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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho aborda as observações in loco da Comissão do Índio
da Câmara dos Deputados, para uma análise mais acurada da "questão indígena", qual seja, o problema dos Ticunas que, no Alto Solimões (rio Amazonas),
conflitam com as comunidades envolventes, ansiosos todos pela demarcação
de suas terras e de verem assegurados os seus direitos sobre exploração dos
recursos naturais conseqüentes.
Rotineiramente, venho percorrendo o interior do Amazonas desde o ano
de 1972, em razão das funções exercidas como diretor setorial do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado, secretário de Transportes estadual e representantes parlamentar na Câmara Federal.
Da experiência vivida, sempre considerei a questão indígena no Amazonas
não só sociológica mas, fundamentalmente, econômica. O caso Ticunas e suas
relações com os madeireiros, pescadores, agricultores e pecuaristas dos Municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Amaturâ e Santo
Antonio do Içá tem como viga-mestra a palavra do índio João Lourenço,
que no Relatório afirma: "O branco quer explorar madeira sozinho, a fim
de ganhar dinheiro só para ele. No entanto, os índios também precisam de
dinheiro para sua subsistência".
Outro indígena, Nilo Fernandes, fez saber "necessária a demarcação de
suas terras, para que haja tranqüilidade e segurança para a comunidade, com
a garantia de reservas para seus filhos e netos".
Em reunião com os representantes das entidades do Governo, o técnico
da Emater manifestou "esperança de que a Comissão do Índio da Câmara
dos Deputados interfira de alguma forma para que haja delimitação de terras
para índios e civilizados".
A demarcação das terras dos grupos em litígio foi questão a mim apresentada na viagem que realizei em outubro de 85, à área em debate. Constatei
que nada mais desejavam, indígenas e civilizados, do que a indicação das linhas
ou acidentes geográficos que envolviam as terras de seus domínios. Consciente
das aspirações e como experiente observador das transformações de relacionamento entre os grupos, deduzi o crescimento das hostilidades entre índios e
brancos (madeireiros, pescadores e outros), pelo que requeri ao plenário da
7

Comissão do Índio a formação de uma subcomissão destinada a conhecer
o conflito, de modo a viabilizar a solução da demarcação das terras reservadas
aos Ticunas no Alto Solimões.
O Relatório, a ser conhecido em continuação, contém as discussões travadas
com os diversos segmentos envolvidos. Entretanto, verifica-se claramente a
impatriótica atuação da Funai, que tem sido - especialmente no Amazonas

- entidade geradora de problemas, pois ao adentrar as áreas imemorais ou
não, afasta os demais órgãos - vide declaraçõesdo Coordenador da Sudepe,
Dr. Raimundo Nonato Sobrinho-«, instala o litígio e não tem o menor interesse
em extingüi-los pela demarcação das terras.
A título de confirmação das assertivas anteriores, lembro haver decorrido
mais de dois anos da "Missão Arildo Teles", com as respectivas comunicações
à Funai e ao Ministério do Interior, sem que qualquer ação eficaz tenha sido
tomada. Fundamentalmente, a atuação da Funai no Alto Solimões vem contribuindo para acirrar os desentendimentos provocadores dos constantes assassinatos entre Ticunas e civilizados. Na localidadedenominada Jguarapé do Capacete, ocorreu, na última quinzena de abril, mais um massacre, quando, segundo
informações da imprensa e investigações da Polícia Federal, cerca de uma
dezena daqueles silvícolasforam mortos por brancos e, de acordo com notfcias
veiculadaspela imprensa, sob o comando do empresário Oscar Castelo Branco
Note-se que os personagens do conflito que resultou no massacre dos indigenas,
já, a altura da missão da Comissão do Índio, demonstravam ansiedade para
com a solução da demarcação. Estiveram nas reuniões, além do mencionado
empresário, o líder Nilo Fernandes que, após a chacina, relatou pelos Ticunas
"o sentimento de muita dor, também pelo fato de não terem podido enterrar
seus mortos, que foram jogados no rio Solimões. O enterro é uma cerimônia
que tem um sentido emocional muito forte entre as tribos". Em dezembro
de 1985, estiveram nas mesas de discussõespedindo a demarcação o ora acusado
Oscar Castelo Branco e o Ticuna Nilo Fernandes. O que fez a Funai decorridos
dois anos? É a grande indagação sobre um órgão do Governo federal que
não tem soluções, mas sabe levantar conflitos entre comunidades.
Os indígenasforam secularmente escravizadoseconomicamente 11a Amazônia. Há de se encontrar soluções para devolver-lhes a liberdade econômica
e cultural. Houve época em que proprietáriosde seringaisatravessavamcorrentes
nos rios para, a montante delas, gerirem o direito do acesso, da vida e da
morte. Os dias atuais já não permitem tais extravagâncias. Todavia, a Funai
tem cuidado de muita coisa, como a indução do retorno de aculturados citadinos
às terras de extintas aldeias, incêndio de templos religiosos, ataque ao suposto
invasor branco, conscientização da inculpabilidade penal e outras medidas
de afirmação da cultura. Tem faltado, entretamo, demarcar as terraspretendidas
pelos grupos indígenas tutelados, na ausência do que o órgão tem sido muito
mais gerador de conflitos com proprietários, que sem serem expropriados preparam-se para reação violenta à turbação de posse e domínio, para os quais
não tiveram qualquer solução por exclusiva irresponsabilidade da Funai.
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Concluo confessando que tenho visto no interior do meu Estado, o Amazonas, civilizados proprietários, e indigenas acumulando armas para combater
em prol da posse da terra: uns pela errada indução da inculpabilidade penal;
outros, pela percepção de que nos rincões populacionalmente rarefeitos do
nosso interior, a única cadeia eficaz é a sepultura.
Delimitando-se as reservas indlgenas, tudo isso acabará.
Deputado JOSÉ FERNANDES
Membro da Comissão do Índio
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Trata o presente relat6rio da viagem a Tabatinga, no Alto Solimões
- AM, realizada nos dias 4 e 8 de dezembro de 1985; por. uma comitiva
da Comissão do Índio, em atendimento a requerimento do Senhor Deputado
JOSÉ FERNANDES, objetivando o exame in. loco'da situação reinante na
região, em face dos conflitos envolvendo os índios Ticunas, pescadores, madeireiros, agricultores e empresários locais.
·
Este documento foi elaborado pela Secretaria. num trabalho de assessoramento à comitiva de parlamentares, após ouvidas as partes interessadas.
1.

COMPOSIÇÃO DA.COMmVA

1.1. Deputados

..

'Arildo Teles - Presidente;
Gilson de Barros - 1~-Vice-Presídente;
Edison Garcia - membro efetivo;
Rosário Congro Neto - membro efetivo.
· 1.2.' Assessores Parlamentares
Capitão-de-Fragata Armando Augusto Martins, do Ministério da Marinha;
Major-Aviador We?er L~iz Kümmel, do Min~rio daAeronamíca.

1.3._lruocioo~a ·
Mariza da Silva Mata - Secretária da Comissão .

..'
1.4. JornaHstM
'Hénrique' Gonzagâ Júnior - "Folha de s°.·Pauló"';
Maria Consolação Lima - "Correio'Braziliense" .· ·
'11

4. TRABALHOS

1.5. Fotógrafo
Moreira Mariz - "Folha de S. Paulo".

Conforme cópia de programação anexa, foram desenvolvidos os seguintes
trabalhos:

1.6. Convidados do Presidente
Raimundo Nonato Sobrinho - Coordenador Regional da Sudepe, indicado pelo seu Superintendente;
Leandro Mendes Rocha - Assessor da Funai, por indicação do seu Presidente;
Jailson Almeida da Silva - Agente da Polícia Federal, por indicação
do Superintendente da Polícia Federal em Manaus - AM;
José Edson de Sena - Agente da Polícia Federal, por indicação do Superintendente da Polícia Federal em Manaus - AM.

. 2. TRANSPORTE UTILIZADO NA VIAGEM
. ,~.1 '. Aeronave tipo .Avro da Força Aérea Brasileira, utilizada no trajeto
Brasília/Manaus/Tabatinga, c_edida pelo Senhor Ministro da.Aeronáutica, .Tenente-Brigadeiro Júlio Moreira Lima; por. solicitação da Comissão, através
do Coronel-Aviador Francisco Florêncio de Assis, Assessor Parlamentar do
Ministério. · _. : ·· : ·
... ·._
· · · ,. : · _, . ·· · ·
2.2. Navio-patrulha-fluvial Pedro Teixeira, da Flotilha do Amazonas FlotAM, equipado com helicóptero e util_izado na navega_çãopelo rio Solimões,
partindo do porto de Tabatinga, cedido pelo Senhor Ministro· da· Marinha
Almirante-de-Esquadra Henrique Sabóia, por solicitação da Comissão, através
do Comandante Armando Augusto Martins e do Comandante De/cio Machado
de Lima.
· · · ·
'
2.3. Ônibus do Tropical Hotel de Manaus f!_ disposição da Comissão
para transporte naquela localidade por intermédio do .Senhor Governador
Gilberto Mestrinho.
2.4. Ônibus especial cedido pela Prefeitura de Tabatinga para transporte
naquela localidade.
: : .· · ·· · · · ' ·
··

\ , f: .· '.

t

'

, , ,·

3. HOSPEDAGEM

'j'.

,

,,·

E ALIMENTAÇÃO

C:oe·spesàs' ~oril hospedagem em Manaus por conta do Gó~erno do
Amazonas.
3.2. Despesas com alimentação em Manaus por conta de recursos próprios
dos integrantes da comitiva ..
3.3. Despesas com hospedagem e alimentação em Tabatinga por conta
da Prefeitura local.
3.4. Hospedageme, alimentação durante a navegação pelo rio Solimões
por conta do Ministério'.~·~ ~fa.ri~h~:
-- · . . .·
' .· ·

4.1. Dia 4-12-85 - Em.Manaus -AM, a comitiva foi recebida na Base
Aérea pelo cerimonial do Sr. Governador Gilberto Mestrinho e pelo Sr. Delegado Regional da Funai, Amâncio da Costa, após seis horas de viagem.
A seguir, deslocou-se ao Hotel Tropical para pernoite.
4.2. Dia 5-12-85 - Às .oito horas da manhã a· comitiva deslocou-se à
Base Aérea para embarque a Tabatinga.
.
4.3. Em Tabatinga, a comitiva foi recebida pelo Sr. Comandante do
Navio-Patrulha-Fluvial, Ricardo Drusedau, pelo Sr. Prefeito Oscar Gomes
da Silva, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Vereador Luiz Gonzaga
de Paiva e demais autoridades locais.
.
A seguir, deslocou-se ao Hotel Solimões onde se hospedou.
Após o almoço no hotel, a comitiva deslocou-se para:
4.4. Sessão solene na Câmara Municipal
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Vereador Luiz Gonzaga de
Paiva, abriu os trabalhos dando as boas-vindas à comitiva e disse da satisfação
de todos em receber os Senhores Parlamentares em Tabatinga.
Destacou a presença do Senhor Francisco Carvalho de Oliveira, empresário de madeira; do Senhor Prefeito de Benjamin Constant, João Correia
de Oliveira; do Senhor Gerente do Banco da Amazônia, Alair de Souza
Lima; do Senhor ex-Prefeito de Benjamim Constant, Alcindo Castelo Branco
Almeida; do Senhor Fiscal da Sudepe em Tabatinga, Eusébio Oliveira dos
Santos; do Senhor Frei Ciro Aprigio Vieira; dos Senhores Vereadores, Luiz
Ataíde, João Araújo da Silva e Vitorino Rodrigues Leão; do Senhor Capitão
da Polícia Militar do· Amazonas, José Miguel da Silva; do Senhor Vice-Comandante Almir Juvêncio da Silva, da Delegacia da Capitania dos Portos
em Tabatinga; do Senhor Marco Aurélio Maffioletti, assessor da Prefeitura
Municipal de Tabatinga; do Senhor João Batista de Oliveira, empresário
de madeira; do Senhor Gerente do Banco do Brasil, Eomar Costa Silva;
do Senhor Raimundo Pedrosa, Presidente da Associação de Pescadores de
Tabatinga; dos Senhores Oscar Castelo Branco e Antenor Barbosa, empresários locais; do Senhor Chefe da Ajudância da Fundação Nacional do Índio,
Washington Luiz Pereira de Souza e do Senhor Oscar Gomes da Silva, Prefeito
de Tabatinga.
· A seguir, passou a presidência dos trabalhos ao Senhor Presidente da
Comissão do Índio, Deputado Arildo Teles.
·
Com a palavra, informou o Senhor Deputado Arildo Teles que a finalidade
da ida da Comissão a Tabatinga era ouvir, esclarecendo que todos·os segmentos
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da sociedade seriam contatados, para que a Comissão pudesse formular um
juízo sobre a questão, objeto da ida da mesma àquela região.
Com a palavra, o Senhor Vereador João Araujo falou da satisfaçãoem receber
a comitiva de Parlamentares da Câmara dos Deputados que, a seu ver, iria resolver
os problemas dos índios e dos pescadores. Quanto ao tema dos debates, fez referência à grande quantidade de placas da Funai na região, fato curioso observado
por todos. Lembrou a convivência pacífica entre índios e brancos até anos
atrás. Expôs os problemas que afetam a municipalidade, cujo prefeito se
aflige com o desalojamento de grande parte da população local pela Funai,
em virtude da delimitação de áreas indígenas na região, sem qualquer critério
( daí a alusão às placas).
A seguir, foi dada a palavra ao Cel. Wilson Macedo, Comandante do

