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Ao Sr.
Sulivan Silvestre de Oliveira

Pt-etidenle da FUNAI
Salvador, 20 de nwço de 19gg

Sr. Presidente,
Diriahno--nos a VS no sentido de ooa1ribuir com informaç&8 10bro a ooupac;lo do povoado

de Maroaçlo, n.a Tema Jndí&ona Kirirl, mumoipio de

:s.m-.aa,

Blhia, rutiwta ontem. pelo

arupo indíacna Kúiri lidm'ldo pelo cacique Uw-o. Tai8 infomu1,9ões no• foram i.ca11dveia
por moio de ron1iu,s telcfônit:OI corn a Terra ~
cm c;<>fMmla8 com n,prc1cntanfc8

indígenas, poder público municipal, 8ervídores da FUNAl, poiciaüi fc,derail~ etc.
l) A ocupmçlo do povoado pelos Kirírí -, ck,u de modo pacifico, sem qualquer confronto
Oll puHdroa que, ao que tudo Indica, jã apvdsvaro por tal iniciativa;

com

2) Muitos dos poHeiros ji haviam abandonado o povoado e, com re~lo àqueles que lá
permanecem, os Kirirf concederam prazo ilimitado para que 1e retirem. Nlo hã 11cm haverá,
segundo "firmam OH {ndioa ocupantc11, qualque, hticlattva de ma parte para ~alojJlr à força
po111Ciro1 que m ainda pc:rmanc:,cem;

º"

3) o povoado

tm

visitada1 uanto

o

dia, por propoatos da ~oitura.

d.o .Banza.6, q\M>

propuseram aos Kiriri ocupantes que estes se rctlra&scm do povoado e ccncedessem àquela
:Prefeitura um J)l'az<> de trinta diu l)al'l que ata pudoaao "abrir c;hlo de casa'\ na lklde
municipal, para abrigar os pouciros. O <.aoique rciú"UOou dizendo nã(,, haver noçenidadc, de,
pressa para a saída definitiva dos po89eÍros mas que a pamum,hia ali do seu. l[Upo se
hnpWtha como única forma que tatn tido para chamar a aten9lo du autoridadefi ~ompeten~
para a necessidade de exuusão da TI;

4) Com efoiw, os Kiriri eS'tlo ocup.-.do, m,. Març191<>, 1ponaa oe, pr6dios públiooe, a rua e
as resídSneiu du quais o, posseiros já ha..um se retirado por iniciativa própria;
5) Por t>U1ro lado, embora l'llo haja q_ualqucr Pót1l)ectiva de conftontb cnrre ,ndio11 e
poslldros> esta ocupação representa uma araw amC1a9a de novo confronto entre aa duas
faoçaoa indípnM lideradas roapcotivamonh, polo• çaçlquo, U:r..aro e Manuc~ J' quo o

povoado tamb6m ~ coolditui cm áh,a de

~tlffl91o

~t:
1

Aasod-.çio Nacton•I de Açto lndl8fnlm eia Wl1
Rua SMI• lza11.a. if ,,......... ~ l'eletu (111) 322-4320
-
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wonçmtrada no nú~li;q de Cant9)ot a dois quilómoh·<>1 de diatAtt~ e que · teme que o
avanço do 8fUl'O oposto possa rcpre1entar uma reatri9lo ao território de a'Ua preton!lltl ou, no
mínimo, à ~ ropresont.atividadv poHtica onb'~ os própri~ índio,;

6) A este respeito, servidores da FUN'AI mfonnam que o grupo de Manu~ em rourtilo
rca1it.ad4 à tarde, OMtipulinm praz.o até aa 22:00 horu para que, a FUNAI e a Policie Federal
relira11cm o grupo l)Ofttráriu de ~ação
ou eles própriol o fàriam;
7) Com e.teito, rqnsentantcs do g:napo de Manuol aproxiirunm-1e de :Marcação ao final da
tardo e enviaram recado ao grupo oponente de que iriam ü boJ"• •. pM"a. mau.r cru mah'Cr";
8) Diante dilto

1)

cacique Lázam re&J)Ol'ldeu convidando o grupo de Maoud a vir

paç.ificam.ente para Mar~ação ci ,Judíwlos na ooupt91o já que, scaundo athmou, 11aqui tem
lugar para todo o mundo". A propóeito~ as doze caaaa já indonizadu no povoado, que se,
encontravam om poder do gtup> de Manuel e que estmi abandonaram após o conflito havido
no mfoio ® fovoreíro, nlo foram oc.upadaa pelo grupo de Uzaro;
9)

