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Dia 19 de abril de 1983 - A Câma -
ra dos Deputados em sessão especial homenageou o 
lndio, oportunidade em que o Deputado Federal 

MÃRIO JURUNA - Indio xavante - fez o seu prim.iro 
pronunciamento em plenário. 

Em homenagem ao lndio falaram 

também oa seguintes Deputados: 
Ahdias Nascimento 

Ademir Andrade 
Artur Virgílio 
Beth Mendes 
Dante de Oliveira 

Eduardo Matarazzo Suplicy 
Flávio Marcilio 
Gasthoni Riqhi 
Genebaldo Correia 
Haroldo Lima 

Luiz Guedes 
Mareio Lacerda 

Mareio Santilli 
Mario Frota 
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,, SR. MARI() J ll RtlNA (POT - RJ Sem revi11ã11 

dt' orador ) Sr Presidente, é hoJe a nossa semana, 11 

Semana do lndio, foi votada do Presidente Yarga~. que 

11C lemhrou parH poder deixar a semana do lndio no escri· 
to pra n~ (:;muito bonito semana do gente, é muito ha

cana. como aconlecc pra semana do trahalhador, como 
acontece com a semana do metalúrgico. Então. por que 

nào 1cm uma semana do índio? Então. precisa que nós 
v11mos conservar esse semana da gcntr.. Segundo, eu que
ro apresentar excn1plo co m minha candidatura. mesmo, 
porque hoje já podia ter Deputado fndio antes 400 anos e 

podia ter mdio aqui há 1.500 anos pra trás. Podia ter De
putado aqui no Brasil mas nós não somos culpado1. 

Quem é culpado. é responsável do Brasil é esse pesao1 
que nào dá oportun idade: pra indiO. E_ por iSSO que nÓt IÓ 

aprende, só estuda só o primário . Só nós que aprende o 
ABC , que nós aprendemos e chamando q ue casa boa 

Então, é isso que nós não queremos. 
Então. primeiro cu quero falar cm nome do compa

nheiro trabalhador , porque vocês é a mesma coisa como 
fndio, é a mesma coisa como possciro, é a mesma coisa 

como lavrador e é a me.~ma coisa como a tribo. Esse pes
so11I que C$tá lá em i;ima, q ue a gente sofre repre)sào da 
autoridade, esse pc)soal. meu:. companheiros, é todo 

pessoal o fi lho do empresário, o filho do Deputado, o fi
lho do Senado r. Esse reslo que é o pessoa l que está lá cm 
cima é pcsi,oal filho de pobre e, po r isso, cu quero conai

derar mais ainda esse pessoal que leva sacriflcio, pessoal 
que sofre muito mais que a gente que está vivendo muito 
bem aqui na Câmara Federal. ( Palmus. J E mi.1ita gente 
que achav11, quando cu entrei na polftica , muira gente ra
lava contra Juruna, fala va: "Imagina, como que Jurun11 
v11i entr11r no plenário, imagina, o fndio, o que é que vai 

re~olvcr no ple11!1rio, imagina. co1no é que fndio vai re· 
prC$C:lllar índio'?" E eu quero saber. imagina, o que é que 

o branco pode? Talvez fndio pode representar melhor do 
que qualquer Deputado, qualquer Senador e qualquer 

d11 República ( Pulma.,. / Juruna é o pnn1ciro fndio q'6C 
cMá repreacntanJu brasileiro, porque 11 G overno brasi
leiro não dá oporlunidadc prít í11J10, porque ele quer 
continuar tutelar Ioda vida ínctí() E 0 6 11 não 11omo1 lute 
ladoll, 1101110:. rci1po nlláveis, nós sumos gente, nós aomos 

Kr humano. ( PalmaJ. J Esse meu candidato muiltA vergo
nha para braatleiro que tem consciência. Quem nlo tem 

consciência, a gente me trata como objeto. a1ente me 
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trnta como bo neca •~ quando cu pa'lso aqui dentro J c 
plenário e a l@uns companheiros à frcnlC" de mim e di1 

cara cmburrada, é rid ículo Eu não vim aqui fuxicar com 
ninguém. cu vim aqui pra trabalhar. pra defender povo. 
cu vim aqui pra lutar, cu vim aqui pra conseguir barreira 

(Palmas J Fu quero que trente comcç11 a respeitar nome 
de Juruna Eu quero que gente traiu fnd io brasileiro o 
mais po5sívcl dentro do melhor Porque att att hoje o 

companheiro, o Agnaldo T imóteo, agente falava contra 
ele· Como t que cantor tem d1re110 pra ser Deputado? 
Como é que Agn aldo, cantor, tem direito pra ser Depu

tado" Como t que o negro tem dirdto pra ser Deputado 
como o branco tem direito? Nós também tem direiro, 
tem capacidade e nós também tem capacidade para assu
mir ( Paln"" ) Cada um de nós tcrn oonsciência e cada 
um de: nós tem capacidade Niguém lcm menos capaci

dade Todo~ nós tem capacidade e todos nós têm inteli
gência e todos nós tem a vontade para assumir onde que 

que existe poder. Eu acho esse já é fruto est6 nascendo 

aqui dcnlro do Brasil, esse: j6 é sinal que está nascendo 
aqui dc:nlfo do plenário . Único fndio que tá falando ho
je, único Deputado tá falando hoje: não é terceiro, nio t 

quinto deputado. nio é cinquenta Deputado. Se tiver ao 
menos mais c1nqOen1a Juruna, o Juruna já tinha mudado 

• 

o BraMI, vira a mesa ( Pulmas ) Esse dia , a semana papa- • 

da, que o Pre1111dentc da República ta va fa1.endo provoca 
contra Juruna tá provocando para ele rnesmo. Como ele 

tem coragem parél dizer aqui dentro do plenário que ele 
16 furando 11 lei do plená rio"! Ele tcrn que respeitar 111 lei 

do plenário Não é Presidente 4uc i;ri11 a Lei de Se1u

ra11..;a. f.ssc: Presidente foi dc::ttv urna J>C"ºª· ele foi indi
i;ado uma pc~:.oa , ele tem reconhecer isso: o Juruna foi 
clcitu por \. J flOCll ( />uln1as / Agora , como 4ue este Preai
den tc: ll)i snd1 .. aJo por uma pc5liOa e qualquer um Minis-

tro 1ndi~aJo por uma ~oa, como t que tem coragem 
para J11c::r 4uc ho mem 4ue glllnho u por noventit e uma 
pessoa f u não 11dm1t1 e qualquer Presidente da Repúbli-

ca não pode le r coragem para diLcr contra companheiro 
e qualquer 11111 de nó~ O Presidente precisa repcitar o 

cundillato Dc::pulad<• Agof a, tamhém a t-I JNAI é irmã 
do Presidente:, filho do Prcs11Je111e, QM: funcionários 
publH.:011 t tod1)) o:. m1hco:., filh o& J o Presidente ( Pal-
mtH J EMc:: pei,:.oal, c,u: Prc:.identc deve tomar conta do 
func1011án o púbhco onde 4ue gente rct.-ebc reprcsdo, 

onde ~ente: eslá pas)undo fornc:, onde tem 1cnte que está 
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prec1~a11do ajuda tio < iovcrno fcdrral Não é candidato. 

11à•1 He podia pre•h.:upar m11is com prohlema d11 mi~éria 

no Hra~i l , nà11 r nm o iurun11. ( Palmar I 

O SR PR•·SIOENTE (Flávio Mardlio) - A Me~ 
Chmna a atenfõàO das galcria5, que não '«' podem mani

íesrnr (Pausa. I 

()SR. MÁRIO ,JllRtiNA - Olha, minha gente, cu 
quero pedir íavor a vocês também. companheiros Eu te· 
nho mui10 respeil o a povo que fica cm pi' cm li~rdade, 

que n~·a sen1ado em liherdade. Aqui nào é obrigado que 

a genlc <'hama atenfõão do outro. porque temos que res
peitai o~ nu t rn~ . ( Palmas 1 Agora. o prohlema da Fun
dação Nacional do lndio . Nós estamos tutelado~ pela 
FUNAI e ~omos considerados como criança e somos 

mcnore~ da criança e FUNAI é papaizinho e FUNAI t 
padra,tro do índio. Agora. l'omo é que a FUNAI está 
deixando lnd10 morrendo de fome, como é que FUNAI 
está deixando a terra para fa1endeiro, como FUN AI nào 
assume c~tatutu ao lado do índio? Onde está o Estatuto 
do lnd1u Onde est:'i a lei do Esta tuto do lndio e por que 
não pode c riar outro estatuto'! O estatuto repressão é 
contra í11dio, estatuto é chamado por Estatuto da Fun
dação Nm.:1onal Milita r. Tem que mudar tudo isso . ~ mi· 

litar 4ue está 1.:ontra lndiu, é F UNAI que está contra 
lnd10. 11ao é po~~ciro e não é faLc:ndciro (Palmas} e fU
NA I ci.t{1 matando índio, .u.:abando índio. A gcnlc que 

cs1uda ha~1a11tc , c11a projeto mab rápido. a gente quer 
resolver JHOJc:h> cm 4 ano~. pur4u1: 4 anos é rãpido Pro· 
jelo tem que: i.c:r 11pruv11Jo 111Jo di1t; de manhã, de 1arde. 

projeto anda mais pra frente, não precisa ficar na g11veta 

Ninguém podc csl udar com 1nojeto, porque projeto~ íã· 
dl para resolver Só falla capacidade, que li gente assu· 
me, para poder 11p1 ov;er projelo. Por que o Brasil está n11 

miséria'! Pt11 1111c: o Brasil eslá na 111flação'! Por que o Bra· 
sil eslá na tome'' t'uHflle a4u1 nãv tem homem de capac1 
dade. por4uc :1 4111 < iovc:rnu bnisilciro é comprumc:tido 
1 Palmas.) Quem 11ue1 ~e• homem 4uc: pensa com brasilei· 
ro, quem quer ~er homem eleito cmn povo não preçisa 
ler homem 110 Governo Federal. Governo da República 

não pode ser indicado por uma JlCSllºª· Presidente da Re
pública 1cm 11uc Kr 111a1) votado C\>m povo bra1ileiro 
1 Palma~ J Att cu me le111bro muito bem que antes de 64 
Brai.11 lmha 11 11111•1 t1 11r11. era muito sagrado e hoje Brasil 
11ào tem mu i~ 11111110 ouro 11ão f.:116 estragado O Brasil 

11ào 1c:m mai~ 0111 u C)11c111 e:.tá c:s1rag11111.J•> o ~rasil ê CJ 

pr ópr 11 Govc:rn•> t-c:deral. e C:)tc Prc:.11.lell tc: da R .. publ;ca 

que e 111 r, rugando •• ,,. Pr.1~11 uni o ~urn J l 'll .. ~. 

responsãvel pelo Bru~1l ( Muiw ~mi Palmas J 

O SR EDUARDO MA1'ARAZZO Slll'LICY - Per· 
mite V. Ea• um aparte, nobre Depu11tdo Mãrio Juruna 

O SR MÁRIO JlJ RUNA - Muito bem 

O SR. El>UARDO MATAR-'ZZO SUPLICY - O 
Partido dos Trabalhadorn, nobre Deputado Mirio Ju
runa, consid~rando a importãncia do depoimento de V. 
Ex•, como rerresen1antc dos povos indlgenaa do Bra1il e 
do mundo. considerando que temos e11traordinãria1 
lições li aprender com alguém que duranlc muito tempo, 
não foi considerado como 11er humano na sua inleireza, 
vem ceder o tempo de 12 minutos a que teria direito, 

para 4ue possamos aprender mais com V. E11• (Palmas 
prolongadas ) 

O Sr. Dtlio dos Santos - Companheiro Juruna, per· 
gunto se mereço ocupar ago1a a tribun11 para íazer um 

aparte. 

O SR . MÁRIO JUR UNA - Pois nào 

O Sr Dllio dos San1ns - Ein nome do Partido Demo

crãtico Trabalhista e do Governador Leonel Brizola, 
quero congratular-me com o companheiro Máno Juru· 
na. que. neste momcn10, traduz a autenticidade da causa 
indígena. S. Ex• e11à demonstrando, neste momento, sua 
compreensão dos problemas nacionais. Com isso, at~ta 
ao Sr Presidcnle da República que o lndio Mário Juruna 
cunhe"c mais os prohlemas do que o próprio Presidente. 
1 PalmoJ J Companheiro Mário Juruna, 4uando V . Ex• 
afirma, com mu11a precisão , que o lndio eslã tutelado, 
rcprinudo e é ameaçado no dia-a-dia em suas terras, diz 

tamhém. com toda 11 propried11de. que catão tutelado• os 
tn1balh11dores hr1Hileiros, estão t utclado1 01 servidores 

público~. c:slâo tutelados todos a4ueles que, no BraHil, al
mejam a cons1ru1;ào de uma Pátria solidária, humana e 

~usta Enfim. tutelad11 eatá IA Nação, porque há vinte 
anos 111vcmo11 wb 11 quk de um regime que foi imposto 

por uma minoria e não eleito pelo povo. (Palmas} Em 
nome do nosso P11r1ido e do Governador Leonel Brizola, 
congratulo-me com V. E11•. dizendo-lhe que a nossa es
perança é que um dia surja cm nossa Pátria um 1t1I capaz 

de liberta r o povo brasileiro, inclusive os lndios, da 

opressão cm que vive hoje ( Palmas ) 

O S~ l'Kt-SIOEN 1 E (Fltlv10 Marclhu) - A Mesa 

~oh~lla ªº' Sr Deputados a dcv1dt1 compreensão, pois 
todo~ 11 ~ pJrt 1 do~ indicaram seus representantes para fa 

ar ~ nw de J .. •llT' cfcles 
\ti h cn 1gcm cspc:• 11.11 ao 1ucor tia propo~içào e> 



11obrc Deput ado M[1r111 l1111111a, ;i IVl•·'a e,13 •lar1d•> a S 
Ell• um 1cmpo mu111 1 ;_oJrm daq11clc a que teria di rri10 I· 
~·0111 o~ ap;irlcs <lc 1 >c-purados •fr 1>arlid'' ' j!1 i11(l·ri1os 
para que lalcm os ~cu' 1eprc.<icnlan1cs, 11à,, •I' )lOJ tará 
apenas o tcmpci do 1>er11tado Mán•> Juruna, mas o tem 
po da se~sào . 1.:1m1 1s'ú 111 e1ud1nmdo 0:1 dema1• p~ll idos 
Peço, r111~ . an~ meu, ..;•> lc:~a& l>epu1adt>s, especial 
ale11çàll, no i.cnt 11.Jo ele que lalcm a~na• n• ~cu~ rcprc 
sentante~ nesla :ic'~ào. 4uc t uma ho111cnajlr111 ao "Dia 
do fndio" Agrndcço a lodo' :J \0•11nrrec1,•~n 1 Pt1lt1111J J 

O !fr Wi/mur l'al11 l>eputado Mário Juruna. peço a 
V E"' .10 :.c:gundos par.r um aparte. •cm querer desres 
rc:itar a rc:..-omend;cção do nobre Presidente flflvio 
Mard lio De~e10 <1 pc:11a ' parn dar ciênd:i 110 n1l brc: cole· 
ga e ao~ demais Sri, l>cputudos, que está sendo ass111ado , 
agora. no Mmistério do ln1crior. urn 1.:qnvênio entre o 
RNH e a FUNAI , no valor de um hilhào de cru1eiro1, 
p<ira a cons1ruçào de )t' lc mil ca~as de~ti 11adas à comum 
d<ide mdigena . Siitx:mo~ que é' pouco. m;.c• já t alguma 
coisa 

O SR. PRESIDENTE (Flflvio Marcilio) - A Mesa 
solicila às galerias que não se maniíes1em. 

O Sr. Wílmar Pa/is - Concluo, Deputado Mário Ju· 
runa. V. Ex• 1em por mim o respeito que sempre uve 
p<ira 1.:om V. E.x• Apenas para dar ciência di5SO, porque t 
imporlantc, pois também amamos os fnd1 os desde nos· 
sos tempos escolares. Pulsa cm nossos corações este scn-
1imen10 pátrio de amor ao5 irmão~ de V Ex•, que sio 
1ambém nos)os irmãos. 

O SR MARIO JURUNA - Go&tana 1ambém de 
dc111a1 liberdade: a qualquer pessoa ou Deputado. Como 
cu 11c:111p1e dii.M:, lenho grande respeito aos ~ompanhci

ro~ ()ucm quiser poder falar . Quem es&fl falando na 
mesa é Juruna. En1ào. cu gostaria de ouvir todo mundo, 
c;tdil um dar opiniões. Aprendi com vo1.:cs e 11ocê) que
rem ;1pre11der comigo. V E.x• e~tf1 falando &Obre o ProJe 
10 O Mmistro do Interior lem obriaac,;ào ,te aprei.entar 
p11ru mim projeto aonde está criando pH•Jt:IO, 4ue local, 
aonde vai fazer 11 moradia para fnd1u, que lcx11I. Quero 
que ele: c:1<plica para mim, quero que ele apresenta proje
lo do í11d10, is10 é que é importa11te, purque cu, 11qu1 den
tro do plenário, não quero que 1cntc e8''0ndc o p1ojc:to 
E alravês do Deputado Juruna quero 11companhar todo 
o projc:lo. aonde o Governo vai 1tpli..-ar dinheiro, onde o 
Ooverno vai fazer moradia par1t índiu ( PaJnws J Quero 
a11sumir 111mhém comprom1~0 i:orn 11u1oridadc. Eu nio 
quero que gente 5Ó b11tc papo. cu nio quero que 1cntc 
11prcsc:nte projeto sem aprovar nada (Palmos J Como cu 
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Já disse, quero falar problcm11 do Brizola A1ê lodo mun
do não é lodo mundo - 111ê mihco que t ..-ontr11 Bri-
1ola Agora , o Bri1ola ê homem, foi casaado, como 11con· 
Ieee cum o índio, e por isso apó10 8ri1•Jla e por 1))0 cu 
'fUen> dar liberdade: par a Br11ola, porque, como aconlc· 
~e COJTI o po:t~Ír•J. como acon1ecc C•)lll o lndio, o Brizola 
lm ex~ulso do 81 as1I, )em ncte:i,11Jad<0 t- por que o Go 
verno ~o cJ1pulsJ lJUlfu agora" bipulsa lodo o Mini' 
1éno , lira. todo o Mi1ns1éno! ( P11imaJ J bola na rua todo 
mundo! ( ~lmal J - Se o Governo federal. ele: tem c1 
pacrdadc. a~ lado do povo, se o Governo 1-'cdcn1I auu 
me. como h<\mem, lira meia dú1ia de Ministro 'lue atna· 
palha o nos:.o Brasil firava meia dú1ia, o Presidente d1 
República, qu1tl(!utr um de nos apo)1ava ele. Nó1> apoia· 
mo~'' Prc~íden&c: Ja República e nôs levava para crescer 
mai& amda o nome dele: l)c,se Je110, ninguém vai apoiar 
o Presidente Nmguém pode apoiar sujeira fu mesmo 
não pode apoiar :tUJC:tra 1 Palmasl porque cu quero que o 
Presidcnlc muda o nos)o Brasil. Porque o Presidente é 
rcsponsávd da Nação, o Pres1den1c é 1uf10 do povo, o 
Presidente: é o pai do povo, o pai do Brasil. Agora, como 
cs1ã hoje, o Prcs1dcnlc ê o pai do povo"! Não c.xistc pai do 
povo. não Aqui não tem fl"JI do povo. não ( Palmas) e 
por 1~0 11ue gente está passando fome e por isto gente 
4uc vive com 1níla1;ào e por is10 que povo cs1á pai.sando 
necessidade, porque o Presidente não é do povo O Presi
dente foi c:le110 ..:-0m emprellário, Presidente foi compro· 
mii;so com muhrna..-.onal, com fu.cndciro. com emprc· 
~fl rio e grnnde cmprc:)áno 1:. do pobrezinho não tem po
vo, nào Nlio 1em gcnle. não. Se: Pres1dcn1c pai do Brasil, 

Presidenlc: ~gurava tod11 barra que estil acontecendo no 
Brasil E ª'lº' {lente lá morrendo. E por quê? Por4ue nào 
h:m Prc:.H.lc:n1c. nao lc:m autoridudc: E ioda aulondadc é 
comprada . toda autorid.idc c::ttá-sc vendendo. quer o di· 
11hc:11 •> quer ganhar d111hc:11v ( Pulmw J 

l- u <jucro •fUC: vo~-c~, ..-ornpanhc:1ro). ~a1ba111 4ue eu não 
1vu IJlando. não M.lU Prcsidenle da Repúhho.:u , não Cada 
um de: voo.:e~ dc,•c: pc:n:>ar ~rá IM O nau prc::.la'! Scril só o 
Pre1>1dc:111c que: prc:~ta'! Será 4uc: '' P1c:)1Jen1c: uão presta? 
t- 11 IJmbÇru 11ã11 prc~loº' (.ida um de VO\.'ê:., o.:ompunhei

''' deve pen~ar . não é :tO Prc)ldentc: Ucfcito ~li ve:tCI, 
Prc:11i1.k11 lc: é bo111 e J~~1111u1 Jirc:lur, .,uc:m engana o Pre
:>tde111c:, .s:.:iei.:.on .,uc 11ao leva verdade: paru Prc:Mdcntc 
Po r 1Mo 4uc Pr c.,1dc:111c: p<111i.u mal a:tllei.11or.ulo Se trver 
al111c:11Mll bom, ~e 11vc:r dtrc:lor bom 4uc: levuva rccomcn· 
duçà1J do povo, cu ao.:rc:dllo que Prc.idcntc iltendia pedi
do d., povo Pvr rslo . ..-ompanhciros, quero r«omcndar 
v°"i p•H4l•C: nó:t, a gc:11lc: c:111á qucrc:ndu fa1cr elciçio di
reta, clc:1c,;<1•• do povo. c.leiç;lo livre, elci1;ào de liberdade. 
O ( luvc:111v b1111ilciro fic11 1 dcuu1 due1;ào. Porque csu li
bcrdadc: tio povo. e: o.:ad11 um povo vai ul>iumir c;ompro-
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misso dele. onde r11v11 vat votar fntão. o Presidente, de 
nio pode furar 411ah~ucr \'Onsciêm·1a do povo, e por iuo 
cu .1pó111 p11v•• h1;•"k110 1-ntào, como sou homem do 
pov•), ~1111 h 11t11l'tt• 1h: l·;1111ro, '''" h•Jmcm 4ue fut cr111do 
do 111<110, 1111 111.1•ltt 1111 ~c11à1 )1 qu;1111l11 lllC' c11c1 nà•J c:n 
conl rei nem um branco, não cm:l)nlrci nem 11111 1v1ào. 
nem a111omóvcl, 11 r m c~I roda, ondr l!IC' criei era sertão, 
cu só escutava n11110 tio pas~arinho, e h.,je cu encontro 
m1111t1 pre~s;io conl ra i11d1<>. e 111vaso1 e, estrada O chefe 
do transporte quc1 fa1cr c:~trada , 4uer 1u11r reKrv11 do 
lndh>, 4ucr urah;u 1c11 a 11•' fnclin A 11cnte esl á rel'chcndo 
mu1tu flrC:\Sà•J h11ào , a ,icntc: 11uer acahur wm ·~so, e 
nós nào prnlcrno~ prc:ttllcr f•(se que :.tl'Onlecc da reprcs 
são diante 1!11 ~c:nle l·u 411cn1 fJS companheiros e V. E,1•, 
Sr. Presidente:, vamos pcnliíl r direito ()uc:m vai $er Presi
dente da Rep í1 hltc;i'' Scr:'t você~ cad;i urn do vo1:ê, Sr. De· 
pulado'! Você nào vai vender seu con~c1ência? Será você 
não vai se en[lanac.Jo'l Eu acha que gente pode indicar 
sem ~cr compromc11do. /\ gcnre nihi tf'm que ver comes
trangeiro. a gc:nlc hra,ilc1ra QU C' 4ucr assu1mr indcpcn· 
dente. O hra:. tlctro lcm capac11!adc (Palmas) Por que 
brasilc11 0 não a~sumc '1111 nho'l O Governo brasileiro vai 
viver à cu~ta do cs tra n~ctro'l O estrangeiro é o mandador 
pra brasilc:tru, e o Governo é rc:cc:bedor do estrangeiro e: 
nio está lembrando o nosso ix>v,>: não quer lembrar o 
nosso povo Por isso não aceito o macaco velho, não 
aceita o saco velho me:.rna farinha Banana foi plantada 
11no pa~~adu , não vai d:i r ma1~ truta Que adianta que 
nós vamos conserva r. 4 uc a gente plantou a banana, no 
ano atrasado . lrês ano~ passados'! Depois, não vai Jar 
mai~ cucho O que adiant tt, '' que: nó~ vamos querer ma
caco velho'! f:ssc pc:.soa l ri:\c, ~ahc 111ais trabalhar. nio 
sabe m;11s atender pessoas, c~sc: pessoal tem que acr apo 
sentado cuidar da apO!\Clll a duna c:rn casa. O coronel, mi
lit1H, ele tem que voltar para o quartel, onde e11i11e o lu· 
gar dele. Nào é pan1 lomar o d111hciro do civil, não é 

para tomar 11 líbcrd11dc: do civil Quem cstfl lr11zcndo in
Oaçào e li tome é o próprio Uovc:rnu Federal, 011 milita
res, Polk:111 Federal. ( joverno do Es111do, Governo do 
ltcgional, CS!IC pc11~011I 4ue está tr111endo li miléria para o 
povo br11silctro E por i"ll()· durante o meu mandato, nio 
admito que poYO passe nccc""dadc Quero pedir a ajuda 
de v<X.'ês, companheiros de c•d11 Partido· do PDT, 
PMDB, POS Quero 4uc vm"és pcnacm junto• Vamos 
pensar junto, e mudar o regime do Brasil Nós vamos 
mud11r a nosh mentaliJ1tde Viunos buscar 1t noua inspi
rac;ào e vamo~ dSSurntr 1111tls ainda Nó1 nio podemos 
praticar u !IUJC:Ír a que 1tcontcce di11ntc: de nós Nós pode 
mos virar o noMo lirasil e nól> podemos virar a mo.a 
redonda e vamos mudar 1t t.:lllsa e varnos J>Clar vassoura e 
vamos levar sabonete para o terreiro . Eu mesmo r.ão 

11ce1to mars que o Governo assume f11 nilo aceth> rn111s 

O SR PRESIDEN11:. (Flflvio Mardlio> Uc:puaado 
M'rio Juruna. 1 Meu comunic11 4uc V b• jfl usou 35 
minuto~ do 1c111po rcgimr11tal lt é c1m:o uulrl)s uradorc:~ 

inscritos que vao prc:stiu ho111e11al!e111 ao índio, e hã ain 
da a horncn111em que acr' prcst1td11 pela Mesa, referente 
ao projeto da Comisaio do lndio que V Ex• apresentou 
Nntas condi4<ÕCI, a Mesa solicit111 V. Ex• que termine o 
11<'1.1 discur110 para quC' oa outros oradores h1mbém pos
s11m falar 

O SR MAltH) JlJRlJNA Já l1tl<tmt1& b1ts1a11te e 
talve1 Jfl 11pr cndcu m111111 coi!tu l·u pc:r1nt10 •1ut: cumpa 
11he1ros podem 111111bém pcd11 urrt .iparrc, cu Je1~ 0 ltvre 
( l'ulmt1s ) 

O Sr li<'nu11 Pn~s - V Fx• me çoncc(IC um aparte'' 

O SR l'Rl-SIDf:.NTE (t·lãvio Marcího) - i'ec;o aos 
nobres Dcpu1ado' que nào insistam. porque: o 1empo do 
orador Jfl termmou, e o Pres1dc11h: Já por um11 tolcrãnc1a 
c:xe«:Mtva, der11ou 4uc: o nobre Deputado Jurana falas.">C 
alem J o tempo dc:vtdo A c1, n1111uarc:m os aparte~ 1cr1111-
na o tempo rcl!ulamc:ntar e nào lalam O!> outro) ur:id1J 
rei. t-'c:ço a 1.ornprcen•io dos nobres Deputado!> e !toltt.:tto 
ao nobre Deput1tdo Márro Jurun11 que encerre o M:u dis
curl>o. par1t que po!t)llOlOS ouvrr os outro!> oradorc:i. {::o 
apo:lo que ÍllL 11 Mesa a todos O) presentes 

O Sr (if'f1CHI p,.,,.l 

Prc:Mdente 
A tendo ao pedido de: V t-.• •, Sr 

U SH Jiltl:Sll>t-N J 1.: (t· lâv1u Marctltú> - Mut1u 
vbrtl(ado. nobre: Ocputitdo < ier•v11 f>crc::. 