lg Batalhão Especial de Fronteira do Solimões, que disse ter sido colhido
de surpresa, não tendo tido tempo, pois, para preparar-se para reunião. Declarou que, realmente, os que vivem na região são os que conhecem toda a
problemática regional envolvendo índios e civilizados. Disse, ainda, que, ao
tempo da região ser Colônia Militar, o problema era de competência do
Exército. Hoje, com Tabatinga alçada à condição de município, o assunto
foge a sua alçada. Falou sobre a presença da Funai em Benjamin Constant,
sem condições, a seu ver, de atender a toda comunidade indígena em virtude
da grande extensão territorial da área. Disse que ultimamente os índios estão
enfurecidos com alguma coisa, difícil de ser resolvida, e tecer considerações
sobre a diversidade reljgiosa, causa de muitos problemas entre os índios.
O Senhor João Batista de Oliveira, empresário local, destacou dois fatores
primordiais da questão: que as autoridades de Brasília não tiveram curiosidade
de conhecer o grave problema local e que a delimitação de terras pela Funai,
sem conhecimento da região, tem gerado os maiores conflitos. No seu entender, ninguém, nem mesmo a Funai pode colocar placas ao seu livre arbítrio,
desconhecendo a existência de propriedades com títulos definitivos, hipótese
em que caberia justa indenização aos legítimos proprietários. Afirmou, ainda,
que o índio serve sempre de "bode expiatório" e lembrou os conflitos provocados por diferentes religiões, principalmente pela Irmandade da Cruz, liderada por um tal "Irmão José", fator desagregador da unidade da tribo Ticuna,
já tendo havido, inclusive, um movimento com duzentos Ticunas para expulsar
os padres católicos. Alertou às autoridades presentes para o perigo de estarem
sendo os Ticunas insuflados à luta, pois até um navio-hospital da Funai já
fora seqüestrado no porto de Benjamin Constant, ocorrendo, inclusive, conflito entre a polícia e os índios. No seu ponto de vista, tudo isso deverá
ser evitado, pois os Ticunas, assim como os civilizados, têm direito à vida,
à propriedade e à paz.
Em seguida, usou da palavra o Capitão José Miguel da Silva, segundo
o qual em um ano muitas pessoas envolvidas em conflitos com os índios
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foram-ouvidas e muitos pescadores encontrados mortos nas margens do Solimões.
O Senhor Vereador Luiz Ataíde falou da sua satisfação com a presença
da Comissão do Índio para ouvir os reclamos da sociedade local.e, a partir
daí; reformular as leis e, especificamente, o Estatuto do Índio. Lembrou
que até 1978, Tabatinga foi o Município que mais produziu feijão no Amazonas. Com a chegada da Funai não se produziu nada mais na região, com
o conseqüente aumento da miséria da população. Segundo S. Ex', tem que
haver uma solução política para os Ticunas e para os agricultores; uma vez
que não há mais condição de se produzir coisa alguma. Destacou a vinda
de assessores para assuntos fundiários àquela localidade e o fato de-que Tabatinga está à mercê de forças estrangeiras:
Finda a exposição do Senhor Vereador Luiz Ataíde, o Senhor Deputado
Gilson de Barros solicitou esclarecimentos sobre o que S. Ex' quis dizer ao
declarar "à mercê de forças estrangeiras", ao que o Senhor vereador esclareceu
haver invasão de fronteiras sem que haja providências das Forças Armadas.
Segundo o vereador, existem na região fronteiras com porteiras abertas. De·
nunciou a entrada de estrangeiros em terras brasileiras matando pessoas,
sem que haja qualquer ação ou repressão, apesar dos apelos feitos ao Senhor
Governador do Estado, Gilberto Mestrinho.
Com a palavra o Senhor Marco Antonio Maffioletti, Assessor da Prefeitura de Tabatinga, disse que as áreas delimitadas pela Funaí juntam-se às
terras colombianas e que existem grupos que atuam no tráfico de tóxicos.
O Senhor Alair de Souza Lima, Presidente do BASA, afirmou que falta
uma política preservacionista, que a delimitação de áreas indígenas, localizadas
em fronteiras, possibilita as invasões estrangeiras, vez que a Funai, com uma
estrutura deficiente, não tem condições de manter vigilância. Destacou, ainda,
a presença de europeus, trazidos pela Igreja, disseminando suas idéias. Segundo ele, nós, brasileiros, é que devemos zelar pelo que é nosso; além disso,
os produtores da região, na verdade, são os índios. Portanto, há que se dar
maior educação ao branco, ensiná-lo a trabalhar e que, realmente, a Funai
não tem culpa da situação, havendo necessidade de maior policiamento.
O Senhor Eomar Costa. Silva, Gerente do Banco do Brasil,· expôs as
dificuldades vividas pelos produtores locais, destacando o número de inadimplência enquanto aguardam indenização da Funai. Disse que os índios invadem
as áreas e expulsam os extrativistas de borracha; e que a Funai não permite
sequer a entrada nas áreas para buscarem suas embarcações.
O Senhor Oscar Castelo Branco descreveu os graves conflitos .em suas
terras, a seu ver, por culpa da Funai, uma vez que tem título expedido e
cadeia dominial de quase um século; esclareceu que há 25 anos não existiam
índios na região e que, hoje, os mesmos são insuflados pela própria Funai.
O Senhor Alcindo Castelo Branco Almeida, ex-Prefeito de Benjamin
Constant, declarou que a responsabilidade de tudo o que está acontecendo
15

na região cabe à Funai, por abrigar em seu quadro de funcionários elementos
inadequados para trabalharem com índios, pois exercem, junto com os mesmos, influência negativa; que a Funai usa o índio como instrumento e incentiva-o, inclusive, a cometer assassinatos. Citou o exemplo de Atalaia do Norte,
a seu ver, uma absurda de limitação de terras, prejudicando a extração da
borracha e manifestou a sua preocupação quanto ao destino daquela população
miserável.
O Senhor Frei Ciro Aprigio Vieira informou estar há 11 anos na área,
desenvolvendo um trabalho junto aos índios; e que os conflitos tiveram início
com a penetração, em solo brasileiro, de peruanos politizados. Criticou os
funcionários da Funai que vêm do Rio de Janeiro, sem qualquer conhecimento
prévio da cultura dos índios Ticunas; que os antropólogos da Funai estimulam
os conflitos e que índio hoje é peça de museu. Disse, ainda, que uma Senhora
da Funai, Sílvia Tafuri-de Manaus-sobrevoou a área, fazendo delimitações
sem nenhum critério.
Finalizando a reunião, o Senhor Presidente falou do objetivo da ida
da Comissão a Tabatinga, citou a viagem à região dos índios Yanomani,
em Roraima, esclarecendo que os problemas deles são pequenos em face
da complexidade dos problemas envolvendo os Ticunas, Disse, ainda, que
um relatório da viagem seria enviado ao Ministério do Interior, ao MinistroChefe do Estado-Maior das Forças .Armadas, afirmando, com certeza, que
do trabalho da Comissão sairia. algum resultado prático.
Encerrada a sessão, a comitiva dirigiu-se a um local de reuniões para:
4.5. Reunião com os índios
Liderados pelos índios Alvaro Fernandes Sampaio, Coordenador do Movimento Indígena no Rio Negro, residente em São Paulo, e Paulo Mendes,
residente em Mariaçu, presentes os índios João Nilo Emílio, de Porto Felizes
II; Hamilton ·Horácio Vasques, de Santo Antônio; Belenzinho Anastácio,
de Porto Velho; Duquito Emílio Marques, de Campo Alegre; Alírio Mendes
Moraes, de Ourique; Adelino· Manuel Florentino, de Feijoal; Jurandi Tanàta
Martins, de Nova Alegria; Leonílio Clemente Lima, de Lauro Sodré; Francisco
Guerra Sarnias, de Sapotal, Leonílio Maria Gabino, de São Leopoldo; Manuel
Juvelino Forte, de São João de Veneza; Augusto João Pinheiro, de Guanabara;
Salino Francisco Araújo, de Porto Espiritual e João Lourenço Cruz, de PI
-·umariaçu.
O Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles, iniciou os trabalhos falando
dos objetivos da ida da Comissão a Tabatinga, que todos seriam ouvidos
e, ao final, as conclusões da comitiva seriam levadas à Comissão para discussão.
Sugeriu fossem indicados nomes para falarem em nome de todos para um
melhor ordenamento dos trabalhos. Assim, foram ouvidos os seguintes líderes:
Paulo Mendes, João Lourenço, Nilo Fernandes, Alírio Mendes Morais e Alvaro Tukano.
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Dando início às explanações, o índio Paulo Mendes esclareceu que duas
coisas deveriam ser amplamente discutidas no momento: pescaria e extração
de madeira e que o branco quer explorar os índios, mas quem resolve os
seus problemas são eles mesmos e não os vereadores.
. Para o índio João Lourenço, o branco quer explorar a madeira sozinho
a fim de ganhar o dinheiro só para ele. No entanto, os índios também precisam
de dinheiro para sua subsistência. .Referiu-se aos fatos narrados quando a
sua vinda à Comissão, em Brasília, afirmando que os pescadores estavam
exterminando os peixes, devido ao tipo de pesca usada, e que acima de Atalaia
não existia mais peixe (relatório em anexo).
. Segundo o índio Nilo Fernandes, toma-se necessária a demarcação de
suas terras, para que haja tranqüilidade e segurança para a comunidade,
com a garantia de reservas para seus filhos e netos. Com relação às acusações
à Funai e a estrangeiros segundo as quais estariam influenciando os índios,
declarou que não são verdadeiras - que as idéias da comunidade são deles
próprios e que só desejam suas áreas demarcadas da forma mais justa, sem
prejuízo dos brancos. Abordou a questão da pesca nos lagos esclarecendo
que os pescadores desrespeitam a delimitação das áreas, e citou o exemplo
dos lagos Tupy e Laranjal.
O índio Alírio Mendes Morais disse que os brancos armaram malhadeira
nos igarapés e acabaram com os peixes, disse qu~ querem matar os índios
Ticuna porque acham que eles não prestam e argumentou: "dizem que somos
bravos mas eles é que provocam". Denunciou Elias Graça como tendo derrubado 300 toras de madeira, enganando os Ticunas. Finalizando, relembrou
seus avós; seus pais eram empregados de patrão - hoje os Ticunas estão
estudando, sabem ler e escrever, mas que Ticuna só e bom quando é explorado;
quando reclama seus direitos, não presta.
Com a palavra, o líder Álvaro Tukano disse que o problema de Tabatinga
é o mesmo de todo o Solimões. Declarou que o índio sempre serviu de
objeto para interesses políticos e que não existe em Tabatinga problema de
segurança nacional, vez que as Forças Armadas estão presentes e os índios
sempre defenderam as fronteiras; que os índios hoje não são mais como
os índios de ontem e que os problemas atuais envolvem índios e brancos.
Quanto à pesca, denunciou a comercialização de peixes em Letícia. Esclareceu
não ser possível mais o adiamento de uma solução para as questões indígenas,
a seu ver, uma questão social, e culpou a estrutura do Estado pela atual
situação. Lembrou que o branco tem sua propriedade privada e o índio tem
que ter sua oportunidade.
Indagado pelo Senhor Deputado Gilson de Barros quanto ao problema
da pesca predatória e quais as medidas ,tomadas pela Sudepe, foi solicitado
ao Senhor Coordenador do órgão, presente à reunião, que prestasse as informações.
O Senhor Raimundo Nonato Sobrinho, Coordenador da Sudepe,.esclareceu que a pesca predatória é proibida, mas em áreas indígenas o órgão
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não pode intervir, vez que está sob jurisdição da Funai. Complementou dizendo
que a batição é proibida para os brancos e, se os índios a praticam, sofrerão
com o desaparecimento dos peixes. Disse, ainda, existir contrabando de peixe
para a Colômbia, que está proibida a pesca do pirarucu e que a Sudepe
faria contatos com a Funai objetivando a sua preservação. Quanto à repartição
(divisão) dos lagos, disse não ser competência da Sudepe e sim da Funai.
Argumentou o Senhor Coordenador que uma Associação de Pescadores bem
dirigida poderia oferecer subsídios aos órgão competentes para decidir sobre
o assunto. Esclareceu que a Sudepe está plenamente de acordo em expedir
carteiras de pescadores para os índios - apenas não aceita pesca predatória.
No entanto, alertou ser importante um prévio acordo entre a Associação
dos Pescadores e os capitães indígenas, conclamando-os' a um entrosamento
que beneficie a ambas as partes.
·Indagado ·sobre 'a permissão para pesca em seus lagos, o índio Paulo
Mendes esclareceu que apenas permitem a pesca de subsistência, não para
comercialização; e que atualmente existem 12 lagos destinados exclusivamente
aos índios e 2 aos brancos. ·
, Dada a palavra o índio Manoel Fortes, falou em seu dialeto que, traduzido,
quis dizer: "O que é nosso, é nosso ... Magalhães (?) diz ser dele". Quer
a demarcação das terras e viver em paz.
·
A seguir, o Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles falou que o problema maior que pôde perceber é o da demarcação de terras. Disse, ainda,
que ouviria todos os segmentos da· sociedade a fim de formar um juízo a
respeito do assunto e, posteriormente, encaminharia um relatório ao Senhor
Ministro do Interior: No entanto, ·esclareceu aos índios que o problema da
demarcação de terras deveria ser criteriosamente estudado em face da escassez
de verbas. Lembrou a ida a Surucucus, em visita da Comissão ã-tríbo Yanomani, quando a comitiva pôde observar os grandes problemas que envolvem
aquela· comunidade, mas que as dificuldades ·do Ticunas são· maiores. Ao
agradecer a·presença de todos, encerrou a reunião dizendo que ouviria, ainda,
as Forças Armadas e o clero.
· A seguir, iniciou-se uma
4.6. Reunião com entidades de classe
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles,
passou a palavra ao Senhor Marco Aurélio Maffioletti, que fez uma retrospectiva histórica sobre os Ticunas, esclarecendo que esse documento seria
oportunamente encaminhado à Comissão para fazer parte deste relatório.
A seguir, usou da palavra o Senhor Raimundo Pedrosa, Presidente da Associação dos Pescadores de Tabatinga que, saudando a comitiva, falou da esperança que nascia naquele instante com a chegada da Comissão que iria ouvir
todos os segmentos da sociedade. Disse do seu sofrimento como Presidente
da Associação e dirigiu-se aos companheiros agradecendo a sua escolha para
Presidente daquela entidade de classe. Lembrou a luta de todos, da Associação,
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do Prefeito, da ,Câmara de Vereadores e da Emater, dizendo que até bem
pouco tempo as relações com-os índios eram boas. No entanto, hoje, tudo
mudou - a seu ver, existe algo fundamental no processo, vez que hoje os
pescadores não têm mais -liberdade para pescar legalmente, embora a Associação sempre os oriente nesse sentido. Fez apelo à Emater no sentido de
auxiliar a Associação e aos companheiros que lutam-no Solimões e no Javari.
Com a .palavra o primeiro pescador, Raimundo Muller, disse que os
pescadores não aceitavam divisão da área de pesca, pois todos são brasileiros.
Lembrou que Tabatinga é o município mais pobre de lagos e que até
bem pouco tempo não havia problemas com os índios; que se houvesse uma
pesquisa, nenhum pescador consentiria na divisão dos lagos e, se isso acontecer,
naturalizar-se-ia colombiano, pois, a seu ver, não tem mais direito de viver
no Brasil.
O Senhor Eusébio Oliveira dos Santos, fiscal da Sudepe, disse estar
desde 1979 ao lado da Associação dos Pescadores; que em 1983 houve muitos
prejuízos para os pescadores, que todos os lagos são de áreas indígenas,
estando proibida a pescaria até nas margens do Solimões.
O senhor representante da Emater disse que há 10 anos, aproximadamente, vem acompanhando o desenrolar desses problemas. A seu ver,
o principal problema é o dominial; a indiscriminada delimitação· de terras
gera sérios conflitos armados entre índios e civilizados. Segundo estatística,
em 1983 existiam 75 pescadores, havendo hoje mais de 160; o agricultor
não tem mercado de trabalho, não tem recurso para sua subsistência, seus
filhos se marginalizam e suas filhas se prostituem. Manifestou a sua esperança
de que a Comissão do Índio da Câmara dos Deputados interfira de alguma
forma para que haja delimitação de terras para índios e civilizados - que
as demarcações sejam justas, não se concebendo que Tabatinga, um dos
maiores municípios do Estado do Amazonas, tenha 85% (oitenta e cinco
por centojde sua área vinculada à Funai. Em seguida, exibiu mapa indicativo
das ãreas.pretendidas por aquele órgão. Disse, ainda, da necessidade de um
estudo mais profundo para que ninguém saia perdendo e possam todos viver
com dignidade, vez que há o maior interesse com relação à paz por parte
de toda ·a comunidade. Exibiu mapa maior destacando as áreas do Mariaçu,
Ourique, Nova Alegria, Sapotal ( onde vivem índios de origem peruana, Cocamas). Sugeriu que a delimitação·das terras indígenas deveria estender-se até
o Igarapé de Belém, esclarecendo que grande parte da· área está ocupada
pelo Incra ( croqui anexo elaboradopela equipe técnica da comissão, de acordo
com os dados apresentados).
Assim, existem agricultores obrigados a abandonarem as suas terras apesar
de possuírem títulos expedidos pelo Incra, por serem as mesmaspretendidas
pela Funai.
Um agricultor, possuidor de cadeia dominial desde 1861, denunciou que
houve orientação da Funai para que houvesse os conflitos, estando todos
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de braços cruzados hoje em face da legislação indígena. Disse, ainda, que
sempre os agricultores procuraram evitar conflitos e deu conhecimento à comitiva de que os índios possuem armas, metralhadoras etc, e que os pescadores
têm caixas de cartuchos explosivos; que os agricultores sempre pregam o
diálogo e o entendimento, sendo, portanto, os grandes guardiães da paz.
O senhor representante da Emater de Benjamin Constant disse que são
mais de 250 pescadores e familiares dependentes da pesca naquela localidade;
que já foram realizadas várias reuniões para debaterem o assunto, sem resultado, e que, se os índios dependem da pesca, os pescadores também dependem.
Concluiu assegurando contar com o respaldo da Comissão e uma solução
para a questão, implantando no Afto Solimões uma agricultura que não seja
apenas de subsistência.
O Senhor Milton Abílio Viana, comerciante, protestou contra declaração
de um capitão indígena, segundo a qual o índio quer terra para pescar e
branco a quer para plantar epadu. Declarou que, a seu ver, a segurança
- da Pátria está no homem e na sua fixação na terra, sobretudo, nas fronteiras.
Finalizando a reunião, o Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles,
esclareceu que todos seriam ouvidos e seria encaminhado relatório às autoridades competentes.
Finda a reunião, ouvidas as várias partes envolvidas na questão, a comitiva
dirigiu-se ao hotel, deslocando-se às 20 horas ao porto de Tabatinga para

