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DECLARAC~O INDxGENA CONTRA 
O PLANO P:CLOTO 

Realizou-se em Luxemburgo, nos dias 8 e 9 de Junho a Conferlncia 
sobre o PLANO PILOTO promovida pelo ACTION, SOLIDARITE TIERS 
MONDE, intermediado por amigos da Terra Internacional. 

O que vem a ser o PLANO PILOTO? 

Exatamente em Junho do ano passado foi iniciada uma articulação 
entre GRUPO dos 7 <EUA, Inglaterra1 Japio, Itilia, França, Canad~ 
e Alemanha), o Banco Mundial, Comunidade Econ6mlca Europiia e 
Governo Brasileiro. 

Essa art icula,io objetiva numa ação de Conservação das Flor~stas 
Amaz3nicas e Oes€nvolvimenton, envolvendo um empr,st tmo ao Brasil. 

Em um ano essa articuta,io ·realizou 03 grandes reunl&es de cdpu]a, 
gastando ati agora 100 mil d6lares, sd em consultas. 

O PLANO PILOTO, na realidade i mais um grande ProJetoT ondE as 
popula~cies indígenas, ribeirinhos, seringueiros, favelados, 
caboclos E mais os movimentos sociais não foram consultados. 

Hi um ano as negocia~Ses vem se desenvolvendo e sd agora, tomamos 
conh€cimento deste Plano porque ELIANE POTIGUARA foi indicada Para 
opinar dentro da representaiio indígena brasileira. na defesa dos 
povos indígenas ou aprova~io de tal Plano. 

Agora vejamosc 

1. Todos os Projetos Governamentais apresentados ati agora sio 
fara8nicos e irreais: por exemplo, Projeto Calha Norte (genocídeo 
dos Yanomami, desintegra,io itnica dos Tukano, Tikuna. Dessana e 
outras tribos>. deslocamento dei milhio de homens de toda as 
partes do BRASIL (garimpeiros>, Projeto Transamaz8nica, Projeto 
Carajis, onde o Secretirio do Meio Ambiente Josi Lutzemberguer Ja 
aprovou o ProJeto de Polos Florestais ao longo da Ferrovia 
Ferro-CaraJ~s com a Monocultura de eucalipto, Projeto Nossa 
Natureza, Polo Noroeste, dezenas de hidrelitricas, estradas e 
centenas de outros Projetos sempre envolvendo capital nacional, 
internacional7 política local e nacional, conduzindo a morte 
centenas de líderes sindicais e ind(genas. 



2. A equipe do Governo Brasileiro responível pelo PLANO PILOTO é 
formada pela SAE (Secretaria de Assuntos Estrat~gicos) antigo SNI 
(Serviço Nacional de Informa,io> que denunciou milhares de pessoas 
em plena ditadura militar, IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente), Minlstirlo da Economia, Minist~rio das RelaçBes 
Exteriores. ASAE controla a política nuclear e participa do 
Conselho Setorial (Política Indigenista). 

Os objetivos reais dos 7 GRANDES sio: Defender a Amaz6nia, por~m 
Instalando fibrlcas de celulose e polos florestais. Sobre as vidas 
humanas, a definição i remota. 

3. Sabemos que o Governo Brasileiro tenta negociar a dívida 
externa do Brasil e o nfuturo" da Amaz6nia. 

4. O Governo Brasileiro para receber o emprlstimo do Banco Mundial 
faz um grande "marketing verden, isto~. uma imagem de democracia 
ecológica. Em setembro de 90, Collor disse na ONU que tudo iria 
fazer para a defEsa dos povos indíg~nas. Que fez ele? Mandou 
explodir apenas uma das virias pistas de pouso clandestino na irea 
Yanomarni. Dias depois, Josi Altino Machado manda reconstruir tal 
pista. Sobre a demarcação das terras, nada fez. 

5. Segundo circular da UPAN <Uniio Protetora do Ambient~ Natural>, 
o PNMA <Programa Nacional de Meio Amnbiente) nio tem recurso, 
apesar de o Banco Mundial J' ter 1 lberado 117 milhies de dólares. 
Tais recursos foram programados para a prot€~io do Pantanal, Mata 
Atlântica, Zona Costeira, Amazônia Legal e Cerrados. 

6. O Nordeste Brasileiro e consequentemente as suas populaçies 
indígenas (40.000> (ndios e as populaçies pobres foram as maiores 
vítimas dos grandes projetos latifundi,rios e governamentais que 
definem a política local. O Nordeste Brasileiro i uma Amaz6nia 
destruída e seu povo hoje relegados a miséria. 

