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Chefe de Gabinota do taniotro

da Justiço..

Prosado soalrior,

Respondendo ao of'Íoio CA/GM/SAA./If900827, datado
do dia 05.08.1990, a Asaooiiv;ão de tiore.dores, oa a.Br1oultoroe
e
o po~vo em geral,

na. obri@Ção dG de:f'endar oa d.irei tos lesadoa de.11

aa nosso povo tão sofrido,

vem mui raspai tosamente roquerar a V.

Ex:a., qua apç,s ouvido o Ianiat.ro da Justiça,
clê.noias, csdittnte

tome imedia.tas proV!

os fatoa a. seguir apresentados:

l - De aoordo oom o Sr. l'reaidante da PUNAI, que
no.meado abril, pro:d..oo i:-assado, numa e.udiencia. quo mantivemos 1
corl a. referida autor.ida.de, e o oosmo deeooDhacia todo o proble.ma.
eY..ietento em ~ooant!nia, •ms Senhorl!iniatro, no teroeirO pará~'
TI
,
fa CT.003/PRES""'
n22a7/90,
diz o Praaidente, que as du:1sarea.a
(Indigéna Xerenta e F-&.Ulil), aio tradicionalmente ocupadas Por ind!o~.
Onde na roa.lida.de, em 1972. na de~propria.9ão vereonnoaa ~e1ta ~
la FUN!J, desa.brigmdo 218 (fa.m;!liae, f'oi feito U!Jl acordo de cav.1
lheiroa que os 80(oitenta.) indÍos que residiam na 1ooalidada denomnada FUlITL, eartam tra.naferidQs, porém em de ee esperar, o ~
to não foi cump?'ido, a Ftm:.t:.I, :,..5:o cumrpi acordos• viola. a lei. No
entanto, Senhor Ianiatro,
alé~ de 167.542,1058 hactarea, pri.m •
a.aoo ind!os, a FUüAI quer,.m.ais, quer á ún.ioa. ilroa produtiva que
e.inda raata no município de Tooa.nt!m.a., sabendo-se no entanto, que
e. é'.res éio FUNIL, per.faz 16.000 (dezesseis mil hectares), e os 111dios só oe~
3.51o{tres mil qui.nlien.tose dez hootarea), e porqua
~

#

A

Senhor La.n!satro, ao 1.nvés da FURAI denaroar somente

da pelos ind.Íos do Fma~,

á

área ooupa quer ocupar os dezesseis l!lil hectares, hp

expulsaruio assim, cais uma wz, deixando na. miaét6a., ao abandono•
da sorta, f&m!lias, que o úm.oo pecado é ser a~'icul.tor e não trabalhar

na FUNA..I.

CGnt.02
2 ""' ltinfl.['. no tcrc:.ii.-v pr2_0.~i·o,

o .Pxv~idonto(FUíJLI),

e.firo.3. que a "Fu.rni r~~o faGlU com do13on,')otida.do,

naa i9 :f'orzn 11!-

,,00;1?iq_~1,,t>_ª2,• ..rJ.j;o •.r~J. qoo ofetv~ou to.ia estudos ~ponao CO.D
firu1ou a. riraaonga inOLlorial Xcronte na ros;i.cio'', po~ _senhor Mini.Jl
ci t:i.

A

tro, mo mg:lmoo, taio fa.too, cooo podor!e.m.oa, sa somos v.t.tlias .•
doa e.tos da. Puusi l'>.Á quaeG vinto anos, os ind!oa ex!atem, po:,$m a
oonaio.n3.dt~Qof;i§§·1J!_q~_!tA'tq_HÍ:m_l, não é de n!vol tio altp e.esimt
poie su.iu dm101t!li-~r..do como poaoei:ros da má fi:{, inra aaricultoras· •
,
.
~
.
qU3 há ~i~ iJr: Vinte ~.r..oa, co3provadamant$, estilo plantando e c~~A
cio, O!~e

0:1

:fiL'hea qua hoje são de ms.ior, nae;oo.ram. na tGrrBt sendo·

Ut1 G.oa ca50;;; o ~e Neu.ton Ribeiro doe 5c.ntoa(d~c.ea Mi.n:o), na r,al!
dad.e, S~uhor !linistro,

pez-an;a do

a FUN..I\.I está querendo confundir a única

de !rooant!nia, que o ru.:.ds~rio d3 Justiga.,

l,lOY-O

es,.

pois"' O -

fre~iilofi,:!is!., o,$ f:la refere a ~rea Indigána Xerente, que é lembramo.a · .
a tle 1~72, pa.~aZ<'ndO 167. 542,1058 bootel"es.
3 -

~·ú.