tando alguns integrantes da comitiva às aldeias, em viagens sucessivas. Participaram das visitas os Senhores Deputados Arildo Teles, Presidente, Gilson
de Barros, 1°-Vice-Presidente, Rosário Congro Neto e Edison Garcia; Mariza
da Silva Mata, Secretária da Comissão; os jornalistas Henrique Gonzaga Júnior
e Maria da Consolação, o fotógrafo Moreira Mariz, o Senhor Prefeito de
Tabatinga, Oscar Gomes da Silva, o Senhor Vereador Luiz Gonzaga de Paiva
e o Senhor Comandante Armando Augusto Martins, do Ministério da Marinha.
Foram realizadas visitas à
4.9. Aldeia Sapotal

4.7. Embarque no navío-patrulha-fluvlal "Pedro Teixeira"
A comitiva foi recebida pelo Senhor Comandante Ricardo Drusedau
e demais tripulantes do Navio-Patrulha-Fluvial Pedro Teixeira. Cumpridas
as formalidades militares, procedeu-se ao embarque da comitiva, sendo acompanhada pelo Comandante do navio em visita informal às dependências do
mesmo. Logo após, foi servido o jantar, findo o qual foi realizada reunião,
a fim de programar a missão a realizar-se no dia seguinte. De acordo com
orientação do Comandante Drusedau, asssessorado pelo Comandante do helicóptero Capitão-de-Fragata Antônio Duarte Filho, e com o assentimento
do Presidente e demias deputados da comissão, assessorados pela Secretária,
Mariza da Silva da Mata, ficou decidido que nodia seguinte seriam efetuadas
visitas de helicóptero às seguintes aldeias: Sapotal, Ourique, Belém do Solimões e Vendaval. A programação foi traçada, obedecidos todos os esquemas
de segurança da Marinha e dentro dos objetivos da Comissão de examinar
in loco a real situação de algumas comunidades Ticunas. Encerrada a reunião,
a comitiva acomodou-se nos camarotes para pernoite.
4.8. Dia 6-12-85
Após o toque de alvorada do Navio Pedro Teixeira, cumpridas as formalídades militares navais, foi servido o café da manhã. Por volta das 8 horas,
iniciou-se a missão com o helicóptero decolando do convés do navio transpor20

Nessa aldeia pôde ser observada as condições de vida daquela comunidade
de índios Cocamas, originários do Peru.
Existem na aldeia escolas mantidas pela Prefeitura de Tabatinga.
Há abundância de frutas, cultivo de mandioca, poucas hortaliçase criação
de galinhas.
Indagados sobre suas vidas, os índios declaram-se satisfeitos com as mesmas, mas muito preocupados com as demarcações de suas terras.
De aparência sadia, com muitas crianças, os índios aparentavam euforia
com a chegada da comitiva. Somente algumas reclamações quanto a professores, pois têm preferência por um professor que se interesse em manter
os seus costumes e língua. Observou-se muitos índios falando em seu dialeto.
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Querem continuar aprendendo a sua língua, transmitindo-a a seus filhos juntamente com o aprendizado do Português.
Em seguida, a comitiva deslocou-se de helicóptero em viagens sucessivas
à
4.10.

Aldeia de Ourique

Ouvindo a comunidade e, em especial, o capitão Aureliano Mendes Gabriel, os Senhores Deputados procuraram colher maiores dados sobre os principais problemas vividos pelos índios e constararam que um dos mais graves
é o fanatismo religioso através da aceitação dessa nova seita messiânica, Cruzada Católica Apostólica Romana, que leva os dirigentes da tribo (capitães
e chefes de polícia) a cometerem atos de violência contra os demais membros.
E isso sem abordar o aspecto cultural da tribo, completamente violentado
com a adoção de práticas religiosas destruidoras de seus costumes tradicionais.
Encerrada a visita à tribo Ticuna do Igarapé de Ourique, a comitiva
foi transportada, através de helicóptero para
4.11. Aldeia Belém do Solimões

Essa aldeia localiza-se mais dentro da Selva Amazônica, à beira de um
igarapé com omesmo nome. A comitiva foi recebida alegremente pelos índios.
As crianças improvisaram um banho no igarapé, numa demonstração de um
espetáculo natural e alegre para a comitiva. Pôde-se observar que, também,
naquela comunidade, os índios são saudáveis e aparentemente vivem bem,
em harmonia com o meio ambiente. Foi observada uma grande cruz fincada
no terreno da aldeia e, indagados pelos Senhores Deputados, os índios declaram-se adeptos de uma nova seita messiânica trazida à aldeia por um tal
de "Zé da Cruz". Constitui-se essa religião de normas rígidas que devem
ser seguidas pela comunidade, sendo infringidos severos castigos aos infratores.
Existem, além dos capitães da aldeia, chefes de polícia encarregados de vigiarem os membros da comunidade no cumprimento da nova seita. Essa religião
está acabando com as tradições da aldeia, inclusive, com a "Festa da Moça
Nova". Proíbe qualquer lazer, roupas e cabelos curtos. Assim, modifica os
costumes dos índios. Nessa aldeia, os índios dividem-se em clãs: das frutas,
dos animais, das flores, etc. Essa tribo de Ourique é do Havaí (frutas) hawai significa abacaxi.
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A comitiva foi recebida pelos índios de forma igualmente amistosa.
Lá estava Frei Visintin Constantino, italiano, há 8 meses na aldeia; veio
de missões na África do Sul, onde estava há 20 anos, em Moçambique e
Etiópia. Também trabalhou com os índios Pataxós em Porto Seguro (BA).
Em Belém do Solimões vivem cerca de 2.000 pessoas, sendo grande o número
de crianças.
A aldeia está dividida entre a religião católica (há uma igreja, solidamente
construída no local) e a nova seita Irmandade da Cruz (a mesma de Ourique).
Essa diversidade religiosa tem causado sérios conflitos na aldeia, havendo
verdadeira divisão.
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Questionados pelos Senhores Deputados, os índios falaram, acusaram-se
mutuamente quanto à diversidade religiosa. Os que não aceitaram a Irmandade
da Cruz revoltam-se ·pela destruição de seus costumes e tradições, principalmente pela proibição da "Festa da Moça Nova", que consiste em esconder
a adolescente índia por 6 meses a 1 ano, findo o qual prepara-se grande
festa: faz-se um cercado, prepara-se uma bebida extraída da mandioca (pajuaru), às 7 horas, trazem a moça escondida, começam a tocar os tambores,
a beber o pajuaru, todos bebem e arrancam os cabelos da indiazinha. Depois
desse dia a indiazinha está apta a casar.
Mora em Belém do Solimões uma funcionária do SESP - Serviço Especial
de Saúde Pública, Fátima Barroso Baleeiro, incumbida de prestar assistência
à comunidade, aplicando vacinas, cuidando da prevenção de doenças transmissíveis e atendendo crianças de zero a 4 anos.
Foi realizada reunião num grande galpão, local onde se realizam também
as festas. Lá todos puderam fazer suas queixas, em geral uns contra os outros.
Encerrada a reunião, no momento em que a comitiva deslocar-se-ia para
a Aldeia de Vendaval (a última da missão), foi constatado defeito técnico
no helicóptero, tendo os membros retomado ao navio Pedro Teixeira através
de suas lanchas.
Assim, não foi possível realizar a visita a Vendaval e o navio retomou
ao porto de Tabatinga, em viagem que se prolongou até o amanhecer do
dia 7-12-85.
·
Após o jantar no navio, o Senhor Comandante Ricardo Drusedau fez
uma exposição sorice o trabalho desenvolvido pela Marinha na Amazônia
e solicitou aos senhores Deputados que o divulgassem no CongressoNacional,
a fim de que os demais .parlamentares tomassem conhecimento do. mesmo.
Referido documento fará parte deste relatório. (Em anexo)
4.12. Dia- 7-12-85 - Às 8 horas da manhã, a comitiva desembarcou no
Porto de Tabatinga, após prestadas as solenidades militares aos senhores
parlamentares e, em especial, ao Senhor Deputado Arildo Teles, Presidente
da Comissão.
A seguir, a comitiva deslocou-se ao hotel, quando o Senhor Presidente
foi entrevistar-se com o titular da Prelazia, Dom Adalberto Marzi, tendo
o Senhor Bispo encaminhado, posteriormente, relatório sobre o assunto (em
anexo).
Logo após, conduzida ao aeroporto, a comitiva deslocou-se a Manaus,
dirigindo-se ao Hotel Tropical para pernoite.
4.13. Dia 8-12-85 -Às 8 horas da manhã, a comitiva retomou a Brasília,
a bordo de um avião da FAB.
É o relatório.

MARIZA DA SILVA MATA, Secretária
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PROGRAMAÇÃO

4-12-85

8 horas: embarque no estacionamento do Anexo II em microônibus da
Câmara com destino à Estação de Autoridades da Base Aérea
de Brasília.
9 horas: embarque em aeronave tipo A VRO da FAB com destino a
Manaus.
15 horas: chegada a Manaus; recepção no Aeroporto pelo Cerimonial
do Governo do Amazonas; embarque para o Hotel Tropical;
almoço.
5-12-85

••

.•

5:30 h: café da manhã.
6 horas: embarque em direção ao aeroporto.
7 horas: embarque em aeronave tipo A VRO da FAB com destino a
Tabatinga.
12 horas: chegada a Tabatinga. Recepção no Aeroporto pelo Cerimonial
do Prefeito; Embarque para o Hotel Solimões ( do Ministério
do Exército) Almoço.
14 horas: sessão solenena Câmara Municipal de Tabatinga com a presença
de autoridades locais.
16 horas: audiência com o Prefeito de Tabatinga com a presença dos
capitães indígenas da área.
18 horas: reunião com entidades de classe: Associação dos Pescadores;
Associação dos Agricultores e Associação dos Madeireiros.
20 horas: embarque em navio fluvial do Ministério da Marinha para
navegação no rio Solimões.
22 horas: saída do navio do Porto de Tabatinga em direção a São Paulo
de Olivança, navegando durante toda a noite pelo Rio Solimões
(direção leste - Manaus)
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6-12-85

6 horas: chegada a São Paulo de Olivança; retomo, observando as comunidades indígenas às margens do rio.
O navio navegará por 20 horas em direção a Tabatinga.
7-12-85
6 horas: chegada a Tabatinga e embarque para o aeroporto.
7 horas: embarque para Manaus.
12 horas: Chegada a Manaus. _ , .
Pernoite no Hotel Tropical.
8-12-85
7 horas: embarque para o Aeroporto de Manaus.
8 horas: embarque para Brasília.
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RELATO SOBRE O CONFLITO ENTRE MUNÍCIPES
E ÍNDIOS TICUNAS NA REGIÃO DE TABATINGA
ALTO SOLIMÕES/AM, REALIZADO EM REUNIÃO
DESTA COMISSÃO EM 29-8-85

Presidente:

Deputado Arildo Teles

Efetivos:

Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

João Marques
José Fernandes
Luiz Guedes
Márcio Santilli
Mozarildo Cavalcanti
Paulo Nogueira
Randolpho Bittencourt

Suplentes:

Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

Abdias Nascimento
Domingos Leonelli
Mendes Botelho
Wildy Vianna

...

