígenas não.foram at~ agora reco 



nhecidos com tais pela Funai, inclusive porque consi 
derados extintos, não tendo, portanto, qualquer garan 
tia de terra. Esse é o caso dos Tupiniquim do Espíri 
to Santo, dos Turiuara do Maranhão, dos Guató do Mato 
Grosso e dos Xoco da Ilha de São Pedro, em Sergipe. 

Os Xocó especificamente, têm propriedade secu 
lar e documêntãda de suas terras e tentam hoje reavê= 
las judicialmen·te sem que, nesse ínterim, possam se - 
quer cultivar a terra, que está em litígio. Ele vêm 
sobrevivendo graças à caridade pÚblica. Essa situação 
provocou a recente iniciativa dos índios de ocuparem 
a Ilha de São Pedro, e a segurança deles está ameaça 
da, em face do descaso da Funai. 

Recentemente foi prometido pelo mí.n í.s t.ro dei ) 
Interior, Mirio Andreazza, a liberação da ãrea Cana - 
Orava, no Maranhão, dos Guajajara, co~ o reassentame~ 
to em outro local dos posseiros que la se encontram, 
.dentro do prazo de seis meses. Para que não se repitam 
os sangrentos conflitos ocorridos, é necessário que o 
compromisso seja cumprido. 

Mais uma vez, nossas entidades reiteram a ne 
cessidade e urgência da criação do Parque-Yanomami , 
contínuo, nos moldes do projeto recentemente apresen 
tado ao Governo. Torna-se igualmente inadiável a rea 
lização de um trabalho preventivo de saúde entre os 
Yanomami. 

Demarcar as terras é necessário, mas não é su 
ficiente. Os projetos elaborados na Funai vem descon= 
siderando alternativas e projetos que partam dos pró 
prios rndios, e, portanto, são nocivos àquelas comuni 
dades. Há ainda os casos absurdos de exploração do p~) 

,trimônio e da mão-de~obra indígena em alguns projetos, 
em desrespeito às comunidades em questão. Entendemos. 
que as propostas de desenvolvimento comunitário e de 
aproveitamento do patrimônio indígena, assim como qual 
qu~r projeto de educa2ão, devem Eespeitar as formas - 
proprias de organizaçao e produçao e os interesses es 
pecíficos de cada comunidade. 

_Os planos de saúde até agora formulados e rea 
lizados-peia Funai, não têm conseguido atingir os ob= 
jetivos a que se propuseram. Entre os Parakanã; logo 
no início da pacificação, foram constatados 35 casos 
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de blenorragia, causando mortes e cegueira. O sara~ 
po dizimou .• Çi_!].ta-La~ e ~hambiguara; 84 índios~ 
nI do Jurua, Amazonas, morreram de tuberculose. Atu 
almente os Suruí de Rondônia sofrem um surto de co= 
queluche. Isso só para citar os casos mais recentes. 
Todas essas epidemias poderiam ter sido prevenidas. 
Por quê não foram? 

como consequência direta dessa situação enco!!_ 
tramos um grande número de Índios destribalizados 
vivendo em condições miseráveis nas periferias urb~ 
nas, principalmente em Manaus, marginalizados por 
preconceitos de toda ordem e completamente desassis 

) tidos. - 
Na busca de solução para esses problemas, re 

pudiamos quaisquer projetos de lei relativos à pro 
blemática,indígena, bem como soluções administrati 
vas que não tenham sido amplamente ·debatidas em âm 
bito naciona 1. · 

Consideramos ainda ser direito inalienável dns 
comunidades indígenas a livre organização e expres 
são, cabendo à Funai assegurar o exercício <lesse di 
reito. Violação flagrante desse direito é a pcrsis= 
tência na Fazenda Guarani, Minas Gerais, de uma pri 
são para índios, onde se desnvolvém diversas formas 
de coer<;ão e arbítrio. No Maranhão, Indios Guajajar·a 
foram vitimas de violências e torturas por parte da 
Polícia Federal nos meses de setembro de 78 e maio 
Último. 

Conviver com tal realidade, sempr. desmentida 
pelas autoridades, é incompatível com os princípios 
bãsicos de justiça social e respeito aos Direitos 
Humanos. 

O desenvolvimento econômico e social brasilei 
ro não pode ser promovido em prejuízo do Brasil rn= 
dígena. Não existe "desenvolvimento irreversívelº 
que agrida Índios, suas terras, suas tradições. Que 
agrida e despreze camponeses e assalariados em prol 
de interesses do grande capital nacional e multina 
cional. Entendemos que a sociedade brasileira exige 
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uma Nação que se.paute pelo pluralismo cultural, 
pela ausência de discriminação racial, pelo res 
peito aos direitos de cada povo indígena de deli 
berar sobre seusinteresses e destinos. · - 

Brasília, 9 de setembro de 1979. 

PELA DEM:ARCAÇÃO DAS TERRAS INOIGENAS 

PELA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS INDIGENAS ) 

NÃO AO ETNOCIDIO 

NÃO AO GENOCIDIO 
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Grupo Kukuro de Apoio à Causa Indígena-· Manaus 

Comissão Pró-Indio do Acre 

Co~issão Pró-Indio do'Maranhão 

Associação dos Docentes da Univ. Fed. Mato Grosso 

Anaí-DF 

G~upo de Estudos Sobre a Questão Indígena BH 

Cbmissão Pró-Indio do Rio de Janeiro 

Anaí-RJ 

Comissão Pró-Indio de São Paulo 

Anal-Curitiba 

Anaí- Florianópolis 

Anaí-Porto Alegre 

Conselho Indigenista Missionãrio(CIMI) 

Secretaria de Missões da Igreja Evangélica de Con 
.fissão Luterana do Brasil. 

~ota :- o Grupo de Apoio ao Indio, de Belém e a 
Ana!-Ijuí, ausentes da reun~ão, endossaram • 
este documento. 
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ATErnTADO AOS DIREITOS INOIGENAS ·j 
! 

Quando a administração pÜblica hesita na defesa ou no resta 
belecimento de direitos ameaçados ou feridos, prontamente se vi a 
extensão e a intensificação dos abusos. Isto ê o que se observa no 
momento em relaç;o aos Tndios brasileiros. Ar5s rumores de que o 
trato das questões indígenas seria descentralizado, passando ao 
âmbito estadual claro indTcio da-ausincia de interesse federal em 
pro~over uma ação tutelar efetiva - foram assassinados, no curto 
espaço de um m~s, dois importantes lfderes indlgenas: Angelo 
Pereira Xavier, chefe Pancar~r~ na Bahia e agora Kretã, chefe dos 
Kainging de Mangueirinha, no Parani. Estes crimes vergonhosos foram 
cometidos exatamente contra aqueles llderes que mais se destacaram 
na defesa de suas ·comuni~ades e de suas terras, isto~' de direitos 
que lhes são assegurados pela Constituição Brasileira e bem especl 
ficados em lei • 

. Se os _Tr~s Poderes da Nação nâo. atuarem com a pronti~ão e a 
firmeza que devem ser inerente5 ã responsahilidade que têm pelo 
bem estar social, logo.estar,mos vendo a multiplicação de agres 
sões deste tipo. A impunidade dos responsâveis pela criminosa pro 
Yocação de--"acidentes" que eliminam a _vida de lideres indlgenas 
(os quais, inutilmente, haviam solicitado proteção ãs autoridades, 
por saberem-se ameaçados, e perseguidos} seguramente incentivari 
outras ações semelhantes e alastrarã os conflitos violentos, cujo 
resultado sõ pode ser a_ aniquilação moral e física dos grupos tri 
bais no Brasil. 

i 
i 

! 1 

. 1 
1 1 
! 1 

Os antrop51ogos brasi1eiros exigem das autoridades competen 
tes uma investigação rigorosa e a punição dos responsãveis. 

3 de fevereiro de 1980 

----- 

Yonne de Freitas Leite 
Secretãria-Geral da 
Associaç&o Brasileira de Antropologia 

/ J l • J l 1 . , 1 • I } I ) l e l • : .( ~· J 

Antonio Augusto Arantes Neto 
Presidente da A.B.n. - Regional. São Paulo 

,, l 
1 1 

1 
j 

• 1 
. ' 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~·-~~~--~~~~~· 



' ' -- 
\ 

BRANCO DEVIA 
APRENDER ESTA 

LÍNGUA! 
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Companheiros, o Brasil vem sofrendo um processo de esp~ 

liação em decorrência da desenfreada ação capitalista nacional e multi 
nacional, apoiada pela política entreguista do governo que concede va~ 

tagens absurdas, como: isenção do "imposto de Renda , de impostos est~ 

duais e de incentivos fiscais" ãs Empresas como Jari, Bradesco, Andra 
., ou1Rtf f' A-'. J11 li IA · - 

de Gutierrez, sustenfa"""por aparato repressivo/ideológico. A classe C~ 

presarial beneficiada por essa polí~ica, apodera-se das terras, exter 

minando seus donos. 

Fatos ocorrridos como: a morte do cacique Ângelo Cretan 

no Paraná vítima de uma emboscada, um outro cacique, Ãngele Xavier mo~ 

rena Bahia - Uma grande empresa no Rio Grande do Sul pretende insta 

lar 2.000 colonos nas fertilíssimas terras dos Arara. 

A Eletronorte insiste em não pagar o valor pedido pelos 

Gavião, co:mo indenização pela passagem das linhas da Hidroele~trica ' 

de Tucuruí em suas reservas, comprovam o descaso e a omissão do Estado 

na defesa dos direitos inalieniveis dos povos indígenas. Todc~ esses 

fatos demonstram a cadeia co Lorri o Li s t a de exploração e subjulgação das 

populações indígenas. Mas al~m desses, o Programa de Integração propo~ 

to peJo 19 COMAR, ã UI'Pa, Delegacia Regional do MEC e as Missões Sa1ç 

s1anas i o mais maquiav~lico e absurdo. As de~]araç6es emitidas quando 



_,.·-- 

da chegada de 30 Índios Tucano e Maku a Belém para se submeterem aos 

exames de vestibular, que o Índio deve deixar de ser Índio que sua 

continuidade como etnia é um perigo à segurança nacional que é uma 

ofensa chamJ-lo de Indio, alim de outros preconceitos, agridem a Cons 

tituição Federal, o Estatuto do !ndio, conhecimento científico antro 

pológico e atê os mais elementares princípios de respeito & pessoa hu 

mana. 
O Governo, em nome de urna pretensa integração do in 

dio à sociedade brasileira, utiliza a educação como instrumento efi 

caz no pvocesso de dominação dos povos indígenas inculcando sobre os 

mesmos a ideologia dos dominantes, com o fim de enfraquecer a consci 

ência de luta justa e legítima das nações indígenas pela~suas terrast 

e seus direitos de autodeterminação. 

As entidades abaixo relacionadas, convidam a todos 

os brasileiros~ se unirem na luta, que se desenvolvem de norte a Sul 

do país, em apoio às comunidades indígenas, pois se tem a certeza de 

se estar lutando não apenas em favor do índio, mas por todos os brasi 

le:i:.ros oprimidos que estão sendo massacrados por uma política desuma 

na desse governo, que sacrifica a nossa independência à ação pedf~tô- 
• M"{ "'1//f!I/ d . t 1 1 . f . . . . . 1 ' t .. ria _e assI~ o cap1 a monopo .í s t a a.nance í.r-o nac i.o na e a n er-nao i.o 

nal. 

Pela demarcaçào das terras indígenas. 

Todo apoio a luta pela autodeterminação e sabera - 

nia das nações indígenas, 

Belém, 26 de fevereiro de 1980 

Grupo de Apoio ao Índio (GAI) 

- Associação brasileira de Antropologia CABA) 

- Associaçâo dos Docentes da U1:'P2. (ADUFPa) 

- Associação Regional dos Sociólogos (ARS) 

- Grupo df Teatro Cena Aberta 

Comí~ê~araense de Anistia (SPDDH) 

- Conselho Indegenista Missionário (CIMI) 

- União Nacional dos Estudantes (UNE) 

- Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

- Diretório Acadêmico do Centro de Cigncias da Saúde (DACCS) 

- Diretorio Acadêmico do CESEP 

- Movimento de Defesa da Amazônia (MDA). 

- Diretório Acadêmico do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

-----------------·--- - -- ---· -· 
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»ro (.1l)8l!GO 'JEltl CRIAÇÃO DE COíUS:ifiO i: i1:H ;·;, 
DE OEf"ESf\ DOS DlREl TD~i IUrlf Gfq ·, .; 

14 DE ABRIL Dt 19801 20 HSo, TUCA 

A uaurpação da terras tndÍgenaa tem aido objeto da um movimento que toma 
corpo• aa organiza. 

com efeito, naataa Últimoa maaea, grupoe da lntoro••• la•ivoa aoa diraitoa 
í"!ndlgenas ·aglutinarem•es e manifaataram-ee publlcament~. Sua exiatêncla e 

~ 
identidada, antGs otlclalmenta negadas, torna~am.aa lrratutavaia. 

Assim, am astambra de 79, um documento ant1-1nd-igena toi aaelnado por 54 
! , , A 

pol ticoe, amprQaarlos a lat1fundiar1oa d• Mato Groaao do Norto a Rondonia, 
. - acusando inclusive o entoo preaidente da íUN~I do pretendar "criar um tsudo 

no Mato Graaaa do Norte a Rondônia"º A aou•açãa, não obatanta absurda, aca 
bou precipitando a queda do reforido presidente. 

p 
Ainda no 20 eameetra da 79, o deputado Helio Campos, da Roraima, ao apr•••.! 

A • H # '!. ter o projeto da lei no 2294, prapoe a proibiçao.de destinaçao pela Uniao a 
po••• • ocupação paloa !ndioa da faixa de 150 kmo da largura ao longo da . , , 
trantaira nacional a sugeriu a transtarancia doa ~ndica ja exiatantas n••- 

r--- , - , •. . aae araas. A alegaçao ~ da p~ajuizo a segurança nacicnal, partindo aasJJI' , .. " , da presau,oeta de qua o 1ndio nao e brasilalroo O praconcaito a petant•o 
~ - Os dastinetarios imediatos do projeto aao as Yanomami e o prof •• •o Pa~que 

vanomami, am cujo subsolo se ancontra riquezas minaralso 

•· 

Pouco antas• na moema linhat o deputado Jerônimo Santana hev1a proposto a 
abertura do garimpo em ~reas indÍgenaa a nacionais, projato esta felizman~ 
t~ ratirado por seu autoro 

~ - . Ha poucos dias, enfi~, o Presidente da Associaçao dos Criadoras de Nelorm , , 
no Braail, Josu Mario Junqueira, em entrevista a jornaliataa, afirmou quij 
a dama~cação dae terras ind!genas contra~iava os princ!pios da prograssc 
a de a~gurança nacionais (Jo~nal da Tarde, 170,080)0 



r ------ 

ó q 
O quadro e a~tavada pela atitude doa podctGa publico•• que ea tem cara- 

• - cter1zad0 el•teaatic•~ont• pela oo~placsncia ou omiaaaoo 

Do1• guaJaJarae ,o~•• aaaaea!nadoa por razendeiro•• no AunlcÍpio do BaJ. 
ra do con., no fl&Nnhão, a 26.2.eo,. •m pr,aença de ua capitão da PN o 
(O tatade de são Peulo, 20.l.80)o Oaia meaee anta•, a 26012.?9, Angelo , .• . 
Pal'tllra Xawl.•~, a •• ique Pankarar•, •~a aeaaaa1nsdo na Bahia, •• oona•que.n. 
aio de lltlg1oe d• te~r•• em que a rUffAl delx~a d• ea.man.f.fa•t•r• meamo ,. .. 
apoa IIIO&ati• --.,ra •• a do Inatitu~ da T•r~•• da Bahia. 

O oaao do• xooó-,. Ilhe da são Pe~ro, a• Se~glpe, llu•tra por aua vez oa 
~ •.eordo•• en~ oa gave~noa ••tecluai• a oa pode~o•o• locai•• Noa proprio• 

diz•.,.• do atual pJteeldento da FUNAI, houve •um entendimento entra o go 
v•rnadot (d• Se~glpe) a a taallia Britto (do atual prefeito da Propriá) 
par• a d•aapropriaoão, 811 baner{cio dos xocaff (Shoppinb Naws.16G)e80)o Na 
realidad•• lgnorar.aM-&e as provas de prop~iedade da ilha pelos Índios, 
provas que reMotam ao e~culo XVII, tendo sido desapropriadas e compradas 

• ~ N 
e bo• praça, terra& que9 pala Constituiçao, sao da Uniao e ~elas quais 
não caba indenização alguma (Arto 198 § 2g da Co~stituição)c Outras gover ..•.• 

• I ~ P f nadares sao ainda •ais axplic!toa em sua apreciaçao da prcblematica indi~ 
gana: o governador da Roraima considera oa Índios "empecilhos para o Ter 
ritório• (O Estado da são Paulo• 7.12.79)e 

Diante das evidências de que interesses particulares estão orgànizados s . , 
de que operam co• a conivencia dos poderes publicas, como pode o goverw 
no pensar e• regionalizar, a nível estadual~ a tUNAI? 

. -1 

Um Último exemplo bastará para lembrar as passivais afeitos da regiona~ 
~ ~ 

lizaçao: o dos Gua~ani e Kai~gang do Posto Mangueirinha~ no Parana~ que 
~ 

tentam reaver as terras, hoje em maos de uma firma madeireira9 em con- 
aaquência de ttacordo" realizado pelo Governo Moysés Lupiiono 

Na realidade, não se poda ~mxa~ afastar a hipótese de que a regíonali= 
# N ' " zaçao pretende destruirt por imploaeo~ apropria fUNAio Rafor~ndo o po .... 

der de suas delegacias regionais~ Muitas de triste fama por seus con- 
luios com os interessas locais-, solicitando parecares dos governos e~ 
taduais, a FUMAI esta~á minando a força que podia fazer dela um Órgão 

!_,_~ 
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at~ante~ E seja é tutora a quem a sociedade: civil não consegue pedir 
contas~ mais dÍficil ainda ficará o controle:do axsrcicio da tutela e 
mais fácil a atuação de pressÕas econÔmicasc 

Fala-se hoje da existência de um grupo organlzadr.> de parlamentarest que 
defendem interesses anti-indiganao É necessário~~ urgente~ que parla~ . 

mentaras democráticos1 comprometidos com e causa indigena, constituam ·1 
uma Comissão Parlamentar Permanenta, capaz de por termo a tanta injustl 
ça~ ., .. ,,. -· ~:,._ 

TEATRO DA UNIVERSIDADE CATdLICA (TUCA) 
Rua Monte Alegre~ 1024 
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. ' C E D 1 - P. 1. B . 
DATA J/ _ _1 .. _J~1.J6 ... 
coo. ------r-- 

11 REUNiia NACIONAL UAS ENTlilAU~S DE APOIO À LUTA INDÍGENA 

23 a 25/08/85 ~ SRAS!LIA 

PROPOSTAS E CüNCLuscrts DA R(UNIÃO 

primeiro~ 

Apresentação das Entidades e discussão da Pauta. 

PAUTA APROVADfl:: 

1. Situaçio atual d~s povos indígenas e PolÍtica indigenistr1 oficiGl~ 

Encaminhamento: Exposiçio. Plen~ria. 

2 s.An~lise da Estrutura e Funcio~amento das Entidades; 

b.Arregimentaç;o de recursos humanos e financeiros. 

Encaminhamento: Grupos de Trabalho. 