7. A tradi~io governamental brasileira sempre fol voltada para os 
interesses capitalistas, "desenvolvimentistas". Gue 
desenvolvimento I esse que traz consigo um dos maiores {ndices de 
mortalidade infantil? 

8. A tradi,io governamental sempre foi acompanhada de uma 
ideologia dominante com aiies discrlminatdrias e racistas. 

9. A política governamental vem extinguindo aos poucos os servi;os 
de atendimento bisico de sa~de e educaçio nio sd aos povos 
indígenas como a toda a popula;io ~raslleira. 

10. O que acontece ao SPI (Servi~o Proteçio ao indio) 
(Funda,io Nacional do índio>r a política indigenista 
resultado da política de extermínio aos povos pobrcsr 
pelos interesses governamentais. 
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11. Na realidade a pol (tica dos países do chamado 
s€ preocupa somente com os recursos naturais dos 
Mundo. A exploraçio de ouro e min~rias na ~frica do 
da morte de milhares de negros, prisão de Mandela e 
racial~ prova m~xlma. 

Primeiro Mundo 
pa{ses de 3Q 
Sul sucedida 
a segrega~~º 

12. O mesmo aconteceu na Bolívia nas Minas de Potosl. E nio faltam 
exemplos. 

13. Na real idade a falta de Ecluca;io, Sadde e Trabalho, nos países 
do 3Q Mundo Ji é urna Campanha Internacional de extermínio dos 
POVOS pobres. 

14. Num encontro preliminar de mulheres Indígenas <Guatemala, 
Argentina, Brasil, Equador e Peru), ocorrido em Berlim dias 17 a 
21 de Junho decidimos assumir a defesa de nossa gente índia na 
medida em que entendemos que a preserva~io do meio-ambiente passa 
culturalmente pela filosofia física~ espiritual e psicoldgica da 
mulher indígena. Endentemos que a terra d a origem Inicial do povo 
índio associado ao ventre firtll de nossa mulheres. A mulher 
Indígena não esti condicionada ao espírito da dominaçio e 
compet içio. O poder dela i outro. E o de proteger o ventre e os 
seios contra seu dominador e e de buscar for~as nos espíritos da 
natureza para a sobrevivincia da família. 

15. Como mulheres e homens indígenas, não poderemos mais permitir 
o extermínio de nosso povo. Diante disso fomos radicalmente contra 
o PLANO PILOTO para e "Desenvolvimento da Amaz6nia", solicitando 
que os idealizadores do Plano na Reuni;o em Luxemburgo consulte as 
comunidades de Base, por constatar que ao longo da hlstdria da 
política brasileira, um coridicionamento de desamparo aos povos 
indígenas, traduzidos em desrespeito e indignldade tem sido 
comprovados. 

16. Solicitamos ao Partido Verde da Alemanha que lntercEda Junto 
ao Parlamento Europ~u a investigaçio de 250 mil marcos que o 
Governo Alemio dirigiu ao Governo Brasileiro. 

17. Solicitamos não sd ao Governo Brasileiro mas a cada um dos 
Governos dos 7 GRANDES que não aprovem o Programa Piloto na 
prdxima r~uniio em Julho e que condicione a aprova~io de cr~ditos 
para a Amaz6nia Brasileira com fatcs concretos, que garanta o 
direito dos povos indígenas e a integridade da natureza. Por outro 
lado i indispensivel uma ampla discussão com toda a sociedade 
civil brasileira para a defini~io de um Projeto Social Econ&mico e 
Ecoldgico para a AmazBnia Brasileiray que atenda os interesses do 
povo brasileiro~ nos seus direitos humanos. 
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~ GRUMIN (Grupo Mulher-Educaçio Indígena> - Brasil 
• Comitê Intertribal 500 anos de Re s i s t ênc l a - Brasil-~ 
• Aliança lntern~clonal de Mulher~s Indígenas 
• Conselho Internacional dos Tratados Indígenas (IITC-EUA> 
• Associação de Mulheres Indígenas da Arg~ntina 
• CONAP - Confedera~io de Nacionalidades Amaz6nicas do Peru 
• Organização dos Povos Indígenas de Pastza, Equador 
• União das Na~ões Indígenas (UNI> 
• Associação vi~vas da Guatelama 


