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DOCUMENTO PROPOSfflVO DAS
LIDERANÇAS INDÍGENAS TERENA AFETADAS PELO GASBOL

As lideranças Terena reunidas em Campo Grande, no Seminário de Consulta
promovido pela Petrobrás, discutimos o critério de definição das aldeias
contempladas por programas de organização sócio-econômico do GASBOL e nos
posicionamos contrários à definição através da distância - em quilômetros -, do
gasoduto.
Nós Terena formamos uma unidade étnica e temos redes de interação e
reciprocidade que não é em função da distância entre aldeias. Um programa só
para algumas aldeias irá trazer contíitos, brigas e discórdias que nós caciques não
queremos. Assim , nossa proposta é:
1- Que todas as aldeias Jerena sejam contempladas;
2- Caso haja alguma proposta de projeto para algumas aldeias, nós caciques não
aceitamos por não termos sido consultados;
3- Sugerimos a formação de uma comissão composta por: representantes da
Petrobrás, Funai, Ministério Público Federal e Organizações Indígenas e
ambientalistas para discutir e formali~ar uma proposta de Programa de
Organização Sócio~Econômica, discussao esta que devera ser realizada nas areas
indigenas.
·
•'

•

Dentro desses propósitos, soiicitamos que os representantes do Banco Mundial,.
Banco lnteramericano ·e Corporación Andina de Fomento considerem as seguintes
preocupações e recomendações:
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1. É necessária a regularização fundiária da Terra Indígena Terena;

.

2. Qualquer programa ou recurso, para as comunidades indígenas não devem ser
Locais;
,, repassados ou atribuídos às Prefeitu~as
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3. São necessários recursos financeiros para a elaboração de um plano de
esclarecimento e conscientização das aldeias, o qual será apresentado pela
Organização Indígena Comitê !ntertribal, como. forma de criar mecanismos de
defesa e fiscalização da construção do gasoduto e dos seus possíveis efeitos
sobre as comunidades indígenas, especialmente as que envolvem doenças
sexualmente transmissíveis, alcoolismo, prostituição e demais formas de
desestruturação étnica;
4. Criar junto aos altos escalões responsáveis pelo Projeto GASBOL,
Petrobrás/Funai, um setor de comunicação entre os Terena e o Projeto, para
esclarecer dúvidés, resolver emergências ou conflitos e outras providências;
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5. Priorizar o uso de mão-de-obra indígena para trabalhar na construção do
gasoduto, através de contratação direta e dentro dos padrões da legislação
trabalhista;

6. Realizar um seminário na cidade de Miranda (MS), onde se concentra a maioria
das comunidades Terena do estado, sQbre o empreendimento do gasoduto ..
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Campo Grande, MS, 19 de agosto de 1997

Aldeia Moreira - TI Pilade Rebuá
Aldeia Passarinho - TI Pilade Rebuá
Aldeia lpegue - TI Taunay
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Aldeia Cachoeirinha. TI Miranda
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Aldeia Anastácio • TI Anastácio

+.J~o"-p"'·~;::,.._""1/;~fk-·c::-----------

/

/~
(

••

.

