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NOTA A IMPRENSA

O Conselho Indigenista
Missionãrio
- CIMI vem a publico
manifestar
seu mais veemente repudio ã recente iniciativa do Presi
dente da Funai e do Diretor do DNPM, procurando
"d i s c i p l j n a r "
as
·autorizações e a exploração
de minérios em âreas indigenas, confo~
me noticia divulgada pelo jornal Correio Braziliense
do sãbado Ül
timo.
A Portaria FUNAI/DNPM/01/87
estabeleceria
normas inter
nas necessârias ao cumprimento
do Decreto nQ 88.985, de 11 .11.83,o
qual por sua vez regulamenta
os artigos 44 e 45 da Lei 6.001 - Estatuto do Tndio.
Em vãrios momentos
a Funai, por pressão direta das min~
radoras,jã
procurou editar portaria semelhante
mas, seja pela vig~
rosa reação dos próprios povos indigenas e entidades de apoio
ao
indio, seja pelo questionamento
da constitucionalidade
do Decreto
88.985/83
e do pr6prio Art.45 da Lei 6.001 através da representa ção nQ 1 .254-9/DF, encaminhado
ao Supremo Tribunal Federal
pela
Procuradoria Geral da Republica, até então não se viabilizara.
Neste momento, além de desconsiderar
completamente
e~
tes aspectos, cabe ressaltar
a inoportunidade
destas normas internas, fixadas exatamente dias ap6s ã aprovação pela sub-comissão
dos
Negros, Populações Indigenas, Pessoas Deficientes
e Minorias
da
Assembléia Nacional Constituinte,
do ante-projeto
elaborado
pelo
relator Dep. Alceni Guerra, onde se reconhece aos índios o direito
ao usufruto exclusivo
das riquezas naturais do solo e sub-solo.
Esta medida deve ser entendida
como parte da política
dos fatos consumados
verificada
também em varias outras frentes
da politica indigenista oficial no momento atual.
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Ficam evidentes os receios que as empresas de mineração,
especialmente
as multinacionais
manifestam
em relação ao ante-projeto constitucional pois, caso aprovado, não poderão mais violen tar os povos indígenas com sua atividade
predat6ria,
que nenhum be
neficio econômico traz ao país.
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As empresas de mineração,
nos ultimas anos, têm demonstrado uma voracidade
acentuada em relação ãs terras indígenas:
a
Mineração Taboca provocou em 1981 a redução de cerca de 30% da area
Waimifi-Atroari;
no momento, as empresas Paranapanema
e Goldmazon
vem disputando
as terras dos povos índ1genas do Alto Rio Negro. Por
outro lado, hã mais de 1500 requerimentos
de pesquisas solicitados
em ãreas indigenas, dos quais 537 ja estão aprovados;
destes
40%
favorecem grupos multinacionais,
e apenas 10% são de empresas esta
tais.
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Por estes motivos, considerando
que a Portaria FUNAI /
DNPM 01/87 ainda não foi publicada no Diãrio Oficial da União,
ê
de se esperar que o bom senso prevaleça,
e que os Povos Indigenas
sejam escutados quanto a esta polêmica questão, tal como a louvã vel atitude da subcomiss;o
da Assembl~ia
Nacional Constituinte
que
revotratou da garantia dos direitos indigenas, para que não se
texto constitucional.
gue, por antecipação,
o futuro
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