'I'

·.:·

·· .. -.
Participantes:
- Oscar Gomes da Silva - Prefeito Municipal de Tabatinga.
- Luiz Gonzaga de Paiva - Presidente da Câmara Municipal de Tabatinga.
Marco Aurélio Maffioletti - Assessor da Prefeitura Municipal de Tabatinga.
O Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles, aproveitando a disponibilidade de tempo, abriu, informalmente, por falta de quorum regimental,
a reunião da Comissão do Índio e, após mencionar a presença dos representantes de Tabatinga, acompanhados pelo Senhor Deputado José Fernandes
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- PDS/ AM, membro efetivo da Comissão, propôs que os mesmos expusessem
os fatos.
1. Da explanação do Senhor Oscar Gomes da Silva, Prefeito de Tabatinga:
as Ressaltou o Senhor Prefeito a seriedade do problema envolvendo índios
Ticunas e habitantes da região - agricultores, pescadores e fazendeiros.
- Mencionou o massacre de funcionários da Petrobrás efetuado pelos
índios Kurubo (índios caceteiros), ocorrido no Rio ltaquari. Disse que o
conflito ultrapassou as áreas indígenas, atingindo o perímetro urbano de Tabatinga e que a Funai não tem critério para demarcar as terras indígenas, definindo-as aleatoriamente; e os índios, a cada dia, mudam de lugar, aos seus
interesses, as placas da Funai (beira do Mariaçu), já atingindo até as áreas
urbanas; que os índios são induzidos e incentivados pela Funai e também
pelo Frei Arcênico, religioso que está sempre presente no apoio aos índios
em Brasília; que a briga tem conotação econômica, pois envolve terras férteis,
com riquezas naturais e terras trabalhadas que estão localizadas próximo à
Zona Franca de Letícia, situada a 12 km; que os índios estão criando clima
de terror, dizendo aos fazendeiros: "A partir de hoje matamos uma rês todo
dia"; que eles nada produzem nas terras das quais se consideram donos absolutos; que a política da Funai é parcial, pois é a favor dos índios; e que as
cinco unidades do Exército existentes na região têm impedido maiores choques
entre os índios e os munícipes.

P.

2. Da explanação do Senhor Marco Aurélio Maffioletti, Assessor da
Prefeitura de Taba tinga: Os índios Ticunas, tutelados pela Funai, e obedecendo
a sua má orientação estão cometendo verdadeiros vandalismos nas áreas urbanas e suburbanas do município: apropriações indevidas, invasões de propriedades privadas etc. Que a funai não teve nenhum critério na definição de
áreas indígenas; que os colonos estão abandonando o município promovendo
o declínio econômico da região, o que provocará o caos; que não existem
elementos municipais, estaduais ou federais para conter o dissídio.
3. Da explanação do Senhor Deputado Mário Juruna, membro efetivo
da Comissão do Índio: Propôs o Senhor Deputado que sejam ouvidas as
partes envolvidas no conflito, isto é:
- Os representantes das comunidades indígenas - caciques e delegados;
-A Funai;
-O Incra;
- O Ministério do Interior; e
- O "Grupão".
Disse, ainda, "que a Funai protege os índios e o Incra protege os brancos".
4. Da explanação do Senhor Deputado Márcio Santilli, membro efetivo
da Comissão do índio: Que o conflito nasceu com o homem branco, pois
os Ticunas já habitavam a região quando da sua chegada; que os riscos dos
investimentos econômicos feitos pelos brancos poderiam ser evitados com
a ação do Governo na demarcação, delineamento de fronteiras, estabelecendo
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o que são áreas municipais e terras indígenas. Tudo isso, em benefício da
harmonia das vidas das sociedades branca e indígena, o que resultaria no
aproveitamento das potencialidades, riquezas naturais e desenvolvimento da
região.
5. Da explanação do Senhor Deputado José Fernandes: Que está de
pleno acordo com as colocações feitas pelos visitantes e pelos Deputados
Mário Juruna e Márcio Santilli. A responsabilidade do problema está afeta
à Funai, que não iniciou a demarcação das terras indígenas em tempo oportuno;
que seja organizada uma comitiva de parlamentares para levantar e analisar
o conflito in loco.
Esclareceu que a população e as autoridades municipais apóiam esta
viagem.
6. Da explanação do Senhor Deputado Arildo Teles, Presidente da Comissão: Solicitou apoio de todos os membros da Comissão presentes à organização da viagem, devendo a mesma realizar-se no próximo mês de novembro.
Ainda com relação aos problemas envolvendo os índios Ticunas e os
munícipes de Tabatinga -AM, compareceu à Comissão, no dia 5 do corrente,
uma comitiva de índios Ticunas, acompanhados pelo Senhor André Villas
Boas -do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário-MIRAD,
a saber: Paulo Ticuna, João Ticuna 'e Reinaldo Ticuna.
Recebidos pelos Senhores Deputados Gilson de Barros, PMDB-MT,
1 º-Vice-Presidente da Comissão, no exercício da Presidência, e José Fernandes,
PDS-AM, membro efetivo, foi-lhes dada a palavra para discorrerem sobre
o assunto, objeto da sua vinda à Comissão.
1. O índio Pauto Ticuna teceu considerações sobre a vinda da comitiva
composta por autoridades do Município de Tabatinga, esclarecendo não serem
verdadeiras as colocações feitas pelas referidas autoridades, com relação ao
conflito na área. Declarou que os Ticunas não têm problemas com o branco
e entendeu que aquela comitiva é contra a demarcação de terras indígenas,
sendo esclarecido pelo Senhor Deputado José Fernandes que nada disso fora
declarado naquela oportunidade. Com relação às mudanças de placas da Funai,
feitas pelos índios: que elas já estavam naqueles lugares desde a época do
SPI, que não são verdadeiras as declarações de que os índios as estariam
mudando ao seu bel-prazer; questionado pelo Senhor Deputado José Fernandes sobre a importância da pesca para a região, vez que o peixe é dieta
predominante na área, esclareceu que os brancos podem pescar no lago;
no entanto, apenas de caniço e arpão, não sendo permitido pesca com malhadeira, timbó (anestésico) e batição, que consiste em bater nas águas do rio
cercando a área com redes, o que causa a extinção dos peixes; que foi feito
um acordo entre os índios e os pescadores, reservando o Lago Tupy aos
pescadores; entretanto, quando acabou o peixe no lago, os pescadores deixaram de cumprir o acordo, invadindo os lagos privativos dos índios; novamente
questionado pelo Senhor Deputado José Fernandes, esclareceu que existem
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6 (seis) lagos na região: 3 (três) na área Ourique, 1 (um) na Tauam, 1 (um)
na Tupy e 1 (um) na de Laranjeiras (que é o maior). Disse, ainda, que
a crise é tão grave que até um fiscal da Sudepe já foi assassinado. ·
Indagado pelo Senhor Deputado José Fernandes, o índio paulo esclareceu
que as mortes de pescadores, com incêndio de suas casas etc. não foram
provocados pelos Ticunas e sim pelos Cocamas, em briga familiar, na mesma
tribo.
2. O índio João Tícuna disse que os pescadores estão exterminando os
peixes, devido ao tipo de pesca usada, tendo o Senhor Deputado José Fernandes declarado estar ao Jado dos índios no caso dos pescadores praticarem,
realmente, essa pesca predatória; disse, ainda, que acima de Atalaia não
existe mais peixe.
3. O Senhor André Villas Boas esclareceu que é naquela área·que se
concentra o maior contingente indígena do Brasil, com cerca de 18.000 ( dezoito
mil) índios em 65 (sessenta e cinco) aldeias e que a delimitação de áreas
indígenas cria a expectativa geradora dos conflitos, uma vez que os índios
já a consideram como um ato definitivo. Disse tratar-se de região conflagrada,
eis que de fronteira e, por conseguinte, com o problema gravíssimo de tráfico
de tóxicos como, por exemplo, a cocaína. A área Ticuna foi identificada
em 1980, antes, portanto, da criação do Município de Tabatinga; a Prelazia
do Alto Solimões fez um levantamento e a Funai ampliou uma área que,
segundo o Senhor Deputado José Fernandes, era colônia militar, com população civil.
Finda a exposição, o Senhor Deputado Gilson de Barros, considerando
o teor da mesma, disse estar bem clara toda a questão:
19 -o problema crônico da falta de demarcação das reservas indígenas;
2° - o problema crítico das diferentes práticas de pesca no local - pesca
profissional, com fins lucrativos, feita pelos pescadores e a pesca não-profissional, feita pelos índios.
Esclareceu o Senhor Presidente, em exercício, não caber à Comissão
decidir sobre o assunto, mas é importante que tome ciência do mesmo, a
fim de que no momento em que chegar a ela um projeto de lei dispondo
sobre a questão, já tenha uma opinião formada.
Segundo o Senhor Deputado Gi/son de Barros, a Comissão do Índio
é o órgão competente de Poder Legislativo para opinar, intervir na questão,
sugerir, propor medidas, não lhe cabendo, contudo, decidir sobre o assunto,
lembrando que é exatamente o que a Comissão está, fazendo com relação
aos índios Pataxós, isto é, encaminhando sugetões aos órgãos competentes.
Comunicou aos índios que, em relação. ao Projeto de Reforma Agrária,
está sendo encaminhado um estudo no sentido de que se estabeleça uma
definição sobre a questão das reservas indígenas.
Quanto situação dos índios Ticunas, disse que, realmente, trata-se de
um. problema complexo porque a atividade da pesca é do rio, não podendo

ser vetada, mas existem regras, leis que impedem que se acabe com os peixes.
visando à sua preservação, sendo, assim, um problema da Sudepe. Entende
que deveria haver uma reunião com a participação dos índios, pescadores,
autoridades locais, Comissão do Índio, Funai, Incra e Sudepe para analisarem
conjuntamente:
1 - demarcação da reserva indígena;
2 - direito dos pescadores;
3 - elaboração de um acordo entre as partes, objetivando resolver a
questão, firmados, inclusive, pelos representantes dos órgãos presentes.
Esclareceu, ainda, o Senhor Deputado Gilson de Barros que, de acordo
com o Senhor Presidente, Deputado Arildo Teles, a Comissão realizará viagem
à região para examinar in loco a situação reinante. Assim, uma vez que
os índios, que aqui compareceram, aceitam a acareação, torna-se imprescindível a realização de uma reunião para que haja contestação das partes,
sempre no intuito da formalização do acordo.
Finalmente, o Senhor Deputado José Fernandes encareceu aos líderes
indígenas presentes que abasteçam Tabatinga com peixes, já que a carne
e outros produtos são extremamente caros na região, sacrificando em demasia
a população já tão carente.
O Senhor Deputado Gilson de Barros, !º-Vice-Presidente da Comissão,
no exercício da Presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião.
É o relatório.
MARIZA DA SILVA MATA, Secretária.
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ORIGEM DO 49 DISTRITO NAVAL

1. HISTÓRICO
A origem do 49 Distrito Naval remonta a 1728. Nesse ano, na cidade
de Santa Maria de Belém do Grão Pará, era criada a divisão naval do noite,
por ato do então Governador das 'Próvíncias do Maranhão e Grão Pará,
Alexandre de Souza Freire. •
.
·
· Cri~da à divisão·naval, f~i sentida a necessidade de ·um apoio de. base,
e assim, em 1729; aquele mesmo governador fundou a "Casa das Canoas'.',
cujo propósito era.construir e consertar as canoas de guerra..
Em 1761, as oficinas da "Casa das Canoas" foram transferidas para o
Convento de São Boaventura, passando a chamar-se Arsenal de Marinha
do Pará, que a partir de então e durante 190 anos, ficou incumbidoda construção e reparo de navios de· guerra, sendo desativado somente .em 5 de maio
de 1950, quando a.base naval de Vai-de-cãesiniciou seus trabalhos.·
Durante esse período, a Marinhapassavatambém por outras modificações
aqui no norte. Assim é que; em 1868, por aviso do Viscondede Ouro Preto,
secretário da Marinha de Sua Majestade o Imperador D. Pedro II, foi instituída
a Flotilha do Amazonas, em substituiçãoàantiga divisãonaval do norte.·
Em 1941,
corno decorrência
da guerra que eclodira na Europa, foi criado
.
o Comando Naval da Amazônia, com autoridade sobre todos os órgãos da
Marinha na área,. conforme- Decreto n9 3.726, de 17-10-1949.
.
'
Entretanto, o Comando Naval da Amazônia teve vida efêmera, sendo
logo substituído pelo Comando. Naval do Norte, sediado em Belém, com
autoridade e jurisdição sobre os estados do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão
e Piauí, conforme Aviso n9 1.415 de 2-9-1942. Finalmente, em 19-11-1945,
recebeu o comando naval do norte a sua atual denominação, Comando do
49Distrito Naval, sendo alterada sua área de jurisdição, até a configuração
atual, que engloba os Estados do Pará, Amazonas, Acre e Rondônia, Territórios do Amapá e Roraima e, ainda, o Municípiode Aripuanã e a área marítima
correspondente ao Estado do Maranhão e Piauí.
'

'
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2.

