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Excelentíssimo Sr. José Samey .

DD Senador da Repúbüea Federativa do Brasil

Nós os lideranças XA VANTE e todas as tribos e Organizações Indígenas contrárias ao
Decreto Federal No 1.775/96, que legalizou a contestação de nossas áreas por terceiros,
impugnando a demarcação. de mais de 1 SO áreas, só veio complicar ainda mais o nosso
quadro, podendo provocar em vários pontos do país tragédias sangrentas como aconteceu
no Éldorado dos Carajás.
A FUNAl foi entregue a pessoas vaidosas, eivadas de cunho político antidemocrático,
racista, contrariando a Constituíção Brasileira e acordos internacionais da Organização
Internacional do Trabalho, das Organizações dos Estados Americanos, isto é, confronto
direto com Direitos Hum.aneis tão defendidos pelas Nações Unidas.

É de estranhar demais o cínlsmo do Presidente da FUNAI. pois embora tenha passado no

cnvn mudou totalmente da. posição política que pregava. Por exemplo, sustentar a bandeira
da esquerda, incentivar os índios a atacar ou fazer manifestações políticas que dessem
escândalos nos cenários Nacional e Internacional a tudo quanto fosse projeto oficial.

Desta maneira só utilizou o CIMI, a boa vontade das ONGs e sempre manipulando certos
índios para interesses pessoais.
Nôs .í.udiõsprooonta& nesta aud'ifuicia 'wQUl Vossa Excelência, vimos tomar público o nosso
repúdio pela manifestação tão bruta que e o Decreto no J . 77 S/96. tsse: decreto é L..:,Wm.entc
nocivo as garantias previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU.
Solicitamos de Vossa Excelência para que interceda junto ao Presidente Femando Henrique
Cardoso e que diga-lhe que não aceitamos a má administração da FUNAl. A vaidade do
senhor Presidente da FUNAI é nociva para nossa realidade. Por isso, pedimos o
afastamento imediato do Sr. Júlio Marcos Germany Gaiger e sua assessora Rosângela G. de
Carvdau ç i.vJó-" ~4'-UO oeoreti:dn~ nn"i enhilletÇ$, pois os mesmos estão sugando a Nação
Brasil~úi:l. NSo estilo no 6rgio pi:rrn ajudar os índios e suas comumdaoes. Ivw, "'uuLui ..1.i~.
Aproveitam de nossos sofrimentos, de nossas misérias e ainda perseguem f uu~~ü~o3
índios e não-indígenas contrários o decreto, Os maus funcionários que foram demitidos por
lesar recursos, infelizmente:> o atual presidente os trouxe de volta, Assim esse órgão ofícial
está desacreditado, cheio de dívidas graças as maracutaias, de vandalismos, de falsidade
ideológica.

10/23/96

11: 27

TX/RX N'0.4485

P.OOl

INESC BRJ;iSIL!R-DF

534 P02

~celentíssimo Senador, eis a posição de lideres sérios e de outros povos que moram
distantes. esse pedido apenas clama à

JUSTIÇA. Não queremos um Ministério fraco,

politiqueiro e muito manos que o presidente da FUNA1 venha: prejudicar

a nossa

Constítui9io.

Por último,, queremos dizer a Vossa Excelência que vamos formar uma Comissão de Índios
para discutir com o Estado brasileiro sobre a nova direção da FUNAI, De preferência deve
ser por Nativos Brasileiros que conheça a realidade dos Povos Indígenas e acabar de vez o
vício que se enraizou no órgão;
·
Nós queremos que o órgão federal que cuida dos índios seja mais ágil e que o dinheiro _

público a ele destinado chegue efetivamente às comunidades indígenas. Temo~ uma ~érie de
denúncias de uso indevido de verbas destina.das à comunidade indígena e que nós nunca
recebemos. Há muito telllpo as lideranças indígenas e entidades le apeio vêm tentando
elaborar novas propostas para a reestruturação da FUNAI. Queremos que estas proposta..;;
sejam. colocadas na mesa para que índios e pessoas ou entidades comprometidas com a
causa indígena possam fazer uma proposta ampla e democrática de foIT11a a resolver
definitivamente este impasse que se desenrrola à muitos anos.
Sabemos que estas propostas existem e que é preciso vontade- polftica para realizá-las. O
Cardoso já vem demonstrando seu interesse nessa
reestruturação através da reforma admmístratíva. Queremos viabiliza-la e participar do
processo, poís, o mesmo, é de nosso inteiro interesse.

presidente Fernando Henrique

A "4'1:u.o.9!'i'.odoii

Ín.rfü'I.C!la TTln~tn

nrP.C".Áh~ 0~ conflitos estão aumentando e deverão aumentar

pois a fome tem se intensificado nas aldeias. Os projetos estão sem as verbas já
Qomprometi<h~ ~ todos os projeto~ d~ 1"1 relativos aos índios cme tramitam no Congresso

Nacional estão parados. Precisamos que os parlamentares, as autoridades sensíveis aos
nossos direitos e a sociedade brasileira saibam de nossa penúria. Somos brasileiros também.
Precisamos que nossos direitos sejam respeitados,
Diante do que foi exposto. solicitamos de Vossa Excelência para fazer pronunciamento na
tribuna deste conceituado Senado Federal e que peça aos deputados Federais para defender
a nossa posição que é justa uníssona e que Declaramos a verdade para Nação brasüeira.
A não demíssão das pessoas referidas neste documento, sem dúvida, nos abrigará a tomar
posi9õeG mais duras. Por isso, qualquer atitude que acontecer com no~~os guerreiros será
por ~ulpa dos maus :funcionários da FUNAI_ Pedimos a retirada. imediata dos Agentes de
Segurança pessoal do presidente, pois a FUNAI merece pessoas que venham garantir os
O.OiJaao twntQfto~

e Â:nl.~ITIR-Dfar

p..-nj...tnct e),-_

1JNS~ll'-"t"llvím~tôCôml!flitánOS.

0 não

da gente

estranha, inaceitáveis para ordem almejada.
!l~iillitRfflnli!
"
nn~~n modelo intesracionista cue vem sendo proposto pelo atual
Presidente da FUNAf.. que quer transferir sua responsabilidade constitucional para os
:&it<1Jv:')t- J.c.hlc;;;~~cilãil.dô
ô e!tatuto de Ín.:ii.o e os acordos Últ$Tllacionaie, pois isso seria a
integração do índio à condição de favelados" trazendo várias consequências às nossas
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aldeias, tais como o crescimento da pobrez~ invasão das áreas :indígenas por parte de
eatjmpeiros.. posseíros, mendeiros, enfim, se hoje somos um pouco respeitado par

invasores é porque existe um órgão federal para nog defender.
Cientes da compreensão de Vossa excelência, reiteramos o nosso apoío incondicional, e
todas as vezes que encontrarmos falhas da instituição viremos clamar as posições firmes
pela paz, parente o Congresso Naeional, perante o Judiciário e perante a opinião pública
nacional

Agradece,
A CO:tvJJSSÃO JNDÍGENA
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