J. Estratégias de Ação Conjunta. 

Encaminhamento: Plen~ria~ 

1. Exposiçio dos temas' "5ituaç;o atual dos povos indfgenas" e "PolÍtica 

lndigenista oficial" por Joia Pacheco (CPI-RJ), Domingos Ver!ssimo / 

{UNI), Paula Suess (CIMI) e Claudio Romero (SBI}~ 

2. Apresenteçio e discussio dos relat~rios,referentes ao ftem 2 da pau- 

ta. Os 4 Grupos de Trabalho apresentaram o resultado de suas discu§ 

a;es ao P l enérío que p.as sou a avaliar as propostas e suge~.tõ es de C.ft 

da grupo. Levantados os por.tos comuns;preocupação quanto aos projetos 

de Estadualizaçio e Emancipaçio, Retomada das Terras e Sobrevivencia 

ffsica das comunidades indigenns, p~ssou-se a discutir a viabilida- 

de de uma articulaçio das entidadas a nível nacional - proposta prr 

dois grupos de trabalhoº Nasse sentido não se chegou a nenhum coni ~u 
so~ ficando suspenso o Plen~rio e a continuaçio dos debates para o 

' i 
j 

J dia seguinte~ 

:li ·+ 
.~'; .,., 

_J_. 



tercei:ro dig . l 

Para melhor andamento dos trabalhos, a.meas propos e foi eprovada a se- 

guinte pauta: 

1. Definição de um Programa mínimo de Trabalho. 

- Estadualização 

Retomada das Terras 

Elhmcipação 

- Sobrevivencia física ., 

2. Necessidade de fortalecimento das Entidades locais. 
/""". 

• •• fV t 
3. D1scussao da forma de organizaçao a nivel nacional. 

Além disso, forem aprovadas ainda as propos.tas da realização de 1.1m Se- 

1 
i 
i 

} 

·l 

1 

min~rio, discussão sobre a organização da Semana do lndio - 1981 e 

formas de Divulgação (Radio, Imprensa, Anuário e Educação). formaram 

se novos grupos de trabelho,divididos por 4 assuntos: 

Grupo l: Realização do Seminário 

Grupo 2:· Semana do l ndio . 
Grupo 3; Radio, Imprensa, Anuário, Educação 

Grupo 4: P regrama mi nirno 

CO NCLUSÜES: 

Grupo 1 

JJw: 1 a 7''da março pe 1981 

Objetivo; Repudio à Politica de Genoc~dio e reafirmação de um indige - 
. , . 

nismo necessario. 

, ' .- • ·. ,,,,. • , lo#, - 

Temario: l. Uossie sobre a situaçao 1nd19ena Neçao por Naçao - doeu - 

mentas e/ou depoimentos* 

2. I ndigenismo riecessário - atentando pare os pontos do Pro- 

M
, . 

grama inJ.mo. 



t. .. . t • 
l 
l 
' 

Organização: Comissão Pró-Índio de são Paulo 

Grupo 2 - Semana do Indio 

Ano de Luta pela Autodeterminaç;o das Naç~es Indígenas. 

1. Lançamento no final do Seminário em São Paulo. 

2. Tema gergl: Autodeterminação ~as Nações lnd!genas. 

3. Assembléia da UNl - União das Nações Indígenas em São Paulo 

4. Propostas de meteFial didático (12 e 22 graus) a serem enviadas pe- 

las entidades ao Grupo Kukuro(Manaus). 

Grupo 3 - .fuldio, Imprensa, Anu~rio, Educação 

"· Radio e TV - Programas diários ou semanais: not!cias, entrevistas. me- 

sas redondas. 

Jornal: Porantim 

- Imprensa alternativa e jornais sindicais 

- Boletim, Cordel, Cartilhas 

Anuário: - Relatório crítico das Entidades para• pr~xime Reunião 

Cadernos 

Grupo 4 - Prog1:ama_Minimo 

1. Estadualizar;ão 

a. Documento - Ligia Simonian (Anai-Iju{) / CIMI sul 

b. Contatos com Parlamentares em Brasilia - SBI 

e. Entidades: divulgação de documentos • . ,, 
- telegramas de repúdio à fUNAI e governo do RS 

levantamento de documentação local 

2. Emancipaiã,g_ 

a. Manual dirigido aos fndios - Centro ~e Trabalho Indigenista (CTI) 

b. Documento: denuncias de casos concretos onde a intenção de Eman - 

cipação esteja.presente~ Sociedade Brasileira de lndigenistss(SBI) 



J. Terras 

•• Entidades levantamento da situação local:mapas 

.situação histórica 

.documentos/decretos 

.expropriação/invasão 

• luta dos !ndios 

.demarcação pelos !ndios 

.fUNAl etc 

ações legais contra a FUNAI 
~ 

b. Dossiê Geral - cada Entidade envia o seu relatório sobre a situação 
...• ..• . . 

das terras em sua regiao as demais. 

e. ftssessoria Jur!dica em cada regiio. 

4. Conflitg ,ndios e Colono§ - suge*e~se que cada entidade discute o as 

sunto, pensar em formas de condução-desse luta. 

{ 

3• Sgbrevivencia fisica - 

A discussão~ em plenário, do segundo item da pauta - Fortalecimento das 

Entidades - resum~u-se às sugestões já apresentadas pelos grupos de tr• 

balho,ficando à crit~rio de cada entidade a adoção das medidas que jul- 

gar mais convenientes. 

Discussio da form1 de articul~~ão a nivel nacional 

Abertas as discussões, foi apresentada ~ma propos~a concreta 
' ' . 

de criação de uma Secretaria Administrativa,_s~m ~epresentatividade,com 

sede em Bres!lia, com aesalaria~oe e/ou voluntár~os,respcnsável pelo in 

tercambio das entidades. Após os debates,visando esclarecer, justificar •. 

e questionar a proposta, foi realizada a votac;ã.ot :encaminhada da seguin- 

te forme: 
1. Votar a necessidade ou Não de se cr~ar a Secretaria agora. 

A proposta foi aprovada. 

l/f 



Seguiu-se nova votaç~o; 

l 
f 
' i 
j 

' j 
1 

l 
' ' _, 
1 

2. A discussão sobre a criação de uma-Assessoria 
1 

Nacional deveria ocorrer no Seminário - la 7 

de março/61 - ou Não 7 

foi spxovada a discussio durante o 9emin~rio em si~ Paulo. 

Para o desempenho da ~~creta~ia Executiva, foram sugeridos 5 

nomes, dos quais perma~eceram 2 que constituem a atual ~ecretaria Execu- 

tiva, com as seguintes funções, aprovadas no Plenário: 

l. Angariar fundos para sua subsistencia; 

2. Conseguir sede e telefone; 

3. Organizar a pr6xima Aeu"iio das Entidades e, junto com 

a CPl/SP, organ.izsr o Seminário; 

4. Manter o intercambio entre as Entidades - Documentação/ 
•.. 

açao; 

5. Encaminhar denúncias urgentes. 

Finalmente, foram feitas denuncias, reiatos, comunicações, 

distribuição de material, nota Aos lndios, ao Povo; e às Aut~ridades,f~ 

~ ! ' chando, dessa formap .a 11 Reuniao Nacional das Entidades de Apoio a Ly 

r te lndigena. 

Brasilia, 25 de agosto de 19,80 

-- 

"'"t 



PR0~05TA OE PAUTA PARA A REUNI~O NACIONAL DAS ENTIDADES OE APOIO~ LUTA 
INDlGENA 
DATA (a se~ confirmada)~ 23• 24• 25 de agosto 
LDCAt: Brasília 
TEM~ CENTRAL~ A situaçio atual dos Índios brasileiros e o papal das entl~ 

dades de apoio? - , - OOJET!VOS: Elaboraçao da u~a astratagia de açao conjunta das entidades~ 
capaz de: 

fazer frenta~ atual política indigenista impla~tada pela 
f'UNAI; 
apó:iar os movlmentos autÔt'\omoa doa gr.µpos ind.Ígenas; 
fo:rmar uma opinlaÕ juntü ia s.oc Ledads civil e junto aos mda:·os 
movimentos sociais a resp~ito da quastio indÍgana, 

PROPOSTA DE PAUTA TEMAS: 

r>. . ,p 

Este tema sara a~ordado a partir de levantamentos atualiz~dos realizados 
pslas diva~sas entidadesi enfocando os seguintes aspectos: 

- aituaçia de terra a outros conflitos 
formas e nlvel de organizaçio dos g~upoa indÍganaa 
an~lisa das lutas J~ realizadas e em anda,ento 

d r.sbje~ivo da_a~a. avaliação CJa:ré discut.ir e s diferentes formas· tie 
""' "' t 

:1niiades ern .r.·olaçao a s difg:r~i,ças .1:..mtr~ os g:cupos :lndigenae~ na a 

··"" !~.~ 9.1. 00;: e• 

2 , ~ 1(tl. e.a .J~~~.!Le...E.~J:11!,!Ll_ 
f M 

11. g_ •. d:1.~a1 ;:.Hü.1..t.ica indigardsta da FUl\!AI e BW.'!. 1•elàçao com e modsü:- úi ó-;~ 
'"" F f 1.;::rH,:11.·, '>r.üTL:, b~ara.U.a:t1·uc) A quaat.ao egraria.._, O conflito 1.ndio: ..•.•.. po~:::a1.·;:(H.~ .. 

S. Os i.~a~r~füantG~ wt:!izados pela íUNAI 
.••• ? ,.. 

~-Li:a.t. i:. i.mplantaçao da at.u~1. rJoUti··-3~ 

o projeto tla ragionalizaçio 
o EBtat~to da FUNAI 

~ o Projete Halío Campos, etc~ , 
e, A ~~isa atual da FUNAI ~ analise de suas causes. 

:~ ,, L1r,r,~o da atuação das entidades 2: t:únaidaranclo os &agui.ntes a~nHl:! b:is<.? 

ou m,:?1.. .im~mfa:ui eu tônomos dos gr-upos indÍgariSiiS: f' o:r.mas do lute r.:f!,1 -, h..:· ·:. ~-1 
lnrmaN de luta em oposiçio; açio de FUNAI; 

- t a r e Laçau arr'tra as difor.-ia.d as <rntidades: CIM! 'jr 581 ~-. 1'\ll!~ .. ,· _ CP'í. .. ~::.e 
- q ~ 

·~ -· XJ,~_t;~~~8:'i.2!? .E!L~.!!!t:. .!!E!1:Ll!.tf1.!1~-~·5"~~1J':.i2 . .!+..~ 
t: ••. C:r,•,,~i po.nt.o d~ gartida a i-u11dar.rnnt.1:çio t:las alt.sJ:natiw:,s8 s~r-;in :::Ll~::1,.,l i __ ;0'.~ 

' • f •" t~ . r ni~ ::,np~1t:,.i]:-, ;1.irJ.o:>..r.01,;. ~a, c.tt,e.$ ao .tridigan.a., 
-~ (,.J I li. ~ 

S. A e~t~a:~gin cie~~~B ser pun~acta a trea nivGie: 



- co~ ralação à sociedada civil e aoa out~Qa ltO~iffl'antoa sociais~ 

e. Apresentação de propoataa alternativas• rorue da coordenação nacional 
das antidadese 

1~ Escolha da. comissão organizadora entre as entidades existentes em BraM 

sÍlia~ 
2o Divulgação da pauta e todas as antidadas existentes no pa!s~ 
3o Verificar as entidades que podem subsidiar financeiramente a locomoção 

da representantese 
4Q Qigcussão prévia dos temas nas entidades e se possível convocação da 

SBI para divulgar a atual crise da rUNAI nos Estadoso 

xxxx 

lto 



Informe n!I! 2 

- ' , REUNIAO DAS ENT IDA!JES DE APOIO A LUTA INDIGDJA 

A Comissão Organizadora do pr~ximo encontro de Entidades de 

apoio ao indio,à ser realizado em 9rasilia nos dias 23,24 e 25de agosto, 

tem a informar alguns detalhes sobre o evento: 

1. Aguardamos a confirmação de sua presença,bem como data e 

hora de chegada a Brasilia e meio de transporte utilizado,a fim de que po~ 

sarnas re..cebe-lo.A confirmação dever~ ser enviada o mais breve possível, 

por mnio de telegrama,telex ou tslefone,para o se~uints endereço: 

SQN 403 - Bloco F - Apto 203 

Brasilia - DF 

Tel. (061) 223-9091 

Inforrr.amos que os trabalhos terão inicio no dia 23 pela ma- 

nhâ7re=ão pela qual est~mos prevendo a chegada dos ~articipantes para o 

r-4.;";:I ?'? e:~,.._,,,., _..., ~~-vr" ~ ""'r'),....~ 
--- --· --~-- -··· _,,_,,.,,, - ···'"""t"' ••• 

...• ~ ..... ,.... -··-'---- --J..-- -- •••.• ..., 1-'uuc:.1. e.tu e~ i..a.1. c::111 

Brasília até aquela data •• 

z. Informamos que não será possivel o pernoite nos alojamen- 

tos da CONTAG no dia 25 de agosto, ultimo dia do encontro. Aqueles que de 

sejarem permanecer em Crasilia por mais tenpo, serão então alojados em re- 

sidencias dos membros das entidades locais. 

3. Estamos enviando o Boletim da reunião de 1.979, também 

realizada e~ Brasilia, a fim de que seu conteúdo seja conhecido. 

Aproveitamos a oportunidade para lembrar a importancia des 

ta reuniio, no mamente ern que a crise da ~UNAI p~e em risco a continuida- 
, , , 

de de trabalhos junto as comunidades indígenas do pais, ao mesmo tempo em 

que despreza a CDntribuição de profissionais e entidades que apoiam a cau- . , - , 
sa dndigena. Torna-se,pois, urgenta, a concepçao de uraa política alterria- 

tiva, vcltada efetiva~ente para atender ~s necessidades e anseios das co- 

munidadcs indigenas. 

8rasilia,8 de agcoto de 190D 



~ Refunião das Entidades de Apoio à 
Luta Indígena (23,24 e 25 agosto) 

~J3PJ sul - conjunto 502, lote 2 

NÚcleo 3andei~ante/D. F. -Bras{li ~1 
v'C- . -, - 'V - /'-,-·· L-. - - .- ---~ __ _.,... --- 

no C~Sid da CONT~G 

- { administr. Sr. Se bastião Santia,'.;O, 
; fone: 55 2-0 259) ,;-,i 

Condução: Oili bus "N'Úcle o Bande í.r-an t e ' 
saindo ,de 15 em 15 minÚtos da 1 1 
3odoviaria'Brasilia. t 
(da narada do Onibus mr1.rcada no - - ~ desenho sao 15 minutos a pe ao 
local do encontro) 
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C E D 1 - P. 1. 8. 

DA TA __ 3../.1 ... -.L.{.1.-L~- 
coo. "':__"' . _ ,., 

INFORME: REUNIÃO DAS ENTIDADES DE i~POIO 1 LUTA INDÍGENA - 23, 24 e 

25 de agosto de 1980 - BRASÍLIA 
BOLETIM N2 1 

Reunidos no dia 31/07/80, representantes das entidades de 

Brasilia {SBI, CIMI, ANAI, ABA-DF, Assoe. dos Sociólogos do DF) de 

Qidiram aQelerar os preparativos para a Reunião das Entidedes de A- 

poio à Luta Indigena. 

l. ~ - A Comissão Organizadora resolveu que, apesar do atr~ 

so nas tarefas de preparação, a proposta original ( 23, 24 e 25/08) -11 

deve ser aprovada, tendo em vista o mês de agosto ser a época mais 

oportuna, pois permite que a reunião contribua para as atividades - 

no decorrer do 2º semestre, entre outros motivos. 

2. Local - Confirma-se Brasilia, tendo a Comissão Organizadora! 

acertado com a CONTAG a utilização de suas instalações no 1'iÚcleo Bar 

d.eirante, onde poderemos todos nos hospedar e ranchar a custos redu 

zidos. o~iocal proporcionará melhor rendimento dos trabalhos. 

3. Pauta - Até o momento, a Comissão Organizadora não recebeu 

quaisquer sugestões em cima da proposta inicial já enviada a todas 

as entidades •. Eventuais sugestões deverão ser encaminhadas diretamer 
te às entidades ou através da Comissão Orcanizadora. 

4o Mobilização - APELAMOS A TODOS OS COMPANHEIROS PAR.n QFE co . 
PREENDAM A IMPORTÂNCIA DESSA REUNIÃO, EM MOMENTO GRAVE P '.Rf .. O ÍNDic", 

FACE À CRISE QUE ATRAVESSA O INDIGENISMO OFICIAL, E, PORT.: .. NTO MOBII T 
ZEM OS ESFORÇOS POSSÍVEIS PARA QUE TODlS ~S ENTIDADES E REGIÕES SE 

FAÇAM REPRESffiTAR, GARANTINDO ASSI:.~ O ÊXITO QUE TODOS ESPERb.r;IOS. NE" 

se sentido, recomendamos que cada entidade se faça representar noi 

pelo menos 2 renresentantes, tendo em vista a expectativa de di visr ··. 
, 

do plenario em g:r,upos de trabalho. Por outro lado, recomendamos evi- 
, - t.ar um numero exagerado de representantes, para nao sobrecarregar ê~ 

sessões de trabalho e a infra-estrutura organizativa. Pedimos aind. 

que todas as entidades confirmem o mais cedo possível a núrticipaç? - .• 
5. Apoio financeiro - Estamos sondando fontes de apoio, não si 

para o deslocamento de delegações que estejam em dificuld~des finar 

ceiras, como também para outros custos de3sa reunião. Estamos nartí 

cularmente atentos à necessidade de recursos para a reproduç;o e ct· 
vulgagão de comunicados e documentos eventualmente produzi.dos pelr - , , Reuni ao, apos a. mesma. Apelamos, en t r-e t r-n to, a todos para que t&r.!bE' • 

nos ajudem nessa mobilização de recursos, como aliás já vêm fazerd0 

-·. - 



2. 

algumas entidades. __ f 
6. Debates - Para melhor andamento da reunião, pedinios encareci . 

damente a todos que PREPAREM SUA p .• ,.RTICIPAÇÃO no encontro, dt scut t n-t 
do o mais amplamente possivel os temas propostos (pauta, já enviada) 

e produzam por escrito opiniões, relatórios, propostas, propostét:lde f 

resoluções, documentos, etc. Da mesma forma, pedimos que cEd~ entid~ 

de traga por escrito descrição de sua organizaç~o e relato de sua ex 
,. 

pe rd encã a, Recomendamos que tais tt:xtos sejam reproduzidos ern seu> 
locais de origem (espera-se 25 entidades, cerca de 60 pezso~s) e, n[ 

medida do possível, que ~e distribnam os mesmos com an't ec eder c í a T)C- 

- possivel ,. 
lo correio. Nao sendo/despachar tais textos com antecedenci& de 1c1 
dias ( dia 13-08), o melhor seria trazê-los a Brasilia. Essa r-ecomen-- 

~ , . ., , , 
ãaçao e .impo.rtan:te, embora rec.onheç.amos.. q.u._e__3-a ha rpoucn te~n.o- util ~ 

pois com tais manifestações por escrito ;,oderemos ganhar teniryo. PreJ. 

cupa-nos o rendimentos dos trabalhos, numa reunião com 60 ou mr~, 

pessoas. Além do mais, as maní.f'eat açóe s por escrito a uxiliar~o bfür- 
- , tante na sistematizaçao das ideias 

7. Áíividades paralelas - 

A) Palestras - A Comissão Organizadora está envidando eP 

forços para trazer ao encontro, em horários previamente determinado\ 
• 

palestristas para induzirem o debate sobre alguns temas: "O indio e~ 
mo tema politico nacionalº, "O indigenismo nos anos 8011, "O Índio ;: ~ 
o atual modelo de desenvolvimento no Brasil~ 

B) Filmes. 