SITUAÇÃO INTERNACIONAL

V amos avaliar rapidamente os sete países limítrofes, vizinhos do 49 Distrito
Naval.
GUIANA FRANCESA- É um departamento ultramarino da França,
administrado pelo "Prefeito da Guiana", alto funcionário designado pelo governo Francês. Desde 1975 a idéia de independência tem conquistado inúmeros
adeptos, com manifestações, inclusive, de políticos influentes, constituindo-se
em maioria os que desejam primeiro o aceleramento do desenvolvimento
econômico no caminho da independência, enquanto a minoria, ligada a grupos
esquerdistas, defende ativamente a independência total, e agora.
SURINAME - Independente desde fevereiro de 1980, o país vem atravessando sérias dificuldades econômico-financeiras devido à falta de preparo
dos quadros dirigentes e também à falta de recursos próprios. O exército
nacional é o sustentáculo da estabilidade política e econômica, responsável
por todas as atividades produtivas do país. A marinha é uma parte do exército
e tem tido bons contatos conosco, proporcionando o 49 DN estágios para
o seu pessoal, inclusive para o próprio comandante da Marinha do Suriname.
GUIANA - Independente desde 1966, proclamada "República Cooperativa" em 1970; tem apresentado urna economia em declínio, devido aos
preços da bauxita e do açúcar, seus produtos principais de exportação, sendo
certamente o país mais pobre da região. A histórica disputa diplomática com
a Venezuela sobre a região a oeste do Rio Essequibo (5/8 do Território
da Guiana), tem proporcionado períodos alternados de estremecimento e
cordialidade, chegando o governo venezuelano, em algumas ocasiões, a deixar
claro que admite a solução armada para o problema. Em fevereiro de 1985
foi firmado acordo comercial entre os dois países e tudo indica que estão
interessados em iniciar um período de relacionamento cordial. Também em
1985, surgiu a Líbia com oferecimento de ajuda militar à Guiana, que parece
ter recusado, por temer as implicações que tal presença poderia trazer no
relacionamento com seus vizinhos.
VENEZUELA -Terceiro maior produtor mundial de petróleo, ainda
assim enfrenta a Venezuela séria crise econômica, apresentando-se como quarto maior devedor mundial," fruto de desmandos e corrupção, ocorridos entre
1974 e 1979, possui na região do baixo Orenoco reservas de óleo pesado
consideradas maiores que as da Arábia Saudita.
Em· termos hemisféricas, vem erigindo um poder naval expresso por
fragatas, submarinos e lanchas-patrulhas rápidas, armadas com mísseis. Esses
navios estão baseados na ãrea marítima, enquanto na parte fluvial possui
uma base no rio Orenoco, apoiando embarcações fluviais de pequeno porte.
Um problema latente é o de limites com a Colômbia e a Guiana:
COLÔMBIA -Apresenta movimento guerrilheiro antigo - o M-19 .....e.
e um ·dos mais ativos tráficos de drogas do hemisfério. Suas principais bases
fluviais estão situadas em Porto Leguisamo (Rio Putumayo) e em Letícia,
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fronteira com Tabatinga, no Rio Solimões, onde é comum o tráfego de seus
navios de guerra.
Em sua área marítima possui 3 fragatas armadas com mísseis e 3 contratorpedeiros.
PERU - Passa por dois episódios significativos de sua história: a eleição
do Presidente do Partido "Aprista", de tendência socialista, e o recrudescimento das atividades de guerrilha (Grupo Sendero Luminoso), considerada
como a mais sanguinária da América Latina.
Externamente, apresenta problemas de fronteira com o Equador, o que
em 1941 provocou uma guerra com aquele país, além de divergências históricas
com a Bolívia e o Chile.
Sua armada é das melhores do continente, mas na parte fluvial suas
unidades são de pequena expressão, localizando-se em Iquitos sua principal
base fluvial.
BOLÍVIA - Sua guerra com o Chile, em 1879, custou-lhe a saída para
o mar, trazendo sério trauma para o povo boliviano, que culpa essa perda
como o fator principal do atraso econômico do país. Assim, o retorno de
sua saída para o mar passou a constituir-se. um objetivo nacional permanente.
Outro problema a destacar são os abalos políticos seguidos, devido às mudanças
de seus dirigentes, normalmente envolvidos em corrupção e tráfico de drogas,
sua Marinha de Guerra, inteiramente fluvial, tem pouca ou nenhuma expressão, como conseqüência de sua enorme crise econômica, o próprio Exército
está atravessando dias difíceis, com falta até de uniformes e calçados, para
cuja aquisição foi necessária doação em dinheiro pelos Estados Unidos.
3. SITUAÇÃO INTERNA
A política nacional vinha-se caracterizando pela tentativa de promover
um desenvolvimento mais homogêneo, de modo a reduzir as disparidades
inter-regionais: Para a consecução deste propósito, vinha sendo alocado ao
governo
maior parte dos recursos disponíveis da poupança interna 'e da
externa canalizada para o país, destinando-os o governo para a execução
de obras de vulto, que pudessem acelerar esse desenvolvimento. Esta política
trouxe como conseqüência grandes perspectivas de progresso econômico e
social para a região norte, sendo notável a diferença que se pode observar
em certas cidades como Belém, Manaus, Porto Velho e Santarém, em relação
ao que eram há 10 ou 15 anos atrás.
O projeto Carajás; a hidrelétrica de Tucuruí; a rodovia Cuiabá - Porto
Velho; a pioneira Belém - Brasília e também a Transamazônica - apesar
de interrompida em diversos trechos e sem que possa cumprir a totalidade
de seus propósitos -, todos estes empreendimentos movimentaram enormes
recursos do governo, visando a integração desta imensa região ao restante
do país.

a
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O serviço de hidrografia efetuado pela Marinha, permitindo a implantação
de importantes portos na Amazônia e a navegação aos mais longínquos rincões;
os cerca de 100 aeroportos e pistas de pouso implantados pela FAB na região;
o trabalho de desbravamento dos Batalhões de Engenharia do Exército; a
descoberta de terras agricultáveis comparáveis às do Paraná; o pescado abundante - no rio e no mar - onde o camarão representa o produto mais
cobiçado; a descoberta do ouro em diversas áreas, gerando recursos, em
1984, da ordem de 377 bilhões de cruzeiros, 57% de toda a produção mineral
do estado do Pará; - estes e vários outros fatores passaram a impulsionar
uma grande migração interna com destino ao norte do país. Entretanto, se
isto significa progresso, por outro lado significa também sérios problemas
a enfrentar. Assim é que, com essas correntes migratórias, vêm também os
problemas de saúde típicos de cada região de origem; alteram-se costumes;
pressionam-se os governos; despreparados para esse êxodo de enormes proporções, onde correntes do sul elevam o nível de exigências nas áreas onde
se instalam; aumentam os movimentos de invasão de propriedades.
Mas os problemas não param aí. Em torno das cidades maiores a favelização aumenta de forma acelerada; cada vez se registram mais choques entre
o caboclo de atividades rotineiras e extrativistas e as empresas que utilizam
métodos mais eficazes, normalmente acusadas de práticas predatórias; aumentam os atentados contra a natureza, encontrando um IBDF e Sudepe sem
recursos para enfrentar - à altura-, a grandiosidade do problema, apresentando quadros insuficientes e, algumas vezes, coniventes com os infratores.
Projetos como a Zona Franca de Manaus, Porto Trombetas, Jari, Barcarena e outros vêm trazendo reflexos econômicos bastante promissores, mas
na imensidão da região tornam-se hoje, apenas, em pequenos pólos de desenvolvimento, isolados pela maior floresta tropical do mundo. Esses pólos, logicamente, influenciam as cidades próximas, que apresentam sinais evidentes de
progresso.
Entretanto, esses novos empreendimentos provocam aumento no preço
dos imóveis, representando mais um problema para a transferência de pessoal
de nível médio e superior; dificultam o abastecimento da área onde frutas,
legumes e laticínios são fornecidos principalmente pelo Estado de São Paulo;
aumenta o índice de criminalidade e alteram, até, o quadro da navegação
fluvial, onde o aumento do volume de carga a transportar, somada à sua
melhor remuneração em relação ao transporte de pessoal, levou à reformulação
espontânea do transporte fluvial da região. Em conseqüência, as poucas embarcações remanescentes, de transporte de pessoal, passaram a trafegar com
excesso de passageiros, tendo apresentado a pior fase em 1981, quando desastres com essas embarcações apresentaram a triste estatística de 400 mortos
em Macapá, 40 em Soure e 60 em Óbidos.
Toda essa movimentação para o norte traz implicações nas tarefas da
Marinha, provocando uma demanda maior de serviços técnicos sob a responsa38

bilidade do 49 DN, exigindo que a capitania dos portos, a Comissão de Levantamento da Amazônia e o Serviço de Sinalização Náutica do norte somaram
constante reestruturação para que possam continuar a oferecer um atendimento satisfatório às necessidades sempre crescentes de controle e segurança
da navegação.
Toda essa movimentação para o norte traz implicações também nas unidades operativas do 4º DN, que são obrigadas a se manterem em permanente
movimentação ao longo da calha dos rios, seja em auxílio à Sudepe, IBDF
e DPF, como também em proveito de sua própria missão, tendo em vista
as necessidades de segurança interna.
Essa movimentação deverá aumentar mais ainda. Já se fala mais insistentemente em evidências seguras que deverão levar à descoberta de gás e óleo
na bacia amazônica. As perfurações já executadas, de acordo com técnicos
da Petrobrás, estão apresentando resultados altamente positivos, onde os poços
de gás de Juruá e Jandiatuba somam juntos quase 150 bilhões de metros
cúbicos. A 45km de Manaus já ternos um poço capacitado a fornecer 100
mil metros cúbicos de gás todos os dias, durante 10 anos e, em Santarém,
a bacia encontrada pouco difere dos modelos citados. Assim, se a Petrobrás
continuar acertando, o perfil da região mudará em pouco tempo e o desenvolvimento continuará com maior força, pois o gás poderá viabilizar diversos
projetos de aproveitamento de minérios, sendo de destacar o potássio próximo
a Manaus, cuja jazida é estimada em 500 milhões de toneladas.
Apesar de toda essa riqueza, o Estado recebe de imposto, apenas, o
percentual relativo à produção mineral e, indiretamente, os impostos decorrentes do maior consumo, isto porque os empreendimentos decorrentes estão
normalmente voltados para a exportação, que está isenta de ICM, restando
ao Estado, principalmente, os encargos de acomodar toda a corrente migratória
que vem para o norte, sem ter os recursos necessários para atender à enorme
demanda de serviços.
O quadro descrito, embora indicador de ambiente altamente propício
para grandes explosões sociais, tem registrado, entretanto, apenas choques
esporádicos, rapidamente ultrapassados, talvez porque, por ser uma região
imensa, é possuidora de riquezas naturais também imensas. Aqui não existe
aquela miséria absoluta, encontrada em outras regiões, aqui existe apenas
a pobreza relativa, na medida em que a natureza fornece, em abundância,
os meios básicos de subsistência, marcando com isto o caboclo do interior'
que de maneira geral não sente a necessidade de trabalhar e prosperar.
Mas agora, um novo fator vem ganhando vulto e aumentando as preocupações das autoridades federais, cujo desenvolvimento poderá ter conseqüências imprevisíveis. É o tráfico de cocaína, que tem convergido para Tabatinga,
como resultado da pressão que os Estados Unidos vêm fazendo sobre a Colômbia e o Peru, países que fazem fronteira com aquela cidade. Esse novo problema, se não for atacado de frente, poderá transformar a cidade de Manaus
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no grande centro distribuidor de tóxicos para o Sul do País e para o Exterior.
Para piorar este quadro, descobriu-se que a região Amazônica tem um ambiente altamente propício ao plantio e desenvolvimento da planta denominada
epadu, matéria-prima para a produção de cocaína:
As considerações que acabo de fazer procuraram apenas mostrar um
pálido retrato do que ocorre na Amazónia, onde considerações generalizadoras. e o relacionamento de diversas ocorrências - como agora foi feito
-, dificilmente poderão retratar seu real significado, quando confrontados
com a vasta e impressionante magnitude da Região Norte do Brasil.
4.

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

O maior Distrito Naval do mundo, em área de jurisdição é, sem dúvida,
o 4° Distrito Naval. Compreendendo os Estados do Pará, Amazonas, Acre
e Rondônia e ainda os Territórios do Amapá e Roraima e o Município de
Aripuanã, esta região representa aproximadamente 60% do Território Nacional. No que se refere à marinha, duas partes distintas configuram a área
de ação deste DN: sua vasta rede fluvial, constituindo-se na maior bacia
hidrográfica do mundo, e sua imensa área marítima, abrangendo o mar territorial, com cerca de 200.000 milhas quadradas, estendendo-se desde o Oiapoque
até à divisa do Ceará com o Piauí. ·
A importância estratégica da região reside no fato de fazer limites com
sete países da América do Sul: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Assim, as vias fluviais representam importante fator estratégico, na medida em que, através dos rios que compõem
a bacia amazônica, podem ser alcançados todos os países fronteiriços, exceto
a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana.
O rio Javari, entre o Peru e o Brasil, é patrulhado por navios de guerra
peruanos, os quais, para alcançá-lo, têm que passar por águas brasileiras.
Por sua vez, os mesmos rios Amazonas e Solimões, e ainda o Japurá,
Caquetá, Içá e Putumayo, são vias de penetração para o território colombiano.
Seus navios, para atingirem Letícia, obrigatoriamente passam por águas brasileiras.
·
O rio Madeira é via de penetração para a Bolívia, apresentando trecho
não navegável entre Porto Velho e Guajarã-Mirim, a partir do qual a navegação
é franca até Mato Grosso.
O rio Negro permite atingir a fronteira com a Colômbia e Venezuela,
mas tem suas comunicações dificultadas pelas corredeiras de São Gabriel
da Cachoeira, que limita o tráfego fluvial às épocas das cheias.
·
Nessa malha hidroviãria, o grande eixo estratégico é representado pelo
Amazonas-Solimões, onde a navegação é franca durante todo o ano, propiciando a chegada a Manaus de navios com calado de até dez metros e, a
Tabatinga, de navios calando até 4,5 metros.
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Quanto à parte marítima do litoral norte, sua característica é a ocorrência
de fortes correntadas, grandes amplitudes de maré, grandes bancos de areia,
pouca profundidade em extensa faixa junto à costa, ocorrência de chuvas
que prejudicam a visibilidade e, ainda, a ausência de portos e acidentes geográficos notáveis. É bastante expressiva a abundância do camarão no litoral
do Amapá e, na região estuarina dos rios Amazonas e Pará, é abundante
a piramutaba, peixe exportado para os Estados Unidos, onde é conhecido
como "catfish".
Por estas águas oceânicas temos a passagem obrigatória de grande tráfego
para o Caribe, América do Norte e Europa, cujo fluxo será grandemente
aumentado em decorrência de um eventual fechamento dos canais de Suez
e do Panamá.
É nestas águas que vem ocorrendo uma permanente confirmação de
nossa soberania: - através das patrulhas do mar territorial, nossos navios
vêm coibindo ações ilícitas de estrangeiros, notadamente a exploração de
nossa riqueza natural representada pelo camarão, que é disputado a peso
de ouro no mercado internacional, onde um pesqueiro com sua carga completa,
de 15 toneladas, é avaliada em cerca de 300.000 dólares.
Na defesa desse patrimônio, nossos comandantes de navios têm ordens
expressas de abrir fogo contra qualquer embarcação estrangeira que não atenda
à ordem de parar máquinas na região do pescado.
5.

MISSÃO

Conhecida a região onde se exerce a jurisdição do 49 DN, é possível
imaginar a magnitude de nossa missão, que está assim enunciada: "Controlar
o uso das áreas marítimas e fluviais sob sua jurisdição, defender o tráfego
de interesse nacional nessas áreas e, quando necessário, exercer o seu domínio,
a fim de contribuir para a manutenção da integridade da Nação, para a defesa
e garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem e para a consecução
dos demais objetivos nacionais":
5.1.

Tarefas decorrentes

Como decorrência da missão enunciada, o comando do 49 DN, além
do adestramento· de seu pessoal para sua atividade-fim, executa as seguintes
tarefas principais em tempo de paz:
- controle das áreas marítimas e fluviais;
- segurança da navegação marítima e fluvial;
- apoio logístico às forças navais, aeronavais e de fuzileiros navais que
operam na área;
- contribuição para a manutenção da lei, da ordem e das instituições;
- cooperação com o Exército e Força Aérea para a manutenção da
segurança interna;
- colaboração para o desenvolvimento sócio-económico da Amazônia;
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- representação do Governo brasileiro e da Marinha em missões ao
exterior;
Na execução das tarefas listadas, são efetuadas atividades de caráter
operativo - consideradas como atribuições principais - e atividades de colaboração com o desenvolvimento da Amazônia, consideradas como atribuições
subsidiárias. Vejamos, inicialmente, as atividades operativas decorrentes das
tarefas atribuídas ao 4º DN.
5.2.