~-:Ígi;:a.~ 02, d:!..z o Presidente,

202: laidli:J.~,

bri~B

ne e!l~~i"-": em relação

dência da ~Ulü.I, no de
,

•

copia em auex(I.~ • .:iu! ~o

qne aó foram dee,1

forJeci.da

pela Presi-

l.!e erbril , consta .na relação 218 ramlliaa ,
,

~~~o,.

Senhor IJ.inia~.

t.

EH" e.goza, come.a

nossas raiv.indicaqõ~s,

e pa1.--a i»lhore.r a conciê.ru:i!l &os abusos a1i'..iaia, diz o Fre&i;i.!;'...o.te q1le '\"'CTi pe.gir, afin!a<}ãole.-1~,
pois rea.l.meJ!
.
te temos a ea i. tew {!.ue- con e- s~nhor P-~aidente da Bepuolioa. e o Sa.nh
IJ:i.niatro, a Justiçe. -~;;.1 ser feita, maia mo eoa e. FmtAI, pois não •a.creü.i i,;..~s eza qu~r:?. $Ó nanta e rins.sacra o a.g.t"icul:,o~, em nome .doá

1

indÍoa.
1- nl 0000l363l/9õ-32,

Just19a.,

pro\f'il.t:102

ent..-e:~ ao Dr. Tée10 Sa.tapiio-7:lce-Minia'tl'O dA
q1m á ê.1.~a. indigéna Xereate de 1972, perfaz 62"

do mwnc!pio de Tocs.nt:úna., porém, o Presidenta, n.~
tiPo

de ü.esrnanf~oe~ =ada aeOAtecer, porém Senhor J!f.nistro,
dr'=ssa

o co.nt1JÍ

3á es acostwr..c~~ a· com.ater ~

só fal&., na ~a.lid~~
que não

a FutLU

~ffi

rio,

certe~,

vez. Não esto..elos

d.i.spoa-to-s

a.

4

disao

~nte.

•

temos a
olhar para ma.11

viµvas da. ,l'"Ll.l.l • 4,_u.;.re-.mot? JUSTIÇA., queremos rm. COLli.ssão séria
anali~

•

Ser.J'i.Lr l",::tnietro, na documentação, Processo

pan

o probl9ma i.rldigéna. e dos agrioultc.res de ~ooa.n"t!nit., po1f
que a !fü":íl.ti.! t~ medo, gara.ntiln.os ao Senhor, Pois pro-.ramc,i

que eata.mor? co~ a verdad~, aolic1t3.mos at& ums.~

er.ib.~os nertcul toros e a FllitU.

_.,,,

O; - T·1 ec0roo ccn o Xolo=t onv-lc/1.o polo X)l1óoido4

to da 1'ill!AI,co Dor,ntndo Fcü.01::cl &'tou.."ldo Geldino (oiSpia om a.nexo),
ouna uuto:"iü.aüo

o.finr:!"'. o&tr:aón.oaoont3 que o

sr.

Auralinno Pd.boirO

da, SilW, rnqbeti .YJJ.lt2ZJ\ ,.ÇW.GAt..1-.!!t qv!Uldo O!!L eu.diêno!B realize.da t
o.:! ea n~oilia no din 19.07.90, o Vioe-l'líiniotro, zecebu trinta Po.l

go.binata, quando provamoa co.~ dooumantoa aor mentiroaa
o tc.lcn. ao a.l.06]).çÕaa ds·~so Presidenta da. FUMAIf que
seu (alhlnote.
de ar conil.ioicnadot ~e eoQu.eoa doa probloma.s do povo.

aoa::1 en

0011

no

05 - A1o~

a.i.nda o Preoidonta, qua a FONAI,

Q.."Jeclronta naa hurrdlh& oa (i&,Cioultoros.

mo•

Temos várias tostonr-1nbae •

. doa ee5i.Ü.ntos atos da. FUNAI- Supn-rl.n~nd3ncia de GOIANIAa ·
An:10-1!.os

da matrr~...doras na.a

~~cs,

invad.tram oa&:.J.a, a.maat;o.:mm agi:j.·

oncle o Superintendente·•
~oi ViGto oom ua .revolvar na mão, tltuldo cobertura o. queime. da ref'er}.
da pont~. o Prefeito dB cidade, senhor Ministro, rianl:nma t.~ucla.tem.o.a