O SH MAMIO JUIH JNA Or1t, c::.:.c: proJc:IO nào 
vou lc:r Quero 11prc11c111a1 pra V t:•• pr11 mudar esse Re
gunc:nto 1.h1 t-'UNAI pr11 podei ler C:on:.elho Indígena 
trabalhar n1t t·llNAI , cnc11 a J undaçào do fndio Não é 

• 
l·uudaçào Na..:1on1tl do f11J10. l· u11d.açào do fndio . Quem 
va1 adn11nt1tr1tr a t-lJ NA 1 é 111d10 , nào e pt:,\:ooa apo!tCn
taJo nào é pa11C111 rc:.~r va•Jo ( l'ulmtU. ) Sr Presidente, 
cu já vou Jc1111u Mc::.a Quer v cnco111cnd1tr 11 ..:ompanhc:1 
ros e: V ta• que cu tc:uho e11..:am111hado ph>Jeto Comi~
sào do lndto Quero que vo1.~ ajuda Nio va1 ajudai in
tc:rc:.sc: d1. rn1m, nio Varno:. a1ud1tr a comunidade mdí&c-
1111 e vamos criar o projeto que vá atender 1.omunidadc 
bnu11leira l:ntio ele não t.:ham11 bras1lc1ro, ele nio cham&& 
ser humano, ele não ch11111a mc::.mo natureza A 1cntc 
nào pode ser melhor lfUC outro• l: nóa vamos ver todo 
mundo •iu11I, como lfUando cu 11vc: na Holanda, é pith• 
pc:1fucno, todo holandé• vive i1u1d. Aqui Brasil é muito 
arandc e muita gente lá pr"1Sl&ndo da terra. Aqui, cu 
Quero pedir V E11•, P'cs1dente, vamos pensar juntos, va-

a -• 

l 
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mos rclurm111 11 no~~.i H1 :1~11 , v1u·1 Vamo~ '"' 11111 . tçrra r 
par11 possciro. é tcrrn para ra1endciro, é ICll :1 Pª' :1 índio, 
vamo~ dividir 11nOSSJ1e1ra Muilo obri11ail•• • 0<1"~ vN·~" · 
r11mp1tnhciros ( Palmuf prnfonguda.r') 

AN1-·x os AO l)fSCtlHSO º" DFfllTA/)() 

!tlÃRIO Jl/RIJN.4 

S1 Presidente, Srs. l>cput11dns. l" inh11 V01 rerre.'ICnta 
11 de milh11rcs de irmãos lndios que. ne5tll horn r nestt 
du1, se levanta conl r11 quatro\:Cntos anm~ de e•h:rminio 

f\ minha voz vem das selvas des<:onhecidas, dos 
longhu~uos sertões e fala como se fos.~ uma bu1in:.1 avi
sando que ainda ex1Mem indios sofrendo perseguições e 
11cndo vitimas das mais cruéis atrocidad~ cometida~ pel<J 
invasor desalmado de no~sas terras 

A minha vo1 representa o choro e o grito de dor de 
mães. lndias 4ue viram seus filhoio ser a~sassinados pela 
mão criminosa do invasor. Siio clamores de esposas que 
viram seu~ maridos morrer íulminado~ pela bala do 
caçador de h1dios. 

/\ minha vot representa os mesmos índios que recebe
ram o colon11ador dt braços abertos e com festa; os mes 
1111)~ ind1\.l ' 4uc c11l>inuram ao colon1z.ador os caminho~ 
dc,1c 1crr116r10 chamado Brasil. Rcrre:ienta o mesmo 
põvv 4uc cntrq~ou ao~ co lonizadore' a~ nossi.s nque111s 
Rc:prc:-.cnta t.1111 hém aquele!- que. mesmo oítrccendo 3JU 
d;i "º~ 1.olo1111adotes. fora m traídoi; e cruelmente, 
tra1c,:oc:1ramcnte mortos. 

Sr Pre~1dcnte , a mmha vo7~ neste Congresso. tem um 
Mgmllrado mu110 1111portante para o meu povo. Depoia 
Jc: nia1, cJc \jUalh>ccnto~ :1nos de: coloni1.açào. é a primei· 
ra vct yuc um nativo, um índio, como somos conheci 
Jo1>, 1.hi:g.1 .. unJc chegue•. cm condições de falar o que: 
""º"1.;1..cl• e vem ..icunlccenliO com o meu povo. 
A~ 1111111 .. 1..i~ ~obre os indios e as denúncias sobre: vs cri 

111c1> ._.1n1c111liJb c1J1llíll '' 110Sl>O povo, só chegavam av ~ 
11hcc1111e1110 Jcsta Cal>a através de porta·vv1.c~ não 
índ1111> e 411c IM>laJamente tentavam denunc1iir o que 
ocorria 11;1b 110~~-·~ ltldc1as e com o nus~o povo 
A~u1 u cu Cl>IUU 114u1. l:.stou a4u1 para lalar a ludo~ 

l'ai a Jc1111111.1.1r 111> .11rnc1d11dcs 4ue ocorr.-.11 a1n<la c\lm o~ 
111c:Ul> 11111aol> l:1>larc1 iempre 11qu1 p11r;1 denunc1a1 u 4uc 
c1>I á ,1co111ccc111i11 com o~ povos indigc11i1~ habitá11h:• no 

ÜI a~ll C: llU 1111111J11 
Sr t'rcMJc:111i: . 11uc:ro aprovcu.sr c:sle d1;. o Uus du 

l11J1u, p11r11dc1111nciar11 siluac;ào do meu povo no Brasil. 
()ucro denum aa1 que o indio continua :M:ndo pcrScgu1-

J11 pdo 1.ulon11allor e cac;ado a bal11 como acontccc:u dei· 
de .i d1c:gad11 do primeiro não-índio a esta terra 

Quero l.lcnu11c1ar que o indio continua sendo expulso 
llc :.cu 1crritó1111, lnmo vem há quarro.;cntos anos 

Qui:ro 1kn1111l'llH q11c o~ territórios 1ndlgcna) conu 
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11u11m invadido~ por la1c11de•h1~ .. 1101 c:111p1esas agrope-
1:11árias e muitas delas de cupllal 111ultinac1onal 

Q uero denunuur a(fUI e ago1 u 4ue ot lndios no B1asil 
continuam mo11 c111Ju de )tt1ampo. de gripe, de ftb1c e de 
tome e de outrab doc:nc,;a& cv11ávr1s e trans11111 1d11s pelo 
1180-ind10 

l>c11unc10 tillll~m 4uc u Orga•> Jc a&~l&tcn1:1u ao• 
lnd1os t·undac;ào Nac1u11al du l11d1•J 1 t 1 ~AI , conti 
nua anoperante, nào cumpr ando a )UU hru1hdadc, gastan· 
do vultosas som11s com &alánu& pa110:, a 2 .300 foncio
nltrios que nada fiuem cm fovo r Jo 111Jio 

Ucnunc10, Sr Pre&ulcntc e: pc:.,:11 pr11v11lénc1a~ o dca<:a· 
lahro 11dm1111is1n111v11 11uc: é " l·UNA I, cuja adminia
lrnção c'llá c:ntrcguc: 11 um grupo, uu melhor, a um dcata· 
l'amr111 11 1111h1ar, composiu de: 71 l'•J flJl!é1~ d<t Reserva e 
111a1s Je um11 de1c:na de m1h1 a1r~ di: patc1lleb 111lc:riorca, 
1111c, c:ncastcl<tdos no& <.'ar~o~ de dirc:c;lw do ó1gào, come-
1t::n1 tud(} 11po ~te dc~at1110 e pc:rse1wem ~1 stc!n1a11camc:nte 

os índw~ 
Denuncio, amda, u u11h1111;án dcsv11c~ 1:1 <l o~ recurso• 

alocadrn1 parw a FUN AI , que, á pretc~IO de garantir a vi· 
róriJ dt' PDS. o partido do Governo, n<t~ elciçõe~ de no
' cmbro de 1982, g11stou a ,uma de 80 milhões de cruici 
ros na transferência prov1~ón.t do& indro Patu6, na 
Bahia. de seu tcr1116no parõJ um<t faLenda •Jc e•pcnmen· 
taçao agncola do Governo do l:.:.tado da Bah1a 

Denuncio a piart1c1p11çào da t· IJNAI no ~ándalo 
<..APEMJ , quando cc:deu toda a área Parakanà, que sc:ri 
inundada pelu iguas do lago que scrà formado com a 
barragem de Tucuruí, pllrll a própna CA PEM! , para Cll· 

1 traçio de madeira, cedendo incluS1vc a própna serraria 
adquirida com recursos du comunidaoo mdígenas. 

Denuncio 11 mvauio, por g11rimpciros, da área mdip
na lanomllmi, interditada por decreto prcsidcnc1al, ICCll 
'fUe <t FUNAI tenha h>m11do nenhuma medida para lrn· 
pedir a invuào e afa11tamento doa invasores 

Denuncio a mvasào do tcrntório dos lndio) K a1apó, 
por 4 frenta de g11rimpo1 pertencentes 11 empresa• chc
fiadll11 ~r militarea da 11tiv11, 'fUC utMtm auas p11tenta 
p11r11 intimidar 01 que se wlocaim contn111 delituo1111 inva· 

do 
Acuso o Governo bn1aileiro de entregar maia de 1 /l 

d» r"4:rva incH1cn11 Waimiri-Atroari à cmprc:a» de mino
rac.;io P11111napancm1t. que, alravb de açio corrupliva, 
consc:isuiu » c11tinçio dit rcsc:rvli W111miri-Atroan e• pot
~. de forma ilqal, de 526.800 hcct11rca de terru, e 16 IC 
in•talou ·· llC cnçuntr11 caplorando a grande jazida de ~ 
IMnho eaaatente dentro do território W1timin·Atroari. 

Acuso emprcau multin11cionaia de invadirem 01 terri
tón os dos lnd101 Sater~Maué e Munduruku, destruindo 
p1u1e de !!CU eco1111tcma, fucndo prospec.çào petrolífera. 

Acuw o •ii.1em11 c:conõm1co v11en1c nc.tc P11li , que 
promove :.1stem1tllcumcnte 11 mvaaiu do• tern1óno1 mdJ· 



---

1c:1uu e, 11travá de sua iníluência, destrói todo o sistema 
eco nó n11co-social das comunidades indi~enos que man 
l~m cCJntató c'>m as frentes de expan11ào brasileira 

Acuso a h111daçào Nacional do lndio - l lJNA 1, de 
tutora 111fic:I, que: vc:m s1s1r maticamentr 11 a1111J11 os seu~ 

tutelados 11travh de: mcd1d11~ anti-índio e cnnlr a ti) pnn 
cipa1s interesses das ,·omunidades indlgena~ 

Acuso a FlJ NAI de nio cumprir a 1 ei n• 6 001 / 73. Fs 
tetuto do lnd10, não demarcando as terras indlgcnas até 
o ano de 1978, como era previsto naquele documento. 

Denuncio a morte de 21 indio~ Waimiri·Atro 11ri vll i· 
mas de sarampu transmit ido!i por transeuntes da estrada 
Manaus- 8011 Vista, sem que a F ll NAI lon111ssc nc:nhu· 
ma providência para socorrê-los 

Denuncio 11 falta de as., istêncía n11 flrea de saúde e edu 
caçio por parte da FUNAI , que, apesa r de sua grande 
estrutura administrativa. não atende às comunidades 
indfgcnas dentro das necessidades de~tas 

Quero ainda protestar rontra as palavras do General 
figueiredo, quando, refer indo-se: à minha eleição pelo 
Eatado do Rio de Janei ro, c riticou o povo carioca de não 
saber escolher os seus represcntante11 nesta Casa Protes 
to, pois não vejo nele, no Presidente Figueiredo , autori· 
dade para criticar os 31.000 eleitores que me elegeram 
Deputado federal, principalmente êle, que foi escolhido 
por um único voto solitário o do seu colegli Gcncr11l Gci· 
ICI. 

O GencraJ Presidente deveria uti lizar o seu precioso 
tempo e seu espaço político para tomar medidas cm fa
vor do tio sofrido povo brasileiro , que csti desemprega
do e passando fome, devido à sua pol111ca ccunómiC<A de
autrou e incompetente. 

Reverencio os lndios aaaasainados, Angelo Krctan, 
Angelo Pereira Pankarlirê, Quirino Kaingang, Mateu1 
Guajajara, Moreira Guajajara, Simaõ Bororo e Juào Ca
milo Waau, que foram mortos quando estavam defen
dendo u auu própria terru. Ot ass.ssinoa dntcs indio' 
continum impuna, sem que sejam molestados. 

&ta t • aituaçio dos lndios no Brual. Uma polltic. 
Gcnoada encontra-se em pritÍCll dcadc u dia em que o 
primeiro wlonizador pôt o ~ ncau terra. Somente uma 
reforma cotai na poUtica indiacnista cokx:.dli cm pt6t~ 
pelo Governo br.silciro, podcr6 reverter"'ª 111uaçio de 
..... aça. 

PÇ> o apoio de todOI os Deputad0t data Cu. e doa 
Senador.- pera que, juntoe, po ... mo1 tentar moditiçar 
todo ate ailtcma que 1e encontra montando pt1ra o ex
tcrmfnio du populaçõca indfaenu. 

De imediato, proponho u 1e1uintc. 
1) Que ac dcm1rqucm u terras dos lnd101 para põ1 

fim IOI connitOS de tcrru eJuatentce entre fndiot e inva· 
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aora, fazendo com que u comumdadc1 indf1ena1 te
nham a tranquilidade ncceas6ria para a 1ua 1obrevivên
cia. 

2) Q~ K faça uma reformuh11.;ào completa na catru· 
cura administrativa da fundaçio Na,'ional do lnd10 -
FUNAI, e na pollt1ca indi1cni1t1 coloclida cm pritrica 
pdo Governo brasilC'iro_ 

3) Que retornem para OI quartéi1, ou para Ol ICUI pi· 
jamu, o mais ripido possfvcl, 0 1 militarei reformados 
que se encontram rcfugi1do1 na admimatraçio da FU
NAI ; 

•) Que a adminiat r11çio da flJNAI acja entregue 
para lndiot e indigenislas realmente voltados p11r11 a cau· 
aa do fndiu; 

5) Que ac crie na fUNA 1- cm substi1u1çào liO Con
selho lndiaenista atual, que ê inopcran1e, um novo Con
aclho. composto por lfdcrei indfgcnas acolhido• pclaa 
comunidades andficnu; 

6) Que os projetos faraônicos de dcsenvolv1mento 
comunit6río, feitos atualmente pcl11 FU NAI atravéa de 
seus técnicos e burocrat11s, sejam cntre1ucs a pcssoaa que 
realmente conhcçiAm 11 real idade indl&cn11 e ~om li parti· 
cipaçào das comunidades intcressadah 

7) Que 11 pessoa do lndio seja rci1pcitada e considera· 
da como raiz da 50Ciedade e do povo bruilearo; 

8) Que seja a.provado, com maior uraência posalvel, 
por cata Casa. o Projeto de Rcsoh1çio n• 16/ 83, que cria 

a "Comiss.io do lndio", mecanismo indi1pcnsjveis para 
equacionar os problema. diu comunidada indlaenaa 
d11inte da a.tu.I realidade 

Sr Pres idente, Sra Ocput11doi, multo obn1ado pelo 
a.poio 
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f·.1. mv S1 M1t t1\ tru Mário /\n<lrea1a. a ( ll t1açà11 d •l 

i 111ho no Rrall tl e: a as~1st(nc1a que vem ~endo dispcn(ada 
a l"llSC5 si lvlcolab, po r pa ne do órgào tu to r. a 1 11ndaçào 
Nanonal do lnd io - f llNAI, tem sido objeto de anãli\t' 
c critica, 1 anto por pa rlc dos própr ios r ndio~ como po r 
rc~soas que, de: uma fo rma ou de outra. têm in ter~(" 
11or essa questão 

Quando nus rel ..: 1 11110~ a essa problemât ic<t . nà11 qucre 
11111~ tl1mc11~ 1c )I Hlf ..: nem desassodar a ques tão do lnd1e1 
como sendo 11111 p1 obkma que envovle ~omentt~ aquela~ 

pcll~Oas , que, por fo r.,;a das circunstâncias, poden :im se r 
governo-tut o r e Jnd10-tutelado, a exemplo do ..:once110 
pu 1 e lilho , tão amplamente divulgado e interessante para 
o ex tin to Serviço de proteção aos lndios . (; lamentável 
que es~a idé1c1 ainda perdure na cabeça e por consequên
cia nos atos de muito " papai-grande" hoje no Governo. 

A verdade ê que os tempos mudaram, e isto nàü é d ifc· 
rente pa ra nós lnd10!>. Nestas últimas décadas. sofremos 
todos os upos de revezei. e con ílitos tanto com fu1t:n de1-
ros e empresa) agropecuárias inescrupulosas ou p.:ssoas 
4ue, ernbora bem 1nte11cionadas . cm atend imento a uma 
pollttca de integração do Governo, deixa ram os cent ro) 
:.i rbanos e seguiram . em busca de d ias melhores , par11 o~ 
mais d is tantes lugares onde a presença do lnd io era cons
t11nte De:>ta eApericncia amarga, sobrou para nós -
IHjue le:. que sobreviveram - uma consciência rea l e forte 
de o "pap111 ·g rande" que dirige nosso caminho é o mes
m o que promove o nosso euermfnio. 

A f· UNAI, desde sua criação, em substituição ito Ser 
vu.;o de l'ro te1WàO ao indw (SPI ). tem levado a polftica in 
d1gcnistu oficia l a uma total descredibilidadc, tanto 11 

nlvcl nuc1onal como internacional. Os erros que âC soma
r11m durante esses dczcsscis anos de existência da FU 
NAI fo ram tantos e de tão alia gravidade, que hoje ne
nhum r ndio. por mais distante que ele e~tc;a de sua cons 
ciê11ciu e de :.eu~ direitos, não demonstra nenhuma '-tedi· 
hiltdade •10 ó rgão de assistência 

Ncs:. .1 "' ' nd1\;ào, assist imos, lodos o~ d tal! , :u d1~re
panc1as. u 'hstanciamentu entre o órgão tu tor e 11 reitlida
de indl~ena , e o desiateréssc em cstahcfecer uma polft1ct1 
indigcni1t11 o lic1itl que corresponda 1101 anseios das co· 
munidadn e q ue nos assegure aquilo que atá legalmente 
111sti1uldo pela Lei 6 .001 - Esta1u10 do índio 

<..omo 1od11> e como Deputado Federal, Sr. Mi11111ro , 
llllll) d11 que nunca estou convencido dM ncc~sldMde de 
11c fa1c-1 urtientemc:ntc uma mudança, subs111ncial e 
1:011sc1e11t e. da estru tura e na fi losofia do órglo chamado 
Fundação Nacional do fnd io - FUNAI 
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O prc >pli~1 t o e: o c:omprom1s:10 do Ooverno cm garanri r 
ns dH Cl lc l \ e 11 sobrevtvt nc1a dos p<lvo~ indfgcna~. t stào 
c:~p • c ~'"e 1 laros na própria Conttt 1.c1i;ão do nosso País 
Mas. cm 1.u 11 tr apa rt idd, 11 FUNAI tem u:1ado doi mata 
va ri ad o ~ ~ u b t crfú , 1os para cidmir -se de SUM 
•e!Jpo11sa l11hdadc: dc~rc:~pe 1t ando até mesma a própria 
1 un~ t 11 u1çào 

N o 1k~eJ 1> de sc11Mb1li1ar V f. Jt • e co laborar para que o 
Govr rno recupere a credtbílidade perantc: os índios'1 t 
ljltC 11 p1 c,c1110 111 in11cw~amente , considerando o conct ito 
rl1· h1ci;11qu1a d;i t'IJN AI , .1 ~iwaçào real de cad 11 
rc:p r..:scnlan tc; cm ~ua a1ua t;ãl1, an:)hsando este~ mesmos 
1 CílfC\ell lllltlt'l> de Ull l ponto de: VÍSIU puramcn~e indigena. 

O c1111c:c:110 o u opinião expresso aqui, refer.cnt.c a cada 
1cp11:w11tan tc da l·U NA I, é fruto de uma ampla pesquisa 
~·oletada 1unlo a vária~ c:omuni~aJes tndfgenas ou, 
i ~Olít da11u.rn1e, de cada lndio qu e: chega a té Brasília 
Anãli~ ( é' comc111â rios sobre os J 1ngcntes da FUN AI · 
1 ( u rn 11el Pau l1> Mo re1ra 1 ea l Presidente: da 

l· U NA I 
o/ llJ 111a1or1J dJ~ V(tc~ . recusa-i.e u receber os 

( hdr:. de , •>r nu rudadc rnd ígcn:is que vêm c1 Brasíha à 
J' h )CUI a de ~ rJ l111~ii1J de: prohlc:mas mais graves.: 

bl 11u:rndú rJ~ rc1.ebc. 1cn1 ..:onfessado que não tem a 
~apaud,,dc e riem meio~ para dc1 r so lução à questilo do 
índio , 

1 J nao tem i.enl11b1hdadc e nem ..:onhecimento pela 
4 uc~tao du 1ndio ( ontrnu.smcnte ameaça de mandar 
prendei c:hch:~ t.le ..:omu111dadcll , 'fUC insistem na solução 
do' ~cu~ p1o hlc111ai, 

11) um1~:.1> no c 11111pnmc11to da lei contra corrupc;ào 
de fu 11cwnán os da I· IJ NA 1 

l (.d Ivan Pi1110 fan creJ o C hefe de Uabinelc d• 
Prcs1uénc111 

o ) os 111d 11l~ nâ11 o co11hccem. apesar de: hé tanto 
tempo no 1,.a rgti 

J. Cel Ar1111111do K fa buad11 - ASàesorcs da 
Pre:.1dênc1a (.'el Holl va r t· Vieira - Au. da 
l'rcs1dênc1a, t 'c: I A nael te1110) Oum;alves - Ass. d1 
l'rc:s1dcnc1a, S1 M arcelu S<>brc1ra 

t. om t"•Cc\;<IO do Cel. Anael Lcmo, , todos os outro• 
4~~c~~ore) , ui. 1ndtoi. não o conhc:ccm No caso do Cel 
Anael, 11 ata -~ de pcsM>a que já fo i espanc11da e cxpulla 
por dua:. vc1Q t ~re"' Xavantc e •rca Kaing11nguc) e oa 
índ io~ tem verd.1de1ro desprezo por aua pcuo1. E. 
cünhcc1do e famoso por sua espcciahdade em depor 
chefi ai. da 1.omurttd.adcs que v1si111 , conuariando OI 
v1t l<11 t:~ e trc1 d1ÇÓCl> 1nba1l> 

4 ( 'aptlào de Fr1tg11t<i Humberto d11 (.011111 Couto -
C. llcle da AsKsso11a de lnfonnaçõcs - ASI. A11cssoria 
totalmente inoperante Não se antccipil aoa connito1 
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entre fndios e brancos Conhecido pelos lndios, c~>mo 
casa de " fuJlico" 

5 J11rbas Nol:.k"o Salemini - Chefe d1 Aasnsori1 
do Planejarnenru - ASPI A N 

Assessoria onde et tào consregados 13 econon111tu 
411c nunca v1s11ara111 aldc11t\ mdlgcnas. Onde se cfabore 
prtJJelos de tlcsenvolv1mcnto comunil6rio. Km consultar 
prcviamenle as com11mJ111lcs mdfgcnas intereuadu. 
P11r11 nós, lnd ios , essil Assessoria deveria 1cr 
responsabili111da pelo~ grandes investimentos aplicadoa 
cm const ruções e comrra de máquinas, que se tcun1m 
lotalrnente ohsolellts e não têm serventia para os lndiot. 

6 Ccl Ivan í'anoni tfe1111c11 - Chefe da Asscssori1 
de t·studos c l'c5411 1sas - AGFSJ> 

Est11 Assessoria, chefiada pelo Coronel Zanoni, t 
con51dcrada por nós. índios, como sendo mentora desta 
polflica anti-lndio que hoje tomou con1.a da FUNAI . 
Essu Assessoria é a responsável pela inicia11va da criaçlo 
do monstro chamado "emancipação" . 

- Destruído esse monstro em conseqOéncia d1 
mobilização da opinião pública. o Sr. Coronel Zanoni 
voltou ao ataque criando t11m bém o monstruoso 
"cntértu de tndtantdade" , que nada mais é do que uma 
tentaltva de emancipar nós, índios Novamente atravb 
de denúncias e pressões públiClb, esse " critério" ÍOÍ 

engavetado No entanto, hoje, ele. Zanoni, volta à carga 
com a promoção de um curso )Obre "o que é lndio 
aculturado" 

Este Coronel. há cerca de 3 anos atrás, um grupo de 
índios Xavantes expulsaram-no publicamente da sede d8 
FUNAI. Tomando do sc:u hrac,;u fizeram-no descer do 7• 
andar até o pátio da FUNAI, diante Je vários rcpórterct 
e jornalistas No entanto até hoje nenhuma providênci1 
foi tom;ufa para 4ue nós. lnd1os, scjamo1 dt)pensadoa de 
t~u íncômt.>da presença 

7 Afonso Morat ll ProcuradtJr JurÍl..lico da 
FUNAI . 

bta J'r11cu rac..lorta nós, i11Jios, não sabemos p11ra que 
existe. ·1 odas as ~uestóc~ a füvor do índio, na Justiça, 
nós pcrJemo~ Ob ai.s:iss1nos dos índios :iemprc ficam 
livres N 1111cu llàu -.ondenado~ 

li ' cl 1 ui1 < arlu~ Correta - Utrc:tur do O. G 
Ad1111 111str JÇiio 

Con1tn11ame111c: .;,se corouct cu111p11rc:u: a ,. lJN AI cm 
absoluto C:lltado c.Jc: c111bna11ue1 < 'onfcssa publicamente 
que nào gosta Je 1nd1t) 

9. José Ub1ra1:.1 a Pereira < aubalho - Diretor do O 
G. Pistrimomo lndf1c111t 

Pc~soa litiad11 a políth.J de 1cduçjo de •te.as mdlgcna~ 
e conhecido pur nth, íodio~ . como sendo dii.clpulo do e.\ 
Diretor. Cvtoncl J>Jflª"'" 4uc: .-.1u da 1-I JNAI, acu~aJ1> 
de corrupção 

10 (.oronel < 1uaranys t>epar1a111C'nto < 1cral t.h 
Opcn1c,;õcs -- I> <i O 

Recentemente: 11ssum1u o 1) <i O Nós, fnil1us, nào •-> 

con hC'cc:mus 

A'J UA (,.'ÁO l>A l· IJNA I 
Soltr~ d"9ar~açjo du tttras 111411~•&1 

A t· lJ NA 1, por for.;a de let (1 ei n• 6.001 art 6~ }, 
dcvena ler demarcado hJdab a~ áreas 10digenas no Brasil 
Não demarcou 11 C"m 10'~1 do território ocupado pelob 
índ111s 

A verba alocada anualrncmtc para Jemarciii;ào da~ 
árca i. 111dí11,c:na i. , po1 11ãv ser aplicada no e,11erclc10, é 
:ic111p1 e trao~ lorrnadt• c111 " rc:1:ursvs próprio~" e é gast11 
dc:~rcs ai. ~ upérlluu O ~aldv da verh11 " Dcrnan.:at;à<> de 
Terras l11dlt1c:nas Rccuri.ob Próprios" , do ano Jc 1 '}81 , 
foi l!ilSh> de forma irregular pelo então Prcsidc11 tr da 
FlJ NA I, ( cl Nohre da Veiga , que adquinu um prédio 
no Setor de Indústria de Brasília, para bervir de sede 
adm10islra11va da FI JNAI 

Segund\l a própria FUNA 1, arnda existem 256 áreas 
ind ígcnu~ J i.c:ri:m dc111arc11dab. t:Olll aproximadameute 
40 milh!k' de hectares 

No ano pal>ltado . a f-UNA J selecionou, para 
dc:man:ur. 82 área~ conl>idc:radas pnontárias Nes1c ano, 
e segundo dcclaraçóc~ do próprio Presidente da f UNAI, 
Ccl Paulo 1 cal, ela não dispõe de verbas suficientes (>ara 
cumprir o previsto 

Afirma o Cel Leal ~ue d1i.põc apenas de 35 milhões 
p:ira demarcar as área~ 11Jab como priontânas, quando 
nccc,i.11ava de 1,5 bllhões de: cruzeiros 

Ou :i.c:Ja , pc:l<t prcv1sau do ( el. Le1tl, ei.tc 11110 nenhuma 
àrc:J 111d1j!.:11a ~erà dc111a1 cada 

l'a1alcl:1111cnte, o b1i.1c111a Jc dc:marcit'ôào \lab tcrr1t11 
111di~c:11a b é ilherado atravé:lt da 1evoga .. ào do Decreto n• 
76.994 e Jil 11plicat;ào elo Decreto 11• 88. 1111, de 23 de 
fevc:n:iro Je 1983, que: dâ 11ovt1 11ormal11at;àu do procaao 
" .. d1111ni)lfa1tvo" de demarcação de terra11 indígenas. 

Este; novo L>ccreto 11' 118 l Ili - lira da l'UNAI o 
poder que lhe fu1 com:cd1do atravéi da Lei n• 6.001 de 
l'l 12 73 , e: ena umu U..rrcira burocrática, :.través de 
~1111:.Mks tnter1111nistc:na1b 4ue Julgarao a~ propostas 
eh1b11ruJa~ po1 técnacoli 1.h1 1-1 JNA1 

Lo111 u falta. de recur)O~ alqac..111 pelo Pru1dcn1e da 
t-UNAI. l'OOI li Decreto 11• 88 118, de: 23-2-83, e 1uu 

barreira ~ burocrática~ e, 1unda, o dacaso da flJNAI, 
dific:ilmc:nlc ne)tc an1> ser6 demarcada algum11 àrea 
indígena 

Os conthtti:i na) are11s 111dlgcn1111 continuam devido i 
laltü de defí111.;3o dv& ltmun de dc:m11rc11c,;ào. Murtca de 
mdios i:s1ào 111,;0rre11do, como n11 recente casu do1 fndioa 
Wassu, onde, por falta d~ itc,;ào da t-UNAI , fazendeiros 

,, 

j 
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te1111111;11am JHH c~pi11gt1 1 dn1r o rnd 1•1 Jnã•) Manncl d'l~ 
S;111tns, 4ue Vllio ;J 11H11 rei n11 dw 7 p p;1ssado . 