Atividades operativas

-patrulha costeira, de afirmação da soberania nacional, efetuada durante
os 365 dias do ano;
-patrulha fluvial ao longo da calha Solimões-Amazonas, de .Tabatinga
a Macapá e, nos afluentes, até os pontos extremos navegáveis;
- operações ribeirinhas para prontificação operativa dos navios e tropas
do 49 DN, em ambiente fluvial e de selva típica regional;
-operação costeirex envolvendo o 39 e 49 DN;
-operação ribeirex, envolvendo meios do GNN, FLOTAM, GFNB e
e Força de Fuzileiros Navais da Esquadra;
- exercícios com a FAB e o EB;
- exercícios de ocupação e defesa de instalações portuárias;
- ações de presença, com a Bandeira nacional sendo levada aos mais
longínquos rincões e aos países vizinhos;
-patrulha de pesca, em convênio com a Sudepe, a fim de preservar
as espécies contra a pesca predatória por parte de nacionais, notadamente
a piramutaba da região estuariana dos rios Amazonas e Pará;
(Estas patrulhas têm também como propósito evitar o conflito latente
entre pescadores artesanais e os barcos de empresas de pesca.)
- apoio ao DPF na prevenção ao plantio do epadu, matéria-prima para
a produção da cocaína;
-busca e salvamento, através dos navios de serviço de socorro;
- serviço de monitoragem radiogoniometria de estações de rádio, através de nossa estação, integrante da rede das estações de radiogoniometria
de alta freqüência da Marinha.
Vistas as atividades de caráter operativo, vejamos agora as atividades
subsidiárias, de colaboração com o desenvolvimento da Amazônia.

e

5.3.

Atividades diversas de colaboração com o desenvolvimento da Amazônia

- controle e segurança da navegação, através da construção de novas
cartas náuticas e a atualização sistemática das cartas já existentes; instalação
e manutenção da sinalização do litoral norte e rios da· Bacia Amazônica;
orientação e controle da Marinha Mercante e atividades· correlatas; atividades
de Polícia Naval, com enfoque maior para os aspectos de segurança da navegação;
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- formação profissional de pessoal da Marinha Mercante;
- atividades de aciso, em todas as viagens dos navios ao longo dos rios,
com atendimento médico-odontológico e regularização de documentos;
- atividades de implantação de pólos de saúde, medicina sanitária, pesquisas das enfermidades amazônicas e das novas formas de enfermidade que
vêm surgindo.
Estas novas enfermidades vêm ocorrendo como conseqüência da migração
dos grandes contingentes de pessoas, principalmente oriundos do Nordeste,
e essa nova assistência médico-sanitária vem sendo efetuada graças à utilização
do grande potencial dos navios de assistência hospitalar (NASH), incorporados
à flotilha do Amazonas, construídos com recursos dos Ministérios da Saúde
e da Marinha, e operados pelo 4Y Distrito Naval, com recursos oriundos
do convênio firmado entre o Ministério da Marinha e os Ministérios da Saúde
e da Previdência Social.
Estas atividades de colaboração com o desenvolvimento do País, consideradas como subsidiárias, constituem assunto de controvérsia nas Forças Armadas, por afastarem os meios disponíveis de-suas atividades-fim. Entretanto,
convém lembrar que essas atividades revestem-se também de caráter operativo,
na medida em que proporcionam as seguintes oportunidades:
- conhecimento das localidades e suas facilidades de serviços;
- conhecimento dos rios, atracadouros e áreas para desembarques ribeirinhos;
- conhecimento e confiança da população como fonte preciosa para a
busca de informes, essenciais nas operações ribeirinhas.

6.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
MISSÃO

PARA ATENDIMENTO

DA

O Comando do 49 Distrito Naval tem sob suas ordens órgãos operativos,
órgãos de apoio e órgãos subsidiários, que em conjunto ou isoladamente,
através da execução das diversas tarefas já listadas, contribuem para o atendimento de sua missão.
6.1

Órgãos operativos

Sediados em Belém, temos o Grupamento Naval do Norte, o Grupamento
de Fuzileiros Navais de Belém, a Estação Rádio da Marinha em Belém e
uma estação radiogoniométrica de alta freqüência.
Em Manaus temos a Flotilha do Amazonas, uma estação rádio e, em
construção, o Grupamento de Fuzileiros Navais de Manaus, com prontificação
prevista para novembro de 1985.
A flotilha tem sob o seu comando cinco navios patrulha fluvial, dois
navios de assistência hospitalar, um destacamento aéreo .embarcado com 3
he esquilos, havendo previsão de receber mais três helicópteros.
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O GFN Manaus, após prontificação, deverá ser guarnecido por uma
companhia, num total de 200 homens.
O GNN tem sob o seu comando quatro corvetas e três navios patrulha
costeiro. O GFNBe é constituído de três companhias com cerca de 500 homens,
participantes de operações ribeirinhas, operações tipo incursão, tomada de
porto e, subsidiariamente, guarda das Organizações da Marinha.

mentos), tendo em projeto a construção de mais 127 unidades e, em planejamento, a implantação de uma pequena escola de formação de recrutas navais
(MN-RC), inicialmente com lOOMN por ano, em duas etapas, e um depósito
secundário. Possui um dique flutuante, com capacidade nominal para <locar
embarcações até 1.000 toneladas.
6.3 Órgãos subsidiários

6.2 Órgãos de apoio
Em Belém temos a Base Naval de Vai-de-Cães e o Hospital Naval de
Belém; em Manaus, temos a Estação Naval do Rio Negro.
A BNVC está dotada de um dique seco com 225m de comprimento
por 27m de largura, uma carreira para encalhe de navios até 200m e oficinas
bem equipadas, capacitadas a efetuar reparos em motores, caldeiras, redes
e tubulações, carpintaria naval, fundição, eletricidade e eletrônica.
Tem sob sua responsabilidade a manutenção de 250 residências, uma
escola de formação de recrutas navais (MN-RC), com capacidade de formação
de 400MN por ano, em duas etapas e, ainda, um depósito secundário (DEPSEC) e um reembolsável.
Na busca de recursos para renovação de seu ferramental e de seu estoque,
executa regularmente obras extramarinha, com docagem de navios de longo
curso e de cabotagem, embarcações "off-shore", catamarãs, balsas de grande
tonelagem e pesqueiros, constituindo-se o seu dique seco no de maior capacidade da Amazônia, e único dique seco da região, podendo docar, inclusive,
CTs e fragatas. Contudo, esta. docagem tem como restrição a profundidade
de sua bacia de manobras, que depende de dragagem constante devido ao
assoreamento da área.
O Hospital Naval de Belém constitui-se no mais importante elo do sistema
de saúde da Marinha, no 4° DN. É um hospital geral, com 60 leitos, dispondo
de todas as clínicas básicas e serviços complementares. Dispõe ainda de várias
clínicas, serviços especializados e de um bloco cirúrgico capacitado à realização
de cirurgias de grande porte.
Junto à sua maior clientela, em Vai-de-Cães, mantém uma odontoclínica
e um posto médico para atendimentos pediátricos, e um pronto-socorro.
O Hospital Naval desenvolve atividades de medicina assistencial, pericial
e operativa. Através de seu Centro de Estudos, estabelece programas de
natureza docente-assistencial, em colaboração com a universidade, buscando
a plena integração técnico-científica com as instituições congêneres. Como
organização militar de saúde mais importante do 49 DN, tem ainda atuação
fundamental na coordenação das atividades de saúde, destacando-se o apoio
técnico aos navios de assistência hospitalar.
Em Manaus, a ENRN dispõe de uma barca oficina (Bof Alecrim), capacitada para efetuar reparos de carpintaria, torno, usinagem, solda, chapa, eletricidade e enrolamento de motores. A Estação Naval tem ainda sob a sua
responsabilidade a manutenção de 343 unidades residenciais (casas e aparta44

Em Belém temos a Capitania dos Portos do Estado do Pará e Território
Federal do Amapá, o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba),
o Serviço de Sinalização Náutica do Norte (SSN-4) e a Comissão de Levantamento da Amazônia (Colam).
A Capitania em Belém conta com uma rede composta pela Delegacia
de Santarém· e pelas Agências em Macapá, Monte Dourado (Jari) e Porto
Trombetas; estando em planejamento a criação de novas agências.
Para se ter uma idéia do trabalho desta rede, estão inscritas na Capitania
30.000 embarcações, existindo, entretanto, grande número· de embarcações
não regularizadas, que aos poucos vão sendo contàctadas durante as viagens
dos navios do GNN, Plotain e Colam, onde a Polícia Naval é sempre uma
das tarefas a executar. Essa tarefa da Polícia Naval constitui-se em um auxilio
ao trabalho da Capitania, que possui quatro agências flutuantes dotadas de
propulsão própria, que movimentando-se pelos rios, possibilitam uma efetiva
atuação em áreas afastadas da sede, promovendo orientação, fiscalização e
controle das embarcações. Para se ter uma idéia de SUé!, eficâcia.jnna agência
flutuante desenvolve um trabalho de inspeção, exames e vistorias equivalentes
a cinco vezes a produção de uma agência fixa, no mesmo período. .·
·
Com capacidade para 400 alunos, o Ciaba possut modernas instalações,
boas instalações esportivas e uma alta qualidade de ensino, formando oficiais
para guarnecerem a Frota Mercante Nacional. Recentemente recebeu para
adestramento de seus alunos, uma embarcação apreendida em aguas territoriais brasileiras, em prática de pesca ilícita, cujo "perdimento" foi pela Receita
Federal e, em seguida, cedida à Marinha do Brasil.
·
O Serviço de Sinalização Náutica do Norte; subordinadofuncionalmente
à Diretoria de Hidrografia e Navegação, possui dois barcos de pes~, também
apreendidos em nossas águas, e embarcações pequenas diversas, as quais,
juntamente com dois navios balizadores têm como tarefa principal a manutenção de 85 sinais fixos e 44 sinais flutuantes, localizados nos Estados do
Amazonas, Pará e Maranhão e no Território Federal do Amapá.
Em Santana/Amapá em Itaqui/Maranhão, estão sendo instalados núcleos
de sinalização náutica, sendo que, no Maranhão, ficará sediado um terceiro
navio balizador.
A Colam, também subordinada funcionalmente à DHN, possui cinco
navios sob seu controle. Com esses navios ela executa os serviços topohidrográficos que permitem a atualização e a construção das cartas náuticas da região,
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de acordo com a programação anual daquela diretoria e as necessidades apontadas pelo Comando do 49 DN.
Em Manaus, temos a Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas,
Acre, Rondônia e Território Federal de Roraima. Sua rede é composta por
uma delegacia em Tabatinga e seis agências: Parintins, Itacoatiara, Porto
Velho, Guajará-Mirim, Boca do Acre e Eirunepé.
Possui a Capitania sete agências flutuantes e 11 lanchas de polícia naval,
responsáveis pelo patrulhamento de cerca de 30.000km de rios navegáveis
na Amazônia Ocidental. Estão inscritas na Capitania 50.000 embarcações,
embora seja estimado em 200.000 o número de embarcações trafegando na
área. As dificuldades que se antepõem ao desenvolvimento das atividades
da Capitania em Manaus são semelhantes às. descritas para a Capitania em
Belém, avultadas pela grande malha hidroviária da Amazônia Ocidental. Para
minimizar esses problemas.estão em vias de ser ativadas agências de Caracaraí
em Roraima e a de Tefé, no rio Solimões.
A Capitania em Manaus, através de sua l!scola de fluviários, e também
suas agências, proporciona ensinoprofissional, formando cerca de 600 alunos
por ano nas 27 categorias de fluviários.
7.

ANÁLISE DOS DADOS APRESENTADOS E PERSPECTIVAS

Considerando os dados descritos na situação interna, podemos antever
que, com o permanente aumento populacional decorrente das migrações internas - só em Rondônia têm chegado cerca de 10.000 pessoas por mês a situação psicossocial irá cada vez mais se deteriorando, sendo previsível
que a subversão poderá crescer a níveis intoleráveis, caso os governos estaduais
não atuem - conforme não vêm atuando - com energia e antecipação aos
problemas sobejamente conhecidos.
Assim, as tarefas de "cooperar com o EB e FAB para a manutenção
da segurança interna" e "contribuir para manutenção da lei, da ordem e
das intituições" poderão tomar-se um fardo bastante pesado, já que os meios
disponíveis são poucos, em face da imensidão da região, com inúmeras fontes
de conflitos, campos férteis para as forças de esquerda.
Considerando os dados contidos nas características da região, facilmente
se pode imaginar que nem a armada mais numerosa e poderosa do mundo
atual poderia cobrir toda a área eficazmente. Com os meios de que dispõe
o 4° DN, o que se pode fazer, realmente, é um planejamento acurado de
busca de conhecimento da região, atualização de dados, conquista da confiança
da população, ações dirigidas aos pontos focais conhecidos, movimentação
permanente dos navios que, em suas missões de adestramento, cumprem
as tarefas as mais diversas, desde treinamento antiguerrilha, efetiva patrulha
costeira, e ação de presença em águas de países vizinhos, até apreensão de
peles de jacaré, tracajás e pescado e, até mesmo, fiscalização e repressão
ao desmatamento irregular.
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Entretanto, todo esse esforço vem-se traduzindo em acentuado desgaste
do material, que exige a cada ano mais recursos para reparos e manutenção.
Assim, para fazer face à situação apresentada, e procurando manter o
nível de eficiência desejável, temos no 4º DN, como em toda a marinha,
bem presentes as palavras do Alm.Frontin: "Quando não se pode fazer tudo
que se deve, deve-se fazer tudo que se pode" - e isto estamos realmente
fazendo, o que é facilmente comprovável através de consulta ao Plano de
Adestramento do 4° DN e ao Programa de Movimentação prevista para cada
mês.
Analisando os dados contidos na situação internacional, podemos concluir
que embora existam situações latentes de conflito entre determinados países,
notadamente por questões de fronteira, nada existe pendente com o Brasil,
que não polariza, por outro lado, qualquer rivalidade histórica, nem mesmo
o conhecido caso do Acre, envolvendo a Bolívia. Entretanto, a evolução
dos acontecimentos deve ser permanentemente acompanhada, pois o nosso
País pode ser envolvido, eventualmente, num possível conflito de vizinhos,
ou sofrer a penetração de _grupos de esquerda hostilizados pelas forças legais
de seu país. Temos agora, para nos preocupar, a Guiana, que, bastante atrasada,
poderá aceitar o oferecimento líbio de ajuda, com as conseqüentes implicações
de apoio à política de exportação da subversão soviética.
Por outro lado, a Venezuela poderá tomar uma possível presença líbia
como ameaça à sua segurança e aproveitar para tomar medidas concretas
com relação à região do Essequibo que, historicamente, reivindica como território venezuelano. Entretanto, é provável que o novo período de relacionamento cordial, iniciado em 1985 entre a Venezuela e Guiana, afaste a possibilidade de presença desestabilizadora da Líbia.
Também Peru, Bolívia e Chile mantêm relacionamento de tensão latente,
em virtude do objetivo nacional permanente da Bolívia de retomar seus territórios perdidos e, via de conseqüência, a sua saída para o mar.
Assim, considerando as interligações dos rios amazônicos que propiciam
comunicações interpaíses através de águas brasileiras, o Brasil certamente
deve manter-se atento, e sobre este aspecto podemos afirmar que os meios
fluviais disponíveis no 4º DN são suficientes para o enfrentamento de qualquer
problema na bacia hidrográfica; entretanto, quanto à área marítima, os meios
disponíveis estão equipados apenas para a patrulha de superfície e, eventualmente, alarme avançado.
Qualquer conflito nesta área, envolvendo oponentes com meios mais
poderosos, somente a esquadra poderia realmente promover um engajamento;
entretanto, a área não dispõe de cais para atracação da esquadra, nem possui
a BNVC recursos que possam atender aos reparos de eletrônica mais sofisticados, nem de propulsão a vapor.
Estas deficiências deverão perdurar ainda bastante tempo, pois o quadro
internacional e, em especial, a situação com relação aos nossos vizinhos,
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não têm sido de molde a apressar qualquer solução neste sentido, principalmente enquanto os recursos continuarem escassos.
Mas, embora os recursos estejam escassos, o crescimento econômico
da região é inegável e suas perspectivas são enormes. Certamente podemos
afirmar que, no futuro, o Norte será estudado dentro da perspectiva de antes
e depois de Tucuruí, pois vencido o ciclo vicioso que impedia a instalação
de indústrias devido à falta de energia, cuja falta de energia impossibilitava
.a instalação de indústrias, foi possível a implantação de projetos do porte
da Albrãs-Alunorte
e Alcoa, que nos conduziram da situação de importador
para a de exportador de alumina e alumínio, atualmente com 200 a 300 t/ano.
Tais empreendimentos;
somados aos de mineração, como os de Carajás e
Trombetas, levaram à necessidade de implantação de novos portos no Norte,
destacando-se o de Itaqui, no Maranhão e o de Vila do Conde, em Barcarena,
próximo de Belém, constituindo-se tais portos em novos pólos irradiadores
de progresso e desenvolvimento.
O Porto de ltaqui, com possibilidade de receber navios de grande tonelagem, viabilizou o projeto de exportação do minério de Carajás, bem como
a implantação da ferrovia que, cortando a selva amazônica, leva o minério
ao porto e trará progresso a toda a região de sua influência.
O Porto de Vila do Conde, implantado para atender à Albrãs-Alunorte
reveste-se, já hoje, de importância militar fundamental', pois· sua implantação
dará condições de atracação para os navios da esquadra, com muito menos
investimentos que o preparo de cais e bacia de manobras da base naval de
Vai-de-Cães.
8.