ENDEREÇO: Caixa Postal, 102382 - Brasili&. (DF) 

Telefone 223.-9091. 

.. _f 
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CE D 1 - P. 1. a. 
DATA_JJi.. /.?.., ../.J6 .. · 

"CANSADOS DE ESPERAR POR PROMESSAS0 OS ÍNDIOS REAGEM EM DEFESA 
DE SEUS TERRITÓRIOS"o 

"Quando os brancos matam é vitória0 quando os Índios matam ê mas 
sacre"o 

Com essa frase os Índios !'lorte=a,nericano,; descreviam como os 
G-...::,i!!i :···· .·sb.rancom encaravam 6'.9 conseqflô.1cias reeul tanta~ na disputa de 
SQrdenada pelas terras inc(geoasô - 

Com a paciência esgotada!) os Txucarramãe e outras tribos0 vinhsm 
alertando a ano e aqueles que D pela ganância do lucro0 invadem suas 
·terras0 levando aos indioe toõa a sorte de misérias~ 

No dia 8 ele agosto$ esi.e gl.'Upo ind!geoa da nação KayapÓ0 junta. 
mente com :Índios de ou·l;ros grup,-;,s [) investiram e mataram onze peÕee:i 
que0 a mando de um f'azoande::i.ro0 c'eematavam uma área de quinze quilÔ= 
metroe pertencente ao1, Índioso 

Logo em seguidao surgem as mirncbetes com os seguintes títulos'-::, 
ftlfNDIOS MASSACRAM 11 PEÕES .ro xrscn« ou "ÍNDIOS FECHAM ESTRADA BRil>.:=. 
SfLIA MANAUS"o E a.1ais uma vez o Lndio é visto: como o selvagem e 

cruel na concepção ~e muit~~ que se contentam em ler apenae OS9tÍt_g 
los das reportagens e tambúm por: ou t z-o s que clesconhe-eam a dramatioa 
situação em que vi VE"tm atuà:.mentr, as p~z,ulaçÕos indígenas no Bl:'asilo 

Ma• a mentira n$o perdura e·.~ernamen·~e e a verdade mais cedo ou 
mais tarde acaba aparecendo~ Co~o voe& ee e~ntiria se entraseem ·oa 
sua casa sem o eeu conseoti;nento0 comess~~ a sue bomida0 violentasJ 
sem seus t'ainiliares e por :fl.m o jogassem lJO olho da rua.'81 

Poie bem0 com várias na~Ões :l.nd!genas e dentre elas oa Txucarra 
Alt ,. () ~- 

mee esta acontecendo exatamente 1stoo Na de~ade de 50 o governo de 
Mato Grosso loteou e vendou ~err,;.s pertencentea. a vários grupos tri 

o ~ - baiso Em 19710 e Ministerio do Jnterior atraV~3 da S0DEC00 quando 
da gest;o do Ministro M~rio Andrea~a nos Tranepo~tea0 executou e 
passagem da estrada BR 800 que v:f.::,lou e inve.d;iu e: Parque Nacional 
do Xinguo Em 19730 o s choqwe s j;í: são marcantes·, entre os :Índios e} 
os invasoresº A FtrNAI e na 1;p~-·~~ presidida pfllO ~~eneral Osca.l" Gero 

" Q -- Dimo Bandeira d0 Melo0 emite as agropecuariau e outroe interessa= 
dos por terras~ certid;es negati~~a que alegav~m ser'-nulQ a preseo= 
ça ind:Íge~a naquela regiã.oo Em r..:n1embro/rt;1) @ '.':larampcs levado pelom 
brancos atravês da BR 80 se e.lastl:'a na ald0ü!l. Tx,.u::arre.mêe O eauaenec 
?Ítimae fataieo · 

Em janeiro/77n oe Txucarramãe. liderado~ por Krumare e Msgaroor 
det!lonst.rando sua revolta pelas hnJilhaçÕes () 'amea~as que constante"'· 
mente vinham sof'rendo por parte d>a ir1vasor~.1t, 9 ma.-i,am Camilo Vargas 
e José Alves Lima0 peões da f'aze11da AGROPEXI!.T (Ag:ropecuâria Xingu) ,-:i 
Logo apõe o ocorrido,) o Sra _Joãr; Carlos Ribeir.@·0 gt··.T"eote· da J?asen.-:""' 
àap em conversa com o Sro OlÍrnpi..o Serra = Dirt.•tf>r de Parque àquela 
~ f!""-..;1 ' .,., ' 

epoca =o deixara claro nao ter intençoes de abn~donar ~,projeto 6 
af'irmou ainda que tant.Q. o po1ltc de via;ta ~oe Índio~ eomo o do Sro 
OlÍmpion com relação às.te~~~ª~ não tinham'nex~J ' 

4f ,·.,~ •• 

-·~ · .. 



Em 19'16 ~ Rec >~. :; U.,:·.01J' 1:.x'ttcarX'amio O .i is1.tou fama área indÍge~a Gr.e: 
Sso Psulr.t t:'1 :to:i. 1.:-.?>:Ji\rnrín. ~ 'iiri.F.lteza qwe aeni;'iu ao ob~erva.r o ·!!Hs·t~Úlo 
ô® R)iséz-ia er,1 q,;;.:: ac n~"1contre;Ja oa Ouarard. t1 tribo al 'lii va no pa,ssad@ 
e hoje reduzióa a QtH:ts;a;:, nada o l?exd0rarn t •. ,1::oG tàS ter.z-as D a ciiça0 a 
cul tu~·e o até G1e Gw.o o ps."'Ô!)rio idiomn · de 0X'igemt1 qu-0 ~lgumas orian= 
ças Já não :fala:o!i :naL~ o rionstatou os s:foi tos integz,adores de -proa ti 
tuição e às cachaça~ aos qua:J.$ os Guarani e quase todos oa {m:Uoe 7 
Zoram eubmatidoso 

Teme~do o mesmo dastinoD Raoni eo~1tou tudo a seu povo qu~ndo do 
r~ ·,orno éO Jliugt.10 Q.uam e.ssistiu ao f'ilms da Jean P1.E1rre Dutil_lou::c:. ~ C'., p . + 

0 Carlos SaldanhaD po~G ouvir as juotaa reivi2dicaçces dos icdi~s e 
constatar os crimiDosos deemstamentoe que estao fazendo em sua area 
o que , em outres pala11ras0 siguini:fica e. f'ome e o r~@m@90 do f'lm,:, ú 
:film~0 an.-resantado e~ 19790 f'oi como um ele-rta para .o problema iné':f 

a. o t;), • e;:,, 

gena e alcançou plateias do Brasil® do exte~ioro O pior e sabe~ 
que v~rins autoridades viram o filme {dentre elas o pr&prio presi= 
dente da F'UNAI na· ,pot)a) e absolutsmente nada f'oi feito no f,H?n·idac· 
âe gi:,rantí.r os 'direi tos indígenas pala poeee de suas terras o · E 1:1 

r:,sultado ~oi o ocorrido com a morte d0 homens utilizados como $ix~ 
plos obj0tos ~ae miog doa fazendeiroe0 que nessas oe~~iÕas se ooloo 
cam sempre fora do alvoo O que vir& pela ~rente poú~=~e i~ag!~arv 
~,010 clima de tene.ão ~ Ódio que imperél no vila.rejo de SeJ'osé @Ban.;: 
Dan6o De uma lado0 os Índio6~ ve~dede~ros donos da tarrap. dispo~= 
·t;os a r.ião mais tol!!!1l."'ar a violação de se1.ie direi toe., D.o outro O :ta.e 
~ond~ircs ga~~ncioso~ e som escrúpulos falam em comprar arm~~entos 
para liquida.1: homens0 mulheres <B oriemçasíl como sempre aeontec0u nm: 

• o d i ~·· h~etoria OB povos n~igeaaso 

•· ·J 

j 
.J 

.1 
'l 
f 

Durar~t~ mui to:EJ m,oe O o Parque Nacional do Xiogu :roi. mostre.,clo cc 
Q ~ 

0'·º exemplo e r.agt<t1 gfiral de uma poli tice. ii,digenista bl!'asil~ira pa0 

~~ o extorioro O Índio tipico braeileiroe oartio postal ~ara turfs 
tasi idéi~ de um Brasil e~Óticoo Os Índios do Xingu~ na realiãad~; 
:foram usados para mofJtr.a.:i.~ uma imagent :falsa do que reê'.1lmente ecor!t~= 
e e com seus irmãos do ou t z-a s tribos por este Brasil a:trorao · Perém: 

<> 0 • h d v• Ço-J .,_1sta maecnra je. ca.~.u e atualmente oa abi. taates o si,.:t.ngu eµ·l,iao 
co~sciantizando do qusnto foram manipulados por tódos os tipos 

l 
.f 

1 

l 
l 
' se 

'- 

L~dercs iodig0nas como Kretâ (dm tribo Kai~gan~) e hag0lo poreJ;. 
ra Xavie~ (tribo Psnkarar,) foram recantamente ass~ssinados pelos. 
:;~rJ'i:ertH::::aclos em Biias tar:r4:u10 Quantos outros líderes encor~tr~ru.,,,.tH.i 
~v:i rí.;omsnto em perigo de vã da por constai:1tee ameaçaso Ot1cle ostâo· os 
e:.: .:_minoeos? 'Várias tribos :foram maoeacreds.s e seus cbaeit·u1do:r0s 
c-:i~Ti:iinuam impune a., E:t:emplo típico 0 o oaso de memb!"()S da tr;,:idic.ioc:, 
~al família Arn?.da que por várias ocrud.Ões atacou e matou os Kanela · 
~-::; Maranhão e i:li'.'i!D:tca.men·,;;e possuem uma fazenda situada •E?Hl'ia."'4' as l:'C"-" 
t:rnr\l'as Kanela de Es~alvado e Porqui1:1hosa Em Ou.iabã1') z•esi.dent$ ~ 
z-ua Pedxio Celastü.io0 em f'rentE> a Sa" DoliBg.acia Reg;_t,11001 da E'UN.Al:0 o 
SrQ Junquei~"ªº qv1-0 em me~àoe de 63 mandou dinamitár aldeias Cinta·~ 
Larga0 co~tinua t~anquilo deaTrutando o lucro fornecido por auaa ~a 
z0ndas0 lmplantat.las em terras roubadas dos Índioso ~roão Mine·i.ro0 -:--·· 

que 0m 197.6 lié!ercn~ e. ~h.acir.ia a.os :Borôro de Meruri oru M'l'o O na qual 
:1,0.l"rcu·Eim o Índi.o Sims'.o e o Padre Rodolf'o 0 além de deixar um saldo 
.~e vários f'el:'idca, 0 continua livre ju.ntstllente com tantos outros o ·:S · 
assim as barbaridades vão acontecendo e os povos iri:cligenae gradáti"" 
vamente vio sando exterminados em nome do "progreosoH 
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S~ria impor.t~"r: i:,) ~-~;;-.~;:\ CC!'rD('.:ii.hllciç1 riecion~l.. em .t'av-oj:• ÔQS . pG'fOS . i~e .. :,: 
r.. ,; • •• e r-li ~ " .,. i l l"'I:., , • ·' , , -. • : d;i,.ganaeo pc,rsf;;!0 t'.~2.:)0.".~:te ,::0D oxigmos oxa.cxa s uma .so. uçao·- para: .o.··p~.,o-=-. ·: :-.'·' 

blema.;: ma~ uma au:i.uç&...'.1 ho~~&stsi o bastante e. pdnto · de - z·sconhec·e~ 'e i:I · -· '.,: 
®X'.;:•oa coruo·tidos •.. ~~ ;::n1 pas~.:uJo r.ecerid~{, -2! que impera· ii'-té-,_ n_oisoa .-diàs j) ·_ •. ·:~,- 

s garantir ae s i.~clio s ,:, di"J.··e i -to qu~ i.beia :foi tommdoiJ iir .• ·so-nt:lü(.>"·. · de : .::_·: 
;;:.ioderem viver r.'n.11 p •.. ~z o 1iv.1''éra.arcrt~ eru sua$ t<Brraso '. · :·:~ ·r.~; 

.;.~ E enque.r.d;o isto não .acoinrtece0 cséia vez mais a FUN,l\I. vem provt11-~~·o · 
a total iocompisd-:ência de sua par~e-- pEira tratar do. aseur~tO:,i comq __ 't~ü:,::-,· 
bÓm um autoritax-:i..smo t!:pico dos regimea repra-ssiVO(jJo · ·Exe~p!o 9tarô- .. : - 
d0e.11t.u:,.s cax-t'l.oterfs·ticaa, fo:t a racent@ entrevista do Celo '.Joao . Oarles 
Nob.r-e da Vêigan p1 .• 0sident~ atual ão t~E"gão0 a umá _.r.epo:t·tagem d~ : -, telé""· 
'!/isâo0 em que o ·mesmo, lamentando a [UOrte_ dos .pebe.s no Xirit,gu:)· nrim 
tom r:Íopiào de .,,o~0 P!:~ttt.!tP..ªr.!. c~amar .,L§jep.si\·o-.do- Ca~j.~ue -R~,2_9!~J'ia~ 
St.l~.....!~~ .. n.f!.º ~fj.S se".!:!JP·tf.9!0 Como -medtd~·- pa.rlaa. evitar .f:ut:t.3""".-' 
z-o s conf'li ~os0 o presidente 

O 
da FUNA:! pret._ende loc:;aliZftJ?:" d_e.r,ta~ame~ó: . 

b;;s de Policia Militar na arsa de atrito D os quaie na ril}alidade 110,-::> 
"V ~~$Ml~~;:.c.:.:;...::.:,.;o,. , • . - - 

der.é.o vir a agravar' ainda mais os clioqueso 

Pura os :fazendeiros e () {ndio · é um vagabundo" ~~da~i·lh~:- .: ·e· ··nã:o ·'t!e;n 
d:i.;,.•,):::to a t11adao Até quando irá durar esta ei t~ação? · '. Ums· coi~-a _-. <f .. 
t:·:::..,t..;;- al!go de UX'gtc'Hlte precisa. S0%' :feito agora.o. Jáo Q_:U, iio~â._.tarçl~ 
c;er-:nis8 · · 
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: CED 1 P. 1. B. 
OA TA __ }/.!. ... ) ,Z, _1 p {., _ 
coo.·--····· ·······' --- ,· -- '---···· 

~rdsilia, du 23 a 25 do acosto d~ 19Bo 

., 

f{~uniaÕ filacic,nal de entici0d1JS de riptj:;,~-'ao tn;~i~.:. · 
...,_ __. •-·- ----~ - • . •..•.. ..,. •..•••• ~.4,,- - •.•..... ~ .•... ·~ .•...•.. ~ • ~--.. •. ...u..~-·~ .. ~- ... ~....,._~~ .. ,.. .. ..,.s....__., • ...,,~,. . ·, 1, 

da AN.!lÍ/HJ 

-· 
3- Ji ri oi r um o f {cio ao n15. n i e t r o Hcl ia f:l e l tr:10, e onsu l t2.ndr.; s ob r e a oossi 
'.) ili dads de das bu.ro c r-a t Lz a r c-1 ...iustiç:n qu e conqa l a 11:3ub ji.Ídiceu inÚm~r~s 

' 1 ' t t · .-1 t ... p:rcJC!.:.,sos ao . :e 1.91.os ,Ja ex:rs.. · .. 

4-~palo ao presidente d3 Hep~blica para que s~ pronuncia incisiva~ente, se 
&a~ avesivas, sobre o problem3 dss tarras indigonas~ · 

ft,in::stro da JtJstíça. 
-i~/.: 

-,. 

7-Cxigi:- a punição do s cu Lpa dns , pr·ac·:did]. pe l a ;Jpun~ção das damíncias ufa 
tí v ame n t e fo rnu Lad ao contra os ma t.c do r e s dos Lnd.í o s , Lnvaao r e s , destrui ..• 

·1~. dores e axplaradorcs de eua~ terras. ,l. 
;',, ,. 

e-Pocir ao i-- z-e s â derrt e da FUNí\ I que aja e cm p r o at ez a e tome :pr\j_vidsncia,s 
r a p í de s r.~- .... ,·!50 d!:l "rae s e ac r e e " p e r pe t.r a do s p e Lo s j::igunços 6 miln,t:t9, dos ma:tu 
Gin~~s d , CÍfl)O, a acobertados p e l a imnunídade tradicional e cono.a9,r.9cl21 3- 
traves dos Stlculos. 

S-Parguntar au int~rpel~r os militPrca d3 FUNJI sG d~fondari~m a pai~ con 
t r e i:iv,;son3s, e orno f e z ern os Ln d i c s <.'m def,··s:i dc1 SW3G t e r r e a , 

lo-Conforr.~: ;]ntondir.ionte; e n t re 1':DF""~ !:1ini5t2rio d,: 1\gricultu:.-a e ,io Ln t e « 
r i o r , c r í e e faixas 1~pa:r.1-choqucs1'de r e s e rva florv.stdJ., fer.hn.·aie entre as 
r e s u I"LJJs indi~Jun~:1s G d e rn.' in a r o as .. 

~l-'.)e;le-'.J::>.r ao Senador ::v(_1:1dro :arreLra r3 Depu'\:.'3do ':1:,d~3sto dú 3ilvc,.í.r;;=.. f'Jls 
nos poderes pa r a qu a , e a da vm no C:on'grcnso clr~fcmh ~>.::: linhn.:1 gi}r.;:iis t1 
1..,:r1~urirnntl' ,:r;p::cificc1m~:nt, nn tGUo::i e 1':.()!j ·;.,m· qu, E1 1.í"fen:1 eh; í.n o i o s•J tar:47-1 
rnr nuc o s s n r í.u , 

12-tx:i.gir o rnestudo doa tr~:;f.Jt1os _,J -~, ruva:;. :t(?dnvi,;1~; que ptHil')~··.Li:1;;1 ,::·:J:r-c:u~ 
i;u 3{·~,t;,ú· p o r $U8 proximid:1de e s ar -~s :l.nd.i.(Ji?rrnn. 

13-Lut,):t peÜJ olirnin~çõo ·j.r, c l.nueu La .í o ::~tatut:o cio lndio que pri~:VL: -x J.:, 
tc~v~:.ç5o no t~rra dos inrl{genns, no caie ~e int~rusae, da·dosanvolvim~ntc 
como .inco:.sti tuicinn:il, inteir.._:Hr.ent•., c on t r a r Lo ao uspl ri to 1.J l<)tra do & 
J98 d·.::: C·~:nstituiçâo redn:-:!l~ 



,..., ' 14-Dirigir_apBla atr~vJs de L~rta Abarta ao Tribunal ílussell, soliciteddo. 
a condenaçao das ~raticas e metadas conflit~nt, s com a Legislaç;o sobre 
as populaç~us indÍJ ·nas. 

- ts:..·Rédig'ir e 'env í e r utna carta de agraçecimento ao apa •.:·m nome de todas 
entid-des a favor do indio,pelo intaress,: dumonstrg~o aos seus problemas. 

lij-Evitar ereqcupaç5es com d~finiç3es, linhau o mat!s de estu~os antropo 
logicos. Nao e tampo de salvar as rasas, q~ando astao ardendo ás florestas 

1 • 

•• • . 