Sobre a Astílsl.tnci• dt S•i,idt 
O M~lc 1111J tlc ~;iuJc du 1 t /NA I /l)t 1111 plantado tcnd11 

como ba~t a~ l·q111pc& Vola 111 cs de Saúde e os 
p<1ra111é<l1co~ ( a1 c111le111 cs de cnf ermagcm) no~ Po$to< 
lndí~t'nas 

l-s1ahckccu-sc u111:1 d1~ 1 nho1~·ão de medicamento~ 
através di: .. farm ácrns·padrào", 411c seriam distribulda~ 
aos Pu~•o~ 1 ncliwerw s ~·nm uma liiitujlcm padrão de 
remédios 

1-stc ~•" t ema ;. lalh11 e ni\u pre~ t a a assistência 
necc111>á raa ih c:omu11idadcs 1odígcnas. 

ln1<:iulmcnte, pela forma dt visi1as que as equipes 
v<'la ntcs de iwlide fa zem à~ 1tldeia~ indígenas -
11 prcssudas e sem u cquípame1110 rar:i c ' ame e às vezes 
·.tté ~cm med1c:irnenlo~ 

Medu.:inu prcvenuva é fe11a de form a precária, nào 
consegu1nc.lo v<'l cinar nern mesmo 10% da população 
indígcn;i 

A vcrhJ 11loc:1úa rwr.1 aq 11 1 ~ 11.·rlo dt; medicamentos é e 
sempre fo i aqui:m dai. neccs~ 1 dadcs. Este ano, por 
ex..:m plo, a 1 UNA I lirmou convenio com a CEME, no 
v;il•H de Cri 59 m1lhôcs !k cruzeiros. para fornC(;imento 
de medíc;imcnt()S pura atc:nd!:r a t<>dos os .Postos 
Indígenas e cCJmun1dades no ano de 1983. Enquanto isto 
a t- IJNA J g1.1s1a, i:um pessou l adn1in1stra tivo, aqui em 
Orasíha , (4-0<J fund~rnári<>S aqui na séde), 120 milhões de 
1.:n11ciro~ po1 mê~ 

Atuação nu Setor de Ed.ucaçi-0 
Pratica111crHc não existe nem plao(\ nem programil de 

c:ducaçàll 11a l· 11NA 1 
Ali poucas esco las que foram 1nstahtdas estão 

desu11vudab. ' llb tjllc c~ l ào tuncionuodo o fazem de 
li.>rrna prccôJ rt•J e.: d.:!il)hedecendo à l.e1 , que eAige que a 
J· UN'A 1 pn1111ov<i o en.~ino/bil ing ile, e isto não acontece 

Alé fllc~n"> ll4uí cm Brttsília, onde existia uma Divisão 
de Ft111c•u;à1> (que não fu11 c1onava), eMa foi desiltivada e 
u4uck ~cl ur é incorporadl) :\ assc:ssnna dç Estudos e 
Pcs4u1 b11:. 1\(if.SP 

E('ONUMIA Aiuação du FlJ NAI nc:,~tc; ~c:tor 
A p11 1111 ,1ç:lo de projetos cco nô nucos pa ra ai>' 

comun 1dadi;:. indíginas é elaborada 1>elo superórgão 
ASPLAN , 011dc:, entre ouuos técnicos de nível superior, 
ahng;1 nada 111cnos de que 1 ~ economistas ganh11ndo na 
condição de: as~essores . 

Ül> projeto~ . q ua ndo t:oloca doi1 cm prá11ca , 
transformam-se cm projetos dclicitãrio~ e: íahdos. 

Tod•> ô l> prOJet o~ são ela borados sem a par1lc1pação 
da~ curnun1datles indígenas e. por istq mesmo, terminam 
falitft)/\ 

ASSISTPNCIA SO<.:IAI 

O trat>alho de assisrêoda prestadc> pela l ·IJ NAI re•·ehc 
d .. 1odv.s nós, lndios, bcveras i:rll icus 

O $1'1 ~a F UNAI, apesar dos seus erros IHJ J>llS$ado, 
111antinha alé pouc(,> tempo um bom rela.,;1011ame11tClí;om 
as tom unidades indígenas Existiam funcionários nossos 
amigos e Unhamos confiançil neles 

Jfoje, ljUtr funcionários da sede, em Brasília, quer 01 

das Delegacias e Postos Indígenas, são pessoas que não 
tem interesse m:m se preocupam com a nossa sorte. 

São pessoa~ dedaradamen te urimigas dos índios e 
tudo fazem pani prejudicar-nos. 

Não existe nenhuma ami1.ade entre os fundonários da 
FU NA 1 e os índios 
Todo~ os índios qur pr·ocuram a FUNAI para a 

so luçã o d o~ :.eu s problemas , ~ncontram. nos 
luncioná ríos daquele órgão. má vontade, descaso e at.é 
incompetência 

Os dirigente.s da FI J NA 1, at ravés de promessas nào
curnpridas e de menr iras ditas a nós, índios, for11m 
criando um de~crêdí ro total ne1 FU NA 1 Nós não 
11creditamos mais em ninguém na f UNAI. 

Sim , porque nós, índios, estamos vendo a FUNAI, 
como a nossa pnm:ípal inimiga. Muito mais que 011 

fazendeiros e invasores das terras indígenas. 
Sr Ministro, apdo, em nome de todos os indios do 

Brasil, que V. Ell • determine uma mudança total na 
política indigcmsta or<1 cm prática na FUNAI, afastando 
imediatamente toda a direção da fUN.AI, nomeando 
para os cargos ressoai. preocupadas com nossa sorte e 
'lue reconhecidamente: sejam amigas <jos índios. 

Não podemos aceitar -iue na FUNAI fiqu~ 

trabalhando qual4uer fu11c1onárw -iue não seja 
indigenista e comprometido com a causa indígena . 

As comunidades indígenas estão dispostas, caso os 
maus funcionários continuem trabalhando na FUNAI, a 
romper definitivamente com o órgão t uto1. 

Para evllilr isto, espero que V. t:.x• aoolha c11te pedido e 
tome, com maior urgêndil possível, as providências 
necessárias à morali~ilçào da fU NA 1 
Atenc1o~mcntc. Márw Juruno. Lider Xavante. 
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O SR. ABDIAS NAS( 'IMENTO (PO.I RJ 
Pronuncia o scgum1c d1~l·111 so.) - S1 Pres1denlc, Sn 
Deputados, ocupo a 1rihu1111 desta <-.as11 11 fim de juntar à 
vo1 do irmão índio, l>cpu1 ;1do Mino Juruna, a vo1 do 
povo negro que c:ste orador reprcscn1a, pare celebrar o 
Dia Nacional dn f ndio lntcrprclo, também . 01 
scntimcnlos dc solidaricdallc do mcu parlldo, o POT, àa 
diversas nm;ôc~ indíttcna~ hras1lc:iras c c1e todas •• 
Américas. 

Srs. Deputado:;, entendo que uma celebração como 
esta que estamos reah1ando deve reves11r·sc de carétcr 
muilo especial, cm re~pc110 às condições muito especiais 
cm que se c:nconlra o povo fnd io crn nús~o Pais. Scri1 
inadequado e falso uma celebraçã o laudatóri1 
convencional. O Dia do lndio, no Brasil de hoje, hé de 
rcprcscn lar uma da1a de grave lamenlação pela• 
condições cm que se encontram os povos indl1c11u, 
destituídos cada vez mais da sua terra. fonte de sustento 
não só material como espiri1ual Destituldos ainda, de 
8uas próprias línguas, cos1umcs, idcnlidadc, relili~o. 
história e cidadania. Dcstiluldos até de suai própnu 
vidas. vitimas que são de um processo aenocida 
mundialmente conhecido. Vitimas de slfilis, aripc, 
sarampo e tantas outras enfermidades inircx.luzidu pcloa 
invasores de seus lcrrilórios. e contra as quais nlo tàn 
defesa s Vltim11 s, att . cm certos caso1 , do 
envenenamento das suas ãguas e comida~ cometido no 
delírio de cobiça pela) terra~ que ocupam 

Por outro lado, o Dia do lndio hoje apresenta 111mbém 
motivos de celebração . Pela primeir• vez, o povo 
indígena sobe à tribuna desta Casa para ratar por 11 

mesmo, na pessoa do Cacique guerreiro Mãrio Juruna 
Esse fato f;,1 parle de todo um processo que no1 di 
grande motivo para celebrar: a crescente oraanizaçlo 
das liderança) indígenas, cons111u1ndo uma voz cada vez 
mais forte 1111 SO\:tedade atual Essa força coletiv~ 
indígena conseguiu, junt11mc111e com vãrio• sctorc. 
aliadoi., 11npedir a concretização do famigerado projeto 
de emancip111,;ão do entào Ministro do Interior, cm 1978 

Temos a União das Nações lndlaenas; temo• o 
t:.ncontro de l.ideninças l11dlgen11s do Brasil. O lnd10 
eslâ falando e atuando por si me.mo. E a nfvcl 
mtcrnac1011al tllle lnd10 também c:sti presente: em 1981 
o nos!IO Deputado Cacique Juruna venceu 11 b11talha 
contr11oGoverno11utori1ério e foi à Holanda, Junto com 

o l aCl'fUC Álv1tro Sampaio fukano , p11rt1c1pa1 do 4• 
1 nbunal Mundial Bertrand Ru1sel, que teve por 1c:m1 li 
discriminaçio dos pov«JS indl1ena1 do mundo. 

Sr Pres1den1e , Sra . Deputado• , nlo l um 
acontecimento fortu ito 11 voz do nqro aarcaar·ac, ncatc 
dia, àquela do~ nouo~ ··•1mpanhciro1 indfaenu E11i1tcm 
funuunH:nlv~ mut11> concretos e mui10 fo rtes ,·1111en11111do 
e)~a )Ohdar11:dddt NJ verdade, ª' 11os'a~ ~·w~a& ac 
1d.:n 11fu.:a111 in11111amcn1c 

J)u mc~11Ht forma, nào é por 11cas,1 que, a ~~im como 
pcl.1 pr1111c:1ni 11c1 ú índio tem um llder do seu Pº"' nesta 
trihuna w111bé1n pela pr11ncir11 vez um neKrO bra~ilc:1ro 
chega a C ãmara do~ Oepuládos coin um mandato 
c:ipec1 fico aquele de: defender no Congresso os direitos 
humunob e .:1v j, do fHJYíJ afro-brasileiro Os povos 
md1t1<:na~ e alro bra)ile1r1JS 1em uma h1s1611:1 cornum de 
op1c:.bào c 1k lu1a llhrrtána Por isso, nó~ negros e 
fnd10 . t emo~ 111u1t.t~ ra1õeli p1tra caminhar unidos na 
rtcllílqU>bl a de: nol>bOb dtrt"llOb 

A nteb de 1450, nób, ind101 e africanos, vivi11.mos 
p111:11icamcn1e, cm harmonra com 1:1 natureza, cm nossas 
terra ~ . aqui no Brasil e lá na África. De repe111c, nouaa 
1errab, lorJm 111vad1das E o pnmciro invasor foi o 
ponugucb Na Á fnca o invasor chamava-se Diogo Cão; 
no 8 raMI chamou -~ Pedro Álv., rc:s C11bral 

A.qucla .sgrCbbàO Jo:. pori 11guescs, seguida pcl11 de 
outrt)b cu r&Jpc:u ~ . 1nk11>u um.i época de dcstruii;io e 
dcrr.ima1ncnto de sangue ~111 prcccdentc:t na h1&1óna 
humanu, 110~ c:M:raviLll1,1m, llub ass11ssin11ram, nos 
torturarnm. nos con1ag1.iram com doença• contr11 a& 
quais não 1111l11:1mos defcb.t l:.slupraram 111 mulheres 
índiJ1> e: ulri t ana1> l·)1up1.iram tambtm a terra 
Qu11>erJm tornã la oli1c:1u Jc con1pra e vcnd1:1 Nio 
rcbpc11ar:1111 u 11u1u1c:LJ , 1.1J111t) 1.na11çus, destruíram ludo 
o -.uc: c:n•;õntravam - tlora, fauna e: vid11 human11 

Arran carun1 '' nc:~10 du Á lru:u e o trou.-er11m 
111.ouc:ntudu paru a A111cr11 .. ..a , 1111dc: ele:. 111Cgundo Jo11~u1m 
Nc1buu>. 1.1Jns1ru1u um pJí:. para 1)8 outros· o Br111il 

A1 rnncuram do mdlgc:na, ja d111111ado, auaa terru no 
Brasil, par J c: xcl111·lu do PJ•~ yuc ;,ntes c:r11 seu. 

O lide:• 111díge11a Álvuro Sampaio Tukano conta 14ue, 
certa ve1, foi obrigado u lc:1 u11111 frasc que marcou tod11 a 
história de sua vida· 
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" A l\mai.onta só será noua quam.h or h11 h1l 1Hh1 
pur brasileiros conv1clo&, 11ào por índio~ c1ur nllo 
IC'111 rll:IClllllillÍ1faJc: ., 

l'c:q~1111ra o 1111~~· 1 1r111ào lnd111; "Stna Cllllt a drli111çllo 
Jc: gr andl:ll lunnens !Jrancos'! Sc:rit assrm'! Cre1u que nilo, 
meu• irmào~ Na Ama1ôn1a, vm·ê~ 11Bbt-m corno é a 
h1~1t,11:1 lnJios que morrem, lndio1 que v"o mnrrer 
co11111 aqudc:s que Já morreram ·• (Cadrrn"~ d:. 
< •lll11:i~ào Pró-lndio, n• 3, p4g. 15 ) 

O negro morrc:u wmbém. Para ~da nqro que: chegou 
c:~.:rJvriado à~ Amé:n~as, dc7 morreram na~ c<1çada~ 
'11111wn•b c:m ~ua lcrra 11a1al, ou 110~ p<lrÕC1 dos navro< 
neg1 c1111~. o u ut11a1f\l) vivo~ a1> Oceano, ou de: fome:. 
do.:n t,;J ~ e 1 ortunu1. f'orianto, m11i~ Je 200 milhões de 
.. ,, • .. anos foram allliiissrnudo~ . em no111e da civilí1aç?lo e: 
llo c1i ~tianr smo, durante a formação das colônias e 
1 c:pulllica~ ;imerrcana~ 

O genocídio contra o índio e <> negro é um crime 
rnfo111e sem rgual n;i história humana l\té ho1e. esse: 
cnrnc ê' rnantrdo cm ~rn1-scgrtdo . numa espécie: de 
l•llllH' m:1a nac;1onal, parlllhada a1é mesmo pelas fo rças 
~• ll.'t.11 ) dJ d1ama1fa vanguarda l.lU aquelas pseudumenlc 
progrc:ssrMas. f:ssc ÍJto 1orna o holocaus10 dos Judeus. 
na 2• v uc:rra Mundral, uma obra de amadores. Pois nlo 
se trnta, 110 caso rndio e afro-americano, da 1tçlo 
rntlividual de um lo uco só, como tti1ler, mu de um11 
socn:dadc: don11nan1e rntc:ir11 - raçtsla, cúp1da e perversa 
- .. 1ua111..lv ' 1stc111a11<:amcnte através dos séculos cm 
nome de 10Jd um" 11.iç;io: a N11çào brasileira. 

Sr l'rc,uJc111c, Sr~. Ocputados, iiJtm de tirar do lndw 
a c11Jada111a no ' cu próprio p11ii., além de dizimá-lo; altm 
Jc: J~'orr.:111 .1 r , ducolcilr , cacn1vi.uir e negar cidadan1• i&u 

ne111 \l .1f11 .. a11u, arnda fitc:ram mai~ justificavam-se 
chr111 1J11do · 1111~ Ji: " pr11nitivo11 ... de: ":.clvascns" e de 
" pagão:,' ' R11l11.ular11Jrnm e tentaram C$magar nos111h 
cultura~ . n•h~•n rc:lrtiiócs, nossos c:Stilos Jc: vida 
Tentaram c:rr Jd1<.<u nossa~ lfnsu11s e: obliterar nosSOb 
coS1u111cã 1:1s ui couro prclcndcrum di:slruir rio~ naquele 
que ~11~ 1c:n1a , 111a1crial e: c11p1ritu11lmc:r.1.-. v ~r hurn11no. 
su11 tc:rra. •cu lrahalho, 6Cu l11r, ~us ~·>Slumc) 11eus 
deuses 

1 li>Jc: 0-0~ 11c11ro11 e fnd~ - conatit11i111u1 oa rn••~ 
c:ipohaJ,>) cn11c o• br11ailcirm pobrci, porque. altm da 
pvbrc:ta, sc.•frcmôfi o racismo e a discriminaçáu racial 
<.'<1111 inuilm ro11ba11Jo 111 tcrrus, Yioh1ndo nosso1 huea, 
no~ nc:11arido 10 condli.;,)cs clcmcrtt<trea de sobrev1vêncio 
l r J halhamos como cscr11voi, vivemos sob uma cruel 
pc:r:.cgurçà., polici11l, .: •> fruto do nosso tr1Abalho t 
i11v1Jidv entre: 11 cli1c nac1on11I e ias cmprcsu cstrangc:ir.ui 
n1ufl 1nac11>nai~ 
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N o , s a s eu li u r :i .> 1. 11111111u11111 i. u b e s 11m"d16 a, 
tk~denhadas, na fun1,;ào , 11h1dtcrna de ma1tria-prrma 
parn a rndústria turliu ic11 do folclore: 

l"J(I medida cm que não nu~ l•J1 namos b1a11cQ~ . a c:lilc: 
1 ac1 ~ 1a 1Jominantc nos Julgu 1.11un1;aa º '' 111fcriore~ Por 
1s~o. rro~sos povoa Vl'-c:lll •ob t u1cla o índio, 1 u1elado 
pela FlJNAI, e o negro, 1utelado p<l11 policia, 1t Mio 
llranca, a ROTA, o t-,quadrào da Morte 

f. preciso asainal11r o absurdo Jh.rtu1cla da FUNAI 
Subordinada ao Mini\lé:no do ln1cnor, a Fundaçlo do 
lnd10. suposta deícnw ra dos 111tcrnscs mdlgc:nas, 
c:quivult a uma SUOFNI·. SUOAM. Sl JOESlJI ou 
411altluer outro órgão cn1..irrcgado de fa.voreccr o 
d 1;imad() descnvotvrrncnto , ou ~CJil a c.-ploraçio 
cconómrca em beneficio das ttranJe~ tmprc:sas n11cionais 
e multinaciQnais. A f'U NA 1 depende da) dotà1,;ôcs deuc 
M in1stério, es1ã suhordanad11 à ~u11 políuca t= entio 
defron1anros, por exemplo, não só com a dramática 
~•t uaçào de desnoratamcnto resuhanlc da cxploraçlo de: 
madeira cm tantu re1ervas indfgcnas, como tambán 
casos .1bsurdo5 como o de uma antiga rncrva, da quul 01 

111d10~ fon1m cxpulsoa e "af11)t11dQ~ para mi11s longe" , 
para qut a Capcmi pudcM1e cMcxar 30 mil metros 
cúbicos de toras e 10 mil mciros de madeira serrada, 
ubandonado~ à cspcculac;ào ou ao desperdício pelo 
Jcslcixo total das ~upostas aul1H'idaJe$ ·• ("Jornal do 
Brasil" , 5-3~83 . ) 

Sr Prc~idente , Srs. 1Xputad11s, hoje é o Dia N11cion11I 
Jo lndio Nào é preciso entrar nOli detalhes do prlX·esao 
de di~nminaçào e destituição qut vem sofrendo o negro 
neste Pais ~Sta con~•alar que tanto ncll.fO c()mO o lndio 
têm sido villmas não da ncce111d .. de, m11s da cobiça 
ilimitada e 1rr~ponsivel de umu six1c:dadc cruel 

Por ~La~ e outras ratões, temos a rnponsabilid11dc:, 
1.omo negro~ e tnd1t111, de coo11nuar a luta épica do& 
11o~o:i antcpa:.sado1t, Je rccu~11 à coloni1açào e à 
1:111.:1avidão Jijruna e: cu optamo~ por c1Jn1111uar essa lutil 
a11 avés da pari 1cipi11;ão polr 1 i1; 11 p11r1.1ue csl amw1 
c;onscaco1es de que l>O podc:rcmo~ moJ1/icar í& suuai.;ão do 
110:.:.0 povú ua medida crn que: po~)amo~ innui1 nas 
llc..:"oc~ 4uc: derc:rnunam o prcscrrle e o futurl) do 1111S)ô 
f'Jt~ 

A uru"" •>P\:Jv vcrdaJc1rn p11r11 11~ t 11qucfa Jc: 
•>jlOM1,Jo a c:.aa d11,1dur11 1111l11ar inco111pc11:111c e: corrupta 
que, desde 1964, \ cm 1nfelk1111ndo u nosso povu e " 
noi.:>o f'aí~ O mvdel..; c:conomko 1111pcrao1e tem sua 
au.ic:111.11,;ào no poder militar que, 11trel11do 110 FM J e 11 
outro~ 1olr 11;5,\C:,, .:lllra111c:11·os. impõe o cmpobrcdmcnto 
progu:~:i1vo ú1) povo hra~ilci10 

l·n1rc:1a1110, piiíJ o frrd10 e o ncl!r•1, não :.e 1u11 11 

u111 .. J 1nen1e Jc: rcjeí1J1 oa 1o•c:rno11 c11pun·,~ Jo:. úhuno:. 
l'J ,Jlt •J~ l·~1ar11vs :.of1 "n1lo o lernu e o a111orllilnamo do 
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:supre111ac.:1smo elitista europeu , no 81 t1~11, hé ~uase ~00 
anos No11sa situaçilo ~ s11pra1rnd 11nal O mesmo 
p1 oce,M> 1ê111 sofrido os imllgena~ e: af11canos e111 todo o 
<:011t 111rn1e amc:ri~·•rno . 

('omu c:xprc:ssão da 1111ua t•Jlidt11 ic:d111lc e a do nosso 
par11cJ11 ao~ povos rm.Jl~cna 'i de 101l1JS a• A111tric11) 
c1111 \11la 1nus para vi1 llll lh11&1I 1 1rp•C'\°llll111tc: d11 
e \lllÍl'1k1ai;à11 lhn St'IS Na1;ôc:, lndf!lf'll llS, da l\111hk1t dv 
Norlc 1( anaJé e: F.~1 a1lo~ l lnhJ11s), 11 Chelc da Nai;ão 
OnoJ11da~a. Slia ( jo Gea lfr) Faia ll rttndc pc:r~o11ahdadc: 
111dfirn.1 foi prcn brda de cnt 111r no Rr11stl J'tlrquc " 
l1amarat1 se rcc.:111111 11 a rec1111hccC'r vAli1to 11 p11s11ap11rtc: df' 
3ua mu;ilo.l. pa11~uporte c:~sc rcc11nhl"c11to e acc:1tu pclo5 
pahc:~ 1ht t·ur11 pa e elo 11111n•h1 N111h.J , 1111 111 pai& 
vc1clc111,rl , •I pa~~.1pur1c ila 11a1;;i1J ( )11n11dJj!ft dc:r~ou de 
1tc1 h11111 ;11Jo foi drsonrado so111c111c pelo Rcusil qur. e111 
co111r,1pan11fo. 11110 opõe qualr1ucr . 1h~1flculu fc entrada , 
c m "º')º Pais dos representante, ~ui /\ fr icanos do 
A p11rtlrt'id 

t:s1e fato nos revela muito sobre: a at itude das nossa1 
autoridades governamentais. no que respeita l di&nidade 
humana e à ~oberania das nações indlgc:nas d11 
Amênc.: 11~ Se o Brasil não rcconhel'e o lndio nem como 
adullo , definindo-o jundicamc:ntc: ~orno " relativamente 
incap111" , \jlle dizer, cntào. de sua identidade polltica, 
seu autogoverno e autodcterminat;ào? 

Sr Presidente. Srs Ocputados. o Brasil há de: celebrar. 
no futuro , um Dia Nacional do lndio cm que nio 
tenhamos de lamentar o massacre e: a dcstituii;lo dai 
nações indígenas. Esse dia virá, pon1uc: os próprio• 
lndius '' farão chegar, 1.:om li i.ohdancdadc: e o apoio 
concreto de: todos u~ scus ..iliado~ . entre os quais o aliado 
negro 1.111c c:~1á aqui prc:i.c:nle. 

Saravá mcu~ irmãos indígena)! { l'ulmús J 

.fNI: \'O AO l>l.\ºCl l HSO 00 01!/>lJ'IADO 
AHJ>/,~S /ll ,-fSC/Mf.ºN1'0 

(JlJl-M f: O t.>ONO DA PIJRt-/A 00 AR t. 00 
Rf-'SPI t:.NPOK 01\ Ã<H JA'! 

Aba1Au 1c:pi.1du11111oa uma canil ~ue o c11c1~uc lnciio 
S11111tlc:. da tribo l>u~a1111i.h, do bt1ulo de Wuhinatoa, 
Clk:rcvc:u ª'' P1csidc:n1r f·rankhn Picn~-e. do Í!lltadoa 
Unido~ . cm 11155. depoiH de o 1overno ter d11do li 
entender 4uc dCM:Java ad4uir11 o lerrttónu da tribo 
l:coloaia tu 11111 p11lavra nova , '°ª'o r1cioclniu ~olóaiç0 
nào foi cnad11 pelos homens Je hoje 

l.c:iam e aprc:nJitm! 
.. O GranJc: chefe de W10.hin1lton m11ndou diar que 

dei.ejil co111pr11r li 1111uit lerril . O Grande Chefe 
aS$CgUrtlU· lh>& 111111bé111 t.le 31111 amiüde e bencvolêm.'UI 
lat•> t gc111il dr )Ua p.irte, pt11• •abcmu• que de nlú 
prc:d1111 da no•~a 1m11at.lc 

V1111101, portm, pensar cm s11a ofert11, pois " 1hcmo; 

tjllC se não o li1cn11u11, o hc>mC'lll br11nl00 viri com 111 m11a 
e to111itrã a noua 1rrra O 1 inu1de Chefe: de Wash1n1t1111 
pode 1.:011fiar no qut u <'hdr S<'.111lle di1, com 1t mesma 
certct.41 com que no•sos 11111àos brunco• podem < unliar 
na 11ltcraçào das estações do ano Minha pal;,vr11 é -.01110 

as rstrelas ela~ rrio cmpahdt:cc:111 
Como podes comprai •>U 1 cnJer u cêu, o c11lor da 

Lcrr;t'/ 1 ai 1dria é nos l"Stranh;i Se não 1omo1 dono• dtt 
purc1a do ar •)U do 1 ··, plc11dor da ãgua, como entilo 
poJca comprá-lo~'! 

C1tda torrão di:~1 •• 1cn11 é Jagra1lo p11ta me1.1 povo 
C!idil folha reluan1.- de pmhc:iro. c11Ja pr•ia i.1c:110iil, 
cada véu de neblina na llorrs1a c~u111 , cada clareira e: 

inlielo a .1umbir são s11gn1do~ nas tradiçõu e n11 
~nsc1encia do rneu po'-ú . A 1r1va 14ur .: ir~ula 11a.s árvores 
c~urcgii consigo a11 rttordat,-00 J o homem vermelho 

O homem branco ts411ecc a ~ua lc:rra nittal, \junnJo 
dtp•ll5 de morto vai va~ar por e111 rc: 11s .:~trelu . Os 
nos:.o• mortos 11U11ca e5'juccc:m c:s~ formo ... 1cru1, poi1 
ela é a mllc do homem vermelho Somos parte da terra e 
clil é parte de nós As llorca pc:rfu11111dus do nOllltl 
irmàa, o cervo, o cllvalt.l , a grande 611 11111 -- l>ão nouo• 
1rrnão1> A s costas rochol>IU, 01 &umo• das campinaa, o 
calo1 4uc c:m11na do corpo de um mus11111s. e o homem -
todvi. pc:rh:ncem à mesma famllia 

1•011anto, 4u1tnllu o Grande <...hcfc de: Wa:\l11na1on 
manda dizer que deseja compr.tr nosu terra, ele eJUgc 
mu110 de: nóa. O Gnandc Chefe m11ndli dizer que iré 
rcstr\lar para nós um lu1ar c:m que: posaamo• viver 
cu11fo1 tavelmcnte l!lc: 1>c:rã no»0 pa1 e nó~ seremos seus 
lilh1h Portanto, 11ão vamu) considerar a 1ua oferta de 
\AJ111prn1 uo~sa tt:rru . Ma~ uào vai M:I f6dl , não Porque 
c~•a tcr ra é para nó~ sagradu 

h>ta ã14u;, brilhautc 4uc "º"e nu~ nv~ e re"a1oa não t 
dpr nJ~ águu, 111ai. sim o Sdnguc de 1111s~ot~ a111;c:)lra1s Se 
te ve111.la1110S a terra. terá• de lc le111b1 ar 4uc: el11 t 
i.a~ratla e terás de e11•Í•lóH a 1c:ui1 lilhv- que e •111rada e 
1.1ur 1.d\ht rcflc110 ci.pcctrul "" áiua ll 111pida do• htgo1 
~0 1111.1 11~ cvc:11h>$ e: 11s fl:C•)I Jat;õc:~ J11 vulu de 111c:u povo. 
O 1u1111.JrcJilr J 'àjuil t a vo1 Jv pu1 de nu:u p4'1 

Ol> íl• l ) são nu):ws irmàol>. c:lc:. .tPJ l'h lll nv~~" ~cdc. 01 

111>s tran ~por111111 nossas c .. 111>aa e uhmc111 a111 11osso• 

filho~ Se te: vendcrmOI ºº'~ terra, teráa de: 1c lembrar 1 

en~in.ar a leu~ filhos que 01 rioa do ir111ã01 nouot e: tem. 