Prelazia do Alto Solimões
Casa Paroquial
69630 Benjamin Constant -AM
Sr. Deputado Arildo Teles
Presidente da Comissão do Índio
Câmara dos Deputados
70 000 Brasília -DF
Benjamin Constant, 6 de janeiro de 1986.
Prezado Sr. Deputado Arildo Teles,
Conforme ficou estabelecido na ocasião da passagem de alguns membros
desta Comissão no Alto Solimões, estamos lhe remetendo em anexo um relatório referente à problemática indígena na Prelazia do Alto Solimões,
Esperamos sinceramente que o nosso ponto de vista seja levado em consideração e possa ajudá-los a assumir um posicionamento objetivo na difícil
questão social existente entre os grupos indígenas e a população regional
em toda a área do Alto Solimões.
Estamos a vosso inteiro dispor para qualquer informação suplementar
que se fizer necessária.
Sem mais para o momento, contando com a vossa colaboração à causa
dos índios, subscrevemo-nos atenciosamente, -Dom AdalbertoMarzi. Bispo
Prelado - Silvio Cavuscens, Pastoral Indigenista.

CONCLUSÃO

Não se pode pensar na Amazônia e no litorial norte sem se pensar em
uma Marinha de Guerra atuante, adestrada, vigilante .e desenvolvendo-se
juntamente com o desenvolvimento da região .
. A Marinha desde o primeiro momento esteve presente à implantação
dos portos .e à abertura das vias navegáveis da Amazônia; a Marinha se
faz permanentemente
presente nas calhas dos rios e na área marítima, manifestando sua autoridade e defendendo a soberania nacional; no auxílio ao desenvolvimento da Amazônia a Marinha se faz altamente atuante e, finalmente,
no desenvolvimento das relações com outrns países, a Marinha se transforma
em adequado e eficaz instrumento da política do Ministério das Relações
Exteriores.
·
Por tudo o que foi explanado, no dia-a-dia de cada um, a Marinha na
Amazônia se reveste mais e mais de características extremamente gratificantes,
seja no mar, seja no rio, entusiasmando a todos que aqui servem, por vivermos
todos a granoeza da região, no cumprimento de cada terefa decorrente da
missão do 4° Distrito Naval
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RELATÓRIO
DA PROBLEMÁTICA INDÍGENA NA
PRELAZIA DO ALTO SOLIMÕES

I - ÁREA TICUNA
1. HISTÓRICO
O grupo étnico Ticuna habita, no Brasil, a região do Alto Solimões,
no Estado do Amazonas, e é composto por uma população superior a 18
mil membros.
Os Ticunas sempre viveram na região do Alto Solimões, inicialmente
na beira dos igarapés afluentes da margem esquerda do rio Solimões, e a
partir da segunda metade do século XVII, época da chegada dos colonizadores,
nas margens do próprio Solimões.
A penetração de brancos no território Ticuna se deu nas últimas décadas
do século passado, na época da alta cotação da borracha no mercado internacional, e do surto extrativista que foi responsável pela ocupação sucessiva
de diversas áreas do Vale do Amazonas. Comerciantes.e extratores se estabeleceram nas terras Ticunas, abrindo grandes seringais e mobilizando a mão-deobra indígena. Os patrões, donos dos barracões localizados na boca dos igarapés, como por exemplo em Belém, São Jorge e Vendaval, mantinham o
monopólio absoluto do comércio com os índios, mantendo-os sempre dependentes através do.endividamento.
Essa situação de exploração começou a modificar-se a partir de 1942,
quando o SPI (Serviço de Proteção ao Índioj.iniciou a sua atuação na região.
Em 1946, foi adquirida pelo SPI "a fazenda Umariuaçu", para a qual convergiram dezenas de famílias Ticuna, e reconhecido como sendo área indígena
o território de Lauro Sodré.
A atuação das Missões, Católica.e Batista, teve na década de 1960, uma
função muito significativa, no que diz respeito ao início da quebra do sistema
de exploração instalado há décadas pelos patrões.
Possibilitaram de fato a penetração de outros comerciantes nas aldeias,
proporcionando assim alternativas de comércio.
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2. SITUAÇÃO ATUAL
Atualmente os Ticunas vivem em mais de 65 comunidades distribuídas
ao longo do rio Solimões e localizadas principalmente nos municípios de
Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá e Santo
Antonio do Iça.
A realidade Ticuna começou a se modificar mais rapidamente, tanto
pelos maiores contatos que este povo tem com a sociedade regional, como
pela presença de várias agências em seu meio, sendo que a atuação da Funai
(Fundação Nacional doÍndiojna área, apartir de 1975, teve um papel importante neste processo de mudança.
.
.
O próprio desenvolvimento sócio-econômico do contexto regional do
Alto Solimões imprimiu no povo Ticuna mudanças significativas com as quais
tiveram que aprender a conviver. Mas esse desenvolvimento econômico traduziu-se mais diretamente em ameaças sobre o seu território, que se tornou
sempre mais objeto de cobiça por diversas frentes de penetração como:
- madeireiros e seringueiros à procura da matéria-prima nas-áreas indígenas;
- abertura e ampliação de grandes campos agropecuários atingindo roças
e áreas de subsistência dos índios;
·
·
- invasão das áreas de pesca Ticuna, para a comercialização do produto
transportado e conservado em frigorífico, tanto para o consumo regional ou
estadual, como para a exportação do peixe seco rumo à Colômbia e o Peru,
países vizinhos desta fronteira do Amazonas.'
Numa escala menor, os pescadores associados à Sudepe (Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca) pescam também em lagos Ticuna, usando
malhadeiras, tarrafas e ãs vezes outros métodos proibidos, com o fim de
abastecer os mercados das cidades circunvizinhas.
Essas constantes invasões têm prejudicado, muitas vezes, não só a sobrevivência dos Ticunas como também da população ribeirinha, cuja: vida é de
igual modo estreitamente relacionada com o meio ambiente.
A -atuação dos próprios órgãos federais tem dificultado ainda mais a
relação· entre Ticunas e não-índios, visando cada qual interesses· meramente
administrativos e burocráticos. Assim, a Funai elaborou num primeiro momento, propostas de terra que não correspondiam à realidade local.nem às próprias
reivindicações dos índios. O Incra, por outro lado, reforçou os conflitos existentes liberando em 1983 Iícenças de ocupação 'em lotes iocalizados em áreas
consideradas indígenas.
·
A própria Sudepe, durante a sua atuação na região, assumiu atitudes
incoerentes sem um prévio conhecimento da realidade, reforçando inclusive
os conflitos entre associados e -Ticunas.
Perante essa situação, os-Ticunas começaram a 'se organizar, recusando
de. permanecer submetidos -a um sistema de· exploração· ·que -os esmaga há
tempo. Este processo de organização culminou ·em ·1980, com a primeira
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assembléia de lideranças Ticunas. Desde então, eles vêm se reunindo, em
diversos pontos do seu território, com a finalidade de solucionar o problema
que mais os atinge: a demarcação de suas terras.
Foi justamente nestes últimos anos que iniciaram os conflitos entre Ticunas
e não-índios, quando os Ticunas procuraram fazer respeitar os seus mais
legítimos direitos a sua terra. O posicionamento dos Ticunas contra a exploração de suas terras e a invasão e pesca predatória de seus lagos, provocou
descontentamentos entre os patrões e proprietários que de tudo tentaram
fazer para manter o domínio na área.
Vale ainda ressaltar que a maioria desses antigos patrões e donos de
seringais já não produzem mais nada há muitos anos e que os seringais se
encontram desativados praticamente desde a época em que foram obrigados
a abandonar o domínio absoluto do comércio e da produção nas áreasTicunas.
3. SITUAÇÃO DA TERRA
A organização dos Ticunas não se deu somente no sentido de fazerem
respeitar o seu território, mas também de pressionar as autoridades competentes na perspectiva de que seja iniciado, encaminhado e acelerado todo
o processo de demarcação de suas terras.
·
As constantes promessas de demarcação realizadas tanto pela Funai como
pelo Ministério do Interior foram assiduamente cobradas pelos Ticunas, em
viagens constantes a Brasília, para acompanhar de perto todo este processo
administrativo que deve culminar com a demarcação das terras.
Essas atitudes possibilitaram em 1932, a composição do primeiro Grupo
de Trabalho Ticuna (GT Ticuna) que realizou o levantamento completo da
situação das terras. Nesta mesma oportunidade, foram colocadas placas de
interdição em diversos pontos das áreas indígenas Ticunas. A colocação dessas
placas, que não possuíam valor jurídico algum, provocou o descontentamento
da população regional e acirrou os conflitos existentes.
Baseado neste levantamento, foram baixadas pela Funai portarias de
delimitação, contudo, sem possuir tampouco qualquer valor legal, pois sem
contar com a assinatura e homologação necessária.
Em 1983, com o surgimento do Decreto-Lei n9 88.118, que modificou
consistencialmente o processo administrativo de demarcação, passando então
o poder decisório para o Grupão Interministerial, foi realizado o levantamento
fundiário das áreas Ticuna, para satisfazer as novas exigências estabelecidas.
Neste segundo GT Ticuna, participaram a Funai, o Incra e o Iteram, tentando
conciliar questões relativas a interesses de regionais.
Em setembro de 1984, aconteceu o primeiro Grupo de Estudo Ticuna,
(GE Ticuna) composto por conhecedores da área, tanto funcionários da Funai,
como pesquisadores e membros da Pastcral Indigenista da Prelazia do Alto
Solimões. Neste GE Ticuna foi realizado uma análise acurada de toda a
situação baseada tanto nas informações atualizadas dos participantes como
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pelas propostas dos dois grupos de trabalho anteriores. Foram então encaminhadas propostas concretas de terra, condizentes com a realidade regional
e o direito histórico dos Ticunas a sua terra.
Com a finalidade de dirimir dúvidas a respeito de algumas áreas de litígios,
foi novamente realizado, após o término do GE Ticuna, uma complementação
de levantamento, considerando então as reivindicações de ambas as partes.
Mais uma vez, em setembro de 1985, um funcionário do Mirad (Ministério
de Desenvolvimento e Reforma Agrária) percorreu a área Ticuna a fim de
confirmar mais algumas informações.
Finalmente, estabelecendo critérios prioritários para a política de demarcação, viu-se a necessidade de considerar o significado de cada área em termos
de sobrevivência étnica do povo Ticuna. Baseados nesses critérios, as áreas
consideradas de importância fundamental e cuja demarcação não acarretaria
maiores problemas, foram apresentadas e aprovadas pelo Grupão,
Para outras áreas, como por exemplo Umariuaçu, foi sugerido um mais
amplo estudo a fim de evitar que uma demarcação precipitada acarretasse
graves problemas sociais.
4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO
Observando a situação cada vez mais conflitante entre Ticuna e a população regional, analisando ainda todo o processo histórico das relações entre
ambos, gostaríamos de evidenciar alguns aspectos fundamentais para a compreensão da importância da demarcação do território indígena Ticuna:
- o povo Ticuna vive imemorialmente no seu território tradicional reconhecido até hoje com sendo lugar de origem de todos os Ticunas, lugar denominado por eles de "Evare". A esta área estão relacionadas as histórias dos
antigos e fundamentada a sua cultura milenar que perpetuam até hoje, apesar
mesmo das transformações trazidas no contato com a sociedade nacional;
-o povo Ticuna procura, através de sua organização, conseguir aquilo
gue lhe é dado como direito pela Constituição Federal e pelo Estatuto do
Indio, ou seja, a garantia, a posse permanente e o usufruto de suas terras.
-os Ticunas são conscientes e reconhecem as necessidades da população
ribeirinha, pobre e marginalizada até mais do que eles em certas situações,
pois menos organizada. Não pretendem trazer-lhes prejuízos e nunca impediram que pescassem em lagos localizados nas áras indígenas para suprir
as suas necessidades de subsistência. Não podem aceitar a falta de respeito
pelos patrões e invasores com intenções meramente econômicas. Deixam isto
transparecer claramente em suas reuniões. Desejam realmente se relacionar
da melhor forma possível com os "civilizados". Isto é caracterizado no abastecimento regular que efetuam em alimentos básicos como peixes, frutas, verduras
e farinha nas cidades do Alto Solimões;
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- o povo Ticuna é a maior população indígena do país, e as suas necessidades territoriais são baseadas na sua forma de ocupar o seu território, suprindo
a sua subsistência através da agricultura e da pesca.
5.