. - ! 
- . ---------· a: ,4 



. . ~~ Hr;,rtá /\ngr1li e~, 45~ · ·· ·· · · j 
J r.1.'rdir::· Bo L,~n.:. co-22470-filo - Tel. 246r-5659 

, · e ('- 1 • • t ,. r , ,, " 1 · , ['o, t, l ( • e· •· pi''-' r , · (', 1 ',' I) 1 ('> .J 
• ~-·, •• • ., J ··- ~ j~ "I, "' ""\ 1\.; j ': , • , '·;, ,( ,•"'tl t.~ ) ! 1 J1 , t \,._ .t t • ,t } -,; : , t ~ -f J,. ) ,(° ll.i 

' ... _, ... - ~ ~j 

~ - A Al~Ai-ftJ ainda em f'a se de ofi c í a Lí zaçãc els eua en ti.d~d~ naa - 
te est&do, ji coopere co~ a ANA1-RGS 4ecde seu início am·saio de 197l~ 

~ • t. A·. 
ü:..ntsJ.:1os com alguru.&a peisone.l idades de val;:;,r para a · c,~r~;~-~: in · 

;_,: ~ ~t;..,."i( •... -~ . (f~ ~ 

df.gen~ coeo o ilt.rntre sn r .. José M{6..t.ÍS:\ da Gama M&lchex- que tre.balhoU:.'1.i'c.:' -~~:e 
' - '. .._ 

ví ço de Protl!'Jçi::a ao !ndio nos ano a df/·:1942 a 1963 e ~s.. d.$ciada d~ 50 .<~1-.·~0tt 
•;,. 

d í r-e to r , Apro,rnit;:ind~~e desta Longa convt vênct.a G pt'ofl.lz.iil.o c0Jl.haci1;:onii0 
\ ' .. ,· 

~tH? ooquiriu sobre o fn.dio e aer-e vau .a livro ttDiatribuiçio e 1Ócs,,l,1ZúÇ2.lf> de 
todae t r í bua indígenas no Brasil"'; em poder de Funai e ::ünda não pub Lã cado , 
O snrº Malcher eatd aompre pronto a aer consultado e torna {icee.éf'ITel 03 d~ 

do e de ae ua arquivos a todo aque Le que o pro cura para ampliar o seu conh~ 
ciaen to na defe1J.a do índio. 

F@lfcit&e Barreto, vivau 30 anos entra oo fudios, pr~funda co. .• - ,. 
nhe cedo r de- aua cultura, é uaa ferr~uiha defensora dn cauaa,. JÍ put{li.cou di"=> 
ve r eo e li vro s no B:r-aiail e no exterior, em var í.a e lfng1u1a e recent~·r.t~h.t,s laz 

' ' 

eeu dltimo 111,nça.w.ente, ~aequ.iem pu.:ra. 08 !ndioaº .. .E coord'tl'narlora e or'isata·,., 
dora em a!'<lipré;endirnentos. a favor do úi.üio no nf ve I escCJl&r. o faz lJale.atr-4411:J 

e confer-~nciaa com ali de s tr-e.neru:i. s í.ad o ao a jovens o seu conhs cimento e â.0- 
ao ne t rs ndo a n(lciaaaidn.t.l!t1 que e i'zHHo tom dEJ v1 ver. aef:l a. int~rfr-:·~neig C.() 

branco. 

Th;,:;.ff:11 e r t í s ta plna,U:cê'. e r'ep re aen t.an te da .r.UA!-&J~ ·:'_;.\l·d p~r 
meio de sua arte d i vulga ~- CIA.1 tu r-a ind:f'gen&.. fü •. n têm coriac to cori.at!':l.U'6~ cou 
a Conisaâo Prõ-fndio e co r re sponde-i sc cem on t í dade e ziu1ilarae nacior1~li..: .. 

Roberto T~0ara1 ~ihlp~ti~ante da causa e um defen~oÃ do {n- 

é í e , M~tém corr~spondâ.ncia com '.)2 e n t i âade s interne.cionai~ e suas t:rs..&n- 

ço e s sác e nv'í ad.aa a t.o do o país g;~ra ee r em pub Lr cada s e div1.llgadc..s co~1~çien 
tiz~ndo o p~blico da &m&aça que pa~ra eobre o indio. 

Dolor~e Prado, de origem iud!genaf conheced~ra a pfofeaao1~ 
dir. l!ngu.e. tupi, tamb&lilt cco pe ra com i.ruduçÕea de língua eatr&n(5airu~ 

El1nor Se~~nte coopera com o serviço de secretar!a a 4adi~e 

C'1rt~B para e . .f::í jornais. 
Aaeim, a ANA!-RJ ji oon ta com um pequeno grupo cl~ aimpt\ti.~fa:; 

·r:.e.e d@. cau sa ind:t'gsna e oape-r& u re ve aumentar seue ~t!a:b'àlho~ a~ def.zi;;.:l do 
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AOS INDIOS, AO POVO E ÀS AUTORIDADES. 

' ,I' 

As 27 entidades de apoio a causa indigena reunidas em 

B ,. ( ~ 8 ,.. ,I'. 
rasil1a no periodc de 23 a 25 ae agosto de 19 O, vem a publico 

m0:llifestar sua preocupação e repudio pelo agravamento da situa- 

ção dos povos indigenas do Brasil. 

Esta s~tuaçâo9 grave já de algum tempo, v~m se torna~ 

do cada vez mais ca~tic&, à medida em que problemas antigos co~ 

tinuam sem solução e .probl~mas novos sao criados pela irre.spcin 
sabilidade e arbítrio dos corcneis que se encastelaram na FUNAI 

Esses militares, e~tranhoc e insensíveis à\problemática indíge 

na, v;m agindo de forma at~ mesmo cinica e violenta, usando in- 
.. ' 

clusive de força polj.cial contra reivindicações legitimas ele- 

'--' gais de comunidades indígenas e demitin~o indigenistas de reco- 

nhecida compe t enc í.a , Como se tudo isso :não ·_os con't errta.ase , ain- 
*1' • •.. 

da sairam de publico pura ressucitar o "pro.jeto de emano.Lpaçao " 
apresentado agora·de forffia camuflada, atra'vés-da de~inição de 

"índio integrado" e d o programa de ~'estadualtzação". 
As entidades de apo Lo ao. 'í.nô í.o d.ei:iunciàm a. tram~ ,' dos 

cororteis da FU1{AI, que: -cem. como -. objetivo cã ar-o 9 e tno cãd í o pro 
gress i VO C.0$ povo s i~'ld ÍiJ6!IB.S d e ncusc pa í s , 

• ' - ! ~ 

Assim, as .. entida~eà aqu í reunidas,,.- não. podendo se man 
~er caladas face ao descalabto·_que se instalou n~ FUNAI, v;m a 

_público ma.nif estar su~ apr eenaaó d e .. que 9• e continuar ta.l . si tu"!' 
-ç4ãir,·, este pais se manchar-a como palco do ~aior g~nocidio jt.ma- 

is -v:isto em sua historia r-e cen t e , ·; .. 

Desta forma, a~ enti4ides .compro~etida~ com a pausa 

indÍgenê.. a.l er-tam ao s indi~s:, à ·po.pu:ia.~/â.ó na c í'ona.í , pz.r-a ' esta 

t~rave si tuàçâo e exi-eem Jas autor.·.:t.aaa·e·s, ·,9.n_tés de ma is nada, ~1 

desti tuíçao da a t ua.L cúpula· dirig~nte da FUNAI, confiando a, di~~ 

reçao deste orgao a . indig_enist2; .e· especia1istas pz-ovaâ o a, 
Rea.f í.rmàm a.s en tid0:des · e eu compr-ome t í.men't o 'com a ~a.u 

sa indigena,.-com e. sobrevivência fisica e socio-cultural das·n~ 
-'çó.es il:idigenas, ga.ranti<la. a - p'l en í. t ud e de seus · ter~i t~r'ios tri b§:. 

is, com. a.' construçao de um Brasil :pJ.uralista,. isento de discri 

minação .racial\;: que respeite .: sua s mí no r í.e.s culturais. 
~~LA DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. 
PELA DESTITUIÇÃO DOS CORONEIS DA FUNAI., 
CONTRA AS NOVAS TENTATIVAS DE EMANCIPAÇÃO. SI 

---• -- - -L----• - 
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Comissao Pro-Indio do Acre 
Grupo Kukuro de Apoio à Causa Indigena 
Jornal Porantim - Manaus 

ANAI-Associaçâo Nacional de Apoio ao Indio 

GAI-Grupo de Apoio ao Indio - Belém 

Me.naus 

Joáo Pessoa 

Comissao Pró-Indio do Maranhao 

ANAI-Associaçao Nacione.l de Apoio ao Indio 

ANAI-Associaçao Nacionel de Apoio ao Indio 

CIMI-Conselho Indigenista ~issionário 

SEI-Sociedade Brasileira de Indigenistas 
. / \ 

GREQUI-Grupo de Estudos da Questao Indígena - Belo Horizonte 

Salvador 

Brasil ia 

Comissâo PrÓ-Indio do Rio de Janeiro 

ANAI-Ass~ciaçao Nacional de Apoio ao Indio - Rio de Janeiro 

CTI-Centro de Trabalhos lndig~nistas 

Comissâo Pró-Indio de sâo Paulo 

CEDI-Centro Ecumênico de Do cumen-caçao e Informaçao - Sa.o P2ulo 

CEDOPI-Centro de-Documentaçao e Pesquisas Indigenas - Campinas 

ANAI-Associaçao Nacional de Apoio ao Indio - Ouri tiba, 

A.NAI-Associaçao Nacional de Apoio ao Indio - Ijui 
Porto Alegre ANAI-Associa.çao .Nacional de Apo í.o ao Indio 

UNI-Uniao das Naçôe; Indígenas 

Comissâo pela Criaçáo do Parque Ya.nomami 

Comissâo de Defesa do ?ovo Nambiquara 

OPAN-Operaçao Anchieta 

Comissâo Pró-Ilha do Bananal 

lillA-i.1ovimento de Defesa da Amazônia - Brasilia 
CD.A-Comitê de Defesa da Amazônia - Rio de Janeiro 

'' . 

Brasilia 25 de agosto de 1980 

' . 

- - - --- ----- - - --- ---- - ----------------"-"'"""'""'-"''"'"'"':..'·=o------------- -. sfti· trtÂ 
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O ANTI-INDIGENISMO NO MOMENTO ATUAL 

Sempre a violência, a agressão, a morte e a destruição 

estiveram presentes no relacionamento entre indígenas e sociedades 

nacionais, através de seus segmentos sociais, sendo aqueles, as vi 

timas centrais. No momento os impasses, as crises, as tensões têm 

aflorado com celeridade.1 t-nos, então, forçoso denunciar a atua - 

ção anti-indígena da FUNAI no desempenho de suas funções. São indf 

genas ameaçados de morte, de transferência compulsória, de extermi 

nio, submetidos à presença do capital, principalmente internacio - 
nal, que a cada dia ronda mais e mais suas terras, seus recursos. 

As terras não sofrem os processos demarcatórios confor 

me manda a lei e que certamente exige a consciência nacional. Pontos 

de tensões, mais ou menos graves existem no país, de norte a sul, 

envolvendo indígenas, posseiros, peões e interesses de grandes la 

tifúndios, de empresas capitalistas agro-industriais e mineradoras. 

O Estado representado pela FUNAI, legalmente a tutora 

dos indígenas no Brasil, de tudo sabe, das possibilidades de aciE 

ramento da luta entre os donos da terra e os usurpadores, mas per 

manece calado, por pressões que em nada se vinculam aos interesses 

das sociedades indigenas e demais oprimidos envolvidos. 

Tais sociedades, em consequência, vêm sofrendo desde 

extermínio, ameaças de extermínio, têm seus líderes assassinados 1 

sob a aparência de falsos acidentes, suas terras invadidas, suas 

matas derrubadas, roubadas e a penúria a e miséria instaladas em 

seu meio, pois além de não atender à demarcação dos territórios 
tribais a FUNAI não tem prestado o apoio necessário para a sobre 

vivência dos indÍgenas. Assim, que as manchetes sangrentas vao ap~ 

recendo na imprensa e as tomadas de decisões vão sendo adiadas, em 

urna tentativa de escamotear as reais causas das agressões que os 

indÍgenas vêm sofrendo, e se obrigando a realizar. A história do 

indigenismo brasileiro nos tem mostrado que da nada adianta arnea - 

çar com presença de militares, do exército, de punições, para II apa 

ziguar" as situações mais delicadas, que de nada adianta reprimir' 

indÍgenas ou posseiros e deixar II às soltas" as empresas capi tali~ 

tas (quer de capital nacional quer de capital multinacional) que a 

vançam rapidamente nas terras indígenas e que subtraem terras aos 
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posseiros, aos peões. A situação de guerra entre os interesses de 

indÍgenas, peões, colonos ••. e os interesses empresariais permane 

cem, sendo que estes, cada vez mais, vêm se utilizando do campesi 

nato pobre e dos proletários rurais para impor seus intentos ex 

pansionistas sobre territórios indígenas, ainda que vidas tenham 

que ser sacrificadas. 

A FUNAI juntamente com outros órgãos ministeriais 

(INCRA, por ex.) têm que ser responsabilizados e deles se deve e . - 
xigir medidas urgentes e transformadoras. Urge que se salve indí- 

genas ameaçados, peões inocentes. De promessas e de .enganos estes 

já estão saturados, como de resto a própria sociedade brasileira, 

destituída do poder e amordaçada por interesses transnacionais.~ 

hora de se demarcar as terras indígenas, de se socorrer adequada 

mente povos ameaçados e na iminência de extinção,é hora de se re 

conhecer o direito que as minorias indigenas têm de se autodeter 

minarem, é hora de se reassentar os posseiros de reservas indíge 
nas, de se expulsar as grandes empresas (os latifúndios} e de en 

tregar a terra a quem nela trabalha. 

Quatrocentos anos de opressão pesam demais nos ombros 

de todos nós • 

I I 

ANAi- lJUI 

Ijuí, setembro 19 80. 

1. Os Trucã (PE), os Yanomami (RO), os Arara (PA), as nações xi~ 

guanas, os Guajajara (MA) , os Gorotire (PA) , os Tupiniquim (ES),os 

Kadiwéu (MS), os Guarani (SP), os Parakanã (PA) etc~, estão 

dentre os ameaçados, no momento. 

\. 



Comissão Pró-Índio de São Paulo 
C E D 1 - P. 1. 8. 

DATA _i/. __ : .. J..2. ... ../ _f.. 6 
éoo. ~ ------- 

Circular nº28/CrI-sr/~q 

~s Entidndc& do Apoio~ Lutn IndÍgona 
Proscntes a 21 Reuni;o Nacional 
Realizado em Crosili3 nas dias 24 a 25/3/80 

Prozedos Companheiros, 
, 

~s entidadEn abaixa assinadas - atr?ves ~e.seus representint~s prosantes 
a Qs ~ euniao Hac Lonr.I - t nndo roe e b Ldo CO,.)J. '.l Q311Nota aos 1 ndã o s ao Povo 
o as /\utorirfarJosn, r+rt a dc _ge 25/8/00 e o s s í nn da por todas as_entidades 
presentes a rcPerldr reuniao, sstranh3rom e seu conteudo a sao da opi 
nião de qu s ..!:~~~-,e,xe:ress~. o teor dos di GC J ~nõe~ lavadas duranto a reunião. 

Diante da grande divulgação que foi dad1 a nota pela Secretaria Exacuti 
va (distribuiçnc a imprensa, 600 cÓpios n entidades, etc) resolvemos - 
registrar o nosso deangrado e saber 9ual a aeinião da sua entidude a 
raseeito. . 

O fato dessa nata não ter sida sGquer lida e aprovada em plen~rio pass~ 
ria desapercebido se o seu conteudo expressasse o consenso for~ado du- 
rante a reunião em torno de um programa minimo de trabalho. ~ 

No momento em que diferentes Entidades de Apoio às Lutas Indígenas coma 
çam a discutir algumas formas de colaboração e articulação, pareceu-nos 
oportuno esclarecer nosso ponto de vista e solicitar que a sua entidade , ,. , d . 
tambem o faça, da prefarencia atraves a uma circular. 

Sem mais no momentat 

Atenciosarnante, 
( JQ, í 

- J ~~Q_~ ( -~ e,~~ 

Claudia Andujar ~ ..• Q 
P/Comissão pela Criação do 
P/Marque Ya~nomami i- CCP Y 
~ ~ i - U,/:{ 1- ~ / A l(Jt?w!O 
Helena Fa y .ticardo 
P/Cantro Ecumênico da 
Documentação e Informação-CEDI 

~'"'1-" ~d\v)°r -t~---.~ 
Rubens Salluzzo ijranda 
P/ Comissão PrÓ-índio de SP-CPI 

Rua Caiubi, 126, Perdizes, 05010 São Paulo, tel.: 864·1180, CGC 51 751 048/0001·72 Inscrição: isenta 

. -··-- --- . 
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João Pessoa, 27 de setembro de 1980º 

Às Entidades de Apoio à Luta IndÍgena 

Prezados colegas 
.Recebemos circuiar de nst 28 da CPI •• SP~ datada de 09)1:)9,180_ onde 

foi colocado seu desagrado .frente à "Nota aos fndios, ao 1>0vo e às Autori , - dades n, p._oas....D con teu do da mesma era-lhe es tzaanho .• ·· 
Há poucos dias chegou às nossas mãos carta da .Atf.AÍ-Dl,,.r de set:emi 

broi de. 80, onde .fica expressa sua ttperplexi.dade e total. ·desagrado• com ã. 
sua inclusão como signatária da nota publicada m,i JbrJlal. de Brasília e nia 
F@lha de sã.- YaulEP, onde se denuncl a o- atentado so.fr:l.dcr pele líder i'ndi ge 
mista NbrbertQl· de. Fcmla Gabrie:r, dos guarani, e é acusada a empresa Atlâff 
tica Bea Vistaº ~gmndo, a AWAI-DF',. a nota sena de exclusiva respo:t)Sabil.i- 

-- cl:ade da S8f' e dG' CZM! p, ps:i!s a mesma não teria. participada de sua elabora - 
· Çü9 e seu teor era-Ute desconhecido<> 

Diante de tais .fatos, temos algumas questões a collN'ara A primei,: 
na dellas se re.fere. à. necessidade de nos perguntarmn qual é o o-bjetivo- fun 
damenir.aJ!. das Entidades de apoifJ'I ao-· Índio n• país<> Pa:i!eee-DOS Qie este itipÕ 
de ati. tude (desagrados, desaeordes , etle)' s~mente atuam no sentido 'do·· en . 
f:v.aquecimente, da: 1u..;_a pela causa indÍgenao 

consideranâo-se quer 
a) a ANAJ!-DF não discorda do conteúdo da nota; .,, 
b) embora p..ara a CPI-SP, "ª :nota nãc· expressa..g ..... teor das. discu~sões levada-~ 
durante a reu.niU"'11- não-· nee pareceu que a referida entidade estiveese em 
des.acor-de com o conteúdo-, d'a mesma, .frut<" da referida ~-~~; .. r~aJ.izada em ~ ~ . ,• 

miasi:.tia,; ac}:lamos que~ M • 

• 1>PIM' umi l'ad•r,• ~ encon trO' n-aci onai:,. realf zado em Brasí lf a~· em• 
agos te, do coz-ren te , foi: altamente compensador pe-r vários motivos, partícw- 
11a~m-en te. por termcrs tido conhecimen'to e contato com o- grande m!'p, Im-Se erl~ 

,,,---- t.enm.e~, de entidades engajadas na mesma l'Utta,. per outro Iado •. quer:tamas - 
~xpressar nessa perpl:ex:i.dade e total desagrad<7'" diante deste tipo, de de 
sentendimentO)º Gbstaríamos portantO' dei" nesta opormn:idade., lentbrar as coD 
ça,~Ões .feitas pin- Do 'lbm,s Baldu:Íneip em, B'l'asÍtla,. n• c.t· senti"do ·de que rres. 
ses entidades ráio deveriillltl estar- preocupadas em e:reso:er enqu.anto entidades 
(•~·formação de qu.adros•r~et<C")s,, mas si!mi eml .Fortaleeer a luta dos Índios~. aP!_i 
au'!d0-~-s em1 $~U erese:imentc,,o,. cnv i:sta~. noss• pape~ estaria send& patil.atinia 
mente cumprid.Q)p, na exata medida. eJ1t1 que a razão de sel!'o/n da exi.stêm:ia de 
nossas entidades se encont?l'a justamenite no .Fato de qu.-e- os Íirclio-s,. bem cOMt> 

outi"os setores e grupos dom:ilnados da socieda<!I'e mio· terem· canais ãe expres 
sâer, d:iiante do- quaC!b:'o poJ.:Útica, autori t.ário e repressor em que ví.vemos ; SI!. 
perdEermos de vista tais objetivo s , nos envolveremos em equívocos desas 
·,1.r'"'.'.'osos para nossa lutaº 

Atenciosamente ir 

A?llU - NÚcleo de João ~ssoa 
Av~ N€go 255 fon-e (083)2Q62612 
58 000 JQão Pessoa - 'Paraiba 

/ 
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GRUPO KUKURO DE APOIO 
A CAUSA INDiGENA 

1
. D: T ~ ~~--.J~: ... '.Jf 
COD .. , __ ,· 7 _ -- CAIXA POSTAL, 973 

MANAUS - AMAZONAS 

T \ 

...... 
1 ... 