C teria de di1pcn11r aot OOI a a(ahilidadc que dariu 1 

um im1lo 
S.bcmo' que o homem br11nco nio compreende o 

"°''° modo de viver Para ele um lace de tcrr1 6 iaual a 
outro, porque ele 6 wn for1111eiro 14uc çhcaa n11 ~•lada da 
noite e 1ir11 da lerra tudo o tjUe neccona. A 1crr11 nio 6 
11u11 trmà. mas 1im 1u11 imm1111. e: deputa de a wnquia1ar, 
de v111 embora Dcu1a p11r11 tréi 01 tlámulOI de 1eu1 

t 

' t 

• 
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1t11lcpHss11d1111 , ,. nem se: 1111po11a l\rreh1t1a li ff'flll d11s 
111âo11 ele ~(lllí lí lho~ e não se 1111por1a l'ica111 ,.,111:c1Jos a 
sc:pullura clr ~c:u ""'e: Q cltrt·ll• > Jc: seus filhos ti hcnrnçu 
Fie traia ~11a 111 i'1c a h:1 r ;11 e: ,,eu irr11ào o l'étt . i:orno 
l'•l•~ a~ 1111c 1111dc:111 ' l' I i..:1111•p1 ada~ . ' ª 4Ueada,, vc11J11Ja 
0H1111 o vclh •1 ' "' 1111,.a 11tw u1111l:1111e Sua l •11;ic11ladc 
lllJUinarã ;1 lc:1 r<t, •lcr.l\ an<lo parn Irás Hpc:na~ um ctc~erft > 

Niio sc:i Nos'><Jb 111ocl·1~ 1ltfi.·rc:111 do~ teu~ /\ "•~la de: 
lua~ ddaclc' Glll lla l•>1111 c:1110 au~ olhos 1f•1 homem 
vcm1tlh11 M :1~ tal..,c1 1~1 11 i-cJa .111\1111 por -.cr o homem 
vcm1clhCJ 11111 M:lvaitc:m 1111c: de nada entende 

Não há 11111 sc;q11c1 l11~a1 c:ahn11 nali cidades do homem 
hranco N ih 1 hil l u~a1 111lllc ~e: po~~a ouvir o desahrocha1 
da folha(lem 11.1 pr 1111t1vc: r;i •IU n 11mr da, asab de: um 
lflltc:lo Mas 1 alve1 :.~~1111 :.eJa ll•l• ~cr c:u um selvagem que 
n11da t •>mpr«nde O haruJho pare\'e apenas in ~ullar os 
ouvido, I· que: vida í· uqul'la 'C um homem não pode 
ou1;11 a"º' ~ohrána d;1 curr:rnj!O ou . de noite. a conversa 
dos "ªPºi. em v11lta de: um hreJo'I Sou um homem 
vermelho e natla compreendo U índio prefere o suave 
sussurro do venl l) a sohrc:voar a supc1 fície de uma lagoa 
e •> chc11 ;1 do prt'lp110 ven10. purlli t·ado por uma chuva 
do rn c: 111-d1a. ou rc:ce t1dc11d11 a prnhe11•> 

O ar é precwso p:1ra o homem vermelho, porque ioda:. 
11s .:r1a1uras respirum cm comum - os anirn11is as 

' 6rvorc:s, o homem O homem hrnnco parece não 
pcn:ebcr o ar que: rc: ,p1ra Como um moribundo cm 
prolongada agonia. ele é in~enslvc:I ao a r fétrdo. Mas se 

te vendc:rm os no!!sa terra. terás de te lembrar que o ar é 
precioso pa ra nós, q ue o ar reparte: seu ei.pirito com toda 
a v1d<1 que ele 'ush:nla O vento que deu llO nOl>SO brsavó 
o seu p rimeiro l>Opro de vida , tJmbém recebe o seu 
último :.usp1ro. 1: Sc: le venderrno~ no~~ll terra, dever•~ 
mu111é:-la re~crvada . feita sanruáno, como uni lugar cm 
'fUc: o própr11,1 homem br;111c:o passe à ~aboreil r o vento, 
adoç.1do 1.11111 il fragã nci11 das flore~ ca111pe~ l relt 

A~~rm , pois. vamos considerar tua olerta para 
comprar no11sa terra. Se decidirmos acenur. farei um11 
cond11;ào· O homem hranco d·evc Irai ar ó) an11nuis des1<1 
terra <.: u11h1 ~e fo~sem seus r rmão~ 

So u um \C: lvaiiem e desc()nhec;o q ue pui.)a ~.; r de outro 
fell<J 1 c:11ho visto milhares de htsóe~ ap<1dre<.:c:11do na 
pradarr<1 , ahm1donuJos pelo hoo1em hr an.;I) 4u( os 
abu11a .t 111011 disparados do Irem c:111 111ovimc:111u Sou 
um ~ehat:clll e não compreendo .:onio um fumegante 
l'avalo Jc: !erro possa ser mai~ importa111c: do 411e c1 bisão 
4ue (nó !> vs índios) matamos apenas párn o ~ustento 
de nossa vida 

O 411c: é o homem sem ui. anima1s·1 Se todo~ o~ 1in11na1s 
acablii.sem , •>homem morreria de uma grande: ~olidào de 
c:splrilo Porque 1 udo 4uun10 aC-Onlc:cc ao~ a111mu1$, logo 
uconte.<.:c: ao homem 'Judo está reh1<.:io11ado enlrc: si 

f)cvc:l> c:11~11 1 ar a lc:us filhos que: o chão debaixo de seus 
pé:. i;ào as c1111as de nossos antep11ssados. Para que 
tenham respeito ao pais, conta a teus filhos que 11 riqueza 
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1la lcrr a ~i'1 11 ª' Hda~ du pJ1 eniela nossa Ensma a teu~ 
filho~ n 411c l c:m· J~ cnsi11ado aos nosso, , que a terra t 
nos~a màe l 11Jo 1t1 i;1111 1) fere: a terra - fere 011 filhos da 
rerra Se o~ ho1m:11s l'<>~ pc:111 no chão, cosp(m ~oh1 e eles 

r• ópr 'º~ 
De Ulll d l lll 'il i.o1 1Jc1110~ A lena não pc:1tcncc 110 

h1m11:1H é v ho111 c:rr1 que pe1tencc à 1c:rru 1>1 ~10 lclllOb 
l'tr teza ·rodas us o.>1sas estão 1ntcrligaJas, c11rno o 
)anpu,. <flh! unr u11ia fa 1111lra íudo cs1é relacionuJo entre 

~ · 
l"ucJo yuall f() agrHJc: .J IC: l I :! , agnde OS lilhos dll terra 

Não fm o hvmcrn quem 1ecc:u 11 11ama da 11ida · ele t 
mrrarnc:llle um tio da 1111: ma Í•Jdo que ele fí1cr à 1r11ma, 
u ~' própno l.1rã 

Os JhJ ~o~ lil hu~ v11 Jlll ~cu) µa 1b humilhado~ oa 
dc:1 ro1u Ô~ llO~SúS guerrc:ir li) sucurnbem sob O peso da 

1 ergonha 1- depois da denota passam o tempo cm ócio, 
envenenamlo seu corpo com alimentos adocicados e 
bebidas ardentes Nào tem g(ande importânciu onde 
passaremos os no~sos últimos dias - eles não aio 
muitos Ma1~ algumas horas, mesmo uns invernos, e 
nc11hun1 doi. filho11 dá~ grandes tribos que viveram nesta 
tcrni ou que: 1em vcig1J1:ado em pequenos handos pelos 
bos4ue~ . ~obrará para chorar bObrc os túmulos, um 
povo que u rn dra foi ião poderoso e cheio de confiança 
como o nü~)o 

Nem o homem branco , 1.UJO ÜC:U$ com ele paSk111 e 
conversa ..:011 1<1 amigo para amigo, pode ser isento do 
dcst ino ,;.·ü111 um P0derfamu) ser irmãos, apesar de tudo. 
Vamos ver l)c u111 .:1 .:u1sa sabemos que o homem branco 
"enlr:a, ta lvc:1 , u111 dia J dc:~<.:o brir 110~0 Deus é o mesmo 
Deu~ fal ve1 Julgue), ag.irJ , que: O podes possui1 do 
lllc:Mno JC:I Il i 1.01110 d t:~eJ;, ~ possuir nossa terra; m11s. nio 
p1>dc:. Fie é U c:u) J;, hum .. nidadc in1e11 a e é igual sua 
p11:d,1dc: pu1 .1 \.O lll o húll1c:m vermelho e: o homem 
l>ra11co J · ~iu lcrr.J é 4ucnd,1 por fie e: cuusJr dano à terra 
e 1.·uniular óe de.~pre10 {) seu Criador. Üll bnrncos 
tumhém vào a1.abar, 1,Jlve1 mai~ .:edo do que todas •• 
•lUt rJ ~ ra1;:i~ <. un1 11>uu poluindo a tua cama e h61 de 
lll•>r rer um:i 11011c, )ttfvcaJ o cm IC:U) próprio~ dejetos! 

1'111 llll, ª" pc:rc.:c.;re111 , você~ bnlharào com fulgor, 
.1t11 a~ .1Jos , pela lorça de 1 >eus yuc.: os 1rou.l\e a este pafs e, 
po1 .1IKu111 dc:~1gt1 10 c:i.pc:c1JI, lhe:~ deu o 1lo1nínto ~brc 
c:~IJ 1c:rra e: ' obre o homem vermelho l·):.e de~tino t p1tr• 
11ó) um 1111~ 1eno . pu1) 11ão podemos 1111a((11H1r corno acr6 
4ua11do 1uc.fu.~ o~ bisoes forem rnassa<.:raJo~ . os c:11vulo1 
brJ VIO~ domadtl\, il~ brenha~ das 0urc:Sla- carregada• de 
odu1 de 111u11a ~en1e e: a vista das velhas colinas 
empdll ád u vur fio s <juc: fala111 Onde: l tcar4 o 
c:111un111had11 du 111a1a'! 1 c:1 á acabado Onde: C:lll11r6 11 
águia'! Irá acabJr ReM ará d11r adeu) a andorinh11 e à 
~a .;a O 11111 da vrda e: o come1;u e.la luta para sobreviver. 

Curnprc:enderlumos, 1alvet, Sç 1.:onhet:esscmos com 
4ue :.onha o homem branco, se soubc:ucmos quais 11 
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esperanças que transmite a seus filhos nas lon111s noites 
de inverno. 1.fU11is as visões do íuluro 1.fUe ofere<.~ às auab 
mc111es para que possam formar dC"Setos para o d111 de 
arnanhã Somos, porém, selv11sens ()$ sonho1 do 
homem hran.:o 3io para nós ucultoa. f p(lr serem 
c)l·uhos, temos de escolher nos11t1 próprio caminho. Se 
consentirmos, scrà para g11ran111 1111 reservas que nos 
prometeste. l.á, t1llve1 possamos viver 01 nossos últimos 
dias <.'Onforme desejamos Depois de o últjmo homem 
vermelho tiver JN!rlido e a sua lembrança não p11ss11 da 
sombra de uma nuvem a pairar acima das pradarias, 11 

alma cio meu povo continuará vivendo nestas llore11111 e 

praia~. rorque nós ali amamo5 como ama um rtcém
na~ido o bater do corac.;ào de sua mie. 

Se te vendermos a nossa terra. ama-a como nós 11 
amávamos. Protege-a como nós a protegíamos. NIMK'o 
'sq11t'ças d' r omo ""ª t'sra ''""ª quando dt'lo 1omt1S1' 
posst'. E com tt>da a lua força, o leu poder e todo o teu 
coração - conserva-a para 1eu1 filhos e ama-a como 
Deus nos ama a todos. De uma ooisa ubemos: o nouo 
Deus é o mesmo Deus. Es111 terra é por Ele 11mada. Nem 
mesmo o homem branco poder evitar o nouo destino 
comum." 
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O SR. AR 1111 111 VIMf;ll.10 Nf.TO (PMUR - AM 
l'1 on11ucrn 1) ~cg11H1h: 1h~c111 so J Sr J>re~idenle , Srs 
Ocpu1a1Jo~ . \enhtt h1JJC c11111e111orar •> dia consagrado ao 
f ndio, da111lo pr11ssr11u1111cntos 11 1icnl•n<"ia~ e 110 combate· 
que inkif'I 

O Fs11tdu hras1lcrr1l, 11uc se deveria admilir plurin1tcio 
nal, bem ao 1nvb, 1111 desvario de ~ervir às elitc3, aos 
l(randcs monoróhob, ao la1ifúnd11> e à reação. o que faz t 
permitir o mu~S•H: rc s1btr111á1ico. a destruíção flsica e .:ui 
1ural, o gen11ddi11, cnllm, t,las n11çÕt'~ indlgcna~ 

A s mesma~ torças que dc~iroeru 11 11aturc1.a. dc:srnpei 
Iam 11kunas, yanomanas, guiirani~ . xavantcs, pataxós, tu
kanos e 1odo1 os demais grupo~ . exploram também 11 

força d.: 1rnbi1 lho proletária e c<1mponcsa. 
Silo a~ sombra~ da d.:sonra e do abastardamento, do 

vende-Hrioil e do lc::.a-povo. da traição aoa noaaos 
slmbolos e aos nossos valores populares e nacionais. 

São a:. mesma:. fl)rças que i;c recu~am a admi1ir o cará· 
ter plurinadonal do Es1ado bra~ildro - onde, sem pre
JUÍ.to da :.obc:ra111a, as d1vcr1>a~ nações 111dígcnas se fa
riam ouvir e !>Cnli r, na mci.a da liherdade, no ditJoao d11 
e11ca, na ampla discussão parn, sem pejo e: sem pulso. 
parlicipar Ja orgia dc,nac1onalt1an1c:,mullinacio
nali1an(c:, 1ran!>nacionah;;ante c.ic nossa economia. 

!'asso a ler, por1anh>. Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
v1goro:>o 1t:x10 do:. profc:.sores João Pa<.:heco de Oliveira 
e V era Paolu:lo, antropólo110~ am ho~. membros da Co· 
nll~!>àO l'ró-l11d10 de Sih> Paulo l· alam dos tikunas, mo
radore:. op11miJos do /\ llo Solunôc:. E é por lhes endOI· 
11ar a v1~ao e: o hrado 4ue ª'su11111, dc:sla uibuna, como 
di:>i.:urso e: i:•imo idéia, a forrn11la1,;à11 do• do1~ compa 
nhcaros. 

Até oulubro de 1982, a s11uaça11 dv:. lnd1011 Ti<.:u· 
na do Allo Solimões c111.-va, apiucnlcmenu:, quase 
dclinida cm rc:laçàu à quc~tào Ja Jemarcaçào de 
sua~ ICHllS. foi ncs~a época 4uc: elu coni.c:guiram. 
depois de um 11no de crci'iecntc mob1hLaÇà(J, ob1er a 
cnlrega dat por1arias pc:ll) prc.Mdcnlc d.i FUNAi, 
a firmando que o 1crri1óno l 11:um1 M:fla Jemarcado 

111é fevereiro de 1910. F.ssc. no cnl•11110, foi apcmu. 
um 1110 do presidente 1'11ulo Moreir11 1 c:al p1u a adiar 
uma sitjJaçào problc:mátic11 '4UC, JA naquele momcn 
10, c111ava 1e delineando face 11 pre:.sào que: vinha ao 
frcndo por parte do11 ticuna. N11 OC11li1áo, o Coronel 
Leal, cm públíco e: solenemente c:m Manaus, eolre 
gou a qualro repre1ent.intc• T1cuna apcnaa minula:. 
de portarw. ricm aa auin;U1&1M do 1opõaraío e do 
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Jirt'IOr 111te11no, ambol do DGPI , )Cm da•a e 111m 
bém i>tlll número, por1an10 sem nenhuma validade 
legal. 

Essa atitude do presidente d11 f'UNAI ac cxplic1 
ptla e11istência de um decreto prCllidencial de n• 
88. l llJ de 23 de fevereiro de 191B sobre o qual de, 
certamente, j6 deveria ter conhecimento. Tal decre
to pas11a todas a& atribuições sobre a demarcação da 
terra indlgena, 11ntc:riormcnle, atribuldas l FUNAI. 
para um Grupo de Trabalho criado - como tam
bém o foram o GFTAT e o GEBAM - com 11 fina
lidade dt 1ra1ar problemas fundiirio&, com• npcci
fic1dadr porém de abordar as questões que envol· 
vem terras hah11adê1s por índios Dessa forma , o ór
gão tutor 1em agora apenas uma função assistencial 
cm relação ao lndio, ficando todas as resoluções rc
lali vas aos conflitos pela posse da terra enlrt o lndio 
e brancos subordinado~ àa assinaturas do Minislro 
do Interior, do M 1nistro Extraordinãrio para Aa-
8unto~ fundiá11os (Oanilo Vcnturíni) e de outroa 
órgãos federais e c::s1aduais julgados convcnic:nlcs. 

Auim sendo, já na época da entrega das pona
rias, o Ccl Lcat. não ou11ou concluir uma demar
cação que envolvcna um milhão e trezentos mil hec
tares de 1erras. num:i região onde os indios vêm • 
defrontando hã mu110 tempo com os brancos que 
invadem seu território, c11plorando sua mào-ct. 
obra e 1orn1tndo escassos recursos vitai~ par1t sua 
sobrc:v1vência, como a m11deira e 11 pcsc11 

Esae decreto apare~ agora como maia um11 tcn-
111tiva de tratar 11 questão da lerra indlacna como 
maia um problcm11 fundiáno no 8r11S1I, deacon11id9-
r1lndo 101ulmen1c a upc:cificidade étnica e a impo
•içào con1ti1ucion1tl de .. uc caistc um órgão cape
cutlmentc cn11do para cll8C fim, como t o caso da 
J-und11~0 Nacional do lndio. Outras lenllltivaa 
como eiSa 1• apareu:rum , sendo 11 primeira, cm 1978 
com a criac;ào do dc.:rc:lo de cm11ncip..çio do lndáu 
que:, como o 111ual dc;\;rc10 n• 88.118. 23/2/83 tira 
qualquer reápon~ab:hdadc dll F unai, tornando o 
lndio m11is um possc:iro sem nenhuma garanua de 
dcícs11 de acu tcrntóno 

A ac1u11Ja tcr111111va J e deKaractentar • qucstio 
indlgcna foi cm 1980 \;Otn 11 c:ah1dualizaçào, que ea
irepva llt>a p<)(fcn:a c:ataduaii, dominados uaual
menle por arandc~ fat1.endcir0i, a rcsoluçi<> doa l:Oll· 

flilus cnlrc lndios e branco•. 

-
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1 
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Um11 lcrcclf11 1c111u11v1111111c.h1, fm cm 198], com a 
criao;ào do$ ch111n11Jos cri1hio& ele 1 ndianadc, seaun· 
do os qu11í~ li l· lJ NA 1 podia dc1crmi11111 quem era e 
quem 11ào ena lndio, nào levando cm ,·onla a cons· 
c1ênc1 11 do próp1 iu lnd10 ou eh: ~ Ull comunid11dc. úm 
CcJS c11pa1c3 dr dcl1hern1 ~uh1r ral qucsrão 

t!m cvn1r1111o~u;àv 11 c~~11s ullludcs mlrim:11d111 e 
ncg1111v11~ por pa• lc tio~ 6111ào6 1ovcrn11mcn11i1, 
11parc:cc como um Ílllu po~111 vo, 11 t1rganclação cada 
ve'I m11ili co118C(fUc:n1c 11uc vé111 rendo os lidei c1 ricu 
na Seu lcrrllóno l: ocupadcJ por qu11ee 111.000 
lndios, a1rupado1 cm 40 aldc:uu. que vivem pnnci· 
paimente do cuh1vo e co111c;rcu1hntção d1t mand1oc1 
e: da pe~11 N 11 pas~aclo , Já foriun tcrnvclmcnlc sub
julaados e: c~rav11ados pelos 111111õcs ~nng111i11u1 
muitos do~ quais vivem aré IHJJC dcmro de lcrras Ti· 
cuna. Atualmenle. a si1uação de invasão vem sc 
agrav11ndo com a chegada de grandes madeireira• e 
também gr11ndes barcos pe~quc1ro~ que vem domi· 
nando os lagos. situado~ dentro dos 1g11rapé:a

1 

afluentes do rio Solimões. tornando nua 11 ~a 
para os Ticuna. QlH' dela ne<·c~ 'll am p:ua sobrevi· 
\ICf 

No final de: 1981 , 1 1 39 Ticunu ~e rcur11 ram na ai· 
dc1a de Campo Alegre: para 1.h:.cut1r um11 forma de 
enfrentar es)a .si1uaçào e elaborar um matpa de seu 
território. A reunião 1c:vc: grande: exilo. ck1Aando de 
lado qualquer nvalidade que pudesse e111stir cm 
função de facçócs internas e acabando por dcmon1-
1rar uma forte unidade dentro do povo T1cuna, acm 
qualquer in1crfcrênciu da~ agência~ óo Cl1111u10 (fU· 
NA 1. m1&sõcs r cll~w•aN , etc ) 

Oc:s)a reunião fo i !Irada um11 '-Ollll~:.av cucarrc:· 
111da de tnat11r do~ 1o:tun1 os rc:forc11h:) a dc111a1 cação 
e p11ra nor iciar a rc:un1ào loi .. 11udv 1u11 1orn:1I, Ma· 
giita (nome e.lo povo J>C5',11c.lo por OJul, no êv11rc -
MagOla é o povo T1cunaJ, totulmcnte clabor11do pe
los fndios e que hoJe Já estã no M:u quinto número . 
A con1111sào, formada por 4ua:ro índio~, loi a 
Bruília cm c.lc:J:e111br,1 de: 19111 t)h;vc: com o ( oronel 
Le11I, que lhes promclcu 11 ida de técnico• d11 fU · 
NAI para fa1c:r o~ mapas de Jclun11a~ào d11 árc:M 
·1 ai) mapa, foram lc1tc.>s rc•pc111u1do o primeiro 
m11pa que havia sido lcllo pelo• l 1cun11, dur11ntc: a 
reunião de: Campo Alegre. 

Foram c5scs rnapJs 11companhado~ da dci.<;nçào 
df' cada área 4uc ha, 1;1m sido entreguei pelo pru1· 
dente da l· lJ NA 1 ao& indios, cm forma de n11nut111i 
de portarili, c:1n outubro de 112, com a promessa d{i 
conclusão fina l l'lo pro~csso cm fevereiro de l 98J 

Dcpoi~ d:H1 uc:l ,1 pnmc1r11 rcu111,o, outl li\ foram 
1c11li1ad111 .,cmprc mob1li111ndo maior co111111gc111e 
de lndios. A últ1m11 dela~ . cm 19~3 , deter minou 11 ida 
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de dei lídtrt~ ricuna a 8r11~f11a com 11 lir111hdl!dc dr
ohter do prc~1dcnte alguma e.11plu:açã'' p1u11 a lent i 
dàtt dos tr11httlho8 de dcl11r.11ação A uri!c111:111 dn.,• 
enronlrcJ com o pres1dcn1e da t- lJ NAI foi rc11crad:J 
tamt>l:m cm função e.lo co11hc..:1men10. pelo& lndi•>& 
da 1kr1são hwuJ do 1 NC R A 110 11C111Jdo de for11cc·e1 
lll ulos de p1 up11edade 11 011 hr11n1:os ~ue v1vc111 c111 

ler n•ónu 1 icuna. agu11rd11ndo p11r11 c11ecu11u c;s,a rc· 
solução ult o final de 1983. 

Os dc1 J 11· u1111. a m11iori111:11p1tàca de 1tldc11u per 
maneceram cm Bra~lha dun1n1c dua1111eman111 ( 18 11 

31 de março) t rntrqaram uma cut11 ao prcs1dc11tc 
da FlJNAI , pec111Jdo a rqulan111çào das portan11s 
(número, <fala e lji>s1natur11s) e arnc11ç11ndo de 11nu 
os brancoF dit érea e att ma1é-los. <'o rno 111mbtm 
aos Junc1ont\nos da f' UNAI . se a delimitaçio não 
salsa< dentro de 60 di11a. Pediram tam~m escolas, 
con1r111açào de profeuores ticuna, barco. combustl· 
vel, mtdico.s, dentistas, cnfcrml'iros, curso p11ra cn· 
fermciroa e medicamento! 

Só consc1uiram, no entlinto, por parte do preai· 
dente, .Jgumas carta• para serem cntrcsucs no IN· 
CRA, ITERAM e as prefeitura• mumc1pai1 da re· 
aião. AI cartas contêm 11 propo&ta de demarcaçào 
da fUNAI , proposta ess11 que aaora será cntrc1uc 
ao novo Grupo de Trabalho (decreto ~8 . 118 de 
23/2/83) pa11 1 definição e cxccuçio. fasas alo as 
expectativas e 11meàç1u que pair11m 1obrc o destino 
do povo Ticuna 

Os 11cun11s, Sr. Pre11dcn1e, Sn. Ocpul11do1, f11zcm par· 
te do univerao brasileiro 111rc:dido e dcapcd11çado. 

A minh11 voz se junta ao 10frimcnto deles, no cumpri· 
mcn10 de milalo que é sobretudo polltica, idcolóaica, 
dcn11.>crli11c11 e popular 

Era o que 11nh11 a d1ut 
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O SM. AUt:l\11M l\ NUMAUI': ll'M l>U Pi\ Prn1111n 

11111.1 .j (-.,,, f, · \ c: 111 ' ' l•H •1J11tl•1 n1J1hr ..:11la :1 "t11:1..;à11 q 111· 

1·11""" ~ ;1 l<q11;1o <\ 111 .•l•llll• a td,1111 :11111·111.- ;11 1~ 1·ha ma 
li· •~ pr 1111:111, f.:'.C1 1111l1111 ~ ·,~ •lo l:sl :idu. 1itln• a1ml) 1le~c11 

H 1h imc-1111\1 ," p111 ,111 uch'~ 11ur cn11e11d"'"' e: <'Q11iaml:im 

h 1rc1ult·1110, , "'' cn1 a 11111, 1111c tJ ter 11111 1lescnvulvirne1110 
seia ''ll '' 1l1n •ntc: 11 11 part 10.:tpaçà., ha11 11onic:t de uma I'º 
pulac,;ào, na l1111nula..;i111 r "º' be11efício11 gerado~ po1 
4u:11~4ucr r ru11 rafll ,I' de t-sr;ulo Portanto. ni\o devr c~ta 

p1Jpul<1\ilo. 11t 1111t11l;1 1h rc:t11 0 11 111<!1re1a 11w11tc pt"la a..;ào 

dc:,1c~ prc1Jc:h1~ . 'e' ' ''' • apc: 11a~ l'Ot11t1mc-ro1lbjc:•l.l du a 
1uaçào do l· ~t;Jdu l ·~ 1c , vem de 1, and". ,te rc:conh«"é· l11 
r•>mo mcmhru ulrvo, [H1r'liC1pativn 1111~ diretri;rc~ 3 sercrn 

1mpl:.11 tada' na ;içàq liº ' cu111111c11tal 
J\ ll 1~ 1óriJ re..:cnlc 11e,1c l'ah t: 1cvl'li1dorn do quanto 

1c111 Md•J esp úria a .içã11 dus .;eus m11ndutáriios, ilegítima 
po r4ua11 1t1 nào ' e rcspald.r :1 a1u<11;à11 <les t e:~ na partici 
p .1çào popula r I•. ~e lq1.tl e. deve: ~ .. :l ;içào da !orça e: 

11:'111 d· 1 .!11.:110 , pc:lu ,u,tun;1.,;ào 4uc lhe vem o.:t>nfe,.ndo 
um per 111d11 d e tJc<:rcl•l~ l>c la to. f)l)dc- ~t d11er que a 
111:.lÓrtd recente Jc.:.tr P. 11~ ~ urn eterno contar de dccre
lt>:. i: nau Jc k1l> cma11ada~ do Poder 1 cg1~hH1vo . Revela, 
1u>1:. . u ll11111a ;J111or1tá11a a 1111pla111acão de: p fl>granuu 

" u1:.Hk1 udos co1110 b f:!>1c.o à rnt c1uaçào naciona l e apr~ 
,c:n1a 11111 ,,alJu r>•H dem.11~ nc~ativo à ~o..:u:dadc brasilei
r u, 4ua11d11 a e''ª p1 c:1<:ndc111 seus d ir lJ!.C:ll lcl> qu e: us Proje
lu:. l·..:or1<11111"1\ tk l · ~1JJ,1 lhe criem bendlctos 

L. p<JJ,, , b•1i> c•I•• .,1,._,, d.- ~t: \.un:.1 11u1r 1 a1~ proJc:lo~ que 
,, ttc:1uào A111J10 11r..:a vc:111 ~ e tornu ndo 11 0.:a cm c1.c:mploa 
Jc plane1a 111c:nt o~ rua! :. l11.:cd1do'. o nde u custo scx:1al de 
v1Ja;, hu111a 11 .s~. cm lace lh• con~lr uçàu J c: ohra~ mo nu-

1 11 c rt1 .11 ~ . ;1vo lut11a .e c:11111111en11:11te bllrc:tanlo, torna- . 
''""'ª J erm11:. c 11 a 11~t 1vo enumerar ;14u1 o:. pri>Jetos «unõ-
1111co• de l · ~tado ljllC rc:~u lt ara111 crll lerrívc( frai;aSltO e 

11ue •A 111J:i 1. olutm ratll, 11:10 paru u pn:terH.lida lnlegnu;!o 
n:tlhltlil l, ma11 111Juh11avd mc:ntc pa 111 .1 m11rg ina lidadc ~ 
l'tllll)fll lCil C SOclal Jc p11p1tl 1tr.;Õc~ ICl! hllld l~ , ,ft: Ulll l:ido, C 

pan1 a d111mai;il11 Jc: povo~ indigc111b, Jc uul t'ú. ltuM:llí o 
cnte11d1111c:nlo J11 ' oc1cd11de hr11)1lc11a, JCM:ons1Jcr11ndo 
c:~l c:~ ''""º~' 1 c:vc:lil nào ~ó um dc:~o11hcc1111c:n10 dil rc:ali-
1la1k rrt1c11J11al, 0.:1111111 tamhém uru cn o gros:.csro Jc: intcr
pr ciat, O<~ ~ócto· polít 1c1111 Jes111 1tocieJadc, mormente cm 
auil p11n.:c:la ama/ÓIHCll. 

l'nK urundo apc:ru111 c11e111pl 1fü:a1 ulgun~ d11qucle• pro
JC: h> , Jltldcr iilmo~ lemhr11r dois Jelc::., 11mbo~ JUlllO ao fa. 
tui l11 do Pará. a 1 r11n~am11tôn1i:a e: 11 Usina ttidrclélnca 
lh: 1 ui:urul E-. 11través d11 implitnta.,;llo dc:1tea pro1c1011 ~ 
L1>110 11111.:u) \lc t-.:,111J\1 qul' povt1~ 111Jigi:na• for 11m e conu 
11 uu111 u )t't all11(!1<lo11 compul•o11umcntc, :.cm que um 
rrr111111111 J c planeJumcnlo tcnhc1 s1du e conl muc íl acr lc· 
vuJu 11 efeito objetrv1u1do uma mmim11a.;10 cm 11ua. 