o contingente

da Polioia Fcdoral quo se deslocou para a área c:mtcm também eewve em

ocasiãb em que o delegado que o comanda dis1e ao• índios Citar aauardando
intuuçõe1 da FlJNAI ou da Froour4doria da R.epúhUca para desalojá-los ou para apmas
manter as posi~ões am.ais dos grupo& ind{gcnu. Dlanw da amct9a do scrfflt retiradM à forÇa
do povoado os Kirirl rcfnwaram que resistiriam a tal iníciativa 1' até o último homom ", jâ que
Matcaçlo,

não lhes :restariam altffllativas de sc,brtvfvência;
I O) Mantívano-1to1 du.-ank, toda a tardo e noi&t de ont'Om, até ia 22:00h,, cm reunilo na
sode da Procuradc>ria da Repúbka com o Bxmo. Sr. Proçurador R.ob6rlo Nunes doa Anjoa
Filho e com o adtniniatrador rogioMI dCBN FUN AI. Sr. .Tolo V aladates, ocaaiio em que

fmno11 te1temunlwl da deliberação de ambos para quo o oontmaentc da PF se mantivwse na
área. nlo int«\liesso n:.s posições dm1 pipos indi&enM ; epon.u ~tas,c UM eorifronto entre
"8tee caso tal amcaçã 1e tom1110 efetiva;
11) Apo11ar do tal orientaçlot contudo, o 1.ontinfpnto fodotal nlo pennanoçeu na ãn,a durante

a última noite, retirando·&e para. pernoitar cm hotel na vizinha cidade de ltlboira do Pombal, a
trinta quilõmetrofl;
12) Diante da ame&9a de tonflito o da incmeza quanto à pcr.manatlQlft do con1inaente policial
na área, o Exmo, Sr. Proouradot· optou, ouvidos OI pmicnto5, por eJrVictr il Pr()cUJadoria
Ocral da República solici~lo para q_uo eata requerc1se intervenção federal na TI. com base
na logi.lM~lo 9ort:inenkl't
13) Dwante todo o período em quo nos mantivomo. reunidos foi tentado wn contato com a
dircvlo da FUNAI, em Brasília, maa as peasoaa da asseSM>ria do gabinete delta Protúdência
que Já III cncuntravatn não l1IC julgaram oompttentel para emitir qualquer juízo mais

ooncluaivo sobre () problema, conforme o manifest.a.ram em fax enviado ao Sr. Procurador.
14) Surpreendeu-nosi na ~o,
a •uaoittlo da colep anll'OpÓ1oga Marl B•ochi no sentido
do que o ~ncaminhaunento do caso deveria pasaar por uma "redrada das ONG da árca11,

0713224320

359 P04

ANAI-BAHIA

25/03/98

.•.

tendo reforido explioitamc,nte esta ANAI. Surpn,endeu-n01 também o fato do qu" os
nacuore,i ~ontatados, inoluaivo o SR. HéldQ{ que visJiou roocin1mlcntci a iiroa,
do.conboçosaem completamonto a situação juridk,a de re,uwizaçlo da TI em questlo;
1,) Quanto à p()Aiçlo deata ANA! no caso, soatanamos de lnnqWli?.ar esse Oabittetr:
informando que, nlo estimulamos nem apoiamo11, sob qualquer fonna. inicua1ivu como a da
presento ocupaçlo. nem quaimquer outras que J>OIAl1\ toprcl!lcntar ameaçu à 1cgu.rança e àK
vidas dos índios ou <le outros ocupantti de Tmas lndfaonas. Apenas nlo podemos deixar de,
cm nome do nOIIIO compromiqo com os pav~ indfpnas na. regi.lo e dulnte da &uee$liva
ocomncia de tais cpi,ódioe ..quase sompre por liwo e Gt'lpontinca .iniciativa dos p,ópJios
índios e diante de evidente# Ç()nstrangimentoa eobre auu Tffl'U-, rcfmvar o clamor da
opinilo públfo11. e du e&fera. técnica& competentcis cm torno da m:ocuídade de ,aue se
c,disbclc:çam politica, mais de:ftnidas para a qucatio indi,pna no Nordmte, aobt-etudo pal'a o

gravíssimo problema da intruslo das Teffu Jndlpnas, cuja ,oluçlo tem sido
sistematicamente negligenciada na1 disposi9õca orçamcntíria!l da Unilo, sendo tratada apenas
cm cará~ e"ÇepeionaJ o através de medidas omergcn.ciai,. adotadas diante do situações
"xtrcmas como nat1 referidas O\lupaçõCl'l,
l.6) Ooatariamos tamhóm de infODDal' que, nlo e1tmnot na TI Khiri nom pr19tondemos para
tá 110111 dirigirmos no momento. De•jam<>1 ap.,nas, isto &irra, colooar os 110880$ vinte anot do
conhecimento direto e de, bem sucedido .M:ornpanhamento da quoatão im:Usen,a no Nordeste a
11orvi90 da busca de •u1u9õc1 pacíficas e que surjam da poaibilidado de amplo diálogo entre