Manaus. lº de outubro da 1980 

~ Secretaria Executiva das Entidades de 
. ' ' Apoio Luta Ind1gena 

·~ Brasilia -or 

Prezada Companheira 

O Grupo Kukuro de Apoio~ Causa Indígena, tendo lido 
o Documento Final do II Encontro Nacional das Entidades de Apoio 

à Luta Indigena, realizado em Orasilia nos dias 23 a 25/8/80, • 

intitulado "Aos Indios, ao Povo e ~s Autoridades", vem colocar a 

sua posição face ao conteúdo do referido documento. 

Entendemos qu~um documento r inal deve refletir o con 

senso das posições tomadas no decorrer de Encontros e Reuniões, 

tendo em vista sua importância como instrumento de orientação no 

encaminhamento e continbidade da luta das entidndes de apoio à' 
causa indigena. Tal nio acontêce com o Documento Final da II En 

contro que, tanto pela relato feito pela representante do Kukuro 

presente ao Encontro quanto pelo Relatório enviado às Entidades 

por essa Secretaria, não corresponde ao teor das discussões gerais . -- ,, . havidas durante as sessoes plenar1as desse Encontro. 

Tat fato, acrescido da circunstância do referido do 

cumenta aparecer como subscrito pelas entidades presentes, pode , 
vir a prejudicar a unidad~ necessnria entre os grupos que apoiam 

a luta indigena. Portanto, para evitar que fatos como esses se 

repit~m em reuniões futuras, recomendamos a essa Secr8taria e/ou 

às Comissões Organizadoras dos próximos lncontros um planejamento 

das atividades mais coerente com a disponibilidade de tempo para 

tais ~.contra~~ fim de que docujentos finais possam efet~vamente 

ser discutidos e aprovados pelas entidades presentes. 

Dada a import~ncia do assunto, solicitamos que seja 

enviada cópia desta carta a todas as entidades do II E11contro. 

Sem mais para o momento, e no aguardo de outras comu 

nicações, envi~mos nossas saudações, 

GRUPO KUKURO DE APOIO À CAUSA 
lNlJ IGENA .• 

•• 
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Bras-i.7.,ia, 29 de outubro de l980 

Às Entidades de Apoio à Luta Indlgena, 

Companheiros, 

Cumprindo as competências que lhe foram deZegadas 
pela II Reunião, a Secretaria Executiva tem procurado se afirmar como 
instrumento de mobilização e organização em torno da luta ind-i.gena. 
Parece-me indispensável que, a partir desta experiência, nos estrutu- 
remca mai~ 8 ~uito mais. Para tanto, é p~e~iso que nos aoneentremoe 

na avaliação de nossas ações, passadas e presentes, para, oportuname~ 
te, propor tinhas que nos conduzam a objetivos concretos e comuns de 
defesa dos povos indigenas. 

,--- Apesar de considerar de suma importância os servi- 
ços que estãõ sendo prestados pel,a Secretaria Executiva, acho-me im 
pedido de continuar participando diretamente deZa. Keilah continua 
rá com os trabalhos e submeterá um nome que me substitua, à aprovação 
de todos. 