18 

COOM"ljllCllClll~ ASMlll é 14uc: . ili) pr 11 11r1111 1.h:~r l' p1111e1os, 

~:\o cun he• 1J ab pu bhl'umc111 c: a~ i11ú 111er a~ viJ ab 1n•J1 ttc 

na), ceifada) C•Jt11 a abc:r1ur.1 Ja•1ud.1 .:'11·•·1" 1 .itiu' fkl 

1lcfHlfll•Jb CllJI' il IJllllV de tl u~ll ar.;ào> \IUt: •) pt1 Y•' 1-'JI .du1 
11:\ e o pdvO Ar a ra 11vcra111 bt°Ub 1i:1 11 tÓrhJb ""lUJ •JS 110 
meio e lo ram e 1.•Jtll inuJ rn" ,c:1 alvo J c: con1at•J~ , o ~ ma11 
lk)a~ 1r o11ob de 'fUC se 1c:111 conhec11111:1110 ua h 1bt0 1ra J o 
111cl 1gc:n1Mn 11 brasile iro ( 11m a Ct>llbl rui;au da li 1drc:lé'1ri 
1,.,1 1k 1 u..:uru1, 11 povv Parakanà 11)1 ah o novamente de 
11111,1 1XJIÍ110.:a -et.:OllÓllllt.a (fUt:, vuha1J,1 ,11J:. rflll'I C:~bc:. h1 

1lr n c 1l t j!i: rt1c11s , levou c:i. le p•1vo u 11 11 111 li 1J J1 \l ~rê 11 ci 11 

1111 \ada Ju) re~ r va~ •1ue h<1b1tJvutr1 •Jlldt: o p1<)p1 I•> .~ , 
"ª'' IU l•·lar 11ão vrJ h1l11ou UOIJ fll i1 AllllllUÇ3d Jc: t:~flJl .. O•. 
"'' cn11J 1.1 de amen11;Jf Vl> de110~ ndal>l\.lb Jc bll il 1c: .. 1.1 l11 
1.·a~·Õ tl U;J~ du<ib fC:bt.:r\,1~ e1 11 ljU C: ~e cn1.011ll a'o11ll , · •~ l'a 
1 ;1k,111 ii , de fat o hoje não pob~uem nenhuma, v"to 1.JUC ~ 
11 INAI na11 l>C d1~0011 tJ de111:u car o 1errit óri1.1 clc110 por 

cste1' 111d111~ cm 1'>7X, co111rarrando o d1~posto pela 1 <'I n• 

t, 00 1 / 7 3 4uc: ab~qwra ªº' p•>v•" rndi!'-clla\, u b CfClll 

li ari:.lcr rdnl> , v d11cr lv J a 110 1 ,, r 1,:~ervu ~t'l'1 l l o1 · at1,1~ ~ rc 
vd1a tla próprt.1 lei . {ll.lh 4uc o rhJV•l 1er111ór111 nào 1111 

ainda d .111 .. tíi.::1do, l' Já :.e PJ" J ram 4u.t1ro a11n• •l\ l'ar 11 
kJ nã 1:ur rcrn ho1e •> seno 1 1~..:o de perderem :. u .r ~ tcflal> c 
Je ~e vc1.:111 Jr 11111ado~ pelo t.'•111lal•l 1nd1,o,;n111111ado ~·om 
a populJt,;lio rcgio11.il 

Â ei.lc p ruji.:IV, o dJ 1 h 111<1 l l idn·lt"1 11<."J •ll 1 u(.' urul , 
Mlfllif -~C ,r14u c h: l j UI: \ t:lll ' 1:1111 .. (\) tl'lt.kr uJ., LUUIO o Jc: 
111.11or r.:rcr-.u~).iU 11.1 .. 111 •1JI e 111Jv p111 .1 lg v11~ 1. •11110 v 14ur 

poderá pu~~ib1ltt a1 1t 1cdc11i,du d a 1: i.: 1)Uú 111Ja bra~t lcira 

Dcixa11d.i de lado .1 v1ab1lid,1dc uu nàu J c o l'ro1e• •> (a 
rajáb bt: 1.1111i.111u11 c111 ~upvr11· c <.1jnQ1111 .. 11 , .:ahc: no:. alc:1 

tar 14uc, mui~ uma vc1, povu" 1 ndígc11.1~ vem :.c:ndd aun 
g idu:, pd:.r .1c,;áo 1J11 l · ~ taJu ( •>fl ludu, por 100.:nvc:I 4uc: p11 
rei;a, cm l.10.:c J ,, p t cbc11t;.1 •k t.) fJ!' àO c:.lrangc:1r1> ttanco 
Mundia l tulvt•t sc:ia po~~ ível yuc t u1~ afc: ta rnc:111os po li 
su m bcr 111111111111ad11:. ''""1111 e q ue, o:. povo:. 1111,Jígena~ 

<iav1àu, Xikn11 Jo < .1 teté:, S1Hu1 l'a1 a kanã . n•> l ·:.aado 
J•> Pará, Ci11ap1a rJ 1 J1 uhu K.i.1p.ir , ( iuajâ , K rikat i, ne» 

l·:.1adu do M ar.111hà.1 '\p111.1yé i.:111 ( 1111/i:. , >à•> o:. <j llC di· 
retJ e 111Jtre l.11 nc111t: ,crão alctad•1) 1 orn 11:. trahJ lhci. de 

wl pru1c10, 1c11 al11.111do .:c1 i:., de 14 ft1i.:11b i nd1ge11.1~ . Oca·• 
t a~ . sclc1:1onarno' 11111 tu tal tk u c:. 1e1 rtló rtob, i:orrespon
dt:ntcs a trê::. IXJV•I:. rnd1~e1ta ) C1a v1J11 Para kanê , Xtltrin 
til) < a1c1é l11da l> 11• 1 1 :.1o1 do dtl P;uá <h G avulo, que 1• 
f11r;11n J lv•1 de J,,_,1p1 •1µraçãv de: u111a p:trh: 1lc i.eu 1crri 
1ó1 ro , c,1111 4 p ;n:. agi.:111 dJ hnhJ .Jc l r ,11l>fllfb,à•1 provc-
111t:11tc J a t b11i;1 lt 1d1de111 .. a Jc 1 u1,11111 1, :.ofr 1: 111 JSor11 
11111 nuv• • 1cvé:. , '-••r11 u 111dc: 11 11 .1i,,a11 J(l flu~il pel .. (. 1a V11lc 

do Kto l>oi:e , p r111 .. 1pJ I hc1.cliui111a do P111Jclu t·crro-

C111ajás. Contudo. cm ac lrall&ndo de povos indi1en111, 
não se pode pensar a terra simplesmente dentro de uma 

conccituaçào econôm1ca ou e'*uivalente a um11 merc11do-



• 
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n11 J<la escura 110 ~·tmceito de meio de produçjo e 1tin1c 
esferus mais amphts, 1lém do material , no plano rclilioso 
e co~111ulóg1co, li propriil identificação ttníca . Nio se 
pn'11: prclrr111C'r ' rorlltnlo, que 05 problemas 1er1do1 a 
este~ fn d1•>~ e~ •..-F"" supcritdos com 11m11 111mplcs índcni 
1a1;ào monetária. !\ n~'e!i~idade de sr f111Cf cumprir 1 lei 
n• 6 001 /7 1 a inda Cllt6 por ser rcstratada. Quanto aoa Pa 
ralrnnà , a lt m do que j 6 rncnc1onamoa, deve o Fst1do • · 
tullr n 1m1' 11 único elcmcnro capai de prover este povo 
d11 j usta indcni1açi111, reservando-lhes e g1rantíndo-lhea 1 

posse ''" território eleito por estes lndios de 1978, princí· 
palm..-111r t.JUando outros grupos deste mesmo povo , em 
que 101ali1<1m rnars de 150 pc~soas, começam a1ora a aer 
con1 ;11;ufo~ No que K refert aos índios Xikrin. do Rio 
Cateré. a vi1uláncia diuturna de suai; terr1s constitui·K 
tamtiém em um dos pon1t1~ virais à sobrevivência deste 
povo , po is t.JUC sua Arca já demarcada continu1 a ser in 
vadida por e.11tratorcs de madeira . 

Vimos, pois. a este Plenário com o objetivo de chamar 
a atençào para um problema que carece de aoluçio ur· 
gente. soh pena de passa rmos à His1óri1 deste P1f1 como 
responsãvc1s pelo geno e etnocldio que aqui ae vem im· 
plantando. O Brasil vive hoje um novo período polltico e 
social. com um novo Congresso . Portanto. ta eat1 nove 
Casa do Poder Legislativo, respaldada pelo voto popu· 
lar, que cabe: â açào decisiva de promover uma tran1for· 
mação na polírica indigenista adotada até o praentc mo
mento. 12. . para tanlo. é necessário que comcçcmOI tio· 
somente pelo cumprimento da Lei n• 6.001 / 73, que di•· 
põe sohrc u l:statuto do lndio . f., pois, necc1116rio que a 
politica mdigcnista seja reconhecida como uma polftica 
cm favo r dos povos indlgenas e não contr1 ela. ~ preci· 
11t1 demarcar as terras indigenas de 1H:ordo com oe an
se1011 e ohjetivos de ~· .. da povo indígena, indulive par• i· 
nH:i:armos o cumprimento da própria ( 'onltituiçio, que 
est.-hc:l«-c a e)tc P;ií!I a condiçio de soberano e plur1lil
I•. 

Sr PrClltdcnte. Sh l)eput•do1, prcato, no dia de hoje, 
minha~ homenagens 110 povo indfpna do •aü, e, em 
npcciul. ao comp;tnheiro e colq• M6rio Juruna, que rc· 
ptnc111a cite povo ncllit t'a•M. 
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t\ SIC• e• ··· M•'Nl>•s 11' 1 SI' P11111uncia 1> 

,.-t111111tr 1ll~1.t11M 1 J S1 1'1n11k11lc , •ll :• 11 1l da ~lluaçã., 
""I""'ª d( CÃlc11 11 11111i 4uc 11 l111h• 1 vc1 11 •11frcmlo rm 
110~,.1 Pais, s • 1 h~·•H> 4ue V I· •• au10111e ;i 11 ;in ~cri\;ào nos 
l\1u11& tia C"a~a de cltJ.:umcn111 da l\ssoc1aç:l•1 Na..:1<lnal de 
Apoio ao Imito AN Ai , 411e, como outras cnt11Jad~. 
rlt"fcncJc com brnvurn a v11J:i 1le 11osso~ Sl'fl1Clha11 1c-~ 

OO('UAlfN 10 , 1 (!l f ' ' I· Rf.'f'FRF' ~ 

nF1•11 r • n,, HI· ,.,.. "' ,..N ,,, ... ,. 

1\ SI 11 IA(,ÀO l>AS POPI JI A(.'0PS INJ>ICifNAS 
NO RIO <iNl\Nl>I· 1)() Sl IJ 

Como no rc.,10 du Bra~11. a h1:.16n:1 li a~ rcla1>Ões entre 
as comunidades inJ igcnu~ e a chamada soc1edadt" 
envolvente, no Rio Grande do Sul se 1r,1du1 numa 
suce:.são de massa('rc1> e e:.pohac.;õcs Não c1t1ste uma 
rccons111u1ção metódica dcslll história a não ser após o 
início do !léculo X X Na4uelc mo111c1110, frcn1c a uma 
popula1>ào indígena Já di1irnada e significativamente 
submissa. mercê l.l<>s tan t os d a.no5 so fridos , 
possivclmcn1c prcs~rooado pelo movimento de opinião 
pública que também implicaria na i: riaçAo do Serviço de 
Proteção aos lndios (SPI), o governo do fsrado do Rio 
Grande do Sul passou, por 1111ciativa própria, i 

demarcar terras para 0) 1ndlgc11a1> remanescentes 
ContucJo. ia esta) demarcac;óc) dc111aram de lado alguns 
tcrntó no) h.ibitado:. pelos lnd10~ e, com o correr dos 
ano~. lllC.\111 11 as terra" dcmarc:adilS foram rc:me11d11~ pelo 
bilado buh11 a111do se aos índlú) I' anJ~ puri;õés 
lc:rritonaib l\lé111 disso, prallcamentc Iodas estas 6rea:, 
c11tivcra111 alguma vc7 fo ncmc:ntc intrusadas por 
elementos não-1ndígcna11, em 111vaslks muitas vC'.tes 
c111.:orajad11), no1avclmcnte apó~ 1 t)M, por polític"s do 
parlldo governista 

/\)sim , )t1111cntc neste )éculo os K .un~ang e Guar.An1 
etnia) habilanlcs do Est11do pcrdcr<Am ao rctJor de 

50% J,, tcrrllóno 4ue um di11 lh~ foi demar..:ildo ou 
d1su 11n1nado As &rcas indlgcnas de Scrrinhu, Vcntarra, 
< ' itscros e 1 agoão foram 10111lmen1c cllpropnadas dos 
indios Ao lado da cxprnpriaçio lcrritonal, ;Ut hOJc 

pcrsi5tc uma madça c1tploraçào dus riquez.as florestais 
cm ~uasc rodas as reserv115 c11i1lcntCl>, sempre por pitrtc 
th: não índios 

Para melho1 1111.uahLa• c:i.le htstóru.o. 11bord11rcmo:. 
á1ca po1 área 

Ven1arru 1111 u11da 110 mun1c1p10 de P11~.w f' undo, 101 J 

Jcrna1c:1cJa en1 1911 com 753 h11, e foi 1,>1i1l1nenac: e.-un1a 
pelo governo estadual cm 1962 011 lndioa que là 

9.0 -

rn u1 ,1.,.am fon11i1 ~ttmáría •e v11ilc111arncn1c retirados, 
• • 111c1p:1l111cnlt para a n:scrva ôc Votou10 

< ascn l) locah1ado no mun1cíp10 de La101 Vermelha, 
cm 1911 101 demarcado com 1 003 ha A partir de 1927. 
us 1 da1óno~ da Secretaria 1los Negócios e Obrai 
P1ihhc.i) pa ~am a constar 4uc o " toldo" cataria 
ah.1 11donado, conrudo, não há dados 1obrc o destino dos 
hab11ante ) í nd i os , nem ~ equc:r sobre que 
l'lll'am1nhamcn10 ~I' deu às lé:rras 

1 ugoã1i s1111ado no municlpio de Soledadc:. L111oio 
lor;i d1:.c11111111t1do pelo J.stado para habituc;ào de indio8 
lJuaram l on1udo , não há dados sobre a ~uperflCJe. No 
r<'lurórro da Secrc1ana dos Negócios e Obras Públicas de 
191 2 cunMgua l>C: que " faha a111da medir e demau:ar 
LagoJo no M umcipio de Soled11Je" As constantes 
pc1M:gu1çõc' 111ov1das pdo:. rcgionalS contra 01 lnd1os, 
k•l laJo d<i nao-Jc:marcaçào da área, afast11ram o 
Uua1 .in1 dt' lá A~ v1olênc1us sao refendas nos rc:l1Uónos 
J& mc:i.iu.i Secretaria mc:n1.1om1da , cm 1913 e 1921 

Nonoill hoJC 11 11 11ada 11 0 município de mesmo nome, 
c111 pnnd p10 No11oa1 fora dc:1narc1:1da em 1856, medindo 
cerca de dc:t légua~ em 4uadro Entre 1911 e 1912 foi 
rtde111a1cad11 , apó~ dividida cm du11s parcclab. Ao norte, 
lv<:al itõu-~c Nonoai, com 34 908 ha, ao sul, loci&luou-sc 
ScrrrnhJ Nonou1 foi dividida crn 1941 pelo governo 
c:oradual, que: rc11rou-lhc 19 998 ha, parte para uma 
re~erva lll>rc:stal e: pane: para lo;;ali.iação de possciros 
(2.4W lia) Alualmenlc:, apóo tc:rcm cm 1978 e11pulsado 
0s in1 1u o~ 4uc ocupavam.; n1a1or parte da área há .:crca 
de de1c:ooc1s ano~ . 0 8 Ka1ng11ng e G uara111 de Nonou 
detém 14 910 ha, pois 11ma parte ainda está cm Jlodcr d11 
Agropc:r uarw Alio Uruguai, da íamlli11 Dall'Asl11 

1 Scrrh1li• : localizada nó a111a 1 município de Sarand1, 
Scnrnha ficara com 11 Y50 ha c;m 1912 Em 1949, o• 
1ndt00 perdc111 ó 623 hu, crn pr111l°lpto dcstí1111do a par~uc 
norC~la l lllilS, .tlÍlldl, 111vadidoo por jlOSSC:lfOll 4uc, nliliS 
wrde, 1111er:i111 lc:gllunadas suao poucs Sc:vcnuncntc 
p.:r:.c:gu1doo pelos rcg.1011a10 oo 1ndio• nio loiram 
11111H:Jtr a 111vJ:.ãtJ de sua11 1erra11, lendo o Estado, 
11001c:nurmentc, lc;g111111ado as po:.sco do1 rnva:.ore$. A 
maior pane doo índios rcllfa-sc, então, pitra Nonoai. 

Cacique: Uoblc foi dc:man:ada cm 1910 com 5 .450 h111 
Além Jc:ssJ Arca , o~ índio~ sc:mpre rc1vi11dicitnu11 como 
\Ua uma por\;à•> de letra a oeste dit rescrv11, 1.:hamada 
t·1J1t1u1lha , '-0111 ..:ercil de 145 ha A partir de 1942, 
( 'a1.14uc l>oblc: e <>licialmc:nlc rcdtu1d11 p11r11 4 508 ha 

Vutuuro ,1111 .. Ja no município de Sào V11lentin, foi 
1.kmar .. ada cm 191!1 com 3.104 ha O aovcrno estadual 
rcdunu-:.c p11ra 1 440 ha cm 1962. destin1rndo 632 ha 
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para reserva ílorestal Hoje, apó~ complct11men1e 
devastada, a área da reserva ca16 oc11p1tda reios lndios 

Guaruni <)u (iuahiroba: situa-se junht a Vornuro, 
tendo sido demarcada cm 194.1 com 741 ha, Em 1 ~61, 

mediante dellf)acho no processo adm i11is1ra1i vo 
15.703/67, o governo estadual redu~ 11 ârea par11 llJl<:na~ 

280 ha, cabendo aos indio11 as piores terras 
Carreteiro o u Água Sunla: foij demarcad1.1 cm 1911 

com superllcie de 601 h11. Os Kaingantt dcsra 1escrv11 
sofreram particular violência e discriminação por parte 
da população regional. A part ir de 19 22, o l•>ldo passa a 
contar com 590 ha, não hilvendo dados s()orr o <l~lino 
dos rcs1an1.e:1 11 ha . Alt IQ75. Carrc1eiro foi 
violentamente intrusada; provavelmente o término do 
intrusamcnto se deve ao esgotamento da terra 

Ligeiro: também demarcada ern 191 l, com 4. 552 ha. 
Apesar de não ter sofrido retalhação por parte do 
governo, Ligeiro sofreu forte intrusamento. D»do• de 
1975 apontam a presença de 120 famílias de intrusos, 
sendo que destas 52 eram proprietárias rurais fora da 
reserva. Arualmente, paira sobre Ligeiro a ameaça de 
perder de 320 a 336 ha com a c1>11s1rução da baHagem 
Barracão, que inundará o Rio Ligeiro, na divisa da área, 
e parle das \erras. 

G ua r ita: localizada nos 11tuais municlp1os de 
Redentora, Miraguaí, Tenente Po rtela e Herval Seco, 
Guarita foi demarcada em 1918 com 23.183 ha. A partir 
do início da jurisdição do SPI, guarira passou li ser 
arrcnJada a agricultores não-fndíos, soh pretexto de 
çompleme11tar os recursos do órllão. Com o advento d11 
Lei n• 6 .001 /73, os arre.ndatârios tornaram-se possciroa, 
a parti1· daí, proc.:u rarun1 mil nler-se lá im:lusivc mediante 
o estabeleci111ento de relações ·diretas com liderança• 
indígenas que cooptarc;1 m atravé~ dr vantagcnt 
.:conómica~ . At ua lmente, ccrcêl de 1!0% da á rea 
agricultável de Guarita estã assim ocupad11 por membro• 
da dite econômica regional, alguns d 1,>s quais têm poua 
que cheg;1111 a 100 ha . Além dis~o. cm 1978 a fU NAJ 
liberou 11111<1 ta1xa de terra dentro da rtscrva para a 
c.:011strui;ào llo uc:roporto de l"enentc: Porteh1. O conflito 
n:,:c11 tc:mc111c havidv -- e atnda e.Jt istc:nte - ·- em OuanUI 
te111 , as~im, causa d•> d rculo vicioso 111 madu pelo• 
arrc:mJatárao~. 411e ~e C•Jmple!a com 11 p1111Jc.:i pa1,4o ôc 
liJ cra11ças coopladas e com 11 rotai 1.on1vênc1a da 
FUNA I. Atualmcn1e, o órgào propos a d1Y1são de 
<.iuarita c111 dua~ por1,;Õe), cadél qual e1111egue a um 
lit1.14•Jt 1·~1 <.1 ua:Ji<la, ..il ~m tlc 1rtstitu.:1oual11.ar o 
con 1 hto, c11 frn4uccf .i 1.um unidade wdfgeo11 ior.,anJo-11 
.i i 11 J ,, 111 ..i 1 ~ {)e 1 ll1 e.: "e 1 a o "l 1 o t t r e:~ s e: ~ do 4 

.1u c11da 111 íhlS/ P•l~)c i r.,, 

J\lcm Jestc: d111fos , cunvêm lernbr11r 4111: a parttf de: 
19~0. a t-UN J\I (lassou a 1niplc111cntar cm r(ld.i~ !lh área. 
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i1111í(Lcnas do Mio 0 1andc do Sul uma polltica t"t>rle"*"' 
dc111agóg1ca , que 11bJcliv11 11Jidar lideranças e 11mortcc.r 1 
..:•>11~c iêm: ia polí11ca nascente Utilizan1h1 se de rccunoe 
cc11 116 111 ico~ que 1111111ipula 11través das cheliiis de poeto 
ou de lióerani;<ts dó~·cb, " Ft JNAI h>gro u pulverizar u 
o rg auiia c; ôcs i 11 dl gena~ que .se forin11vem, 
p1 mcipalmerllt após llJ71! Ot. mteressCll regionais, por 
sua vc1 , a~i ram nas áreas de se11 alcunce, tanlo ittrava 
cio suborn•> puro e simples, como em G uarita, '-"OlllO 

airavés do uwrecm1ento de oportunidade• pollticu a 
lidera nç11s .. •Hge11 11s. muiras d1111 quais 11cei111r1111 
co11corrcr a i;arg<JS legislativos mu11icip111s pelll lesencll 
do PDS (Nonoa1 e Guanla) Uh1111anu:111c, 11 f lJNAI, 
all avéb da 111rn 13 1 D.:legacia Ri:gional , lan'OOU mio 
mclu~1 ve do sçnt imento rehgioso dos indígena, 
d i~t;ib111ndo me11sagc:ns c:rn que: usu trechos dOI 
di:.cur:.~l:. papa:s, buscando idc:n11fü:â-los com u 
i111cnçõe:. e atuaçóes do ó rgão. 

í ambém a nivc:l de opinião púbíica 11 FUNAI bU1C:e 
ll'Jl$l1licar sua at uação e, s.,:mpre que questionada, 
procura confundir-se com a:. entidades civis de epoio 
.ootadamt:nltl com a ANAi. Se, eventualmente, não lolf& 
o êxito ~rcr~ido , a 131 Delegacia não se constrange cm 
1110nl a1 cenários c.:om a participação de liderançu 
i11dígtn11s submissu ao seu comando, rentando. aaim, 
provar a leguimidade de suas atitudes e e•cluir a • 
outras cntid11dcs de apoio à lu111 indlgena. 

Po n o Alegre, 14 ~k abril de 1983. - Júlio M. O. 
Guiger. t'residen1e. 1 
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O SR. DAN'f"l Ot: 01.IVF.JMA lf'Ml>8 -- .M 1. l'ro 
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Depu 
tado~. a quatào indlgena e a urgência da demarcaçlio dr 1 
suas terras jã foram objeto de várias m<tnifestaQé)e~ t de / 
bates nes la e 8811. 

Oa Sr5. Deputados que exercitavam ~us mand11to~ na 
última legislatura. devem estar lembrados do cadente, 
ponderado, 1>orém inconformado pronunciamento do 
Deputado do PMl>B por Goiás, Sr. Adhemar Sanllllo. 
quando, em junho de 1982, levantou, em discurso memo· 
rãvel, crítica a situação do povo nhambiquara. funda· 
mcntando basicamente sua denúncia cm documento ao 
mesmo tempo preciso e cstarreccdor, produ1ido pela 
própria FUNAI e assinado pelo seu Presidente, o Cel. 
Paulo Moreira Leal, denominado .. Histórico das Comu
nidades Indígenas do Vale do Guaporé'' 

Naquela oportunidade o Deputado Adhemar Santillo 
rcconhe<:ia, como velho c rítico da política oficial indige
nista, os méritOlJ da antiga reivindicação, que, ·afinal, se 
consumara com a assinatura, em outubro de 19111, pelo 
Cel. Leal, das Portarias 1225-E. e 1226-E e 1227-E, crian· 
do as re~rvas nhambiquara no Vale do Guaporé, Piri
neus de Souza e Sararé, em MaLo Grosso. EsLe documen
to, na ouisião lido pant que, e para sempre, ficasse regis
trado nos Anais do Congresso Nacional, revela os aspec
toa CM:andalosos representados pelas pressões que gru
po11 cconôm1cos e polil icos exerceram sobre a Fl lNAla 
partir da al,isinatura das mencionadas portarias 

1: prec1i;o, Srs. Deputados, rcavivéU ;1 memória da 
Nação novamente, citando trecho de elltrema gravidade 
e contudência . Dizia o Cel. Leal: 

" A partir da publicação dessei. documentos no 
Diário Oficial da União, temos recebido manifea.
t11ções de apoio e 11olidariedade de u111 lado e de pro
tatoi. veementes e 11té ataqua pcsM1ais, de: outra 
parte 

01antc de: taili reações, e até prcssõei. 1111ensurá
vcis, que nos colocam na situação curiosa de " lobo" 
e: "cordeiro", a um só tempo, cumpre-nos fat er um 
histórico criterioso dos fatos remotos e rccer. tcs que 
precederam a edição das portarias mencionadas. 

Devemos cnfuli.1.ar, prelimina1nieníc:, 4ue, sç as· 
s111amo!I os documentos referidos, que lunta polémi
ca rêm provocad(l, não o fizemos lev1anam.:nte, mai. 

'fj 1•1' mais absoluta 1ubmi8$ào à Carta Ma1n• do Pais 
curt 1 q3 e aeu1 parA1r11(oa). à Lei n• 6.001 /73 -- E'a-
1111uto do lndio - e a toda 1 lqislaçio que dilcipli· 
na a matéria. 

F. dever legal da fUNAI, como 6r1io federel de 
assistência aoa silvfcolas, wmo IQtora dot lndiol 
hrasileiros, por delegação da União, uaq'urar lha e 
garantir-lhes a posse permanente das terras por ela 
habitadu. wim como o usurruto c:xdusivo das ri
que1.as naturais .e Iodas as utilidades nelas exi1tcn-
1es. 

f: mandamento constitucional, é imposição legal 
'lu.:, wb pena de,crmos acusados de tutor ínficl, so
mos obrígados a respeitar e cumprir." 

Mais adiante, diz o Cel. 1..eal: 

.. Negam. alguo$, levianamente, possufdos apenas 
po1 interesses pessoais e escusos, a pr~nça indfge· 
na nas áreas definidas pelas portarias que usina· 
mos, amparadas pelas leis e: pelos estudos técnicos 
prooedidos a longo tempo. 

A11 evidências históri~s. entretanto, estão ai rc:· 
g1:1tradas, os fatos concretos saltam aos olhos para 
desmentirem, ~m eloquência, os espoliadores doa 
lndios, os usurpadores de suas tenas. 