a& partes em confronto, u in1titui9õe1 governamentais rosponsávcis e -por que não?- as
organi1.aç&s civis. ccleai.ís1ic-. e técnicas que conhecem o probloma, ~te,
inclU&iVCJ, ,om insitttcntca dc,çJaraç.õe11 do Exmo. Sr. Ptwidente da República mi quo wte tem
afirmado se caracterizar o teu gO\lmlO pola promaçlo de parocriu com a sociedade civil.
Aliá•, çamo deve: ser do oonhocimento de VS. temos participado de diversos Gnlpoi
Tknir.n1 constituídos por ••tn. Fm.l'AI •, no 4.uo diz ro.poito o01~'-ID\.lllll11111uC.C:,11U cMU J;Jr.f.d,
f.mlm sido sistffl'ladcamente procuradt)S por t~
os téçniços dessa Fundl9lo dcmgnadot
fl.lltil tratar dn C:J1"10, a,i:ce•ão feita .,,.._

À

úlmno duplA de

UMf•t'J!Çfll ,qlk' wehivc:; 1us án~•

pc:la

primeira vez no início date mil.
Como todas as posições ilfcnicM adotadas por nta F'UNAI ató o momonto têm sido
pJommcntc congruentes çom. o nosso entonctimento da que1tio, requcrcmmi a liccn~a de VS

para sugerirmo& o que se segue:
I) Com rol191lo j amcu1ça hncdiata de conflito entre a. façi;õff inctigcmu, é n°"°88árlo todo
cú'orço de VS para que soja mantido um contingcnto policial na íroa, salvaguardando 111
\.1das da popula9io indígOM, evitando o çonfronto ontrc, facções, sem; contudo1 promov"r
qualquer desRlojarne.nto forç.ado das atuai• po,iy&a de cada arupo;

2) A este roai,ato, 6 ntooasário o'bemtar que a 'fI Kirirí aetá p1onamomc ngularizada e quo a.
ocupação do grupo d" Lázaro sobre Marc~lo se; deu de modo inteiramente pacífico. sem
ameaças aos possoir()11. Em aúlf.otle, a Tc1Ta é jwidicarne.nn, indígena e os próprios p01.t10Ü'os

estio c1aramonte mteressados em dcla se retirar, parecendo m•mo "taoilitar" as ®11J>89ões
iftdigenas ,mmo fonna de aailizar o pagammto das indenizações a que fazem Jui;

1.1 : 130

0713224320

ANAI-BAHIA

359 pe,5

25/03/98

:3) Quanto à busc.la de wna aoluçlo dofinitiva para o pi'Obh,rna, é MOeúio que maa FUNAI
o o Ministério Público Foderal e1dmulem e promovam ctttmdiment<:ie emre o• doM ,grupos
indfsoua,9 para quo o*'5 discutam a pu1iJha dAs Arou e bmfeito~ em su. TI. a serem
indeniz.adu , oxtiwadu de: ~oe;

4) Para que tal init.utiva po11a ser bom suoc,dida, oo.tttudo, é necmário que Claa FUN.AI
elaboro o apreacntc, com a máxima urganoia, um "plano de oXá'urilo,. !lata a TI, providencia
que~ de l'C8t<), j4 vem lffldo mslstentcmonrc requerida & easa Fundaçlo pelo Mimstórlo
Públic:o Federal. A discmslo de uma tal peça técnica 1109 parc,çc ser o único elemento capaz
do reaptar, entre os Kirirl, a confiança em que, a Umlo ntoja ~ente
diaJ)Olta a liberar
trut n. Um "plane> dD ox1:rulio", ainda que preçgo se doadobrar por um poríodo
.noccnuiamcnte longo -face .à qiwitidade de in1l'USlSel ~ ao montante de l"CCUl'll09 qdo-,,
poderá. contudo. pcm,itir o monitm.·o1mc:into do ptOI.CBS01 instruir da 1encaooi119l)otj quaudo
osw se impusCJrenl e, prinoipalmcttte~ .witar 211 oc~.
sempre tio amea~
Pft11 a
11"3W'ança e as vid.M dCM ortvo1vid08. hu1i.stimo9i porá, que tais ocupaçõe.ti nlo serio
evitadas com repressão mas aim com medidas concretas quo res~tetn a contlanila indfscma
na ahla9lo do seu órgão tutelar e que. de no,sa parte. oon:fiamo11 plenamente ,m sua adoçlo
por parte de VS.
Sendo o que tínhamos a. cçwt agradocamos a atcnçlo do VS, ,o t.m'lpo em que nos
colocamQC, Mais uma wz, à dilpoai9Ao para oontribwr com o que estiver ao nolllO aloanco .