Tenho certeza que saberemos melhorar nosso desem 
penho na éonsecução da Zuta comum. 

~~~r Ezequ 7- --., - 

58 ---- 
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Relat6rio ~ Reuniãofde 7/11/80 

No dia 7 de novembro pp ocorreu na sede da CPI-SP a primeira 

reunião de preparação do Seminário proposto na II Reunião Nacional das 

Entidades de Apoio à Luta Indígena. Estiveram representadas as seguintes 

entidades:CPI-SP, CIMI, CTI, CEDI, ABA, Comissão Parque Yanomami,além da 

Secretaria Executiva. 

Pauta: 

1. Seminário 

a. Sentido/Proporção/Temática 

b. Data/Local 

.c. Organização 

d. Financiamento 

e. Presença dos Índios 

a. Ã fim de se esclarecer o sentido do Seminá:io,foi discutida 

a política indigenista oficial em sua nova face,ou seja,ã partir da as - 

censão da atual administração da FUNAI e entrelaçamento FUNAI/CSN/SNI. 

,,-- Essa política coloca a questão indígena no Brasil como assunto de segu - 

rança nacional,estabelecendo uma relação de oposição entre desenvolvimen 

to e problema indígena. Por outro lado.temos conhecimento de um amplo pro 

grama.envolvendo vários setores governamentais,com~ o objetivo de apoi~r 

institucionalmente a FUNAI.Trata-se de uma campanha.utilizando-se de to 

dos os veícàlos de comunicação de massa (TV,radio,jornal,revistas etc), 

cuja meta ê divulgaras realizações do orgão tutelar e informar a opinião 

pública sobre o problema indígena.segundo a visão e interesses do governo. 

Esta campanha jâ estã sendo colocada em prática com a gravação de progra 

mas para a TV Educativa.nos quais participam Índios,antropôlogos e fun - 

cionârios da FUNAI. 



Diante des.se quadro. o Seminário s.e 'car act e r í z a como um acon- 

tecimento de suma importancia,devendo ter uma ampla repercussão inclu 

sive à nível internacional. 

Foi proposto o seguinte Temário: 

DESENVOLVIMENTO E QUESTÃO IND!GENA 

1. Política Fundiária: 

• demarcação de terras 

conflito Índios e posseiros 

• mineração 

. Conselho de Segurança Nacional 

• problemas de fronteiras 

2. Política Energética: 

barragens 

• estradas 

• Eletronorte 

3. Política de Tutela: 

• política indigenista oficial 

• política dos índios 

b. Datá/Local 

Foram propostas duas datas: 

23 a 2~ de março/81 

6 a 11 de abril/81 

Quanto ao local.permanece São Paulo. 

e. Organização 

A CPI-SP se encarregou de apresentar uma proposta de Orga- 

nização na próxima reunião. 

d. Financiamento 

Deverá ser elaborado um Projeto-orçamento e encaminhado 

~axa uma agencia financiadora. 

-. a 

.• 



Observação: A comitiva brasileira que participará do IV Tribu 

nal Russell fará contatos pessoalmente com agencias financiadoras,deven 

do ser encaminhado posteriorme~te o Projeto-orçamento. 

e. Presença dos índios 

Calcula-se a presença no Seminário de um total de 60 pessoas, 

sendo 15 Índios. Foi proposto. ao CIMI o contato e deslocamento dos Índios, 

ficando,entretanto, o assunto para ser aprofundado nas próximas reuniões. 

f. ~rôxima reunião 

Dia 8/12/80, às 9 horas, na sede da Comissão Prô-!ndio àe 

São Paulo, à Rua Caiuby,126. 

Brasília,15 de novembro de 1980 

Secretaria Executiva 

(ô J 
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· Relatório - Reunião de 8/12/80 

. "" , , . - ocorreu na sede da Com1ss20 Pro-Indio de S2.o Paulo, no 

dia 08/12, a seglu1da reunião de pr ep ar-aç áo do Seminário das Entidades 

de . Apo i o à Luta L.1dÍgena. Entidades presentes: CPI-SP, CIHI, CC:FY e 
Secretaria Executiva. 

-; 

Pauta: 

1. Informes: 

a. cn.r 
b. Secretaria Executiva 

e. CPI - SP 

2. Data 

3. Parma da reuflião 

4. Fina..-iciamen to 
, . 

5. Temario 

la. Respondendo à prpposta da primeira reunião,em rela- 
,..,,' t. .~. í.nf . , çao a presença dos 1ndios no senun ar-í.o , o CP-:I r.n ormou que enviara 

convites aos regionais, prevendo-se a possibilidade da presençü de 5 a 

6 Índios, através do crnr . Poderá t ambêmvc aso não haja verba suficiente 

no orçamento do Seminário, se responsabilizar pelo transporte dessas 

pessoas. 
lb. A Secretaria Executiva comunicou que já havia sido 

f~o o contato verbal com uma agência fin&1ciadora, a CEBSMO, devendo 

o Projeto-orçamento ser apresentado a esta em ja~eiro prÓximo,qua.ndo 

da visita de um dos seus membros ao Brasil. 

lc. A CPI-SP informou que havia uma proposta de tun dos 

membros da ltfI(União Nacional dos Índios) de se fazer,dur~Lte o Seminá 

rio,uma Assembléia de {ndios,quando deveria ser eleita também a nova 

diretoria daquela entidade. 

Discutida essa questâo,foi considerada invifvel a 

proposta 
. , 

_?OlS, éÜC:11 d d d 
. .., - . . ~ e eman ar uma o r q an i z aç ao paralela,n~o e ao cru a as 

entidades de apoio a promoção de tal evento. 

--·•- .__ ••••"'• ..,..,.,--.-. --- .•• -·~- -·-- •..•. -- ••.• -·- • ':-• ' - ·-·-- •.• -- •.••.•..•...••. ,.,...,~.·-~- -·~ ,....,,r••-• .• • - • ,.......,. •••• ~-~- -- ; , __ -•·• •-~,. ••· 
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2. oat a , 

A discussâo sobre a data de realizaç~o do Semi~irio, 

CiY.lsiderando as duas ~ropostas da primeira reUl1ião - 23 a 23 de ~arço 

ou 6 a. 11 de àbril - }rendeu-se a dois aspectos: ?Or um lado ,o tempo- :\~. 
'• _. •'• • N cessar10 para a preparaçao do seminario e,por outro,a realizaçao da Se- 

mana do Índio ehl cada região. Se optássemos pela data de março,restari 

am apenas 15 d í as j apó s o c arn ava l e início das aulas, para os pre2arê.ti 

vos finais,incluindo divulgaç~o e mobilização popular para os Atos PÚ- 

blicos progre.r1ados. ,:...ssim, conc l uã u=s e que a data de abril· é a mais ví à 

vel, podendo o 3er.:in~:::-io, inclusive, ser~J"ir de motivação para a Semana do 

Índio nas regiões, já. que te1"á uma repercussão bastante ampla. iüé·.1 dis 

so, conforme proposta da II ::<eu..ni ão das Entidades, a Semana do Índio de 

1981 teria o seu lançamento no Seminário,à nível nãcional. 

Observação: Tendo em vista o pouco tem~o disponível 

- .. _ .d..ê.? pessoas que se deslocariam de suas regiões para são Paulo,concluiu- 
se que 4 -. di-as serão suficientes para a reali ~ação do Se,ninário, ficando 

proposta então,finalmente, a data de 8 a 11 de abril,ao invés de 6 a 11. 

3. Forma da remiião - Seminário das .Entidades com a p:::i.e- 

sença de Índios. 

Ficou assim esquematizada: 

Dia 8 (4~ feira) - à noite: Abertura 

Dia 9 (5Q feira): 

manhã : Grupos de Trabalho 

tarde . a). Reuni ão das en tidades . 
a di~cussão do dia 11 (sábado); 

b). Reru1ião dos Índios 

preparação da Pa~ta para 

• A • • - s.í mu Lt en ea a das en t í dade s , 

noite: Ato PÚblico - palavra do Índio 

1 N 
ma..Y111a Grupos de Trabalho 

Dia 10(6º feira): 

tarde For..:tm 

noite ; . ~ . 
Ato Publico - palavra do indio 

• Dia 11 {sábado) : 2eunião das en t í.d ado s - Pauta e l aboz ... ada na r eun í Zo do 
d . 9 d. - · · - · · ia - u scus s ao ao o r-e ar-t í cuü e j ao n ac í.on a l ; :::.0r::::.l1 a- 

ç3o da Secretaria 3xecutiva; outros. 
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Foi decidi da t ambem a elaboração de dois documentos . , oa- 

s í co s , um sobre "Questão juridica11 e outro sobre "India"'lidade11, _ que de 
v~rão ser encaminhados previamente às entidades.· ·rais documentos servi 

rão de embasa;ento para as discussões nos Grupos de Trabalho. 

4 7i·n-nci·~~r~~o· • . :_-::.:_9:;. ~.:.;:_ • 

,:i. CPI-.SP se encarregou da el~boraç:ão do. Projeto-orça 

men t o , a ser -?.presentado<:~'.'. janeiro à CEB:i:1-!0. 

, . 
5 •. Te~2.r':!..O: 

Pern~"'l.ece o proposto na primeira revnião,fv~da~enta 

do nos dois aspectos básicos: questão jurídica e conceito de indiar-1idadc- 

Observação: Não ficou estabelecida data para a pró 

xima reunião. Solicitamos às entidades que se manifestem quanto ac que 

já foi encaminhado nessas duãs revniÕes de preparação do se~inário,apr~ 

sent2..ndo sugestões e novas pro9ostas. 

BrasÍlia,dezembro de 1980 

Secret~ 

-·---·- -------- ----- ·----,.,. ... - -· ----~---- - . -- .. -~---- ··----- -------------- ---~--- -- .. -~ ---- .. - - 'V --- 1 
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vre ·refét:I. 
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Entidades de Apoio à Luta Ind.Ígena 
Secretaria Executiva 
Caixa Postal - 070880 
70.000 - Brasília - DF 

C E D 1 - P. 1. B. 
OATA_df_../ JJ,,.,1 _26 
coo._~- · · °""- 

l3ras!J.ia,19 de novembro de 1980 

Companheiros, 

.--- 

1. Conforme carta de 29/10 dirigida às Bn 
tidades de Apoio à Luta Ind.Ígena, o companheiro Ezequias Heringer c,2 
munica sua impossibilidade de continuar participando diretamente da 
~ecretaria EY-ecutivae Cabendo a indicação de um.a pessoa para saa subs 
tituição, submetemos à apreciação de todos o nome de Maria da Concei 
ção Maia de Oliveira (Concita),ligada à CPI-Acre e radicada atualmen 
te em Brasília. Informamos que Concita já vem colaborando com essa Se 
cretaria desde sua criação e se coloca à disposição para continuar no 
trabalho. 

Aguardamos a manifestação desta entidade 
quanto à essa indicação, ou sugestão de ou~ros nomes, para que seja, 
o mais breve possível, completado o quadro da Secretaria Executiva. 

2. Poi encaminhado à OXF.AM um Projeto Eco - 
nômico para a Secretaria Executiva, solicitando ajuda ~inanceira até 
março de 81,quando_será discutida a qu:stão daf articulação nacional, 
durante a realizaçao do Seminário ~m Sao Paulo. Tal Projeto, no valor 
de erS 187.000,00~ objetiva complementar a contribuição sugerida às e_!! 
~idades presentes à II Reunião Nacional ~Circular de 11/10$80), sendo 
que, informamos, já nos foram enviadas contribuições no total de 
CrS 80500,00. 

3. O PORANTDII informa que abriu uma sucursal 
em são Paulo para assinaturas e distribuição do jornal e comunica seu 
novo endereço: 

CDII - PORANTIM 
Assinaturas e Distribuição 
Caixa Postal 58041 

01397 - são Paulo. - SP fy . _ 
Secreta~J~ n~ 

' ... :i- . ./ 
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A SOClEDADE BRAS1Ll1RA DE fND?GENISTAS - SBI - entidade 
criada em janeiro de 1960. que Lonurega pessoas que trabalhém dir! 
tamente com co~unidades indige11as. hefü como, as que estio ~ngaj! 
d~s na luta er1 defes~ dos dir~ito dos povos indigenas2 vem. ~tr~ 
v~s desta circulJr pedir o dpo10 de todos o~ est~ddntes contra mais 
urn golpe da FUNDAÇÃO NACIOl.AL DO I~DIO - FUNAI - e o Ministêrio do 
Interior atrav~s do Secretiria Geril Coro~el Rocha Maia. contra os 
legitimas direitos dos povos t,rtTg~n~s . 

- 
. 

Os Coronei s Ma rio An dr e e z z a , Ro_ç.ha Ma-i-a, N~9~ 
Za,!loni Hausen-e outros, criaram agora um SISTEMA DE INFORMAÇDES 50 
BR[ ÃREAS IND1GENAS - SAI - cujo principal objetivo ê o de fornecer 
1nformaç~es sobre as pessoas que atuam junto is ireas indigenas • 

. principalmente no tocante a estrangeiros, a fim de evitar que essns 
k - 
r. pessoas desenvolvam um trabalho em favor dos povos ind19enas. 

• .. - . 

A FUNAI pretende ainda exercer um controle sobre os 
lideres indlgenas que mais se destacam na luta em defesa de seus 
povos. De dezembro de 1979 a maio de 1980, mais de dez lfderes ind! 
genas foram assassinados em todo pa!s, sem que o Orgio tutor. toma! 
se qualquer providência no sentido de punfr os ·responsãveis. Atun! 
mente. a prõpria FUNAI. tutora fnfiel, estã desenvolvendo uma cara 
panhd de desmoralização dos lideres indigenas, onde seu prõprio pr! 

~ sidente Coronel Nobre da Veiga, vem fazendc declarações na imprensa 
· contra os lideres Mario Juruna, dos Xav3nt~ e Ãlvaro Sampaio, dos .. . 

~::. z 
.,.: •••• #, 

At -·- 'i ·.- .. •. . .. 
Tukano 

E·1 t o do ter ri tõt'io na e i or-a l os I f:.!eres indigenas E!Stão 

: . proibido~ de deixarem suas aldeias. sJ pode~~~ vir a Brasilia cu as 
Delega:ias Regionais da FUNAI~ o~ ;n~ios que r~cebem guias de auto 

. r1zaçao dos Coroniis. - 
O governo atravõs do flamigerado S.A.I pretende utili - - zar os estudantes universitirios para esse serviço de "espionagem", 

que estã sendo implantado nas ãreas indigenas. 
Enquando a FUNAI demitiu nos ültimos seis meses mais 

de 52 indigenistas entre eles sertanistas, antropõlogos, medicos,p~ 
fessores. etc, proibi a entrada de antropÕ1ogos e pesquisadores na~ 
ireas indlgenws. proibe a satda dos llderes indlgenas de suas a! 
aeias, qu~ seriam as pessoas mais ind1cadas para apresentarem suas 

1 •• r - -· 
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reivindtcações,e informações a FUNAI~ este mesmo õrgão manda cent! 
nas de universitãrios pa~1 as_ireas indígenas. sem nem um preparo, 
se• os cuidádos necessirios para evitdrem transmissão de doenças aos 
povos indlgenas •. 

· Pessoas que por melhores intencionadas que sejam nio 
poderão eleger as ireas indigenas de acordo com as necessidades do 
~rupo indfgenai pelo pouco tempo que permaneceria nas aldeias (15 
dias), podendo cometer graves erros contra os povos ind{genas. 

Diante do exposto pedimos o apoio de todos ps universi 
tãrios do Brasil~ através de campanha junto aos universitãrios, no 
sentido de esclarecer sobre os planos do Governo. 

A SBJ se colocai disposiçio de todos para qualquer es 
clarecimento , fornecimento de documentos, realização de conferên 
eia e atos públicos. 

Saudações indigenist~$, 

SECRETÃRIO DA S.B.I 

PELA DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDTGENAS 
PELA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS INDIGENAS 
PELA LEGALIZAÇÃO OA UNIÃO DAS NAÇOES INDTGENAS 

S. B. I 
C"P: 0711 09 

CEP: 70.000 - BRASTLIA - DF • 
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ASSOCIAÇJO NACIONAL DE APOIO AÓ f!mro - ANA:Í 

.. CE D 1 - P. t B . 
. DÁ T A i._!..1 ... ./.~.J . .f.~ .. 
COD. i" - - -..~ 

-- -:r·-"ft..····-- ·--- 

E S T A T U T O S 

Ca:pÍ tulo I - Do Nome, Sede, Duração e ]'inalidades 

Arto 12 Com o nome Associação Nacional de Apoio ao indió - ANA! 

e fundada, sem limite de duração, sem fins lucrativos, em e~ 

ráter apartidário e aberta a todos, urna associação civil, de 
I âmbito nacional, de apoio ao Índio brasileiro, que se regerá 

por estes Estatutos e cuja sede será no local do '"domicílio 

do Presidente da Diretoria Nac.Lona'l., 

· Ar-t , 2º A ANAi tem por fina.l;i.dade s: 

I - Contribuir para tuna nova consciência pública de respeito 

às mf.no rf.as étnicas e socã.aa a, 
-,- , 
J. .J.. - Apoiar os povos ind.Ígenas nas reivindicações para recup~ 

rar e garantir a inviolabilidade de suas terras, sua posse ' 

:permanente, o usufruto exclusivo das riquezas naturaio e àe 

todas as utilidades nels.s existentes (conforme o'arto 198 da 

Consti tui.ção Fede za'L em vigor) · , aptas e suficiente So 

III-Reconhecer, respeitar e apoiar sua autonomia cultural e 

o direi to à aut.ode t.e rmí.naç áo , dos povos ind.Ígenas e 

IV- Apoia!' ·as lutas de sobreví.vencàaido :próprio Índioo 

e "t. l I'"". .,. '"' ' . apa U O 1. - iJ'.)S bOClOS 

. . -bll~'>c-.0-- 
Ar-t , 3º Se1·ão cons.i de r-ado s sócios da ANAÍ todas lfs\fÍsicas que assJ;_ 

i , nar am a A t.a de Fundàç âo e as que em seus quadros se insere~ 

vsrem, observando-se que a inscrição é isenta de q_uaisqtier 

taxas ou emolumentosº 

§ Único - As entidade$ organizadas sob a forma de pessaa 

jurÍdi.ca que quiserem pa:-rtici1,;ar d.a A_RAÍ poderão nela ingr,§_ 

.ssar na condição de colaboradoras, sem direito a voto., 

Ar-t º 49- Os que quí.se re.n :fazer parte da ANA! dever8.0 filiar--se ~- sec 

ç:'io de unidade federativa ou munic{pi.o cor-re spondent.e a se u 

d.omicÍlioo No caso de inexistir secção nes ca unidade ou mun}_ 

?t se cç ão maf.s proxirr,.aº 

~ ~·:!!!fã$'-·- -,1w~:;..,s-:. -.; ... ·&1aite:!Ctttte·tn . ., e -.!..e..__O_~ 'Ji.'! 



.. 
§ Único - Havendo mudança d.o domicí'iio do associado este se 

rá, mediante comunicação, transferido para a sec - 
.ção correspondenteº 

são direitos e deveres dos sócios:· 
I - vota~ e ser votadoº 
II- tomar parte em reuniões e Assembléias Gerais; 
·rrr- Participar constantemente das atividades da ANAi; 
IV - Constribuir· financeiramente, em caráter ob;igatÓrio, com 
uma qua.~tia mensal mínima, fixada anualmente ~m Assembléia 1 

Geral, ficando a critério lias direções os casos de isençãoº 

Capítulo III - Dos 6rgãos da ANAi 

Secçã:o l 

Arte 7º 

Arto 82 

Arto 10º 

Ar-t , llQ 

Arto 12º 

Arto laº 

- , - d f Sao orgao s a ANA : 
I - A Assembléia Geral; 
II - a Diretoria Nac.í.ona.l.; 
III -·._.o Conselho Fiscalº 

. ,. 
Da Assembleia Geral 

Haverá wna Assembléia Geral Ordinária por ano, por convocação 
da Diretoria Nacional, tendo por local e dàta os escolhidos 
pela Assembléia Geral imediatamente anteriorº 
§ único - A 01ganização da Assembléia Geral competirá à sec 

cão· da ru1idade de federação onde ela se realizaro - - - 

São membros natos da Assembléia Geral: 

I - Os presidentes das secções de unidade-de federação, que 
terão direito a tantos votos ~uantos forem os associados de 
sua secção, conforme o Últim.o relatprioo . 

§ único - os votos da secção onde se realizar a Assembléia 
Geral pertencerão aos sócios, nesta secção inscri 
tos, que .comparecerem à Assembl~ia; o presidente 1 

desta secção terá direito a apenas ur::J. (1) votoº 
II' - O Preso da Dir.Nacioanl que t-erá direito ao voto de 

mí.ne rva, 
Pode participar das Assembléias Gerais todo interessado que, 
porém, não terá direi to a voto o 

i 

j 
. 1 

l 
i ; 
' ! 

' 
' 

A Assembláia Geral reunir-se-á extraordinariaraente por convQ 
cação da Diretoria Nacional, do Canselho Fiscal e a requeri 
mento de um terço (l/3) das secções de unidade de federaçãoº 

As dsliberações serão tomadas por vot~ aberto dos membros 
da Assembléia Geral, por mai.or-í.a sãmp Le s , 

A Assembléia Geral instalar-se-á,. em primeira convocaçào , e§. 
taJido presente metade mais um de seus membros natos e ,em 

.., .,. ,!O~ , 
segunda convocaçao, 30 m apoa\:..qilalquer_numeroo 
Em caráter extraor.d.inário adrni te-se que o presidente de ~ec 
ção de unidade de federação,· impedido de comparecer pessoal- 

mente à Assembléia Geral, faça delegação destes poderes, s0m 



prejuízo para a contagem de votosº 
.. 

Secção 2 - Da Diretoria ~acional 

A Diretoria Nacional constituir-se-á por um presidente, um 
Vice-presidente, P.cimeiro Secretário, .Segundo Secretário i 

Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, eleitos na Assemb 
bléia Geral Ordinária por maioria de votos e cujo mandato 
será de dois (2) ano ss 
§ primeiro - o Presidente .e 9 Primeiro Tesourefro deverão 

ser domiciliados na mesma secçãoº 
§ segundo - A Diretoria Nacional é responsável pela coorde · 

nação do trabalho desenvolvido pela enti~adeo 

Compete ao Presidente da Diretoria Nacional representar a 
ANA! judicial e extrajudicialmente, ~tiva e passivamente, 
em todos os atos em que tal se fizer necessári~, podend? d 
delegar o 
§ Único - A gestão dos fundos da ANA! será exercida conjug 

tamente pelo Presidente da Diretoria Nacional e 
pelo Primeiro Tesoureiroº 

Os cargos na Diretoria Naciopal serão preenchidos por suce~ 
são automática, conforme a ordem de menção no arto 14ºº 

Secção 3 - Do Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal constituir-se-á por tres (3) t+tulares e 
tres (3) suplentes, eleitos na mesma Assembléia em que se 
eleger a Diretoria Nacional., por maioria-de votoso Seu 
mandato é de dois (2) anoso 

Compete ao Conselho Fiscal realizar e~ames e dar pareceres 
relativamente à arrecadação e aplicação dos fundos da ANA!o 

, • N Capitulo IV - Da Orgaruzaçao Interna 

Arto l6Q. 

Ar-t , 172 

Ar-t , 18~ 

Ar t , 21º 

_, 

A AHAf organizar-se-á em secçêi0s por unidade de federação 
e municípios, subordinadas à Assembléia Geral, à Diretoria . . 
Nacional e a e s te a Bstatutoso 

Cada secção congregará membros da ANAÍ e procederá à inscrt 
ção dos interessados, na forma destes Estatutos. 

As secções terão aut.onoím.a administrativa e financeira, re 
gendo-se por estes Estatutos e podendo e s t.abe Le ce r' llegi::nen 
to Internog Obrigam-se, entretanto, a: 
I - Destinar, anualr.tente, 50% (cinquent~· por cento) de suas 
ãrre~adaçõe s ( sociais ou outras) à .Diretoria ;·Jacionalo 
II - Prestigiar as iniciativas da Diretoria Nacioualo 
III- Informar, imecliatmnente, à Diretoria Nac.í.ona'L, de todas 
as re soâ.uçôe s tomadas em seu ambi toa 
IV - Fazer um relatório anual sobre a situaçg.o do quadro so 
cial, situação r í.nanceã.z-a e composição admí.rrí.s t r atrí.va; 
V - Healizar, a cada dois anos, as eleições de suas direçõeso 
VI - cumpr-í.r e fazer cumprir estes ~statutoso 



Arto 22Q 

-- .. ~ .• -.·'.4 ··, 
i 

§ único - As direções das secções formam-s~· similarmente~ 
Diretoria Nacional, as direções de_secções munici 
pais subordinam-se d:Lretamente às direções d~ seQ 
ções de unidades de ~ederação, e estas à Direto ~ 
ri a. N acf.ona'l, º . · 

Os sócios da AJJA:f ~ntegr.arão :~?missões cr~adas conforme as 
necessidades e e~tihtas quando satisfeitas suas finalidadeº 

·capítulo V 7"' Das Eleições 

A n!vel seccional consideram-se eleitos, tomando posse ime ~ 
diatamente,aqueles sócios votados, cargo por cargo,em reuni 