Ocorre, porém, que oJ Vale do Guaporé, formado 
de malas c:x uberantes entre o Brasil e: a Bolívia, e 
onde se sicua grande parte qa~ terras doll nhambi-
1.1uaras, tc:m atraido a cohiça de exploradores dc:adc 
o inicio du séc XVIII'' . 

Estas palavras nào são apc:111u1 oticiai11, mu vcr
d11deirW1 e delinuiva' No entanto, é ncccasário 
~·on:1ta1ar que, até asora, as leia e as dc:ciliÕel lcsal
mente tomadas não foram cumpridas, o que lisnifi· 
\;li Ji.ar que os mterCUCll privados continuam sendo 
pnvilegiados pelo poder central à custa dos incon-
1cst áveis dirci1011 mdlacnas. 

A snuaçâo drWlàtica do povo nhambiquar1, e de 
• 

dezenas de outros povo• iodfgcnaa de Mato Qrosao 
e Rondônill , foi 11gr11vada com a ativ11çio do Pro
grama lntegrad<> de Desenvolvimento do Noroc•te 
do Jjrasll, ma13 conhecido pela sigla POLONO
ROESTE ('oa1ú se ~abe, e~te Programa se desen
volve bas1cameutç a panir d11 rccon1truçào e iUifal-

•• 



1amcn10 d11 BR J64, 11 rodo1111t que li~a ( u1ub~ 11 

Porlo Velho, numu c11tc1111ào de i:erc1t de 1 500 K 111 

~ ma11 um prosrama 11mb1doso, drsde que 11 a1 .:11i 
Sir invc:slimentos da ordem de Ulll t>1lhào e OIC: I., de 
dólarea sobre árc<1 de apro111m11d11mentc 41O11111 qu1 
lõmetros qu11dr<1doN. P1trte subs1anci11I dcssca rccur
a<>s e1lá sendo lin<111ci11d11 pelo Runco Mundi11I, que 
condicionou ellprcsa11men1c seu descnvolvm1cn10 li 
naocei~ à dcman:ação dos terr1tórt•)S lnl118ClldS e a 

um11 efetiv11 protc:ljilo aob grupo~ qur hab1t 11m 61 tllb 

11fetad1111 pelo Progruma 
Em verdade. alem dos obJcllv<)S pnnc1p111s llc c11 

pansào da produção agrícola. da tnletrraçào sócio· 
económica dil área-programa, 11tra11t11 da 11nplan 
lação de projetos de coloni.wção 14uc prevêcm o ••· 
scntamcnlo de mais de 40.000 íamllias de 1:olonos, o 
POLONOROESTE propõe-se levar em conta 1 
conscrvaçio do sistema ecológico, pela dchrmtaçlo 
e demarcação de parques e reserva!> florestais, cona· 
truçào de estações ecológicas e 11 abertura de um11 
rede de esiradas vicmat) de mais de 10.000 km 

Por último, o Programa contempla as comunid.
dcs indfgenas da região com uma parcela de rccur· 
aos destinados a propiciar à FU NAI os meios pa111 
reorganizar, reequipar e implantar novas unidada 
administrativas e para a reestruturação de outroa, 
para construir e equipar cM:olas e enfermarias, rc1u· 
lariur cerca de 4.000 km lineares de ârc;is indlglnu, 
realizando seu lcv;intamc:nlo, intc:rdu;ào. dcmar· 
cação e cada~tcamcnto, c~t;ibcle1:c11do )l)lcm.i• de 
rigorosa liscalitaçào e proteção dcl>)a~ área~ e, li1111I· 
mente, incentivar e orientar as com'umdadcs no iien· 
tido de culti11arcm KUS próprios 11hmen10~ 1 udo 
i1to con1t11 do Progr11ma governamcrllal Tudo iato 
está eitprcsso cm •ratados, leis e contn11os com 11 

devidas 11asinaturas dos Ministros e Ministérios en· 
volvido• no Programa, mas t lfctto duvidar que e.· 
tas med1du .c:jam concretizada~ 

C'1bc aqui reOettr sobre a 1..ih1111110~11 111u111;àt1 
que pesará sobre os rcmanellCCnte11 1ndlgenas da1M11 
áreas K o que foi 11prov1&do e 11acr11111cnt11do não seja 
realmcnle transformado cm re11lid11dc. Dadoi ofí· 
ciais mo11ram que a população da reg1ào-proarama, 
que c:m 1.970 girav1t cm torno de 3110 mil habi111nta, 
de11erá u~trapassar 2.500.000 cm 1 9115, data em que 
o POLONOROESTE estará ímph111tado (Do poD· 
to vis111 daquelcll que llC prc<x:upam 1.om 11 tone dai 
comunidades tndfacnas, Já cc:rc111Ju), flum1lhada• e 
dcv11i1udaa por tod11 li espécie: de a~õc~ e omillÕa, o 
quadro que se desenha t aterrador) 

Os nh11mb1~u11ra~, que vivem hoje 11u11111 àre1 que 
rcp11:wc111 êt , no 111»11imv, l / 5 do tc11 i10110 11 adicio
nal, rc:g1ào que w csle11J i11 do Jurue1111 11\J Vale du 
(iuaporé e dctdc o no ( 0111emou1çào (afluente do 
J1· Paraná) ao no Verde (11íluente do Juruena), aio 
um arupo conhecido cm todo o mundo, espcci1I· 
mente c:m vir1udes dos cs1 udo1 que Lévi-Str11uss lha 
dedicou. Sua 1mportânc1:. histórica 11dvtm de aua 
ea tblênc1a estar liauda a11•dn a sítios onde: se enl·on· 
lrl!lll ..:a11er1111s saar11da• que rc:monlam , pro\lavcl· 
rnc:ntc, 11 1111u• Jc 10 000 anOb, conforme rninucio&Ot 
catudoa rc11hL11doll por vários cspec1alist as e confir· 
mados pcl11 FUNAI 

A primcin1 rescr11a nhamb1qu11ra foi criada cm 
1%8, cm terra• pobres, numa área que abriaava 
apenas 10% da popul11ção Nes..~ mesmo ano de 
1968, uma data falfdica par11 os lndios bras1leiroa, 1 

J- U NAI cmi1iu as crim111o~as e tristemente famosu 
"cerudõcs negativas", algum1u delas dcspudoda
men1c atestando a ellis1ênc1a de irupo• e aldeamen
tos nhambiquaras, mas permitindo e f11vorccendo 1 
cupidez de interesses par11culare1 que resultaram na 
entrega do ff:rtil Vale do Guaport 11 empresas agro
pecuárias. &tcs cramts contrnuam impunes até ho
je, nem o lempo mostrou que os seus autores confi1· 
vilm 1111 1mpun1dadc 

Váno) prOJetoa de crta'iàO de re11Crv11• nhambi· 
14u•ar1ts fo1a111 uprcScntitdO$ a partir de 14175. aubmc.
tcndo o~ tnd10• a translc:rê11..:1ab 111útc11>. desde ~ue 
eles &cab1tva111 po1 retornar ii,3 .. ua• árc11~ lr11d1cio-
11a1 ~. nào M:m untc:S pag1uc:111 o 1nbuto de muitaa 
morta por epidemias e iu11;i)b1nio) A 11.tgé:di» que 
te ilblltcu sobre o póVO nh11mb1quara e fato corri· 
que1ro Todo• ~11bcm , llb prov11s de ge1111dd10, de ea
tcrmhuo m1t1i. ou mcno• cruéill '4Uc i.ofrc:ram 1111 po· 
pulaiiÕ.:b mdlicm1s bra's1le111111 $ào irrcfu távc:1s e f1-
tc111. vcr~onho11amcn1c, purte da no11wa h1111ória. No 
COOl~O dó *ulo, iqundo li t-tJNAI , ºª 11hambi· 
quar11s const11u1a111 um11 populaiiào de 10 000 pc1-

11oaa. Hoje 1c•t11m meno. de 700. 

De quah~uc:r n1odoJ, ó~ Jna1.c:no~ J., puhll.:a tn 

aJ1gen1~ta <:óm 1elu1,"ào à Jd11111taiwàu Ja árc:;i nham 
b1yuuru 1,;ul11111111rant <.:•>111 u moútfit .. c,:ào 1.lll proJC'I• ) 
11ng1nJI d;i UM 164 111ull,1111li1 "4!U <.urM1 a1i:1\é) J c 

um.i "'"'""' lç 'fUC 1c.l1111u e n:1ulhü11 <1 :\ 11:11 clll lltl) 

~J"~"l) tlhJdo) .., r c~c1 v., !),,1 ... ré. ~ .. p .. 1 .. Ju do ~uc 
l)•Jb l•Ju J .i IH cti ô o Vale: J1) ' 1u<Jporé e a 11 rcu 110 <..cr 
'.1J11 
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l>t naila \ll leram a' 1k11l11t\. I:" t ' r1 nlC',l•>S. O;t!'ll' 

nai · e 1111\:111:1,11111:11~ . 411c '""''""" pt"l;.1 vvll a ª" 
1ra1.adu 111111111 .11 11.1 '''''""'ª I · ~'""" ' t" l'i r c1111 ~ta11 
r iaclo 11\1'"" :11 •1111p.111h.11lo 1k pur 1111:n11r11<1d•l ""' 

1tca111e111t1 1· '""'11111l'r1111,.·:)11 • 0111p111trn11i11u~ d:i p11: 

~em;a e d1 1~ d111·1l11b 11ha111hi11uaras, loi ""'"'ª''º pc 
111~ tnl1dadt'S dl' aptll•> "ºimito. lfllc. afnr111na111c-nll' 
foram cnadôi\ neste Paí:. . e cnllct!llC: ao Ranco M 1111 
dial e 111111 011 iu11àob aq111 e 1111 e•lcnor Prt,alc:ct 
ram. l'orrlmJo, 1111 1nh0 1'1:<w11 ria agropccu{u 1a já m:.ta
ladas na rciuio 1· 11 ck,v10 dl' u11~0 1fa HR 164 foi 

ma11111lo1 

Senhor<'~ lkp11tac lt1~ 

O grau de imp11lém;1;1 t' - po r que nii•) tli1er'! -
de dt'Sagrcga<;âo a ljllt ,·hc1tl•ll u 6r11iio r e~ponsável 

pela tutela, pelo bcm·c\I ar e. r or c,m1tcqUência, pela 
defesa de SC:Ub d1rc11os 1ào daramenle enunciados na 
Constituição da Rc:púhlil:a e no Estatuto do lndio, 
podem ser bc:m aquilalados por nolkia rc:cc:ntíssim11 
veiculada pelo Jor11al O (ilnh11. cm ~"ª rdicà•> de 4 de 
abril próximo pa~~ado 

O titulo d11 matéria· " f· UNAI nào poderá dcmar· 
caras reservas pnoril :irias", já é cm si de:.alcntador. 
No corpo a notJ :.urgem. chocante:!>, a~ declaraÇÕCI 
do Presidente: dil FUNAI que: informa. certamente 
constrangido, 4ue a FUNAI não i:ontarã com ª' 
verbas suficiente!> para demarcar as oitenta e duas 
reservas delin ida11. em 1982. comu pri11ri1 árias por 
estarem cnvolvul a~. d.: a lguma forma . com proble· 
mas de tcnsàu '"ci:1I e cuja:. demarcações deveriam 
ser reali1.<td~ nc~se ano E o 1leM:alabro maior: u 
Cc:I 1 cal conlc:1111a ter :.olti.:ili1d11 um tnlhi\o e: meio de: 
cr111.e11u~ par11 ;1 demitrc<1çào dc:sta11 X2 (1.11tcnta e 
duas) árcab O J>rimeiro corte do Ministério do lntc· 
rior redu1.iu o mvntantc para 462 milhões, mas. em 
março último. a t· lJ NA 1 foi mfo11nad:1 4uc: r«cbc· 
ria apc11a:> 3~ milhõe~ 1lito é, a vcrh11 1111 1c:Ju.t1da 
para clliltllmenlc: l,33 por cenao Informou .a111J11 " 
Pres1dc:ntc d11 FlJNAI que o Mimsuo AndreallJI 
11compa11ha 1odo11 prul>lcnlaK d11 I· undac;ào. "e eslá 
aMindo l'Ofll liClllimcnlo de bcncvolé~i11" E arre 
rn;11a. " Não 11di .. nt11 a t UNA 1 1nli~11r cm solici1111 
11erba:. <1dk1on11il. O Mini111ro Andrc~u:.u conhece 11 

IÍIU111Çào e , quando puder, libcr11 m rc:<:urliOI •· 

Sra UcputlAdo•. não f11lc010• c:m h1hiA de: uc:d1b1hdadc 
de Mini11uo l:-Mlueçitmot1, por c:nq11ar110, 11 copioiU pro· 
duçio de promes1t1i111 J1ào cumprid1111 pclu• ithvK Jigni 
tfino1 d11 Nação l11111g111cmo• apc11<1i. 4uc o M11u111ro dv 
ln tenor efctiv<1mc111c ponh11 a d1~poi.M;àO dil fU NA 1 
Clll11 irn&<>ria qu11nti11 de 35 m1lhôelt para dc:m;arcar tcrrab 
de lndio. O que poderá fazer o Prci;idenle d11 FUNAI 

- - .. - - ~ 
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i.:11111 11 migalha cm i.:1111c:1111~ que a ..-:u.la lllC:) ~·· dc:)v.1 lv11 
1a a laxas de I~ 1 O ljllC 'cgn1lka Cl>lc: \.0111po1 ta111c11tu 
'c:nào o convite .1bu 1u a 11 o v.,~ 111vaçõc~ c:111 1lt'11:n.1~ J c 
(1rc11s 411c \ ' IVC:lll l)Ob lct"Õc~ ~O\..lal~ C:AJ>IOMVa~ . l.•1111<1 ''º 
1111tc o Ctl 1 eal, a dcíla1t1 ao;;'1u dr <:<Jntl1111~ ;ihc1111 ~ e san 
li' C:ll l ti~'/ 

Srs Dc:putadt.>b, o lfUC: ~e impõe: atto r J , anlcb lfUC: :.cja 
lardc: demais, t dcmari.:a r o~ hm1le) da terra nhambttjU4· 
ratais como hoje ei.1ão Jct1111dus hto é: o mlnimo ª '"-citá 
vc:I para a sobrc:vivcnl rn 1laquelc povo A dcma11:ac;ào 
dei.ses árc>a~ vêm sendo ;,1111111dada e ptJSlc:rgadu desde 
1~111 Sabc:-~e. 4uc o M1nistén u do ln1cn11r dcs111111u I!(, 

milhões Jc c:ru1c:11 oi. , cm l '187, dt rccur)oS unundo~ dv 
POI ONOROES 1 t- para a f IJNAI rtaht;,H t1abalho~ de 
demarca~o no Mato G111i.~'' A \-erba 101 cfc11va111cntc 
recebida na4ucle ano , ma'I nada foi fc11 0 O cumpr1111en· 
10 dcN11 medida 1igniflcará pelo menos a csper1111ça de 

conter li ameaça 11uspc:na11 sobre os 700 nhambiquaras 
i.obreviventcs 

f stc:, Sr~ lkputado~ . é nos~o apelo c:m rei.pcllo à lei e 
à decénc1a 

t-malmcntc, Sr t'residcntc, quero de1Aar uma palavra 
de: apu10 à luta do lunc1on01hsmo púbh.:o pur melhorei. 
~alários e condições de ttiilhalho 

-
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o SIC 1'1Ct·s1UfJ1ifrl' (Flávio Mardli11) l'•m..:edo 11 

ralavrn ao Sr lkputado EduardQ Mat11rsnu Suplicy. 
qut lalarã cm nome '10 PT J 

O SR. FDIJARl>O MA'TARA7.7.0 Sl JPl.I('\' (PT 
SP Sem revisão do orador.) - Sr. Prtsidentc, Sra. De 
pulado~. tod~ hoje pudemos pcrcehcr quanta~ lições" 
p11vo hras11'9ro dei-ou de aprender por mu110 tempo, cm 
c:spccrn l os brancos que aqui chqllram dcp1>i5 nóa, dC1· 
cendc:ntcli de hranco~. e os negros, filho~ dos que: se cas11 
ram com índios. com 11c(lros. com brancos. com amare· 
los Fcli1mcnte, 11raças à chegada do Cacique. do Chc:fr 
indígena, hoje Deputado Mário Juruna, à Casa doa re· 
presentantes do povo, descobrimos que temos muitas 
lições a uprc:nder com os índios brasileiros: lições de co· 
ragcm. lic;ôc:~ morais. de a1itudcs, de integridade. Perce
bemos hoje ..:omo é importante: uma pessoa Cllternar o 
que c:Má c:m seu cor.11,;:io. com vigor: Cllprc,sar o senti· 
mento . .ii. dores do ~cu povo e também aquilo que conati· 
tui um :.e11tímc:ntu rrncional. 1 

Considero imponantc: que: as emissorlls de tclcvislo e 
de rAdio, ao 1rasm111rem hoje as comemorações do Dia 
Nacional d•> Jndro, cl!ibam não itpenas algumas cenas, 
como u da homenagem prcs1ada pelo Deputado M•rio 
Jurunll au Prc:s1dc:111e Fllivio Marcflio. mas - como ra
iem tanta~ vc:1.c~ cu111 a palavra do Prcs1dcntc: dll Rc· 
pública ªº' hraMlc:iro), 1ransmi11d1t n;i Integra - 11prc· 
sentem também a~ palavra!! severas e durais do Deputado 
Mârio Juruna, 4uc: expressam, todllvia, li realidade brasi· 
leira. Se isso for leito, havcré um impacto c11traordi· 
n:1rio Ma!I temo 4uc: us meios de comunicllção, hoje, 
tanto os de rnc:111Jr audiência - como a TV Nacional, 11 
TV <. ap11:1I, <• 1 V Bandeirante•, a TV Record e l>Utnu 
emissora~ de: h:lcv1~ã1> como 1t m11is importante: em 
termo!! de: audiéo..:ia , a l'V Globo, mostrem apcn11s iilau 
mas imlltte11 11 dv 4ue M: pai.sou hoje, a4ui, 110 povo brh1 
lc:iro, 4uanJo o Cacique e: Deputado Mirio Jurun11 exph 
cou com clareia. 4uc •• Presidente da República, escolhi· 
do por umtt úni.:a pe1111oa o Prcsrdc:ntc Ernesto Gc:iac:I 
- e lendo 11ua c:~.:ullru apruvada por poucas outrlls que 
simplc:smcrrtc <l l'crlaram a decisão de S Ex•, não ter iit o 
direito de: Jc:Hc11po:11 ,11 "\OOlaJc: Jo povo, de mais de J 1 
mil clellorc:' 411e 111mh111ram Mârto Juruna il c:Stll e .. ,.. 
( PalmaJ ) 

O SR. EDUARDO MATAAAZZO SIJPl.lf ' \' (PI 
SP Pronuncia o squintt discuno } Sr Prc:tidc:nte, 
Srs. Dcputadoa, muitos forllm o& povoa mdlMcnas clltcr 
minados no nordeste da Rllhia , cm 1u11 maiona K iriri 
No Munícipio de Rihein1 do Pombal, portm , um grupo 
ainda resiste à~ 1remend1ts pressões que visam aniquili 
lo: os Kiriri de: Min111del1 t- esta rc:sisténc11111dmirivel a 
100 ano) de opresslo t , par.i nós. um slmholo dll lutit de: 
todo povo brllsileiro, que, por isto mesmo, deve 11h11r·ae 
a esses índios nll dcfe~a de seus direitos 

Kiriri . 4uc: cm Tupi signilic• "calado" dc:not• bem co
mo, em silêncio, agOcn•llram essts lndios todo o sofri· 
mento de séculos. enquanto desllplir((;11tm aldeiu irmia 
e vizinhas, como a da anli@a Canabrava , hoje 11 cidade de 
Pombal. Só que agora, querem que &e ouçll 1u11 voz, de· 
nunctllndo 111 injustiÇllS contra eles comct1da1 e os desrcs
peito11 li seus direitos e 11 sua d1gn1dade humana São 
2.000 indivíduos que. ll4u1 desta tnbuna. querem tr11na· 
mitir sua história, sua dor, sua ri.iva e seu dneapcro 

O Governo do Estado d11 Bahia tem o arllndc inimigo 
dos Kiriri , como o t também dos PatllllÓ Hahahii e de· 
mais povos indígenas do Estado. dos p((fueno11 campo· 
ne~ e de: todo o povo bl11ano, enfim. Atrllvb do IN· 
Tf:R 8A - Instituto de terra~ da Bahill, órgio ineficiente 
e: 1111.:ompetcnte para lid11r com 011 prohlema• sociais sur· 
gidos no campo - quando, por exemplo, alu•)u o IN
TFR8A nos clamorosos ca~o11 Je gril11gc111 11urgidos n11 
Bahia'1 - o Governo do Est11do, seguindo urn11 velha tr11· 
d1çào - os Governos prov1nc1d1~ Jo século padlldo fo· 
ram verdadeiramente gentx:1da~ - pussou a atullr contrit 
os 1111cresses indígcnlls, rc:spaldado cm pactos pollticoa 
com o Governo Federal. Por ~u:i vc:1, a FUNAI, recente· 
mente c1tstr11d1t no uao das atribuiçÕc:$ que lhe i:onferc 1t 
Constituição, cedeu às pr~sck~ do Governo estadual, rc· 
velando iua total incompcténc1a 

Em 111111 , a FIJ NA 1. llJ><h 1tnos e: 111lo1 Je rc:1tc:11ido1 
pedidos e pre11sõcs dos K iriri, fc:1, a dcmarcaliêo da re11cr
va de Mirllndcla. Sendo o terntório llc poiJsc: ime11101ial, 
comprovado por todll a documc:ntaitio disponlvel, rcscr 
vou à FUNAJ. correntamcutc:, " umil l~u11 de terra em 
quadra ' , bascando ·~e no Alvar• R~g10 de 23 de no· 
vcmbro de: 1700. que dollvll est11 extenuo de tcrr1t1 às tn 
bos ll SSi~tiJas por Missckli. A FUNAI 1ttu111í~ou, autrn, 
um direito secularmente r~onheçido, nào só pel11 doeu 
mc:OlaÇàO como pelo \.'OOICnSO Ja popul11~0 rcaiooul 
Ap.:sar de dc:mlln:ada hi doil anos, ittt hoje c:sht ltreil 
olh> foi rc:twlllrttada, nào foi homologlld11 pejo Prea.1dc:n· 

1 

l 



• •l.1 ~ cp11hhca, nem l:11u.;a.!:t no Serviço de I' •11111100111 
.1., f 111:\11, nem nu11 ca11ór111~ loca15 t\lém d1 ~~. , 11i\1 • 'f 

I"' .,, . .,,.,,.,a 1 IJNAI, na oca~ii\u, com o de~t ino ele a ,, ~ 

"' ' 111° li1.i1Juu11 não ln<hl>S. 4uc vivem dcnl rt> de ' ' " ;\rl'-t 

'• I • • •1111 "'ª 11:1111i1fi\o, cm cund1ções ace1tf1\e1s e h11111 a 

' ' •'' .. cJJ .... 1111 11 11,1 pcrmanénc1a, em ~egunmca e neJ1,11c1a 
doJ ••>111 1 111 huhos t: preciso levar cm conra que o eh" arlo 
11 111 11r111 de pos11e1ros, denlro dos cd(!uos 12 000 he-c1arcs 
do 1e11116110 111digena, resultou do sistema de la1ifún dio e 
1111 p1• 1 lC1>~u de ronccrrlração de propriedades, que ohri 
lfOU e1o la popuh11.;à11 a se refugiar nclila ãrea. Aliá~ . os me 
lhore11 1e11c11<1s de11tc território não estão cm mãos nem 
de 111d10~ nem de p1>~seiros, mas nas de um pcquer10 gru 
p11 tk fo1e111lc.-iros, 1nuitos deles polilicos imporlantcs na 
1egiil11 ,.. foram justamente esses polfticos-fazcndeiros 
que cumeçar;11n a mobilizar 11 população, pobre e igno 
rantc, p11ra host 1h1ar os indios e reagir conlrit a dcmar
l'.ação. apelundo também para pressões polllicas lt nfvel 
csradua l e federal. E lembramos aqui um episódio, jã O· 

corrido nu Cámarn Federal, cm 1981, q uando o Sr. Pris· 
cu V1anna foi acusado de estar, veladamente. pressio 
n;i nJ u a 1 l!NAJ llC:!lle caso 

N•> 1r11-.10 du ano pds11asdo. os índios, cansados de pro· 
mel>~d\ , e ap6' UlllJ i.éric de íncidenres com os regionais. 
e,:.;i~líJlll puhla:.:111c1Hc a ret irada de ~eu maior inimigo, 
Je1e111or e.la p111 .. a11 maior e melhor das terras, o Sr. Ar 
tur t.111anda 1·01 4u.tndo a FUNAI fe7 um convêmo 
1:0111 o 1 NTf' R BA para que cate órgão levantauc a SI· 
1uaçào do~ <X:upanlc:lJ. vi,ando um plano de rcassen111-

mc:nto dos pO:.l>eiros De po~sc do) 2 milhões de crui.ei· 
ros cec.J1doi. pcl.1 1 UN AI , o INTER DA , cm vez de cum
prir 1.om o ~e• \'IÇt) contratado, e certamente tendo em 
Vll>I a o p•Henc1al c:lclloreiro da população regional, pa1-
sou u o..011tc:Ma1 ·• an:11 demarcada pela FUNAI, visando, 
por1a1110, nào " 1emoção do fazendeiro, a única eitigida 
pelos lnd1011, 11111~ a negação dos direitos indfgenas. Com 
elJtc lim, contratou pcsquis11dorcs incscrupulosos para 
"provar" , a1r11 v~11 lia háhil munipulaçào Je documento• 
h1stó1 il'.os, 41ue 11 firea do~ índios era, origim.lmcntc, bem 
1nfeno1 ii41uela 4uc: ele~ rc1v111dicam. Apeo.ir d<..lS dcacn
te11dimcnlos enlrc •JS dvis órgãos, concorJai am amboa 
cm segui ar a i111pac1ênc1a dos lndios 111~ as clc:1çõcs. Altm 
di1111tJ, pJr a 1:úmulo do ab~urdo , induzir-.m os lndiot a 
votar e111 l>cus maiorei; 1011nigos, candidatos do PDS 
Mas, no próprio di11 IS Je novemhro, os lndiot rcaolvc
ram tomar contli do que: lhes pertence, e expulsaram o 
f:uc11dc1ro Ji citado, peneirando na fatenda. O INTER
HA, o.:orn u Pollci1t Militar J o Estado, e o apoio da FU· 
NAI, o.:onl)(JUIU " persuadir" os Ktnri a se retirarem. 
pro>mctc:11do 41ue poderiam regreut1r no início deste""º· 
.1pü:. u p100.:csi.o de imle1111açào do Íd.tcndeiro 

N"vamente, nada de 1:11ncre10 foi feito. Nào cbcga111m 

2 ' 

2() 

11) órttào~ a um consenso ~oh• <' ljUcnt pagari.i u 1ndc:ni 
1-.i;ào, e nem mei.mo uma ª"ahm,;ão fm lena a •t agora 
t-m V<'t lhSSO, o IN fl· R8A, 11•and11 pareo.:ere11 dcjunsia1 
e h1s1111 HHlores sem 11cnh11m.1 t1.pené11c1:1 e111 assunlos 
rn•lt11•·11.J\ p1 od1111u um docu111c1110 te111anJ11 provar que 
º' K rr111 ,6 1êm dirc110 ;i ' llltlJ l,.~ua de letra em 41ua 
dr .1 ... ba l>C Jndo -~ JUStamentc " '" r<"lal ó rio~ dos malfa
JaJll D1re16nos Jc lndws do Império. órgãos provin 
c1a1• dirigidos por l1t11fund1ãnos, 1101ónos inimigoa, 
o.:omo hoje, do~ l)(US rutcladob. e: in teressados cm reduzir· 
lhe~ constante111cn1e o terru 6110 Sabe perfcitamento o 
IN1 l· RBA que sua argumentação~ fr aca e: inconsi1tcn-
1e, ,. 411e não podr levar a nenhuma suluçào aceitãvel pc· 
lo~ 1 ndio~ . 4uc hahitam um11 área bem mais ampla. Acrc
d1111rnos, porém, 4ue seu objerivu é al imentar o impauc, 
lfc1xundo 1udo como CJlá , sujc-ilando os fndios a um• 
1ii:rbcgu 1çào renovada E há o impasse económ ico· nín· 
gucm, nem o Governo estaduul nem .1 faliJa FUNAI, 
quer gastar um cent01vo na solução desse sério conflito. E 
e •~ to que confi~ura a verdadeira política indigenista bem 
1.01110 a políllca soc111I do atual iUStema a falta de verba•. 
. 1 1.ilta de c~tudo~ :.Cfl011, a nào-consulla aos 1ntcrcssado1, 
J 1 nc:~ 1sl e11n01 do rliálogo E questõc ' Jâ seculares, como a 
úol> K 1n n. se arnl'. tam e: se adiam 

Não vamOl> c:ntrJ r 110 mcri to oa d1~cuss<10 técnica a 
re11pc110 da árc:u Fventualmentc, rn l ques1ão irá para a 
i:sfera do Judiciário Ma:. quem são os responsáveis por 
c~ta s11uação'! Onde 11e c:scondem. neste labirinto impes
soal de 111glas'! Quem v41 resolver este O.:il~o? Será que 
rnc.J1os e possc:1ro~ lerão 4ue medir forc;a s, disputando a 
ltrrJ para sua sobre\'IVCllCta'! rerào e~)C~ K 1rin, que CI· 
caparJ111 llóiS vária~ e11pc:d1ções de exter1111nio 1:ontra elca 
cnviadJ~ no passado, til: mais uma "e' supotlar a rcprca
~ào, J j!11ra da J>olk1a Militar'' 