ria mia parte, pelo contrár1o1 usando o vereador Meoclea Rodrigues (
oultoroa

conhGcido

e qu61E!Jlffl0 a. ponte dD. P!aba.nba,

C(lU].O

Door), de &cordo oo.m o chefe da aldeia FUNIL, cllariBdo

ITA!'!!LR, anda. nas ca.!Ja.s dap pessetta, tenoa ~stcmunhaa qu,: estão dispostas a proota.r d()poi.nên·ro, e.v.lstl.~o que os ind!os
t
J

'rito invadir

as •

f'a.zsnia, por o.rã.em da PUNAI. ~os
, .no e;its.nto ~nhOr· Ministro, •
que os ind!os eó oatão sendo usados, poia os mas.m.oa EJão amigOs, nio.
vão invadir posee a.lo-unm,, apanaa o chef'e Itw::iar qi:.er ficur 'a.ais a
'h>n-rede."

cn -

Final.monte o Fraaidsnte

afir.::E. qi.""e os critérios

uaaãoe CO:]. o povo de ~ooant-l...rz.1a, :for.:-.m jU9toa., não aabom.G3, Senhor •
lli.n.tstro o que eosa cicladão oha.7.a de cri tório ~ust<", deixar tanta
gc:.cte tana.briget.da., a.rbitma .._ indenizD.QÕea

aam Vistoria,

'

pois o exemplo

f$ o i.!'l term do sr. Auralln.00 Ribeiro, a FmiJAT não procedeu nenbnma
r,va.Uação de benfeitorias, oonhou de noite e mroou de dia, po1, lmaa;im o Senho~, q~so quatrooentc>a alquairoa, toda cercada, conten4o
todo o tiPo de otü.tui:B permitido no solo, a PiJTtAI queria forçar
o
referido aenhor a aceitar Orl 700.000,00(aetócentos mil crazeirOa),
é o ccaturne de pra.tica.r tOd.oa oa a.tos, sem tor que prestar OO!l'ta.8 a

:&irrim, SGr1.hor Il:i.1n.etro,

ais amados, <b~fila.ndo pela cidade,

mo

preoisauoo de polici-

e.rned.rontanã.o
mais ainda a nossa

aente, poia a FURAI, a. cada deoumonto qu.a Juntamos no !anietgrio da
Juati9a, ela·imadiatamente, requer :força policial, dizendo que os•
a.gricu1toree querem a.tacar oa in~oa, onde ieso não f$ verdade, os•
ind.Íoe são nosaos irmãos, qua:remoa JUSTfiÇA, pois como eles tamb~• •
temos direito a um pedaço de chão, e a. úrea do FUNIL deixando· os
ind!os na pa.rte ocupada por eles, cabe todos os fa.zedairos, ou melhor os e.gricultorea, que produzem o suatento do mu.nic(pio oom
o
suor dos seus rostos.
Prometemos ao Dr. !~cio sampaio, iua não usa.ramo:::
nem quoremoe Violência, aguarda.mos sim, que<> Sr. Ministro mandu t
procedeu uma Sindicância om Toca.nt!nia, e atG mesmo come9ando pelca
prqprios dOCWDSntos da FUNAI, a J'.Dllntim começara a aparecer. Quexemoa a verdade, c;.ueremoa os nossos direitos garantidos e mo vivexmos
ameaçados e amedrontados pela FITNAI.
Confiamos em Voasas ExcelênoiE1,a, e estamos prontos,
·1.n.c1usive, pa..ra volta.mos a .Brasília, em audiêncie., para provarmos•
•
.n:ais uma vez, que estamos com a verdade.
Aguardamos pacµ'icam.ente a reaol.uç~o do Minist;r10
da. Justi9a, e enquanto isso, pedimos a DeUB, ciu.e desta. ve1&, não se
repita a tragédia de 1972.
JUSTIÇA.

1

~