ão convocada para tal fimº 

Capítulo VI~ Do Patrimônio 

·- 
Arto 24º 

t 
1 A.nível seccional, são eleitores todos os membros da ANA!o 

Cada sócio tem direi to a um voto, não se admitindo voto_ i 

por .p rocur-açâo , 

·1 ., 

' ·, 
l 

l 
l 
l 
1 

i 
1 

! 

O ~atrimônio da ANA1 constLtuir-se-á das contrnbuições men 
sais dos socios e de bens imoveis, moveis, doações, subven 
ções, auxilias, legados e outras fintes de rendao 

Capítulos VII - Disposições Gerais e Transitórias 

Arto 26Q Os cargos eletivos não são ·remuneradoso 

Art= 27º ºs. sÓC':i.0!3 0)3. AlJAf rl80 l''?S1)0~der8'.0; nem sol~_dRl'.'iB. nem sn'bsir'li~ - 
rlamente:> pe Las obrigações assumidas pela entidade o 

Ar-t , 30º 

Arto 31º 

Arto 32-º 

A dissolução da ANAi somente poderá ocorrer pelo voto fa - 
varável de dois terços (2/3) dos membros presentes em AS 
·sembléia Geral convocada espeeialmen~e para tal fimo 
§ único - Dissolvi.da a entidade e liquidados os seus com - • 
pr-op romf.sso s e_ obrigações, o remanescente do ·seu patrimônio 
será entregue a urna entidade congene re s -escolhida na As 
semb Léf.a em aue se re so'Ive r 8. dissolucão~ ~ - 
Os presentes ~statutos poder.ão ser alterados·nos todo ou 1 

em parte pelo voto da maioria simples dos membros presentes 
em Assembléia Geral convocada para tal fim!) 

Os casos omissos destes Estatutos serão resolvidos em As - 
sembléia GGral, ressalvado o poder discricionário da Dire 
toria Nacional, cujas decisões9 sempre que ser referirem a 
omissões dos l.!;statutos, deverão ser referendads na.primei 
ra Assembléia Geral que houverº 

Fica de te rmí.nado o foro da ~ede para a resolução de q_uais 
quer causas em que t.omar- parte ·a ANAÍº 
§ único - sGm prGjUÍzo·das disposições do arto lQ, a sede 
da ANl1:f, durante p pr-í.me í ro mandq to dG sua Diretoria 1Ja 
cional, ::;erá em }?Ôrto Aleg~o, estado do Rio Grande do Sulo 

Estes .c:st.atutos en t.rem em vigor na dn La de sua ap rovação , 

ri 
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ESTATUTO DA COMissio PRd-!1mro/sP 

CAP!TULO I - DA GOi~STITUIÇÃO a SEDE E DUBACÃO 
1 

,.... 

Artigo l! - A COMISSÃO PRÔ-!NDIO, SP, doravante d~nominada COMISSÃO, 
é uma associação oivil s~m fins lucrativos, com sede e 

foro na cidade de são Paulo e prazo de duração indeterminado, que se 

rege pelo presente ~statuto e pela legislação em vigor. 

Parágrafo Üiµco - ~ COMISS!O PRÔ-!l~IO não tem caráter 

político-partidário. 

CAP1TULO II - DOS OBJETIVOS 

.lrtigo 21 - A COMissio tem por objetivoss 

a)· reconhaoer, respeitar a apoiar a autonomia cultural e 

o direito à autodetorm.inação dos povos ind!genasJ 
b) apoiar os povos indÍ::{;enas em sua luta pela sobrevi~n 

Cld e em suas reivindicações para recuperar e garan - 

tira inviolabilidade e demarcação de suas terras, em caráter perma 

nente, oolotivo e contínuo e o uso exclusivo das ~ais e 
de todas as utilidades nelas exí s terrteaj ·-,--.......~ 

o) assessorar grupos indÍgonas o pessoas, grupos e anti~.....__ __ 
dadas ~uo com elos estojam trabalhando, dirota ou in- ... 

1 

di re-tamen te f 
d) fiscalizar a atuação da política indigenista oficial, 

oriticando, denunciando a propondoJ 

e) informar a opinião pública naoio~l e internacional 

sobre questões ind~gonas e/ou afinsf 

f)· articular-se e/ou filiar-se a assooia9Ões ou organiz!_ .., 
çoes que persigam objetivos afins, bem como inoent1 - 

var sua orlação .. e subsidiar sua artioulação1 
----- g) outros objotivos que não conflitem com o presente ~s 

tatuto. 

Parágrafo ~nico - Não tendo fins lucrativos, a COMISsiO 
não proporoionarl a seus s~oios e dir.2, 

tores quaisquer participações ou vantagens da oarátex eoonOmioo-fina,!! 

cairo. 
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C.il'!TULO III,- DOS s6c1os, SUA 4mgs§io, DIREITOS E DEVERES 

Artigo 31 São sócios da COMISsÃO, nas oatogorias a soguir indica 

de s s 
a) sócios bonaméritos, os que fizerom doa9Ões ou oontr!, 

buiç~cs valiosas à associação, a ju!zo da Diretoria. 

b) sócios contribuintes, os quo pagarem a anuidade ast.a 

boleoida pela D.i.retoriaf 

o) sócios oorrespondentos, os estrangoiros ou brasiloi 

ros reaidentos no exterior e que forem eleitos pela 

Di. l:'e to ri a• 

~rtigo 4~ ~ -Os sóoios contribuintes sorão admitidos mediante indiO!, 
ção de tres outros sócios a aprovação q.~~-=-,Diretoria.Bsta 

disposição não ao aplica àquelos que assinarem a Ata do AssomblÓia - 

da Constituição, quo sc-rão automaticamente admitidos. 

~rtigo 50 - São direitos dos sÓoiosa 

s) roo0ber gratuitamonto as publioa9Ões ofioiais da so 

ciedadoJ 

b} frequentar as AssamblÓias Gerais, podando votar e 

ser votado, rossalvado o disposto no parágrafo ú.nioo, 

e) .participar das subcomissÕos, previstas no artigo aa. 
Par!grafo ~n1oo - Os aÓoios oorraspondent~s não terão - 

diroito a voto. 

A:rtigo 6• são deveres dos sÓoiosa 

a) pagar ~s oontribui9Õos estaboleQidas no artigo J•. 
) 

~ , N 
b aoatar o prestigiar os atos a dooisoes dos orgaos d.a .., 

assooiaç,io. 

Parágrafo nn1co - Mêdianto solicitação do{s) intereasa 

do(s). a Diretoria e a critério desta, 
ficarão exonerados das oontribuiçÕos o(s) sÓcio(s) que não tiver-0m - 
recursos para efetuá-las. 

~rtigo 71 - Serão elicrinados os sÓoios quea 
a) agirem do modo pre1udicial aos fine da COMIS6Ã01 
b) doixarom de pagar as anuidadas. 

Parágrafo ~nico - So~ão automaticamente readmitidos os 
sócios quo afotu.arom o pagamento do 

total das oolltribui9Õas em atraso. 



CJU>:!TULO IV -t • ..llA I DIRETOR!A E SUBOOMI.§§õi2 

Artigo 8• São Órgãos da COMISsÃOs 
a) a Diretoria 

b) as SuboomissÕes 

o) o Corpo de Consultores. 

A COMISSÃO terá uma Diretoria constituída dei l (u~) Pr2_ 
sidente; 2 (dois) Vioo-Presidentes; ·2 (dois) Tesoureiros, 

2 (dois) Secretários, eleitos pelos sócios, e que cumprirão seu mand,!_ 

to por um período de 12 (dozo) meses, permitida a reeleição. 

Parágrafo Primeiro - Os membros da Diretoria não reoebe- 
N M 

rao rcmuneraçao. 

Parágrafo Segundo - Os membros da Dirotoria reunir-se - 

ão pelo manos uma vez oada 2 (dois) 
meses e sempre que os interesses da COMISSÃO assim o exigerem. 

' T ~ nz ~ Paragrafo oroeiro - As decisoes da .uiretoria serao tom!! 

das por maioria de 2/3 (dois terços) 

dos membros presentes, o quorum para deliberaçio ô de 5 (cinco) mem - 
bros. 

Artigo 10• - São funções da Diretoria, além de outras, previstas no 
prosante Estatutos 

a) fixar a orientação geral da COMISSÃO, de acordo com 
os objetivos da antidadoJ 

b) elaborar o executar os programas da COMISSÃO; 

e) cumprir o fazor cumprir as doliberaçÕos da ~ssamblÓia 

Geral o dela própria, 

d) elaborar o orçamento anual; 
e) nomear o demitir funoionários; 

f) apresentar 1 Assembl~Ía os balanços e oontas, 

g) convocar ordinária ou extraordinariamente a Assem 
bléia Geral, 

b) deliborar sobre a abortura do contas oorrentes em ba_a 
cos, 

i) designar substitutos para os impedimentos ou vagas n!t 

la ocorridas, por prazo não excodento a tr8s meses, 

j) apurar as eleições, admitida a fiscalizaçãó de qual - 
, . 

quer SOCl.O f 
1) deliborar sobro eliminação do sócios, ouvida a •ssam 

bléia Geral nos casos d.o Artigo 71, al!noa "a" f 
m) organizar as suboomissÕos. 
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Artigo 11ª - Incumbe ao 1Tesidente1 
a) representar a COMISsio om juÍzo e fora deleJ 

b) presidir as reuniões da Diretoria e da Assembléia Ge 

ral, 

e) tomar, ad referendum da Diretoria, as decisões que 

por aeu caráter de urgenoia não possam ser tomadas pe .•.. 
la Diretoria, conforme disposto no artigo 9Q, parágrafo terceiro. 

~rtigo 120 ~ Incumbe aos Vice-Presidentes, individualmente ou om con 

junto, substituir o Prosidento no casos de aus~ncia e/ou 
impedi manto. 

Artigo 13• - Incumbe aos Tosoureiross 

I - em conjuntos 

a) administrar o patrim6nio da COMISSÃO; 
b) organizar os balanços o contas a serem apresenta 

dos pela Diretoria à Assembléia Geral. 

II - em conjunto entre si ou com o Presidentes 

a) assinar choques o obrigações. 

Art1go·14a - Incumbo aos Secretários, individualmente, secretariar ae 

reuniões da Diretoria e da ~ssomblÓia Geral e, em oonjun- 

to, administrar a Secretaria da COMISSÃO • 

.A.rtigo 15& - As subcomissô'ea serão organizadas pela Diretoria. Cada 

Subcomissão elegerá um coordonador, que reportará à Di.re- 

to ria. 

~rtigo 160 - Os consultores sorão indicados pela Diretoria e/ou ooord!!_ 

nadares das SuboomissÕes, dentre o quadro de sócios ou f,2. 

ra dele e nomeados em AssemblÓia Geral e assessorarão a l>.iretoria,quaa 

do por esta convocados. 

Artigo 17Q - A Assemblóia será integrada por todos os sócios quites e 

se reunirá, ordinária o obrigatoriamente uma vez por ano, 

para ouvir e julgar o relatório e as contas da Diretoria, elege~ a no 

~va Diretoria o estabelecer as deliberaçÕos que julgar convenientes. A 

Assembléia reunir-se-á extraordinariamonto quando convocada pela .Dire 

toria ou por um mínimo de 1/3 (um terço) dos sócios. 
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, ,4 s .... .., 
Paragrafo unico - erao admi1Jidos votos por proou:raçao 

e/ou encaminhados por escrito. 

~rtigo 18~-- Incumbe à Àssembléia Geral, além do outras funçÕoe pr.9.. 
vistas no presento ~statuto1 

a) deliberar sobro alienações do bens patrimoniaisJ 

b) doliborar sobro matéria não atribuída pelo presente 

~statuto à Diretoria; 
o) eleger a Diretoria, 

d) julgar o relatório e as contas da Diretoria. 

~rtigo 19* - ~s convocações da ÃasomblÓia Geral serão feitas por 

correio e encaminhadas ao Último ender990 indioado,por 

escrito, pelos sócios à decretaria da Comissão, com anteced~noia ~e 

15 (quinze) dias para as AssomblÓias Ordinárias o uma semana para - 

as ~ssomblÓias Extraordinárias. 

Á convocação indicará o dia, ho~a 

e local tanto da primeira quanto 

da segunda convocação, sondo necessária para a primeira convocação 

maioria absoluta·dos sócios. 

Parágrafo Segundo - A Assembléia deliberará em aegun- 
~ , 

da oonvocaçao com qualquor numoro 

de sócios, salvo casos previstos neste Estatuto. 
,. T ...,. •. 

Paragrafo areeiro - ~s deliberaçoes referentes a alt.2, 
N - raçao do presente Estatuto serao- 

sempre tomadas em Assembléia para tanto especialmenta convocada, 

sendo necessário o quorum de maioria absoluta dos sócios e 2/3 dos 

Parágra~o Primeiro 

presentes. 

CAPtTULO VI - RECURSOS ll PATRIMÔNIO SOCI.AL 

Artigo ~oo - Para a consecução de seus objetivos, a COMISsÃO conta- 
rã com os aoguintes rocursoss 

a) contribuições previstas noste Eatatutof 

b) doações, aubvonç~es ou legados, recabidos de out~as 

pessoas, físicas ou jurÍdioasJ 

o) rendas do sou patrimenioJ 

d) rendas diversas. 



, .,, 

CAP1'1ULO VII - EXERC!CIO SOCIAL 

Artigo 210. O exercício social inioiar-se-á em 1~ de julho, encer,.,, 

rand.o-sa am 31 de junho. 

CAP!TULO V'III - DISPOSIQÕES GERAIS 

Artigo 22• - Os I>.trotores e sócios da COMISSÃO não respondem, quer-· 
individual, subsidiária ou solidariamente, pelas obri- 

gaçÕes assumidas pela entidade. 

~rtigo 231 - No caso da extinção da COMISSÃO, o patrimenio social e 
<O# • 

fundos e:.d.stentes serao destinados a entidades com fi- 
nalidades oong~neres, de acordo oom deliberação dos sÓoioa. 

.6. 
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COMISSÃo PID-INDIO DO MARANHÃO~ DESCR:!:ÇAO DA ORG.ANIZAÇ.AO E 

RELAID DA EXPERIBNCIA DE TRABALHO. 

A Comissão Pro-indio do Maranhão funciona como uma comissao de 

uma entidade mais abrangente que é a Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos 
Humanos, sociedade civil sem fins lucrativos1 legalmente constituída com regia-' 

trono cartório de titulas e documentos às folhas 02 L.A. 121 com CGC 05761069 / 
0001-5lj que tem como objetivo a defesa dos uirci±os fundamentais da pessoa huma 

na. 
A Comissio Pro-indio objetiva ~rincipalmente sensibilizar a pop~ 

lação maranhense com relação à problemática indigena e apoiar a luta das nações ' 

indígenas no seu processo de libortaçio e auto-determinação. 

Organizada em forvcroiro do 19'{9, a Comissão pro-indio tovo como 

primeira atividade a realização da semana do indio, de 19 a 22 do abril de 1979, 
que constou de conferências, debates e filmes enfocando a problemática do indio 1 

no Ma~anhão. A partir de cntio vem desenvolvendo um trabalho permanente do denun- 

~ eia das arbitrariedades cometidas com rolaçio às populaç~es indigenas maranhcnsesº 

Tem tambem acompanhado as principais lutas dos indios maranhonsos cm defesa de 

suas terras, como por exemplo o conflito entro indios guajajaras1 posseiros o fr~ 

dos capuchinhos no Municipio de Earra do Corda-}Ia. Tem sido tambem tarefa da Co-1 

missio distribuir notas à populaç~o esclarecendo a verdadeira versão dos confli-' 

tos que envolvem índios e brancos no Marn.nh~o~ uma VllrZ que a vorsio "oficial" é 
sempre deturpaia. Foi iniciado um program~ de palestras à estudantes sobre a sit~ 
ação atual dos indios maranhenscs1 ter.do sido realizadas palestras cm alguns cur 

sos da Universidade Federal e ostnndo prevista a extensão dessa atividade aos os 

tudan.tes secundaristas. Está om f'aac final cl-: .:ilo.boraç~o uma serio de audio visu 

ais que serio utilizados nossas palestras, orif c cendo tambem a. histó:iri.a do indio 1 - no Maranhao. 

\ .. ...., A comissao Pro-indmo tom mantido intercâmbio com outras entida 

des de apoio ao indioj através de correspondência o tambem participado dos cncon- 

tros nacionais de ent:i.dados de apoio ao indio cano a de s;i.o Paulo cm março do 1979 
a de Erasilia cm setembro de 1979 e esta do Acosto do 1980. Nessa atividade dei~ 
tervambio a Comissio aesumiu a rosponsabiliJado pola venda de fJJ exemplares de ca 

da numero do J'ornal Porantitnj orgia do CDU - norte. 
Atualmente a Coraissão Pro-ind~o conta com apenas cinco membros, 

sondo a arregimentação do material humano uma das tarefas mais difíceis com quo' 

tem se deparado. A ~alta do recu.~sos huoanos tem dificultado sobremaneira o traba 
v - - 

lho da Comissao, que cm v~rias circunstâncias foi obrigada a ma.ntor-sd com um uni 
,... 

co membro.No Maranhão é rodqzidissimo o nú~cro do pessoas sensibilizadas com a.pr.2_ 

blomática indigena o dispostas a c~prccnde~ uma luta junto aos povos indigcnas, ~ 

um desafio que espora-se superar. 

Comissão Pró-indio do Maran~o 

Coordonndoro..~ Elizabcth Bcsorra Cowlho 

Rua Jupmcr, quadra 04 casa i19 
:&1ono~ 223-36-94 
65 .ooo s;o Luis- 1:far~o 

Recanto dos Vinhais 

., ' 

í - 
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ESTATUTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DAS ENTIDADES DE APOIO À 
LUTA INDÍGENA 

Art. lQ - A Secretaria Executiva das Entidades de Apoio à Luta 

Indígena é uma associação civil, sem fins lucrativos, com dura 

ção indeterminada,. com sede e foro em Brasilia/DFo 

§ Único - são membros da Secretaria Executiva as En 

tidades que assinaram a Ata de Fundação e 

as que indicadas pelas fundadoras forem 

admitidas por maioria de votos das presen 

tes na Reunião Nacional das Entidades de 

Apoio à Luta Indígena. 

Art. 2Q - A Secretaria tem por finalidades: 

a) Articular as entidades de apoio à luta indígena; 

b) Prestar assessoria às populações indígenas; 

e) Representar as entidades de apoio à luta indfge 

na, mediante solicita~ão; 

ºd) Deliberar a respeito de iniciativas junto à ques 
tão ind!gena, em cada .c as o mediante autorização 

de entidades de apoio à luta indígena ou por soli 

citação das comunidades indígenas; 

e) Prestar assessoria junto ao Congresso Nacional e 
, N . 

outros orgaos ou entidades relativamente a a s surt- 
' ~ r tos ligados a questao indigenao 

§ Único - Para estas finalidades a Secretaria Execu 

tiva organizará, mediante consulta às anti 

dadas, um corpo de assessores composto de 

especialistas n~s diversas áreas atinenies 
' - ·, a questao indigena. 

Artº 39 - A Secretaria Executiva· ter~ um Coodenador e suplen - 

tes. 

§ lQ - O Coordenador é escolhido por maioria simples 

das entidades presentes à Reunião Nacional das 

Entidades de Apoio à Luta Ind{gena, pelo prazo 

de um ano, permitida a recondução. 

§ 2Q - Os suplentes serão indicados pelo Coordenador 

' 
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11ad referendum" das Entidades de Apoio à Luta IndÍge- 

na. 

Arto 4Q - O Coordenador representará a Secretaria Executiva ati 
va e passi\/'8.mente, judiciai e extrajudicialmente. 

§ Único - Os membros da Secretaria Executiva, o Cqor 
denador e os suplentes não respondem pelas 
obrigações desta, nem subsidiária nem soli 

dariamente. 

Art. 5g - O patrimônio da Secretaria Executiva constitui-se de 
bens m~veis e imóveis, contribuiç;es, doações, legados, subven 
ções e quaisquer outras fontes de renda, regido pelo Coordena - 
dor ou por delegação deste. 

Ar~º 6Q - Os presentes Estatutos poderão ser modificados no to- 
da ou em parte por maioria simples das entidad~s presentes à 
Reunião Nacional das Entidades de Apoio à Luta Indigena. 

§ Únito - Os casos omi~s~s serão decididos mediante 
consulta às Entidades de Apoio à Luta IndÍ- 
gena. 

Art. 79 - A extinção da Secretaria Executiva se dará por deci - 
são da maioria absoluta das entidades presentes à Reunião Nacio · 

nal das Entidades de Apoio à Luta Indígenaº 
§ Único - O eventual remanescente do patrimônio da Se 

cretaria Executiva, em caso de extinção, se 
rá destinado a comunidade(s) ind{gena(s) 
e/ou entidade(s) de apoio à luta indígena, 
indicada(s) na Reunião que decidir a extin- - çao. 

Art. SQ - Os presentes Estatutos entram em vigor na data da sua 
,... 

aprovaçaoo 

80 
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I_S~~-'..~TO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO TERRA hioro - c.o.T.I. 

CAPhULO I 

Nome, Sede, Duração e FÔro ! 
'j 

J 
j 

trt. 1C - O CENTRO DE DOCLJMENTA~fto TERRA ÍNDIO - CDTI, ~ uma sociedade civil de ;mbi 

to estadual, sem fins lu~rativo~ e duração indeter~inada, com sede e FSro 

na cidade de Cuiab~-MTc 

CAPhULO II 
Finalidade e Meios 

Art. 2C - O CDTI ten finalidade did~tico-cient!fica e se propoe ao conhecimento e es ~ 
~ ', f 1 - 

clarecimento da situaçao das povos ind1genas e das questoes ~elacionadas 

com a terra. 

Art. JQ - Para atingir seus objetivos, o COTI propoe-se: 

a) promover levantamentos, pesquisas, estudos e an~lises da situação dos 

povos indigenas e das questões relacionadas COM a terra; 

b) facilitar gratuitamente ao p~blico a consulta ao ~aterial existente em 

seus arquivos; 

c) divulgar, por todos os meios ao seu alcance, os dados dE que dispuser; 

d) fornecer c~pias dos documentos arquivados, mediante ressarcimento das 

despesa~ efetuadas para tal; 

e) assessorar, quando solicitado, pessoas flsicas ~ jurldicas, dentro dos 

seus objetivos; - , . . f) manter colaboraçao mutua com entidades afins. 

CAPhuLO III 

Dos Membros,seus Direitos e Deveres 

Art. 4D - São membros do CDTI, com direita a voz e voto, as pessoas fÍsicas ou jurí 

dicas que assinaram a.Ata de fundação~ aquelas que, identificando-se com 

os objetivos da Entidade forem apresentadas por um membro atual e aceitas 

pela Diretoria. . .J 
, , l t 

Paragrafo Unice - As pessoas jur1dicas serao representadas pelo seu vogal 

credenciado. 

Art. 5c De nenhum membro do CDTI se 

nas a prestação de serviços 

- , exi9e qualquer contribuiçao monetaria, mas ªP.!:. 
j • 

relFcionades com os objetivos da Entidade. 

Art. 6D - A nenh~m membro demitido do CDTI caberá pleitear indenização por se~viços 

prestados ao mesma. ~, 
l =-~ 

1 
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CAPhULD IV 
; . 

Da\Asaembleia Geral 
,. 

, , - , 
A Assembleia Geral, orgao supremo do CDTI, e formada pelos membros funda- 

dores e admitidos p~la Direto~ia. 

Art. BD - A Assembl~ia Geral ;eunir-se-~, ordinariamente, no primeira trimestre de 

Art. 7g 

Art. 9g - As decisões serão 

sa de extinção da 

§ 1Q - [Q caso de 

§ 2Q - Não haverá 

cada ano, e em caráter extraordinária sempre que convocada pela Diretoria 

ou pela na í ur í a simples ·de seus- membros. 

tomadas pel~ maioria simples de votos, salvo para oca 

Entidade, quando serão necessários 2/3 dos votos. 

Art.100 

; 
empate, cabe.ra ao Presirnente o voto, de qualidade. 

voto por representação, salvo o das pessoas juridicas. 

A Asseubl~ia Geral deve ser convocada com antecedência minima de quinze 

dias. 
- o\ - - § 1Q - Seraa validadas em primeira convocaçao as decisoes tomadas pela 

Art.11. 

maioria simples de seus menbras, ou em segunda convo~ação com qual_ 

quer n~rnero, desde que igual ou superior a 1/3 dos mes~os. 
~ - , ' - , 9 2Q - Nao havendo quorum a primeira convocaçao, a segunda dar-se-a auto- 

maticamente, uma hora depois. 
' , . Compete a Assembleia Geral: 

; . 
a) alterar, quando necessar10, o presente Estatutoi 

b) eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; l 
1 

Art.12: 

, 