A llçáo que pode111t1b unir deste cu.w é que, lendo àa o
llg1.1 r4111ab regiona1b profunda 1nl1uênc1a nos Governoa 
ei.iaJuais, não se pode permitir que e111es iilui:m na con
duc;ào e.la polítk11 i11d1gcnist11. principalmente 1111s quca
tõc~ t.lc: di:111ar~.ii.;oe~ c.Je reM:rvas. C'aso is.si) ocorra, hoje, 
O..:lll lll> há um i.éculo utrá~. os 1111eresses dos indioli serio 
cabalmc:111e v1lipend1aJ01 Fi1.:a claro também que, o ór
gàt> lutehH er1<.11rrcgaJo <la JemarCalftlO, deve ter recur· 
~J) :.ufic1e11lc:i. pura rc:t1nu º' mval>orc:s 

1 111ah1ando , 'fUeremos Jiur que os K111ri não alo 
1t1.i1:. um hanJo J e "pobres índios" , maltrapil.bos e mitc· 
rá vc:1~ Apc:~111 Jc: viverem numil região scc11 e desprovida 
de u:c:urw~. revivem hoje o ur11ulho e a coragem de 1eu1 
1u1h:pc111:.ado•, org111111adu' democraticamente, estão em
pe11hado~ c:111 4ucb1a1 .i d1knminaçào e 11 oprc:s5ào de 
~ue ~au v 11 1111.s~ < 1Jrll prolunJ.i )abeJuna. 1em prtx.:ur•· 
cio iodo~ 03 .... u111nhn~ lc:15a1s para sua libcrtaljào Os K in 
,, c:'t ào V l't'o~ e urut.1011, repudu1n1m a morte e d 11ss1m1-
la.;à" (.Juc:re111 lJOlut;ÕC& l! l>e nào as dermos, Já. procura 
rão obtê· l.i ) por 111 próprw11 

SQ ; 
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O SR. (i[N[IAl.00 (~ORREIA (PMl>B BA 
Pronuncia 11 ~umlc: dii;curso.) - Sr. Prnidentc, no sul d1 
Bahi1t descnrula-~c hoje mai5 um dr11ma indlgcnat De 
pois de muis de 4uarc:n1a anos de per5eguiçõcs. violência 
e usurpação de seu 1erra16rio tradicional, por f111endearo• 
do cacau, u~ rcrnanc:scentcs PataJ1Ó Há 1 lá lfáic:stão con· 
finados cm uma área cxlgua. no municipio de Pau-Brasil 
Da reserva origin11I , con hccidit como Rcserv11 
Paraguaçu-Caramuru, decretada cm 1926 e dcmarcad1 
cm 1936. com uma área de 36.000 ha. os Patalló Hâ Hâ 
HAi recuperaram, no ano passado. 1.200 ha. Mais de 
cem famílias esperam que a justiça seja fei ta p11r11 que 
voltem a controlar o terrilório que, hislórica e leaalmcn· 
te, lhes pertence e, assam. possam contar com condaÇ(}Q 
dignas de ~ohrevivência e com a liberdade a 4ue 1êm di· 

reito. 
Essas famílias têm, no entanto, fortes animi1os. Eco· 

nômica e polilicamcntc poderosos. os que prclendcm 11 
propriedade das 1erras llc reserva 1ém sua pretensões a 
poiada) pelo Uuverno do l::stado. Essaa prc:tcnsÕC• 
basciam·l>C: cm 1itulos dclini11vos de propriedade, ilegal· 
mente ellJlcdaJu~ . \jUasc sempre pelo Estado da Bahia, 
cm nome du:. wvasorcs, arrendatário• e 1nlciro•. num 
claro desrc:speno à Cons11tu1çà11 Brasileira, cm seu artigo 

198. 
O direito dos l'atalló llá llá llá1 àa !erras da re)crva 

está plc:namcntc fundamc111ado cm farta documcn1açào 
históric<t VeJa ·~c por exemplo, o 1rabalho de "Pantiso" , 
M.H 8, "Ca111111hos de ir e vir"~ "Caminho& !>Cm volta" , 
" f ndios, estradas e rioi; 110 sul da Bahia '', IJ FBA, Salv11 
dor. 19~2 

Já cm tti~ 1 ·há rcg1atros da prc~clllfit pcrm1tnc11tc de: 
fndios t>ataxó fi fi Há Hái e outroi. na área hoje cm lill· 
aio. f.. por ii.i.o que. por meio de 1 ci E11tadual n• 1.916, de 
9-8-14'26, do Poder E•ccutivo da Bahia, foi criada a Rc 
serva Para1rnaçu-Caramuru , v1~a11Jo à prci.crvaçào d1n 
populações andígenas cm seu habit111 natural. 

Demarcada " rcscrva , em 1936, o an1110 Serva.,., de 
ProtC4,;àO ao& 1 nd1os, des1raç1Ad11mcntc, adotou 11 pull11c11 
de arrend111mcntos, face à prcllliio iremenda dl>I intcrca· 

ses contrários aos lndios. São estes arrendatáuoa ot que, 
atravb da violência flsic11 sem limi1e1, impõem aos 
lndios toda sorte de sofrimentos, obriaando·o• a 
submeter-se i condiçlo de 1r11balhadorca, cm suas pró· 
prias terras, e1plorados duplamente, para bcneOcio doa 
usurpadores de ac:u território imemorial; ou impondo· 
lhes a fu111 como única alternativa possível. Resultou dai 
uma verdadeira diáspora· muitas famlli1ts Pataxó Hi Há 
Héi uvcram que procurar refúgio junto 11 o utras aldeia• 
indlgcnas da Bahia ou de Minas Gerius, outras 
espalh11ram-sc, sem destino e sc:m amp11ro, pelas terras e 
c1d1tdes vizinhas. 

Hoje. 1cndo recuperado 1 .200 dos 36 000 ha de 1u11 rc· 
11Crva. os Pataxó Há Há tllta ~pc:ram a decasllo, onde 
correm atualmente doia processos. Na ju&tiça federal, cm 
Salvador, um anterdito proibitório c-0ntra o prctcnao 
proprietário da área atualmente ocupad11 pelo• índioa; 
no Supremo, uma açjo dcc.:laratória de nuhdadc doa tltu· 
lo& de propriedade, e11pedidos pelo Es1ado da 81thia. A 
11Clltença final será decisiva pari a sobrevivência doa 
111d1os, enquanto grupo étnico difercnci1tdo, porll1dor de 
um pa»aJo cumum de r~astêociit e dc lut11 e de uma 
:iuh>·illcn11fic1tçllo, que ~e firma 11t H1véi de cntérioa pró
prios de: reconhecimento de aciu membros. 
~ prcca10, portanto, 4uc c)tejõlmO!j atento• piua o dc-

1>C:nrolar doii 1contecirnento• e que c111jamos 1t 1arantia 
da rcs11tuaçllo da• h~rr111 da Rescrv11 Paraauaçu· 
(,;,ramuru liOI seua verdadeiro• e lctltimot donoa OI 

11adaos Plit'6xó Hi Há Hii. O.. me~mat form11. deve IU U · 

~1urado .cu direito à voi cm todo o correr do prO(:ellO, 
prevalecendo o respeito à 1ua 11uto•ktcrmin111\;io 

• 
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O SI. GAS"l'IH>N•: RIGHI ( PTff -- SI' Srm revisão do 
orador.) Sr rre~idente, nobrei; Deputado~. encontro· 
me de forma c11ccpcion11I no e11erclcio \la 1 iderança do 
PTB. 

O meu partido nio poderia dei11a1 de estar aqui 
prc:scnlc para se unir à1 manifc:staçc)r s C'm torno dcata 
data, que: visa a ho111ena11ear uma das m11is sofridas 
comunidades dc:sle Paí~ Na vrrdade. o .. D ia do lndio''. 
hoje, ji c:i1taria completo pela a11dién«1a 411e 11ve111os com 
o Deputado. Cadque J uruna lld1mo. autêntico 
representante dus naçôes indígenas brasileiras Poucas 
vc:zc:s, nesta Casa. ouviu-se um d1~r11rso com palavras 
tão terríveis como as que aqui foram pro nunciadas, de 
forma ingênua, ma~ sincera, pelo C1tcique Juruna, este 

nobre Otputado, nosso par. Não hâ reparos a fazer 10 

que ele disse, mas se constitui ludo num libelo horroroso 
que dci11a para nós. ch amados c ivi li1ado1 , a 
raponsabilidadc de termos t ransformado um mundo de 
purc1..a no labirinto incrível cm que se massacra com 
miséria e pobrc1a as p<>pulaçõcs trabalhadoras, u 
minorias raciais e todas as outraii que não co-participam 
do poder. 

O Dia do lndio. ljUC hoje se comemora, coincide com 
o 1111iversá rio de nascunento de Getúlio Var1a1, 
fund.idor do meu partido e u pnmc:iro Presidente 
hruilciro c1ue se: preocupou realmente com o problema 
111digc1111. tendo instituídi) c:.t;, d•U1. 1 ambém foi de o 
primeiro a implantar no País medidas de proteção llO 

indio. 1: nào por simples 1.:oincidénc111, mas tambán por 
uma composição de idéi11s, outro Prcs1dc:ntc:, Jinio 
Quadros, determino u a dchn11r ac.;ão das reservas 
indigenas.F pela primeira vc1 se estabeleceu neste Pala 
uma autêntica polític11 de prutc.;â1> ao índio. protcçio 
que era ;apcnó1$ enunciatla por uma castração tc:aal. 
eri&1ndo ., indio à conJkào de cri .. nça, oomo di• 
Juruna. l; la nào 1'e estendia , não chegava a real 
"-oncndo de dircitrnt a esses homens b11n11.ft•• da 
comunidade maiof br11silc:ír11 Po r111nto. neste momento, 
o PTB faz sua• u pal11vras do l)qlutado Mirio Juruna e 
também, como ele. dirige um apelo a esta C11.a pMfa que 
tran!lfurmenl()ll todas cs:.;as boas intcnçÕd, todo a. 
calor humano, que podemo' 11pur11r nos apl11u101 dadoe 
a S . I:••. em rcalid1tdc efetiva . cm lci1 'fUC 

consubstanciem Jircitot verdadeiros e auténti~ ao 
povo indl1cn1t. 1ào discrimin11do ( PullntlS.} 



! 
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O SM. llAMOJ.UO J.JMA 1 l'Ml>H 8A l'1 0111111l·1a 
u scg11i111c di~c111 so .J S1 Prcsrdcn1c. Srs. Deputados, 
neste Brnsrl de 1anla11 e tão ril'llS terras é quase: ;1bsurdo i 
maginar que: por das e: sobrc elas haja tan1a disputa. tan 
lo údio e lanlo santlllC derramado 

1\ 4uc:s1ào da lc:rrn 1111 Brasil lern sido adiada. transfc:· 
r11la e:. pior 4ue 1uJ11 isso, burocralilada. fm 1964 for 
pr11mulgada uma lei O f"s1a1u10 da Terra Ao me~mo 
1c:111110, uma e.-.11anha e: dura 111c:n1alidude aflorou e criou 
1aí1es nos c~çafôe~ g11vrrm1111e111;11~ . a slndrome d11 sc:gu 
ranc;a 1111cio11al l udw, ' '~ assuntos que intc:rc:ssarn ao 
Brasil e a seu po\lu deveriam cnli\u passar pelo crivo dr 
alentos conselheiro~ 4uc:, anlclo de di1er o que i: bom, Ili 
zem o que é segufl). Ma~ nunca foi dilo o que i: a sc:gu 
rança e o que deve M'r assegurado. O que é certo. porém, 
é que a questão da lcrra passou a ser tida como de segu
rança nadonal, e ~c:gu rança nacional, para o Governo 
bn1sileiro, é sua próp ria seguranc;a fudo aquilo que pos 
sa indicar caminhos de mudanças no Governo. fere-a 

f! fácil verificar que não é a in1egndade e a dignidade: 
d11 Nac;ào o fundamento do conceito de segurança nacio 
mil, porque, se: assim fosse, o Riocentro, o caso Baum· 
garten, o e.'lcândalo da CAPEM 1 seriam por c~rto trata
dos neste item. 

Mas voltemos às !erras Ex plosiva é a situação fun 
diária brasileira. fruto de: uma polhica de desprC7o a uma 
colonização racional. que: desconh~e o fato primário 
que a Nac;ão é composla de homens e não apenas de ler· 
r11s, árvores e minérios 

l>c~de u l :~tatuto da tcrrit u~ lei~ qu~ dispõem sobre 11 
questão fundiária tem sido desrespeitadas, m11s, acim11 de 
tudo. tem sido desrespeitado o homem que vive da terra. 

Fm 11173. quase 10 ano~ depois do fslatulo d11Terr11, 11 
lei n• 6.001 dispunha sobre o l·s1atu10 do fndio . Apesar 
de algumas incorreções, o Estatuto do lndio procurou 
delínir cm lei os direitos gen1is desta sofrida populaçio 

O 11r1 l 'J daquela l.ei cstabc:lcciil que; "111 tcrru indl 
icna~, por 111icia1iva e •Ob 11 onen111c;Jo do órgio federa&I 
de a~~is1ê11diJ do lndio, serio administrativamente de 
marcadas, de acordo com o processo estabelecido cm de
creto do Poder Executivo''. 

O art 65 complc:1av11: "O Poder E11~utivo fará . no 
pra10 de 5 anos, a demarcação d11s ternu indlaenas. ain 
d11 não demarc.:adas" 

b11rc:1anlo, este: ano o E11atuto do lndio 1:0mple1a 10 
anos, são pa~)ado~ 5 11n11s além d11 pra10 e111abele1;1do 
pelo arl ti5 e não só o Poder E11ecu11vo dci11ou de dernar 
car a11 1err11s no pr11zo previsto, como levou outros Sano~ 

parn ~•J111c 111r ago ra vo ll;ir a IO('a1 11 11 uu11111v 1: de for 
ma la111en1âvcl Em fcve1c:rro deste •1111, 1111vo decreto foi 
promultrndo, dispondo sobre: nov•' 1iruccss•> administra· 
tivo dr dc:marcaçà•J de terras 11111fgen•1, 1gor11 11uin11do 
não apenas pelo Mm1i.1ro do lnlrrior, mas também pelo 
Minis1ro f· 11t1J•lrdrnáno Para Assuntos f•undtários. 

O próprio ru111.-ei10 da terra 111dlgc:1111 .e modifica. Pelo 
f'.slaluto do lndro e pc:l11 <.onslttu1çàu brai.1lcin1 todas•· 
quc:las tc: r ru ~ ocup;,das ou hu t)ll ada' pelo& ''lvh:olu Jo 
111dl1!tn11 ~ e: dc:vc:riam ser denwrcadllb, pelo dccrclo e por· 
laria, 10 :ino~ depois, dc:vr b\'r dc:11111rcado a4uilo que for 
terr1:1 indljlcna e 4ue não l'0111priHne.1<1 11• proposlaa fun 
diárias de um;i colon11a<;a1) c:mprci>anal e an11nacion11I 
ou de prOJc:•os faraónicos de: c:str<1das, banal!cns. hidroc. 
létricas. ou e11ploraçào mineral 

No novo dc:nc:10 voha a 1>rndr o111c dct segurança nacio
nal: ai. co"al> não são d11a~ 1-IM .s1111:ntc: , mas intufdaa; 
llel!a·sc: um amplo debate da o.jU(Mão, cerceando o Parla
rnc:nlo de J iscull· las. decrdc-~e por dccrelO e se altera a 
Consli1u1c;ào por portaria, 1..na·M.: um brgllo especial, di· 
ugido por um homem cspc:crnl parn conduzir a questão. 

Mar' uma 11c1 o índ1v, o mais sufndo homem do cam
po. ~e \lê entregue: à violência insana de um11 sociedade 
gana11c1osa 

O proce)So de libc:rlaçào Jo povo braioileiro não ac 
1..on~u111arA sem a fibc:nação. p .. ra a vida , do brasileiro 
llHll) brasileiro, o ma•~ anltl!O h11b11 anlc: d11 terra - o 
111<110 
A~ d1ac:111ai.. v gc:110<.1d1" p1a1t1..Jdoio .. unira oa povos 

1111h~\'nas não o fora111 pc:lv povo hras1leiro, m11s pelo 
:.cu ~ ulgo1es A libertaçào do í11dw ~parte 1111egr11ntc da 
hbc:rl ac;ào dos lrabalhlldores clu Brasil O i.11n1ue e o SO· 

lrimc:n1 0 Jo índio e do~ Jc:111111~ opnmidos do Brasil SC· 

li1 111 a suu unidade na luta 

f(clembro o que a si;;..ã<1 ha1.in.i Ja Asso<:aa~o Nacio 
11al de: Apoio ao lmtio, ANA i, hOJe divulgou: •·No di11 
do índio não lemos muno o .,.uc: 1..omcmurar Nio se co 
lllCllHHllfll (l)Sll$SJOal•)) dl"' índl,)b, lnVdSÓC) de liUlll lcrriu. 
remo-..au de hornc:n). mulhcrca e cn11n~a enllotadas de: 
:.uas tc:n as por grilerro~ 111e:.c1 upulO<Joa Nào podemos 
fes1cia1 a inércia, omissào e 111compctênci11 da FUNAI, 
J o M 1111:.tério do ln1eri1•r e du Oovcrno no 1ra1amcnto 
J 11 411c:.1ào andigena . 1enH>S, s•m, 11 comemorar a ten11ci
dade. il resistencia, a l111a, 11 101&:ligênci11e11 coraacm dos 
inJígc:na) e também 11 :1ohdancd11dc 4ue 01 br111ilciros 
dcmon:.lraram elegendo u111 lfdc1 1nd1jlcn11 à Cãmar1 fc· 
dc:r11l ' ' 

Ncuc 111vme1110, ao tempo cm que Múdo o fndio bra· 
lltleiro, cs1endo a minha sauda~o 1101 antropólogoa e in-

J 



• 

d1gcni~1ui., que. enfrentando tantas dificuldades, hi mui 
10 :.e JlUllcr11m cm defesa do lndio, de sua cultura e de 1u11 
vida, homcnH!fcando·o~ ""pessoa do ex· Diretor do Par 
que Nuc101111I do Xingu. membro da Auociaçào Nacio 
n1d de Apoio ao lndio. Presidente do Memorial Zumbi e 
atual Coordenador de projetos da Fundação Nacional 
Pró· Memória, o renomado antrópologo Olympio Serra 
( ' ito Também a Comiuio Pró·lndio de Sio Paulo, o 
C'onklho lndigcnista Missionirio (CIMI). as diferenta 
scçõa da ANAi e outras entidada como baluarta no 
diflcil procesAO de redenção daa Nações indl1ena1 do 
Bra8il 

' 

-
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O SM. 1.1117. (;t Jf- ot:s 1 l'M DH MO Pro111111c111 t1 

-.cgu1111c: J1~\'11r~o ) S1 l'rc:,1dc:11tc, Sr11 Ocpu1adl)~ . 

J;u.la a grundadc: da \ 1111c 411c afc1a hoje ttxl ;i 11 NaçAo 
p11Jc: p;irccc:1 a mu1i.1~ 4uc: a 4uc:stão mdígcna se1a um 
p11>blc111a StK:1;1f mi:11111 e: 1fc: pouca signilica1;ào polltica 
r·s"' 11npres~à11 , c1111c1.11111>. é d~orrênc1.1 da uusênci1t de 
fa1111liariJadc: l.'.•1111 l i p11!hlc:ma , Pº" Ullla rrnc:11ão mais 
cu11Jad1>~ a não poli•' 1kl\ar tfc dc:mon<I rar tanlo a alla re· 
lc:\ :tnc1a ' '1\.1al 4 11.1111•> '" c nt1rm<"~ 11n11licaçõcs poU11ca1 
J;i (jlle\I ;lc ) 

N~o se: 1ra1a de urn p1ohlema ~oc111I menor porque. se 
o resullado tia c1i'e c1·onômka atu:il tc:111 5Í(rnificado 
paraª' ~ra ru.h:~ m:t:.'a ~ 1 r.1halh:1dor;1,, a mi~éna crescen 
1e e: o de~c:mpri:go . para '" populaçôes indígenas. a au 
sênc1a de: assis1ência eslá 1r,11endo n.1da mc:no5 do que 11 

amc:;u;a 1k c:111in<;ào lh1ca Não pode, uma Nação que w 
dit c1vil11acla , lólerar ra~~iv111nen 1 c 11111 rrm;csso de ver 
d:JJc:iro 11c:n1)d J11l. 4uc ,,correrá fata lmente:, a menos que 
,c Jc1:1tla llnah11en1c: c11lrcn1ar. com lleric:Jade, o problc· 
ma ind111c:n.1 c t.lcsllnar. a 'ua soluçllo, as migalhas do 
o~<;amc:111u 4111: cl;i rc4 uc:r 

() Conttrc~Ml nàú polle i11 norar c:si.a situação e aair 
c.:omo !IC a 4uc:.tào do índio não lhe: dtS)C5Se re1peito, 
como :.e ª' Jcc.:1sóc:s que afetam o dcs1t1H> das nossas po 
pula\ •)(' 1 11ha1~ pudcs~m ser 111tc:gr1tlmcn1e dclqadaa 
ao~ Úf)lihJ~ cxcc.:uuvu~. cn4uan1u noi. preocupamos com 
4uc~1oc~ pol111i::ts 1111nha1a~ 

, .,.,,, ~ 11ue~tck~ políttc.:;i~ 'àu 1111p0n .1nlc&, ma~. duuntc 
u 111.11111.1111 tl••i. <1l ua 1~ l>cputaJo~ ,, "''"º• 4ue al&o KJll 

le11<1 ·~ ·li ·• ·\ Clllt:llil ~ de: Íllt.hO• lll• H 1 CI Jv, por ÍaJIK de Ili 

s1~1e11 .. 1.1 111cd1..:J. 1lc rn11lc~11a~ tr J11)1 11 1 11dd~ pelo~ bran 
co~ M ilhan.:~ Jc: he1:1arc:~ dr 1c:rrn 111dí).(cn11 serão c:sbu 
lhad•" priv.11.d1i povo~ inteiros da ~ &Uil& <.Ondiçôcs de 
~l)htn •~ t11..: 1 . 1 e '11lll1ra~ e ~u1:ieda1k- 1 nha1~ desaparece: 
rào e: w1" re111 11 1c~,·0:111 e~ c:~tarào mcmltg;inJu na~ rodo 
, 1;" lnh:1.1h ,l\la ll Jd.ti- ,·um c111prc,11mo~ do IS.inco 
M11 11tl1.it 1 · ~,.1!1 alirn1.1i,;<\c, 11à11 .:011·.ttlucm mcr.i ligurn 
•t·tii111 .1 'i·111 ,1111 c, 1h.:.,cr1.,;ii11lilc1 ;1f 1lo ~ue c~tA 1><.orre11 
.i.1 "º'' t ) 1crr1tór111 Y,11111111111H, 1111111 d t•~ ull111J1tS éftJ• 

Jo ~1111 "' ,, r rc)c1 var 1111111 Jc:n~i. p11pul .. 1té" mt.lfge1111 
prJlh .1111l'll••· , CJrJ .:•1111a.:10 t.'um li c1v1h1;io;io, ~la 1>0 
rrcndo hoJC: um& imc:nu invasão de 1arimpciroa -
J.8(10, s6 no garimpt> Sant11 Rosa - o que acarrctar6 fu . 
talmenlc: nova~ e: devastadoras c:pidcrni.u entre o& s1lvl
oolas, 1111 mc:Mno 1ei11rh>. a COOESA MA , .:om o 11poio 
do l>epu1;11l•1 IOBó 8.tptista 1-agunde&. do PDS de Ror111 
rna , rc:1v111J1c.1 a Jbertur .. dll Serra de: Su1ucucu à eiplo 
ra1tau dc 111111trh•S Será ~uc 11 mistria da P•>puloçào rural 

:l i -

da Am1t10111a 1r6 ser rCllolvida arravés do aacrillcio de v1 
das uu.ligc:nas'! 

Os nhambiquara . de Maio G roaso, eatlo ai, pcr»mbu 
lando na 8R )64, enquanto auaa tcrras vlo 11Cndo ocupa 
das, inclus1vt" pelo Cll ·l.>cputado federal Mario Morimo
h>, do POS de "" h> Paulo, apesar do comprontiHo, Lanlaa 
vc1es lirrnado. 111clusive com a,ênc1a1 1ntcrnacionai1, 
como o Banco Mundial. de dcmerc.r e praervar o tcrn 
1ório mdi~c:n11 

falou se mu1111 no Bra~1l tJo escãnd11lo dl CAPEM 1 e 
do dc:sma1111111:ntu de Tucurur, mas ninauárl mencionou 
que essa nl'g11ci;Jta tncluiu as terras doa lndios Parakanà. 
~em que se 1t>ma~se até Jgora uma pro,ridência sequer 
para dehm11.i1 a rc:Scrva que lhe~ foi prometida mais ao 
sul, e: sem lhe~ prestar o mlmmo de usi1tência na sua ,.. 
moção fo ri,;;ufa 

O imc:nsu Projc:lo CaraJás a fc:ta dereniu de tribos indf· 
fênai . multa) d11 ~ t.juai• r~m-c.on1actadM1 O cmpréati· 
mo concct.l1t.lo ~lo Banco Mundial prcvu1 vcrbu para 
assis11r ao) índio& e à população local. Att 11,gora, entre· 
1anlo. nenhuma mcdid11 conc.:rcta foi lomada, e 01 

Xikrin, por c:.11crnplo , estão el~ próprios tentando dcfen· 
J er suas terras e: rc<.-cbendo 1rat11mento médico de uma 
enfcrmc:1ra . p1tg11 parlicularmcnlc por dois paquiudo
re~, que nào se reMgmun a .tbandooar os índi06 à aua 
própria sor1e (a aniropólugil Lu11 Vida! e o médico Jolo 
Paulo 8 01elho Vie1n1). F. b sü sem íahir dos Guaj6, um 
dos úhunvs po1111:. ~oo hedJo• de: caçaJ(lres e colctorca. 
os 'fUat), J111d;i mio 1ntc:ir.alr11enh: pac.:11icadoa, j6 IC en· 
contram a hc1r.1 t.la e~tinc,;à,1 . de lal modu cle•trutivo to 
conUActu .:oin nos)a c1v11i1a~Au Scrã q i.e uma Intima 
porccn1a11em do~ b1lhões d~llnà<.los ao projelú nio po
deriam ~cr u11l izat.los J.1"'ª garnn1ir ,, e:>llc:S índios a pro· 
1cçio t.jllc: lhes é: ou1t11jladt1 pcl:1 Consti1u1ç:\o'! 

No 1urrial - O Gf,,fl,, 4-4-83 - . o Presidente da FU · 
NA r Jecliu;i 4uc 11ào h:r a VCI li;,s sulic1cntcs pllra danar
ClU sequer 112 J a) área~ 111dlgc11as delinida1 como priori· 
&jrias, i..lc: 11111 101al Jc: 256 p11r e11volverc:m lcnSÕC!í sociaia 
crn..:cntc: Do l>1lhão e: 111c:io \OIÍt:1taJo, pura a 111refa, ío· 
ram con .. ed1do8 irn~óno11 35 n11lhõcs ()o mesmo modo. 
atio sendo dClialtvado• todo8 o• programu de a11i1Cên· 
eia mêdi~ Ser6 l!Uc o pag11menlo d11 dívida nacional 
lc:m que ~c:r feito às custiu J1t1i vidas do1 poucos remanes 
ccnles de no:.11a popul11~·à11 111di1ena'! 

Trrua-11e. comv vemos, de urn problema k)C.181 da m•· 
.uma relc\a111.1a e de 111J11,<.u lí\lc:I ura1êncu1 M»• não é aó 
isso A •lluac,;au t.lc 11bM1l u1a .. ~111m1d11de de que sio viti· 
mas o~ 111d1u~ bra$ileiros 1c:.ul111 diretamente de proces 



• 
~os 1k h1111a1 la de dcci~:\n poh1i. ,1 ljlW "'11l1111i.I " " 1r 
cc:-~"' d•> l'.1lác10 do l'la 11al111 ·•~ 'e1d;11k110 \'e111ro~ J 1 

p1•1k1 . c~Hi•1 suh1rnind11 ao ( 011gn.:s~11 t' à 11p111 iào f'Úhh 
l'a a 1111~ 1l11hdadc de J i l' 1J ll1 e 1c" 1111llL;11 111ed1dss u1.i1' 
lOlh;rcta l' 111<11~ cficatl'' l · b~ll 1111•:•11 rio é •Ir g1;111dc 1c:lc 

vá1K1a p11hfl l ·• e drvc w1 d1~u11t1la 111'~1<' \•1t1•c,1u p•lll> 0 
ilCSllOll da, lena~ llldÍJl,CIHlb é. laivc1, o CJl"lllpl11 l!lili~ íla 
granlc de 1)11cnlai;ão que lende a c<.\;11ia1 ;1 l'•1111pc1ê11cia 
do~ o rgan1,11w g\111ern11me111a1s mai~ v1~ivc1~. ~ llJettos u 
pressfü·s da 11pin iào pública. 1ran~f('r111do u llec1sã\J para 
grupos de l rah;elho. sem nome r sem f;1rc li!'aclos ao, ór 
gãos de l>CJl,11 rança 

Ncs'c \\t 'u 111c:l 11S1\•c, a lei é 11w ll<1 cl.11 11 1• 1e111 1 udo o 
ap<JIO Ô1) ICAI•) l.llll~li luc1om1I ( 0111 clc1111. a 1 CI tlç () 001. 
de 19· 12-73, iiuc d1~põc sobrt: o l·~1a1u10 d11 lnclro, decrc 
tada pelo ('un!!n:~'•> Nacionu l e s;incionada pel11 Presi 
dcnle d<:t l< cpúbhca. d11 o l>cguin1c. no ll"'' se rdere à' 
1erras ocupadas pelos índios· 

" A ri . 22 Cabe jQ) índios ou sih ÍC•>la~ a PO"C pcrnrn 
nenle da) lerra.~ que hahilam e o dircllo ao usu fruto cl'. 
dusivo da' r1e.iue1as na1urais e de 1od.1 ~ ·•' 11 11hdadc.~ na 
queh1b terra) c:J11stcn te~ " 

Arl 25· "O rc:conhc:cimenlo do dtrc110 do) ind1ob e 
l(rupo~ 1rib11is a 041~,c permanente das terras por clel> ha 
bitada), nos termo) do Art. 198, da C0ns111uição federal, 
indepcnderá de sua demarcação e será assegurado pelo 
órgão federal de U)Sistência aos salvícolas, a1endendo à 
situação atual e ao consenso histórico sobre a antigUida· 
de da t>Cupaçâo, sem prejuízo das medida~ cabíveis que, 
na 01111s:>ào ou erro do referido órgão, tomar qualquc1 
dos Poderes da Repúhlica." 