PROPOSTAS

Esses cinco últimos anos nos demonstram que não se pode repetir os
mesmos erros. Promessas constantes foram feitas e nunca cumpridas, ingerências de agências das mais diversificadas confundiram tanto a população ribeirinha como os Ticuna que encaminhamentos errôneos foram dados no processo
de demarcação.
Tudo· isto favoreceu sem dúvida alguma o clima de tensão, aumentou
os conflitos, e, sobretudo, jogou os pobres e necessitados uns contra os outros.
Nossa preocupação se faz ainda maior quando percebemos que as perspectivas
para o futuro não são nada animadoras. A realidade estã presente pará nos
certificar que as tensões somente poderão aumentar e os conflitos se tornarem
mais violentos caso esse problema crucial de terra não venha a ser definido:
· Para 'tal definição, é imprescindível que seja apressado o processo de
demarcação das áreas Ticunas. Isto colocará um fim ao litígios, cada · qual
sabendo enfim até aonde se estende os seus direitos.
,
A demarcação definitiva das áreas Ticunas é o único meio para solucionar
a difícil situação social do Alto Solimões.
Sugerimos então, a partir da nossa longa experiência na região do Alto
Solimões, que as áreas Ticunas já aprovadas pelo. Grupão Interministerial,
sejam imediatamente demarcadas e homologadas pela Presidência da República.
Por outro lado, achamos necessário o estudo aprofundado das áreas mais
problemáticas e cuja proposta ainda não foi elaborada, a fim de chegar a
uma solução satisfatória para os interessados.

II - ÁREA DO VALE DO JAVARI
1. HISTÓRICO
As informações históricas existentes sobre a área do vale do Javari demonstram. que durante muito tempo os diversos grupos indígenas habitantes
desta região, eram todos identificados como Mayoruna, termo genérico utilizado para os índios considerados "arredios e brabos".
As primeiras penetrações no vale do Javari se deram a partir de 1780,
por diversas comissões delimitadoras da fronteira entre as possessões do Portugale da Espanha.
. Mas foi a partir de 1870 que essa região foi mais cobiçada e explorada
com a valorização do látex. Seringueiros e caucheiros penetravam-em território
indígena provocando sérios conflitos com os grupos isolados. Esse período
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de maior movimentação no Javari durou· aproximadamente até 1911 e sua
decadência se deu pela falência das empresas seríngalistas queali atuavam. '
Somente a partir de 1945; que a área do Javari começa a suscitar novo
interesse com a boa cotação do preço da madeira. Essa noya e intensa penetração de grupos de madeireiros provocou reações por parte dos grupos indígenas, que principalmente na década. de 19~0,, provocaram a fuga de muitos
madeireiros de suas colocações de trabalho.
Foi. neste período que os patrões solicitaram o auxílio do exército "para
limpar a. área" a fim de poder prosseguir ~ni tranqüilidade a extração das
madeiras de lei localizadas em pleno território indígena. A própria população.
regional relata que foram .o Exército e. a, Petrobrãsque .amansaram muitos
índios através de uma ação altamente repressiva.
, .
. . ..
A expansão da comercialização da. madeira .favoreceu .aIiberação de
incentivos financeiros pelas agências bancárias localizadas na região, Isto provocou na década de 1980 um aumento das invasões nas áreas indígenas e
conseqüentemente dos conflitos com os índios. Essas invasões continuam até
hoje provocando sérias ameaças à sobrevivência física e cultural .dos índios
do vale do Javar(
2. SITUAÇÃO ATUAL
Na área do vale do Javari vivem diversos grupos· indígenas localizadós
nas terras banhadas pelas águas do rio Javari/Jaquirana ( delimitador da fronteira entre o Peru e o Brasil) e de seus afluentes Curuçá, Ituí, Itaquaí e
Quixito assim como nas cabeceiras dos rios Jandiatuba e Jútaí, ambos afluentes
da margem direita do rio Solimões.
As etnias que habitam essa região são as seguintes:
- Marubo, Mayoruna, Matis, da família lingüística Pano;
- Canamari e Tshuhum-Djapa da famílialingüística Katukina;
- grupos apelidados "Korubo" e "Maya" assim como diversos outros
grupos indígenas totalmente desconhecidos e Isolados.
'
Os grupos indígenas do vale do Javari atingem uma população superior
a três mil índios. Esta área, pela peculiaridade que apresenta está sendo·
considerada como área indígena do vale do Javari e a problemática de terra
está sendo estudada conjuntamente. Isto-principalmente pelo fato de ser caracterizada pela grande diversidade e riqueza cultural dos grupos que a ocupam,
na sua .maioria num estágio de pouco ou ríenhum contato com a sociedade
nacional.
. 1 •••
•
• •• '.
Por outro lado, esses grupos se encontram mimá mesma situação de
abandono por parte do órgão tutor, 'deixados. àmercê das· invasões, .: tanto ·
pelas frentes extrativistas como pela atuação da Petrobrás em ãreâs de grupos
to.talmente isolados, nos rios Itaquaí e Jandiatuba.' Basta observar a realidade
para compreender o quanto a penetração indiscriminada-de "civilizados" tem
prejudicado- os índios, principalmente no tocante à saúde. 1A tuberculose,

56

gripe, leishamaniose, doenças venéreas, verminose, malária etc ... , são doenças que os atingem violentamente devido à pouca resistência que possuem
às doenças dos brancos. Um exemplo disto basta para sentir a situação, no
caso dos índios Matis contatados há sete anos que já perderam um terço
de sua população, ou ainda dos Canamaris que já foram tão assolados por
tuberculose e doenças venéreas que muitos se encontram em lamentável estado
de saúde.
Outras vezes, os índios do Javari são utilizados como mão-de-obra barata
pelos patrões, e enganados nas relações comerciais que estabelecem com
estesou com regatões para suprir as suas necessidades básicas. Isto principalmente no caso dos índios que já possuem certa dependência de alguns artigos
como sal, cartuchos, sabão etc ...
As penetrações numerosase sempre mais adentro em território indígena
por madeireiros obstinados e dispostos a tudo para extrair as madeiras de
lei, provocou conflitos·em que muitas vezes os índios foram baleados e caçados
como animais.
·
·
·
·
· Essas 'invasões estão acontecendo no igarapé São José ·e Uchoa, afl.uente·s
da margem direita do rio Itaquaí; no rio Branco, afluente
margem esquerda
do 'rio Itáquaí; nos igarapés Coarí e Tigre, afluentes da margem direita e
esquerda do rio Ituí, respectivamente; no rio Quixito e no seu afluente da
margem direita, igarapé esquerdo; no rio Pardo.afluente da margem' esquerda do rio Curuça.
·
· ·
·
· '·

da

o

. Recentemente tais invasões provoc~ram.n~~amente conflitos entre índios
e madeireiros, no rio Brancoe no igarapé São José, onde uma turmade
setenta madeireiros trabalham desde junho de ss, sendo que uina dasturmas
viu-se obrigada
abandonar ~ áreà,. isto exatamente no m~smp· local. em
qqe ocorreram incidentes entre ..índios e equipes da Petrobrás em março. de
1984, e entre índios e madeireiros' em .1983.
.
. .

ª

Em '.duas. oport:u~idad~s este ano, foi encontrado o -cadãver de índio
Korubo na beira do rio Itaquaí.
A própria atuação da Petrobrás, quando da ·realização de pesquisas nos
rios Itaquaí e Jandiatuba tem sido nefasta aosgrupos arredios; retalhando
as suas terras com picadas, abrindo inumeráveis clareiras, explodindo milhares
de bombas, provocando a fuga da caça, e não raro, dos próprios índios amedrontados'.
Essas violências só reforçam a resistência desses índios que vêem na
presença de qualquer civilizado, um inimigo mortal.
A Funai na área se encontra numa situação muito precária, sem ter
um pessoal qualificado nas frentes de trabalho, tendo os seus meios de transporte e comunicação totalmente falidos, não tendo assim as mínimas condições
de atender às exigências da área, principalmente nos setores de saúde e demarcação de terra.
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3. SITUAÇÃO

DA TERRA

O vale do Javari já foi motivo de várias propostas de terra, sendo que
pela primeira vez, em 1972, se pensou na possibilidade de um parque indígena
que pudesse abranger o território de todos os grupos da região. Mas foi
somente em 1980 que se deu prosseguimento
a esta proposta, e a Funai
enviou neste sentido três equipes na área com a finalidade de estudar a situação
das terras .. Deste levantamento surgiu uma proposta de delimitação de área.
Uma outra proposta foi elaborada pela 1ª Delegacia Regional da Funai,
baseada em dados do sertanista Sebastião Amancio da Costa, conhecedor
da realidade local e atual Delegado da l! DR.
Essas duas propostas ficaram paralisadas na Funai até 1984, época em
que foi constituído o Grupo de Estudo Javari (GE Javari), composto por
conhecedores da área, tanto funcionários da Funai .como pesquisadores
e
membros das Prelazias de Tefé e Alto Solimões. Foi realizado durante este
GE, uma análise aprofundada das propostas existentes e uma atualização
do quadro geral de toda a situação atual, onde ficou evidenciado urna defasagem entre o momento da elaboração das propostas e a realidade atual. O
GE sugeriu então as seguintes medidas condizentes com a realidade local
e a necessidade de encaminhamento
da situação da terra:
- a interdição da área do vale do Javari como medida preventiva, até
que seja definida uma proposta adequada de demarcação;
- o levantamento
completo de toda a situação dos grupos indígenas
do vale do Javari, com a finalidade de elaborar uma proposta de delimitação
das terras do Javari, assim como de propor recomendações para o desenvolvimento da atuação indigenista e antropológica naquela região. A interdição
da área do vale do Javari foi concretizada pela portaria n~ 1849/E, de 8 de
abril de 1985, mas, contudo, sem trazer quaisquer modificações no quadro
geral da realidade local, devido à omissão e à falta de interesses por parte
do órgão tutor. Assim a interdição não passou até o momento de uma medida
meramente burocrática, que não saiu do papel.
O levantamento completo de toda a área do vale do Javari foi realizado
entre os meses de maio a agosto de 1985, por .uma equipe composta por
funcionários da Funai, do Incra e Iteram, assim como por membros das Prelazias de Tefé e Alto Solimões. No momento está sendo preparado o relatório
deste trabalho, a fim de poder levar adiante o processo administrativo
de
demarcação.
4. ANÁLISE

DA SITUAÇÃO

Podemos observar que o vale do Javari é tradicionalmente
o território
de diversas etnias, cuja cultura, costumes e valores desconhecemos
quase
que por completo. Esses grupos, devido ao pouco conhecimento que possuem
do nosso mundo, não se encontram em condições de defender, por si mesmo,
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os seus mais legítimos direitos, ou de clamar pelas suas necessidades básicas,
a não ser pelos meios tradicionais de resistência e luta, como vêm fazendo
até hoje.
Por outro lado, a população regional que se encontra na área do vale
do Javari é basicamente composta por madeireiros e seringueiros, isto é,
por uma população não permanente, estabelecendo-se
na região em épocas
determinadas pela própria extração da matéria-prima. Estes homens se embrenham nas selvas meses a fio, numa atividade dura e perigosa, a serviço dos
patrões que os exploram sem pena, e de quem ficam cada ano mais dependentes, não conseguindo nunca saldar as suas dívidas.
Esses patrões jogam os madeireiros em plena área indígena, sem qualquer
escrúpulo e. sem se importar com os conflitos que poderão surgir com os
índios, estando somente preocupados com o lucro que a madeira poderá
lhes proporcionar.
Tanto .os grupos indígenas como essa população regional sofrem diretamente do. sistema de exploração .vigente, do descaso das autoridades e das
injustiças constantes a que· são submetidos.
Está na hora de modificar esta triste situação, fazendo valer a justiça
e os direitos outorgados por lei tanto aos grupos indígenas como aqualquer
cidadão brasileiro.
5. PROPOSTAS
Vemos como única alternativa viável para solucionar a difícil situação
apresentada,
o cumprimento da interdição da área do vale do Javari o mais
brevemente possível, e a posterior demarcação da área, acelerando o processo
administrativo em curso. Essa interdição tem que acontecer para poder prevenir novas invasões, novos conflitos cujas conseqüências dificilmente podemos
medir. Além disto, para que a interdição seja eficiente, é preciso que a Funai
tenha condições de controlar a área, através de postos de vigilância localizados
em pontos estratégicos.
Mas a interdição e a demarcação não são as únicas medidas a serem
tomadas para garantir a sobrevivência dos grupos indígenas do Javari.

É preciso que seja montada uma infra-estrutura adequada que possa
proporcionar uma assistência funcional aos índios, desde a vacinação de todos
os índios, coisa nunca realizada até hoje, até a reformulação das casas dos
índios, passando pelo atendimento de saúde e transporte necessário para
responder às necessidades das aldeias. Enfim, se faz necessário uma reestruturação da Ajudância do Alto Solimões, desvinculando inclusive o atendimento
ao grupo indígena Ticuna, para que estes possam ser atendidos por outra
base, subajudância ou qualquer infra-estrutura montada com essa finalidade.
Isto principalmente por se tratar de uma área muito grande, onde a realidade
dos índios do Javari e dos Ticunas é muito diferente, tendo cada qual necessidades de uma assistência específica.
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·. A sobrevivência dos índios-do vale- 'do Javari está 'de certa forma- ligada
a ·articulações, interesses e poder de decisões que fogem de seu alcance.
Será que vão permanecer esquecidos os índios do Javari?
III - CONCLUSÕES
: Vale aínda.regístrar que os .Ticunas jã.esgotaram-todos os meioslegais
para conseguirem a demarcação de suas terras, e .que os índios do Javari
certamente continuarão .defendendo o .seu. território como vêm fazendo até
hoje, com bordunas e flexas·. . , .
. ,·.;
. , . Caso a .demarcação dessas áreas não aconteca, é certo que os conflitos
aumentarão na região do· Alto Solimões,· e os órgãos competentes deverão
ser·responsabilizados por não terem apresentado soluções concretas para estas
questões.
.
Acreditamos na sensibilidade dos. membros dessa comissão para encaminhar o assunto de forma adequada, e tentar solucionar o mais brevemente
possível a demarcação das terras indígenas, única solução para estabelecer
a paz na região do Alto Solimões.
Benjamim Costant,
de janeiro de 1986. - Dom Adalberto. Marzi,
Bispo Prelado da Prelazia do Alto Solimões - Silvio Cavuscens, Coordenação
da Pastoral Indigenista, Prelazia do Alto Solimões.
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