.d\., ~..s(-1

~IJ,...~r,,..,
~J'1l~

'f' f José Auguato Laranjoiras Sampaio

Socretário da ANAI-Bahia
Com c6piaa para:

ProouradoriA R.esio.nal dos DiM"toa do Cidadlo na Muá
Sexta Ctm.ara do Concilia91o o Rovislo do MmJltdrio P<ibJJoo Federal
A<IJniMtraçlo Rcgi.onal da FUNAl • Paulo Afonso
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Auocl•ç•o Nactonal de A~llo Indis11•1i,ta da Bahia
Rua &tnla l•el. D9. l ~ Radar,•llbl Ol - PelourblM
Telefu ( 117.1) 322-.flitt
400Z~UO - Salvador - Blbia - CGC'! .131.0034:21000.l-1!

NO°FADE F.SCLÃRECIMENTO

~,

.

-·

Nos últimos dias rê~ sido vcicu.uidas divo1'1!M matórlas nos jornais dessa cidad~ sobre o
contllto na Ton:a fndfgona Kiriri, situada nos municípios Jc .Banz.aél e, Quiji11gue, eu41adc, da
:Bahia. No intuito de esch&recer a opinião públfon, go!ltariamos de corrfglr algum:,~
.btfünnações que lião involi,Ucas e obscurecem um entendimento ckcuru1t.an~úldo da lliruavão.
Em ptimoiro lugll'J', o desmctt;)bramcnto do munícipio de Ribeira do Pombal que ;"ei.ultou na
cria~lo do atual mw1iclpio de .13anuêt cm 1989, foi 1-eali1.ado com. o coohl,'oimonto prévio
de que 70% da â~ft do novo ntwúcipio incidia sobre o território indígena, demonstrando
que a emancipação de Brtn.zae foi um ato pl'ecipit.ado que só ~.e.ntau pat'D. .i.nte~~'"'s t)Oliti.co~
regiontilil sem levar esn coruddcrai;ão a ·viabilida.de econômioa do mesmo.
A Terra Tndígcma K.iliri eijtá inteiramente rqJU}ari:zada, do ponto de vista jurldico. Íl\lo é,
homologada. pelo presidente da República desde l 990~ sendo qué j)/l traballu)III de
deinaroação foram. ítticiados ainda na década de; 1980.
Todos os povoados qm, têm. sido oeupadoe pelos índios nos últirooH anos, o furam de
mane.ira pacífica, isto é, sem vlolência füdca sobre os posseirost a maioria do1' quais entende

que somente 11çõe~ como estas poderiam presF1ionar o Gowm.o Federal, através da FUNAI, a
proceder o paQ'Ut1ento da5 j~i:t.a9õea a que têm inogi\wl direito. Quanto ao 1ílt:irou
e1,isódio. a ocupação do povoado de Marcação. nota-se pelas próprias fütograiia11 exibidas
nu rep(.ll1agtin1 do Jornal A Tarde de 24/03/98, que as c.asa!l, foram desman.chadu e 11!10
destraíclaA tlfh>H índios Gomo afinna a t-efe.rida l11Atéria. A .iu;ão de deNmanch.e fül reaJj i'.~da
pelos pi•6p1i0tt po!5sQiros, devendo-tie esclareser que oyh1s conâguravam be:nfcitoriat1 de ,ná~
tê, ou s~ja1 coruJttufdna após o IAvantamento Fundiário procedídc pela FUNAl em l9H6,
nlo 11.ii;síveiF.1, pm·b1nto. de inderuzaçãa.
Quanto às dc:cJ111·a1tões dn Ptt:foita de Ban1;1ô, davc: ser salientado que nenhum posseíro toi
es1,,111tcado ou ex1ndso il força de suas casas, e não há qualquei· reg!M~·o de apoio concreto
da Ptefeita. aoi. l.ndios na luta. destes pelos 11eus direitos históricos ao território. Os

acontecimentos recentes, embora lamentáveis, estão longe de configurar uma "tragédia
sólngi:enta" e as mortes até ag01·a registradas se deram apenas entre os indios: seis mortes
desde ,junho de, 1984, a.H cinco pdn1eir;111 pe1peu·adas por pussoiros contra os índios e llpcruu1
.a (iltima devido l\!-l divergências imernas do povo Kúiri.
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PARA: ISA ~Au. Jõ'anny Ricardo

A,9SlJNfQ: Conflltt.>

.~ DE P'OLJIAS: 04

,w, .'17 Klrlrl

'N9

DO l'AX:

Prezada Fanny.
Segue. em anexo, cópia do. carta enviada ao Presidente da FUNAI (sem
resposta a:t6 hoje), para conhecimento de vocês e nota da ANAI em resposta as
matérias tendencíosas veiculadas na imprensa. local.