e) apreciar os relatorios da Diretoria; 

d) examinar e aprovar o balanço do exercicio financeiro; 

e) demitir~ por proposta na Diretoria, os membros. do CDTI que procederem 

càntrariarnente aos seus estatutos; 

f) decidir sobre os rumos do CDTI e de sua eventual extinção; 
' 

g) aprovar o Regimento Interno elaborado pela Diretoria. 

As Atas da Assembléia Geral serão aprovadas no final de cada sessão e as 

sinadas p~los ~embros presentes. 

CAPfrULO V 

Da Diretoria, Constituição e Competência 

; , 
Art.13,. - A Diretoria, eleita anualmente pela Assembleia Geral, ~onstituir-se-a de 

seis (06) membras: j ~ 
~ - 1 - Presidente 
~ 
~ 2 - Vice-Presidente 

3 - Secretário Executivo 

Art.14· 

4 • r~soureira 

5 - Coordenador para Assuntos Atinentes aos PÓvos Ind!genas 

~6 - Coordenador para Assuntos Atinentes aos Problemas da Terra 

Os membros da Diretoria poder~o ser reconduzidos para o mesmo cargo em eu - cessao, apenas uma vez. 

J 



( , 

, , - - Paragrafo Unjco - P8ra outros cargos, inexistirao restriçoes. 

Art.15: - Co~pete; Diretoria: 

a) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões tomadas pela 

Assembl~ia Geral; 

ral; 

h) ~dmitir membros "ad r~ferendum" da Assembl~ia Geral. 

Os carg~s da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remunerados. 

Cowpete ao Presidente: 

a) representar o COTI judicial e extra-juáicial~ente; 

b) fazer declarações em nome da Entidade; 

e) gerir, juntamente com o Tesoureiro, os bens do CDTI; 

d) assinar cheques em conjunto com o Tesoureiro. 

Art.18 - Compete ao Vice-Presidente: 

Art.1fr. 

Art., 17 . 

, . 
b) elaborar o Regi~ento Interno do CDTI "ad referundum" da Assembleia Ge- 

ral; 

e) adquirir e alienar bens; - , d) autorizar operaçoes ~e credito; 
' , , 

e) apresentar a Assembleia Geral o Relatorio das Atividades executadas; 

f) propor a execução de novas atividades ou a extinção de alguma existen- 

te; 

g) designar substituto para o cargo vago "ad referendum" da Assembléia G!;, 
• 

a) auxiliar o Presidente nas suas funções; 

b) substituf-lo e~ seus irnpediraentas~ 
, . 

Compete ao Secretario Executivo: 
• A - I • 

a) executar as incumbencias que lhe forem atribu~das pela Diretoria; 

b) manter em dia o serviço de correspondência e os livros de Atas; 

c) elaborar os relatórios a serem apresentados à Asse~bl~ia Geral; .•. 
d) substituir o Presidente e o Vice-Presidente nos seus impedimentos. 

Art.20..- - Co~pete ao Tesoureiro: 

Art.19 

Arto21 

a) gerir, juntamente con o Presidente, os b~ns do CDTI; 

b) manter em dia a escrituraçãn referente ao seu cargo; 

c) preparar relatório financeiro a ser apresentado~ Ass~~bl~ia Geral; 

d) manter atualizado o registro de todas os bens do CDTI; 
, 

e) substituir o Secretario em seus imredimentos. 

Compete aos Coordenadores: 

a) manter em dia~ cadastro d~i todos as documentos referentes ao seu se 

ter; 
1' 1 

, - b) organizar o arquivo sistematico das informações e docu~entos do s~tor 

correspondente. 

CAPÍTULO VI 

Do Conselho Fiscal 

, , - i A 

.Q Conselho Fiscal e o orgEJO de c~_:1~rolc .. :economico e fina~~-~~1:'.~. do_.fQJI 
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e ser~ constitufco por três ele~entos efetivos e respectivos suplentes, 
, 

eleitos anualmente pela Assembleia Geral. 
, 

Art.23 - D· Conselho Fiscal r euní r=au-e ordinariamente oi ta dias antes da Assem , 
bleia Geral para apreciar o balanço anunl e, extraordinariamente sempre 

que convocado pela Diretoria ou por seu Presidente. 

CAPhÜLO VII 

Do Patrir.i~nio 

"' , - Art.24· - O Patrimonio da CDTI sera for~ado pelo acervo de sua documentaçao, pelas. 

bens móveis e imóveis e por áoações de pessoas fisicas ou jurldicas, pr2;_: 

vadas ou oficiais. 

Nenhum ~embro do CDTI poder~ alienar bens de seu Patrimqnio ou tomar por 
~ , . .• 

e~prestimo docu~entos de seu a~qu~vo. 

Art.26 - Os me~bros n~o responderia sub;idiariam~nte pelas abrigaç~es do CDTI. 

Art.27 - O CDTI não distribuirá dividendos de esp~cie alguma nem parcelas de seu 

Patri~Ônio. 

Art.26 - U COTI aplicará integralmente os recursos disponiveis, na manutenção dos 

seus objetivos. 

J 
i 

·! 

CAPÍTULO VIII - , 
Das Disposiçoes Gerais e Transitarias 

~ 
·1 
1 

Art.30 

Os bens do CDTI, se extinto, terão o destino d~terminado pela Assembl~ia 

Geral, prefe~entemente para Entidades afins. - , Os casos omissos no presente Estatuto serao resolvidos pela Assenbleia 

Art.29 

. ' 

j 

' j '! 
Art.31 

Geral. 

O presente Estatuto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

,1 
l 
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/ ..-· OS DIREITOS QAS POPULAÇ~ES INDÍGENAS BRASILEIRAS: 
POSIÇÃO DAS ENTIDADES DE APOIO AO ÍNDIO FRENTE~ 

POLfTICA INDIGENISTA OFICIAL 

1, 
e e o 1 - P. 1. e. 
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Aos !ndios, ao povo e ao governo brasileiros\ 

As populações ind!genas brasileiras atravessam, atualm&nte, 
uma das fases mais difíceis de sua luta pela sobrevivência. A ... 

--....... ""i ""i d .• ocupaçao econom cada Amazona por granes grupos nacionais e 
multinacionais, subvencionada pelo Estado, que ameaça devorar 
as poucas terras ainda de posse de ·grupos ind!genas; a constràção 
de' vul tuosas -obras de infraestrutura - estradas, barragens -, 

~"""'td;º~ü.. . ' . , . ! q~e ~~wm o equilibrio ecologico do ambiente ind gena e ame.! 
çam com o exterm!nio triboa inteiras; o descaso sistem~tico do 
Governo para com os interesses dos povos ind!genas, que se tra 
duz em uma pol!tica indigenista ora omissa_, ora diretamente pr,.2 
judicial à integridade f!sica, econômica e cultural desses po 
vos; a ideologia de 11integração11 das minorias indígenas à socie 
dade nacional, que se materializou no recente e malfadado proje- 

-to de 11emancipaçâo11 das comunidades indígenas; tudo isso carac 
teriza claramente uma situaçãQ de crise, em que o futuro dos !n 
dios brasilr,iros est; em jogo.~ tempo de toda a nação brasilei~ 
ra voltar os seus olhos para as ameaças que pesam sobre aqueles 
povos que conseguiram resistir a quatro séculos de espoliação e .., 
opressao. 

f de fato espantoso que ainda hoje, e hoje mais do que nunca, 
oa !ndios brasileiros venham sendo brutalmente violados em seus 
direitos humanos. Em nome de princ!pios elementares e universais 
de justiça, denunciamos aqui este atentado contra os direitos hJ:! 
manos dos povos ind!genas do Brasil, e manifestamos nosso apoio 
aos !ndioe na conquista desses direitos~ 

O DIREITO DOS ÍNDIOS E A "fALSA11. EMANÇJPAÇ~D 

{ direito essencial dos Índios brasileiros lutar por uma e 
xistência digna por eles mesmos determinada. Todo grupo humano 
tem o direito de criar e recriar através das gerações sua própria 
cultura e formas de vida; tem o direito de escolher os caminhos 
que achar mais convenienteJpara sua perpetuação como grupo4 Por 
isso, antes de tudo protestamos contra uma política que, em nome 
de um "desenvolviment~tt que s~ vem beneficiando os grandes grupos 

• r economicos, pretende forçar os grupos in~iqenas a uma "integra- 



.2. 

- , çao''• destruirydo deliberadamente o que da identidada e força a 

um povo - a consciência de ser ele mesma. Protestamos contra uma 
pol!tica que, em nome dessa "integraçio", impede os !ndios de de- , 
cidirem eeu proprlo destino, distorcendo a abusando de um dever 

. ' , que cabe ao Estado - o da assisti~ as comunidades indigenaa, e d~ 
A , - . f~nde-las contra as forças que querem sua destruiçao. Protestamos 

ainda contra os projetos que, sob uma linguagem falsamente demo 
cr~tica, visam retirar do Estado sua' responsabilidade perantr. os· 
povos ind!genas - como o projeto de "emancipaçio", que, mediante 
uma ilus~ria concessio de "direitos civis" aos !ndioe, viria con 
suma~~ consagrar eficialmente todos os crimes contra os direitos 
humanos dos fndios. A tutela que o Estado brasileiro, por dever 

'constitucional, exerce sobre os !ndios, não pode ser usada em pra - juízo· destes, calando au_toritariamanta seus protestos e reivindi- - , caçoes; tampouco pode ser descurada, acobertando ae inumeras vio- 
lên~iaa, a espoliação a a mis~ria a que os Índios estão submeti• 
dos. O Estado brasileiro tem o dever de garantir condições que 
permi.ift!m a autodeterminação dos povos indígenas: não tem o ·direi- 

d , .•• , .•. - 
to· e "integra-los11 e força, nem de entrega-los as maos vorazes de 
seus muitos inimigos. 

- GARANTIAS MINIMAS DA AUTpDETERM!NAÇAO 

- ' A ' As populaooes indigenae tem, portanto, direito a autodP-termi- 
nação. Sua inserção na sociedade nacional como minorias cultural 
mente diferenciadas não justifica imposições e arbitrariedades de 
toda ordem, que colocam a decisão sobre seu destino em mãos de te_I 
ceiros que, na maioria das vezes, representam os interesses dos i 
nimigos da causa ind!gena. Para que as populações ind!genas possa~ 

efetivamente se autodeterminar, no entanto, são. nocoss4Íriaa pelo.·"." 
m~nos certas condições m!nimas, que cabe ao Estado e à sociedade· ---- civil no Brasil assegurar. Sinteticamente, estas condições se tr!! 
duzem: (a) na garantia da sobrevivência fÍsica e econômica dos 
grupos ind!genas; (b) na garantia de sua organização social e pol1 
tica autonorna. 

a garantia da sobrevivência fÍsica e econômica: demarcação 
de terras1 combata às ameaças à sua posse efetiva e assis- 
tência à saúde 

A sua sobrevivência ffsi~a e econômica dependa, em primeira 
instância, do acesso à terra. Neste sentido, é importante lembrar 

~,-.......---- 
que, se por um lado varias reservas foram decretadas e a1gumas e- 
fetivamente demarcadas entre 1974 e 1978, os critérios empregados 
na definição das áreas quase nunca coincidiram com os interesses 

, r 



.,. 
de cada grupo indÍgana em quest~o. O que tem acontecido, da fato, 
nestes Último~ anos, é a dam~rcação de reservas pelo m!nimo, vi 
sando a r~pida liberação de terras para serem ocupadas por gra~ 

dea empresas. Os Índios se vêem, assim, privados de grande par 
ta de seu território tradicional, e forçados a encontrar novas 
formas de sobrevivência que incluem, frequentemente, a sua tran~ 
formaoão em assalariados ou em força de trabalho semi-escrava, 
sem outra alternativa. Estes Últimos anos presenciaram, ainda, .. , ! , 
a transfaroncia de varias grupos ind ganas para outras araas, .! 
carretando a parda do direito ao usufruto do território origi 
nalmente ocupado, e a ruptura das formas tradicionais de subis- •. - ., . - , tancia a ada~taçao ecologica. O que se verifica, entao, e uma 
insufuciência de terras, demarcadas arbitrariamente. E a conse 
quência mais grave, em suma,~ a expropriação das terras ind!- 

. genas,,minando pala base as poeaibilidades de sobrevivência dos 

grupos. 
Al~m de basear-se em critérios alheios aos interesses dos 

grupos ind!genas, a demarcação total das terras não de cumpriu 
no prazo.legal - dezembro de 1978 - estabelecido pala Estatuto 

\ do Índio. Restam, ainda, 40% de terras a serem demarcadas. além 
) de v~rios casos, ainda problemáticos, em que as reservas estão 
longe de corresponder às necessidades das comunidadas. Diante 
desse quadro, cabe exigir a definição de um novo prazo, estabe - 
!acido criteriosamente, de medo a permitir a demarcação adequ.! 
da dos tarritÓrios ind!genas. Para tanto,~ requisito fundamen 
tal que os !ndios sejam ouvidos no que toca à extensão e locali - zação das terras que necessitam para sua sobrevivência e a que 
tem direito por lei, consideradas as.peculiaridades de seus sis - temas de exploraçio do meio ambiente. Cabe à fUNAI advogar pa- 
las reivindicações dos Índios diante dos interesses q~e lhes - .. - sao antagonicos; ~ nao o oposto~ como muitas vezes ocorreu • .., _, ., . .. . 

A demarcaçao, no entanto, nao e condiçao suficie~te para a 

posse efetiva das terras pelas comunidades ind!genas. Muitas , ., 

) 

areas ja demarcadas acham-se. hoje, gravemente ameaçadas. Dan~ 
tre as modalidades mais frequentes de ameaça, conv~m destacar: 
as invasões (por fazendeiros e grandes empresas extrativas ou ., 
agro-pecuarias; ou por posseiros e colonos sem terra); os arren - damentos ilegais, levados a efeito, muitas vezes, pelo próprio 
I "' • A N orgao tutelar - FUNAI - ou com sua conivencia; a construçao de 
barragens e estradas, cujo traçado desrespeita totalmente as~ 
berania ind!gena sobre seu territ~rio; as atividades extrativas, 
tanto do·.eolo oomo do subsolo, tamb~m levadas a efeito com a au - torização da FUNAI, sem que sejam tomadas medidas elementares 
da proteção aos grupos atingidos; as certidÕes negativas crimi- 

:! 
1 

! 
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nosamente exp~d!das pelo orgao tutelar, que ee contituem em do- 
• - • r cumenta de comprovaçao da nao existencia de ndi0s em terras da 

- r ocupaçao eretiva e imemorial de grupos indigenas. 

Hé, al~m disso, comunidades isoladas, cuja sobrevivência as - , 
ta diretamente ameaçada pelo contato iminente a descontrolado - - , com as novas frentes de expansao. Sao grupos que habitam areas 

j - , cu os recursos natrurais atraem empresas de explgraçao sistema- 
tica,· mas que, até Hoje, tinham sido preservadas. são pessoas 
destinadas ao extermínio sumário, j~ que não contam com nenhuma 

•• ~)t,k(.LM.A. - , ' 
assistencia. Ayvu~nerabilidade das populaçoes indigenas as mo- 

, • I • _. I ~ 
lestias infecciosas e de conhecimento geral; nao sera necessa• 
rio in\siatir aqui sobre este ponto. Necessário é proclamar a 
urgência da demarcação de parques ind!genas que protejam tais 
grupos da ameaça de extinção pura e simples que pesa sobre eles. 

Grupos ind!genas· h~ muito em contato com a sociedade nacio 
nal, no entanto, tampouco-dispensam a assistência à saúde que , 
lhes deve prestar a FUNAI. Alem das garantias territoriais, a 
sobraviv~ncia fÍsica dos Índios depende, em grande medida, da 

ef !ciência dos serviços de saúde que os assistem·. Não se pode 
conceber o investimento, pela FUNAI, de somas vultuosas em pr,2 
Jatos de desenvolvimento econômico que visam o lucro - a ser.! 
vestido na própria FUNAI, concebida como empresa-, em detrime~ . ' , to de uma assiatencia consciente e adequada a saude das popula- 
ções indígenas. 

~- , ~ ! . a garantia da organizaçao socio-pol tica autonoma e 
~f!!!ência educacional efetiva 

Os grupos indÍgenas têm ainda o direito de ee~organizar, 
social e politicamente, de forma.livre e autonôma. O Estado tem 
o dever.de criar condições e dar garantias para que isso possa 
ocorrer. Em primeiro lugar, deve ser assegurado aos Índios o 

)direito à livre associação, axpr~ssão e locomoção. As reuniões 
intertribais, as assembÍéias ind!genas, os encontros que visam 
a troca de informações e denúncias, e a formulação de projetos 
comuns, são um instrumento fundamental de fortalecimento de uma 
consciência ind!gena aut~ntica• e não podem ser reprimidos pela 
FUNAI sob vagos pretextos, que mal disfarçam o desejo de càlar 
as vozes ind!genas. A fUNAI tem ainda o dever de permitir o 
acesso dos !ndios às informações técnicas e administrativas r.! 
levantes para o destino de cada comunidada, de forma a dFr con - 
diçÕes para que as Índios possam formular, com conhacimentc de 
causa, suas próprias propostas e alternativas diante da polÍtl 
ca indigenista oficial. Para isto,~ indispens~vel que seja d~ 
da aos fndios uma assistência educacional efetiva, que lhes 
permita situar-se em posiçãp menos desigual frente às populações 



•. .s~ 
regionàis e em relação às decisões que sãQ tomadas a seu respeito , 
pelos tecnicos e administradores da fUNAI, Programas educacionais 
elaborados com os !ndios e para os Índios, com o objetivo de lhes 

! - - tornar acess veis as informaçoas, que permitam a compreensao da 
situaç~o social mais ampla de que participam, devem tomar o lugar , "" de escola• ind1genas anacronicas, concebidas a partir de modelos 
educacionais h~ múito falidos, e em absoluto contrasenso com a 
realidade ind!gena brasileira. Coma regra, a educação formal o~i 

, t . , 
cial em areas indigenas tal como vem sendo levada a efeito ate 
hoje•: o resultado de uma imposição e um~instrumento a mais no 
processo de dominação dos povos indÍgenas. 

A_compreensâo parcial e fragmentária dos Índios a respeito 
dos reais processos econômicos, pol!ticos e sociais da sociedade 
brasileira que os atingem diretamente é, muitas vezes, o resulta 
do de um controle da informação e do conheQimento por parte dos 
agentes de contato,. em preju!zo dos Índios. Tem-se verificado, em - ~ ~ ~ raras ocasioes, a manipulaça~ ou conduçao deliberada das decisoee 
dos grupos ind!genas em questões vitais p~ra sua sobrevivência , - . . 
por representantes do orgao tutelar e de outras agencias num ate_n. 

' - , . ' . tado a livre conduçao do processo politico interno as comunidades. 
Diante desse quadro, ~. ainda, deve~ da FUNAI fiscalizar as 

relações polÍticce e econômicas entre os !ndios e regionais, e.! 
pacificamente no que concerne às relações de trab~lho, para im 
pedir que sejam suparexplorados. I gu·almente,a FUNAI não deve re- 

- ! - produzir, na sua relaçao com os grupos ind genas, o mesmo padrao t 

de exploração dos patrões da região, como vem ocorrendo em cer 
tas ;reas. A concepçãp da FUNAI como empresa que se constrói com 
os recu~sos naturais dos territórios ind!genas e com a mão de 
obra dos Índios, tem feito com que o Órgão tutelar funcione como 
patrão, em detrimento de sua função prec!puá de tutor respons~vel 
pela defesa do interesse dos tutelados. 

Um caso exemplar são os projetos econômicos implantados em 
, , - ! areas ind1genas, sem consideraçao pela realidade espec fica das 
comunidades atingidas, sem consulta prévia à população local, 
ou com o aval de uma comunidade mal informada, a quem decisões 
j~-prontas ~ão apresentadas numa consulta habitualmente prÓ-for_ma 
E~.~esultado, criam-se falsas lideranças, subverte-se a ordem. 
política da comunidade e se acirram os faccionalismos internos. 

O DESTINO DAS POPULAÇflES INDÍGENAS ESTA INEXORAVELMENTE LI 
GADO AOS RUMOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA COMO UM TODO. - 

A responsAbilidade pelo futuro dos povos ind!genas não cabe, 
porém, apenas ao Estado. Toda~nação brasileira deve estar compr.2,~ 
metida com o destino dos Índios e com seu direito a uma-existên- , 



cia_~igna e autônoma. As v~rias ·entidades de apoio mo Índio 
que sufgiram nos ~ltimos anos pretendem congregar amplos seto- 

. r - res da sociedade civil em defesa da causa ind1gena. su~ funçao 
, - primordial e a de fiscalizaçao da tutela que o Estado,.por lei 

e enquanto representante da sociedade nacional, deve exercer 
sobre as comunidades indígena~. Estas entidades se constituem, 
assim em um instrumentá de controle e vi ilância~ue a socie 
dade civil dispõe diante da pol!tica indigenista oficial. Para 
que esta pap(~ possa ser exercido com seg~rança e consciôncia, 

é preciso que o Órgão· tutelar oficial - FUNAI - permita o acesso 
de todas os interessados às informações e decisões referentes 
aos !ndios brasileiros, tàrminando assim com uma política de 
segredo que, na imensa maioria dos c~sos,.ê uma forma de acabe~ 
tar arbitrariedades, injustiças e mesmo crimes contra os !ndlos, 
Necessária ser~ ainda que os executores da pol!tica indigenis 
ta oficial estejam abertos ao di~logo democr~tico com todas as 
entidades que defendam a causa ind!gena, uma vez que se parte 

r ! , - da pr~~c pio formal.de que o orgao tutelar deve representar os 
interesses ind!genas dentro do Estado e da sociedade brasileira. 

O destino das populações ind!genas brasileiras está inexo 
ravelmente ligado aos rumos da sociedade brasileira como um todo. - , A situaçao atual dos 1ndios, e os peri~os que sobra ~las pairam, 
refletem um estado de coisas que atinge a maioria da população 
brasileira. A ocupação selvagem e desenfreada do solo brasil.eira 
pelo grande capital; a sujeição economica e a repressão poi!tica.;... 
o desprezo pelas formas ·sÓcio-culturais que difiram de um padrão 
imposto e sustentado arbitrariamente; tudo isso fere e submete 
amplos setores oprimidos da nação.~ parte suas especificidades 
sÓcio~cultureis~ os Índios participam desta ampla maioria, que 
luta para que seus direitos sejam enfim respeitados. 

Por isso, pedimos o apoio da todas à luta dos !ndios brasi 
leiros pel~ conquista de seus direitos humanos. As entidades 
da ap~io ao !ndio estão abertas a todos aqueles que quiserem 
participar desta·luta, e só existem com essa participação. 
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COMISSÃO PR6-fND10 - SP 
COMISSÃO PR6- NDIO - RJ 
COMISSÃO PR - NDIO - MA 
COMtSSAO PRg- NDIO - BSB 
ANA! -:, PR 
GRUPO DE ESTUDOS SOBRE A QUESTÃO INDÍGENA - MG 
IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA - RS 

P.~. as moções de apoio poderão ser encaminhadas 
ao departamento de ciências sociais da USP 
caixa postal 8105 • 01000 - são Paulo; ou 
para qualquer das entidades que assinam o 
manifesto. 