Note-se que cabe ao órgão de ass1stênc1a, no caso o1 
FUNAI. assegurar a pusse, que é garan1ida ao) fn diob 
pela lei Nàl> lhe labc decidir da conveniência ou não 
para 1> Pai~ . e de .u:ordo corn 1n1crcssc~ dos Jeni1JiS seto· 
rei. da populai;ào, de ab:;egurar ao índio a pos~ de um 
h:rrilório dc1crm111ado A posse ê garantida ao ínrlio an 
leriormcnlc a qualquer ai;ào governamental e ao órgão 
tutchtr cabe 1clar para que us dircilOll do& índio~ ~cjam 
respeitado:. 

Além de):>li~ 1crrn~. chamadab de po~11c mc:mv11o1I, h(l 
atndll 1t considerar o ca:.o dai\ áreas ítl>c:rvai.la~ 012 u 

An 2'1 .. A 11 niau poderá es1uhc:lc:1,:er , c:m tiualquc:r parti: 
dú 1err i1t'>n11 nacional. áreas dc:.tinadas à po:.:.c e ocu 
pai,;ào pelos 111dioi., onde po:>,jlll viver e oblcr meios de: 
subs1slênc1a, com direito ao Ul>ufru10 é ut ili.wcào dal> ri 
iiuetai. na1tua1:. Joll ben:, nela:. cxi~1c111 e:, . rcspclladas a:, 
reslril,;õcs lega• ~ " 

NQSC caso. c<1bc à União Jec1d1r que 1crras re:.cr11ar 
M;is o parágrafo único dc:>:.c arligo dci.1111 mu ito claro 
que: " As áreas re~rvad.ss. na forma d~sc: c1 rtígo. nilo )C 

confundem com a~ de po~se mc:mon1tl da:. lribos indfge· 
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1111~ 1 ) " Quer J11cr 4ue il l1111{lo, além das '~""' úl'l'fX' 

drn pelnJ indígena~ . pode des11nar lh"C a111da outra i . sob a 
forma de n:serva indíttcna parque índfgc.-na úU colónia 
.11tricola 1ndij!.c11a 

Fntretanto, dc1crm111uçõc) lá•> 1.lant;) r: p1 cc1~ <h da lei 
c~1ão sendo ~ubver11dab por u111 dccre111 pre~1denc1a l, o 
de n' 88.118 de 23· 2·83, 4uc:, sob o prelexto de regula· 
mcn1ar o processo 11dminist ra11vu de demarcação de ler 
rn~ indígenas, altera ~ubs 1 a 111i vamente todo o mecanis 
1110 legal exis1ente 

Com eíei10 , embor11 esse dccre10 rcs~uarde formal 
mente a compe1êncu1 da FU NAI, a1ribuindo-lhe a inicia· 
1tva ~ a JUSl1fica~o das proposias de demarcação de ter-
1 j S mdfgcnas, ena uma IHlVJ 111~1ãncia de decisão, esta· 
beleçcndo: 

"§ 3•: A proposta da FU NA 1 será examinada por um 
ttrupo de 1rabalho, w mposto po1 represen1anles do Mi-
11is1êrio do Interior, Ministério E.111raordinário para A1-
:.11nlos Fundiários, t- undação Nacional do lndio e de ou· 
1 ros órgãos federais o u estaduais julgados convenientes, 
que cmllirá parecer conclusivo encaminhando o assunto 
à decisão final dos Mi11is1énos do ln1erior e f lllraordi· 
nário para AS;)unto~ 1-undiários •· 

A iiualquer pcssva fan11 liariz.ad11 com o processo de to· 
111ada de decisão poht1ca fica mu110 clara a imprCSllào de 
ljue o decreto efetivamente retira da f"lJNA I as atri· 
bu1çõts que ela possula anteriormenle e, ao mesmo tem· 
po. :.ut1lmc:nte, o que era pro~s~o de reconhecimento de 
u111 direi10 :.e lransforma cm matéria de d15':ussão e exa
me 

t · ~iau ucorrcndo, portanto, duas ..:01)<1s 11ualmente 
gnt11e) 1Jc urn lado. o que era antes um dirc110 líquido e 
cc1 to llü!> fndio~. pas.'a agon. a ser objeto de conside· 
1 Jo,;a.1 e d1:...:u):.ão De oulro um órgão federal , 1t FU· 
NA 1, cslfl sc111.lo esvaziada, pbr d1'1 'rt-to. de prorrogativa~ 

4uc lhe~ :.ào garantida:. púr ler 

Nãv 11C uat11, obviamcnlc, de defender a FUNAI, tal 
1.-omo ela é huJe. Duran1e ano!>, esse órgão sofreu um 
p1 o .. e:.H> de deterioração progres:1111a lndigen1:1tllil e an-
1ropóloj!•.ll>, que lhe garantiam um mfnimo r1c compctên· 
..:1à e rc~1i.111sabihdadc, foram sendo subatituldoll por mi· 
htarc:. dJlOi>Cnlados. sem nenhuma experiêncili com a 
4ue~Làv 111díge11d e ~cm qu11lilicaçào especCfici& para case 
trab.dh11 Acui.a.,;ões de corrupção, especialmente no que 
d11 rei.pcuo ao dc:.lino das ternas indlgeno, vem macu· 
lando a rcpuia._ão do órgà11 1u1elar desde sua fundação 
l!ru 1.1uc pese a~ boas 1ntcni;óes e a dedicação de um ou 
outro Presidente, inclusive do 1&tual, j1&ma111 íoi poaslvel 
fazer com 1.1ue .s •·llNAI dC*Cmpenh1&uc, de modo eficaz 
e d~m1crc»11do , auu 1onbuiçõa, Mu a FUNAI, pelo 
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o IJC e a • 1 a 

mc:1111s , 111t agora era vislvcl Era posslvel exercer pre1 
sõc: 'ohre ela Podia ser, como o foi lanlll5 ve1es. denun 
ciada na Imprensa Mais ainda, com :i emergência de 
uma liderança indí@c:na aulónoma e, 111) processo de ck· 
m1K ra111;1.,;a 11 da vida P•llíllca hra 1lcir;1 , a 11 ll'IAI se 
co 11~1i1u 1a 11u111 1111 erlo ... 111111 11a1ural e eslava •cndQ íort;• 
da ci.1:1hckcer um diál.,go com os índios poli111adt>! e 01 

sclorcs da wc1edade civil que o~ apoia••am 
Por 11s11 mesmo. o que eslâ ocorrendo agora t .trio 

No momento cm que: começa a 5c:r envolvida num pro· 
cesso de negociação dcmocrã:ka, a íl IN.\J e~tfl sendo 
comple1;1111c:n1c i:sv:uiac1a Sem vcrh•t ~ e ~em poder de 
decidu ~ohrc a 4uc:~1 :i., crucial. que é a da •erra, eue ór· 
gào corr e: u ri~co de se: manter apenas como um bonoco 
de p;1lha. que serve como arma1é'm de pancadas para to· 
dos a4udes qu e: exigem o cslahelecimento de uma polfti· 
ca 1nd1gcnrs1a mrnimarnen: c: rc~pon~ávd Os recursos e 
poder de decisão parecem ter sido todos iransferidoa 
para esse m:sh:rroso M111is1ério 1- ·<t raordinân o para As
suntos l-und1llnos. l: n:iu se trata apenas dos lndios, uma 
ve1 que: toda a q ui:~ tào c:s~enc1a 1 do ace%o à terra, que 
afeta o de!>llno de milhares de tr;..balhadores rurais. està 
sendo re,olvrda a portas fechada~. longe do cscrutfnio 
públu.:o e dil fhcalllaçào do Congresso, ao abrigo du 
pre~l>Õe:. legíuma) do mterc:.sados. no~ recessos palacia

nos 
Não pode o Congresso ignorar essa situação. E tempo 

de 1estJr a mão estendida .: cobrar os compromiuoa de
mocrátko~ ai.sumidos. Nc:st:i época de crise e<:onômica e 
descmpreito é fundamental exigir a elaboração de uma 
polí1i1:a de terras dara e coerente, que a1cnda aoi. intera
SC!>, :an10 dos índio~ 4uanlo dos trabalhadores srm terra, 
1:0111 a par111.:1pa.,;ào a:ravés do Congrci.so, de toda a IO· 

ciedade brasileira. Finalmente, é tempo de acabar com a 
prática de modificar, p1•r decreto, o que foi estabelecido 

por lei 
Na t:omemora.,;ào do" Dia do lndio", nenhuma homc· 

nagem é 111111 i. ju:.ta do 4u\: o ret:onhcc1mcnto da gravida· 
de do pH)blema 4uc enfrenta e nenhuma mais inadiAvcJ 
do \jUC a busca de :nsirumcnto• polltico' para encaml· 
nhar uma solução para '' prohlcma da terra indl1cn1. 

A mai~ longo prazo, cabe: um exame da atuaçio da 
t- UN AI e a elabo ração de uma legislação que promova 
sua total reformulação, a~1urando, 11travb da dcmo
t:ra1iLa1tào de seus órgãos d((;isónoa, inclusive com a par-
11c1p1u;ào de represcntantca das sociedades indJacnu, 
uma a:uaçào át il e efit:ll/ 'tuc até hoje ela nào íoi capai 

de demOn)lr;u 

A1radc~o "~ sullndio~ dis < vmissào Pró-lndio. 

a p 

-
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O SR MÁR('IO 1 Af 't 'RUA 1PMl>8 MT. Pro· 
n1111c1H o :.c:gu1111c 1.hscurso.) S1 t'rcsidcntc, Sra. Ocpu-
111dofi, a \lluaç:10 aluai das terras doN lndio~ bororo~ , do 
Maio Gr11sso. é das mais criticas A reserva indlgcna de 
Mcrurc c~lá apenas parc1almen1c demarcada, apesar de 
contar n>m o apoio P<>lllico e ec11nôm1co sistemàtico dos 
mi11sioniirios balcsianos. Sem qualquer apoio encontram 
se os bororos da reserva de Teresa CriAtina. Tadarimana 
e Jarudon 1 k-ntrc e111a• 1rr~. a reserva do Tadarimana. 
11d111111 ;ultt e: dcm<1rcada, a1n1fa não ~ofreu inva~õcs. em 
hora \"MeJil for1c:mcn1c: amc:1ça~fo por branco$ d11 área in· 
lcre~bado:. na~ ricas mala~ e terras muito férteis que nela 
se cn~ontrarn Já a reserva de Teresa Cri5tina está irre
vt'r~1vclmc:n1 c: in vadida por importanlc fa1t'ndciro que 
ocupa a~ mel hore:. lc:r ras bem no centro. enquanto os bo
roros. seu~ a111tg1i\ ()cup.rntes. são obrigados a se restrin-
111r à Ul upação de 1c:rr.i~ arcno~as, mu110 pouco propicias 
ao \:Ulllvo. alí:111 de ~e: deb:itc:rcm com a intrusão de pos· 
:.cirob e pc~c.1du rc:~ . f:. vo1. corrente na região que "as re· 
aena!) lnlhgcnu~ vão Jc.1bar" A :.11uaçào mais catastrófi
ca é a dos bororo~ do Jarudori. que se viram forçados a 
abandonar grada11vamenlc: a sua re~crva, pois viram a 
su11 aldeia cada ve1 mais sufocada por uma cidade de 
bram:oll que nela vinham estabelecer-se por ocasião do 
surto Jc tiarimpagcm e intensificação da lavoura a p11rtir 
dos 11nus 40 A1u.1 lrnen1e oi. bororos do '4trudori sio rc
prc!>enlado!) por um pc4fueno grupo de casas de palha to· 
1almcn1c abandunadall. ccrcadall por arame farpado bem 
no mc:ío 1Jc uma "c11rru1cla" de dviliLado~ Oisperso1, os 
21c1111 habllanh:s nàu '-'O n~eguem integrar-": nas rcacrvas 
boruru~ vi1mhas Isto ~cm falar do desaparecimento de 
numero~as aldci11s bororoll independentes, espalhadas 
pela b;11:rn do rio Vermelho e médio São 1.ourcnço, que, 
tentando viver au lonom;i men te , ac.1 ba : am por 
desintegrar ~e: frente àll pressões inexorávc1ll dos rqio· 

na is 

Cabe a t-ll NA 1 a1.;clc:rar a dcmarca.;ào das terras bo· 
ronJH 1111tc:t1 que sejam irn:rnediavelmcntc invadida• por 
poasciros, fatcndciros e empresários ligados à cxplo
raçio 111ropecuária Cabe à fUNAI 1arantir que as ter· 
ras indfgcnas dem11rcadas sejam registrad1ts em cartório 
p;1r1 impedir a leg11li1açào de terra• tribali u11urpadas 
por métodos por demais conhecidos a todos. C1bc à FU
NAI indcmzar a tribo buroro pela pcrd1t du tern11 do 
Jarudori. cum base na consulta ih aua• comunidada, 

vcr1mnhosamentc burladas e nc@ligcnc1adab pela Pª'''"' 
da1k do órgão tu101 frcnlc: àll presl)õci. da árcJ Cabe à 
FlJNAI alterar rapid11mc111e u scnlldo da i.ua polllica ct· 
nonda, tachada de pai.s1va co111 \'tn.:1a que manl~ fren· 
te a pu:ssõcs exercidas cm planu nacional e intcrnacio· 
nal Cabe a nós, memlHob da so.:1cdade civil, desmaaca· 
rnr tal fachada 1nexoravclmc111c '":opiada ao desenvolvi· 
mt'nlismo tecn<X:rata instaurado em noHo Pafs e lutar 

nàu por um " paternalismo" ~clvagcm , ma.s pela s11lva· 
jluarda. c:m nosso meio, dos r&:a1s direitos humano~ que, 
antes de mais nada. são representados pelo real direito à 
sobrev1vênc1a Sohrcv1ver, no caso dos bororos, bem 
como o de qualquer oulra mino ria indlgena, represcnt1 
viver segundo ...:ostumcs próprio~ que, pur •ua vc'I., IC 

acham indis~oluvelmentc interligados a uma b11se territo
rial C)pecífü.a cm termos de recursos m<&lcriais Ncali· 
genciar e u~urpar 1111 subslralt> territorial ao• bororo1 
significa envered11r por uma polll ica de extermhuo da tri
bo. enquanto unidade social e, cuhuralmcn1e, difercncia
d11. que. por sua ve1., envolve processos de dcsorgani· 
Z11çio ps1cossocial e sintomas de anomia social e detcrio
riz11ção flsica dos próprios indivlduos. 

Em suma, se os bororos clamam com veemtncia pelo 
direito inalienável de conunuarcm vivendo cm suas pou· 
cas terras é porque clamam pelo direito bésico de conti· 
nuarem existindo cultural e fisicamente, questão csll que 
não rcprCKnta mera 11ltcrnativ11 de vidil, mas, aim, o pr6-
prio imperativo d1t sobrevivência 
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O SR. MÁRCIO SANTll.IJ (PMDR SP Sem 
re\liSà11 1111 Uli•do r 1 Sr Prcsidc:111c, s.~ l>c:pu1ados, 
cm p1i111c111 1 lugar , ~ostaria de ln11c1 11 a val do PMOR 
ao pr1111u11~·i.11nc111<) con1unden1c e ''hJclrvo 4ue o 
Deput;1d11Már10 Juruna 1rou.11c 11 e~ta Casa, nesta tarde 

Sr Presll.lc:nle, Sr•s e Srs. lkpulHdos, o prtmciro 
problema ~ocwl de nossa história t o das violêm:iae 
\:'Omctidall 1.'0nlra as naçõcii indígenas nu nos50 liloral 
Por1an111, a1é 4uc: se resgatem a~ v1olrnc11u perpeiradas, 
não ~ p1Jof..:rf1 falar c.'fll ju11111,;a iioc1al ncs1e Pais 

A "º'"' l11i.1ó11a se '-'''nllli1u1 de uma sm.:c~sào 111f1n11a 
des~as vwlénual) , o 4uc.' 1e111 dc1crmi11ado uma 
permane111e rc:dur.ào populacio nal, uma cons1:intc 
redução lc:rnlurial e uma 1rág1ca llupressão de formas de 
orgamzaç.ào cultural das várias nações indígenas cm 
nosso País. 

Quando do dcscobrimen10, eram cerca de um milhão e 
cem mil a um milhão e du.tenlos e cinqOcnta mil O! 
hahitanles desta lcrra. Ai. est1 mat1vas siio variadas, mas 
seguramente não 111fenores a CllScs dados. Ainda no 
inicio deste século. mantinham-se relati vamente 
inalteradas essas populações. Entretanto, no séçulo X X, 
com a intc:nsificaçào da at ividade económica sem 
precedentes, com a ocupação de várias áreas do interior 
do País, esse contingente populacional foi decrescendo. 
ao ponto de:. hoje - segundo os próprios dados o ficiais 
oferecidos pela FlJNAI - não ultrapassar duzentos e 
vinte 11111 indivíduos no tot.tl, inclu1do:. os indígena' 
l.'Ons1Jc:radoll arrcdio, e isolado' 

A4ueles 4ue eram :.cnhores abi.olu1os do:. oito milhõcii 
e quinhentos mil km ' do território nacional se vêem, hoje 
redu.t1do:. a uma área n:lo superior u 4uaren1a milhões de 
hecl ares, dos quais ma1~ de dois terço~ ainda não 
demarc.idos Nações inteirai. fo ra111 e.11tintas; cultur11s 
eJttremltmentc: diferenciadas entre si dc,llparcccram; nem 
mesmo. para efeito de nossall 1nlormações e de nosso1 
Clll udos. podem hOJc: ser resg;1tadaii 

Para 4uc tcnhunh>ii uma 1dé:ia de~:oic: tjuadro. conforme 
1111 cruérroii Jc d;issilicaçào do grau de integração do• 
'lârios gnrpamcnlos 1ndígem1ii. oficialmente adotados 
pelo nlatuto J o índio. ~a bemu' 4uc, 16 cm 1957, 
segundo 111forr11açõcs que nu:. furam ofcrccidaio pelo 
antropólogo Oarcy R ibciro. de 11111 total de duzentos e 
1nnt11 grupos, oitenta e :.ele foram s11nplc:iimente 
e.11tintos; trinta e 0110 eram conMderados 1ntcgn1do1 à 
nOSSll forma.,;ào social, quarenta e cinco encontravam-ílC 
numa situação de relação permanente com a civiliz.açio: 
e vinte e sete, numa relação tntcrmttentc, cn4ulinto trinta 
e três pcrmanccram 11ind1t i1ola1do1 

~'5 -

Fi1 r 4uadrv, Sr Prca1dcn1c, 1 e vela nos a 1rav1dadc d• 
s1t1111ção 4uC' do progresso de~onlcnado resulta, no 4uc 
diz respeito às nações mdlgc:na~ c111 11os.i1 Pala t: some· 
se a isso o far o de que, nos últimos \linte e cmco 11no1, 
essa <11tu111,:ll1> só 1c •@ravou , numa proporçio 
sab1d11mcntr crcsccnlc, embor11 nlo tcnh1mo1 
n mhcc1mento de dadoa 1lobai1 que nos permitam um1 
cornp1ração A 1ncai11ênc11 dcases dados confí1ura um 
dos aspcctos do poua> c11so l'Om que 1c tem tratado. 
entre nós, 11 questão mdlgcn11 

fl<)JC, 1.1u1111do 1:omemora1110~ o 1)111 do lnd10, 
deveríamos propor-nos uma sérra rctle.111lo. ou Kremo• 
capa7C'S de reverter essa situação dnuné11c1t, ou não 
teremos co11d1çôe5 de oferecer às 11eraÇôcs futuras um11 
herança que inclul:I a presença das nações 1ndlgcnas na 
nossa formacào 1ocial 

EnMnamos, cm nossas escolas, que a população 
brasileira cuns1i1ui a sfntese de trC. raças. EJscs 
ensinamentos fundamcnlllm se cnire outros, nos estudos 
do pensador Gslbcro Frcyre, que, cm sua obr11 "Casa 
Gr1tndc e Scn1,ala". l:lfirmou o seguinte· 

"C1>ns1derad11 de mod<1 1cral, .. formação 
brasileir11 tem sido, na verdade, um proceaso de 
equilíbrio de an1agonismo1, antagonismos de 
economia e de cuhura, a cultur1 curopti1 e a 
indígena, a européia e 11 •fricana, 1 africana e a 
indlgena •· 

No c1H1tntv. 1Mtbcmoi., na verd11de, que caac equilíbrio 
nio ca11tc l:m ~u lugar cua slntQC d•• trcs raças t , 
;1111c~ de ma1~ nada, umii sintc)c de vwlên""'ª e de 
c1no..:1J10, e :.e Jcvc multo rnai~ à c11pacidlldc de 
rc:~i~1ên1."1a e <k ~obrevivênd11 d11s 1111çõea 111dlgcm1~ do 
que 11 uma polític;.i plancj;id11 e l'11ndu1jtJ11 de forma a 
lc:va1 cm .:unia a rr411c111 e .i varicdude de nossa 
lo11n.tçào llvc1al 

O enfo4uc ccntrnl de 4uc depende 11 rc.,c;rllãu dcii~c: 

~u .• Jr o de: c:~ 1rc 1 t.i 1nenh> pupul11ciu11al refere-se à 
1.1 uc,1110 1.fo rc rr:J 111J1ge11n A terra t 1) clemenio 
fu1 111Jmc:111a l tjuc: pode l1illa1111t o1 )<1brcv1vência des:.e) 
povd), bem i.:or11 v 1) dcM:nvolv1111c11h> t..le )Uas atividades 
C:l<111011111."a ~ e ai orglln11::11.;âo de au11s formas de 
ma111lc~taçll •• l'ultural 

tn1 fl"I :1111... ioda .t polltic11 1nd1ge111i1111 brasileira, 
parucularmcnte após d criaçào da Fundação N11cion11I 
Jo l11J111. 11n1c, de se vtJhar par11 essa quC6tlo, tem-se 
preocup.id CJ lih.> somente ena acomod11r a1 naçõc11 
1thlí~en;" à lógica pcrvcr!Nt Jc: um C11Pllah1mo selvagem, 

-



411c não mede conse4Uenc1as na sua e11pansão. 
O próprio Presidente da FlJNAI . Coronel Paulo 

M111eirt1 l cal, reconhc"e 11nplicít11111cnte essa situação 
4ua11do 1 cvela 4uc: tio) 11111 h1lhào e quinhcnto5 milhões 
de: 1..ru1círus 4uc havia ,<ihl'i lailo pura o 11no de 1911.l, 
l'o111 a 111tcm;ào tlc pro1;t"dc1 à demarcação de oitenta e 
llua~ reservas considcrntlas prioritflrias, recebeu do 
M1nisttrío do lnlc:ri t> r a pr ome~~a de apenas 

4u;iuocentos e vmle e: ~eis rnílhõc~ de cruzeiros, os quais 
se reJu1iram à 111in1t11a1l:t quantia de trinta e cinco 
milhões de cru1ciros Isso ctJrrespondc, Sr~. Oeputados, 
1t somente 2,33% dn to t;1I solicitado 

Ao lado ilis~o . to11111111os çonhecirnento da edição do 
Decreto-ler n• HH 11 H, de 23 de fevereiro de 1983, que 
altera. substantivamente, t11do o mecanismo legal 
e11istc:nte a respeito da questão indlgcna, delegando a um 
grupo de trabalho - composto por rcpresentant.ea ~o 
Ministério do Interior, d•' Ministério Extraordtnàno 
para Assunto~ fundiários. da FUNAI e de outros 
órgãos fedc:ra1s ou estuduai~ , julgados convenientes - a 
emissão dos pareceres conclusivos relativos é 
demarca1;ào da~ te rras indígena.~ . O decreto retira do 
âmbito da t ·UNAI as atribuiçõe:. d e: preservar as nações 
indígena:. ante: a polít ica de eApansào económica. 

A esperança que resta é a da organia1;io crescente da• 
próprias nações indígenas na luta pela sua preservação. 
Encontros, que se sucedem por todo o território 
nacional, têm revelado a capacidade deuas naçõa de 
superarem seus conflitos e contradições internas, atravá 
de uma ação unitária no sentido de garantir seus dircilOI. 
~ essa união que vem gerando uma nova consciência cm 
rcl&l;ào aos problemas indlgenas do Pais. 

Portanto, Sr Presidente, não h/I como Justiftcar • 
presença do partido do Governo nc11t11 homenagem. A 
polítka ofidal cm nada ltm contribuldo pitra a &areia 
hislóric<i de garantir o caráter plurinacional de noeu 

população. 
O PMOD vale-se desta homenagem panl reiterar IC&ll 

veementes protestos contra o d~uo da poUtica 
1overnamcnt1d, agravado jx:>r esliC m11la;inado Decreto 
Prca;idenc1al n• 88.11 ti e pehi sonc:1Mçào doa rccurlOI 
mlnímos que poderiam, pelo mcno&, rcdu.tir o grau de 
tcn!Hio nas irClls indiaenas do nolillo lerrnório. 

O l'M 08 se propõe aindll a lulllr, de forma 
intrallliigcntc, pela rcversio do qulldro histónco quc viu 
a transformar as populações indlgena• cm meta racrva 
de mio-de-obra , rcsguardllndo-aa do capitaliamo 
caPfin&ionista, que d~n1idcra Ili maioria• nacionail e 
daprcu u minori1&11 t1111cas, que con111i1uem • riqueza 
de nou» formaçio hi1tórico-cultur•I. 
~ chegada 1 hora de rc:atrulunumm 11 f"UNAI , 

livrando·• da mililarizaçào gue acmorc caracterizou a 

. . 
~ua gC*tão, pondo fim ao cabide de emprqoa cm que se 
transformou e incorporando as liderança indlgenu à 
sua direção ~ preciso reorientar a utiliuçio dos 1eu11 
re•·uno~. dando prioridade à s 1u11a finalid•des 
1ntrini.~as 

rendo em vista os compromissos democrático• do 
nosso partido, ell igimos, sem m•i• demora, 1 
demarca~'ão das áreas indlgenas em caràtcr permanente 
Ncceui1amoa da prcservaçio da• identidada culturaia 

do~ nossos povos. Reivindicamos uma asai11ência e(ctiv1 
às populações 11meaçadas pela elltinçio iminente. 
Propomos a garantia de autodeterminação das naçõa 
111~1igc11as, direito inalienável dos ancestrais da raça 
humana 

Quero 4uc estas palavras sejam dedicadas ao Or. 
Rubens Bcllu1Jo Brando. médico da FUNAI , vitima 
fatal de um acidente aéreo, qu1mdo conclula uma 
campanha de vacinação dos yanomanis, no Território de 
Roraima. Na sua pessoa quero homenagear todos os 
brancos 4uc tiveram a coragem de colocar-se do lado 
certo, ao lado da Justiça, ao lado das nações indlgenu 
do nosso imeoso Brasil. { Mutw h~m! Palm1U.) 

... . 
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O SR. MÁRIO t RO 11' 1 PM l>H - A M l'ro1111nc1a n 
scguinlt d1scur~o ) S1 Prc:.11Jc:n1r. Sr~ l>c:pu1 atloc. tw 
jc:, r>1a Nacional cio l111lro, a Na~à• l hrasilcira, BJX'~ª' dr 
proíu11damcn1c co11~1c:1 nada, 1tcvc homcnagC'á- lo 

Aquele<. que 1ira111camc:111c: lêm governado cslc Pais, 
imprimindo à Nação um ritmo que" foge aos intcrcsi;cs e 
pcrspectivas do povo. 1é111 111mhém condu1ido a qucs1ào 
indígena com arroga111:1J e prcpotinl·ia. de modo a des 
prc11tr a cuh ura, o~ co'I u111c~ e a ler rn 1ndíf1C:11a~ 

Os índio) no Bra~il 1rm 'i11J1• ª' ilrandt~ vlt1m11s do 
" progresso" Tem sido vhuna~ da~ miraholantc~ h1droc: 
lé1ric115, do~ fan1ãsticos ~upcrproJclo~ agropecuãrios, de 
bcligc:ranle riesqu1l>a m1111:r11I :1 tia'c de citploo;1vos. d<i 
busca gananciosa de pc:drn\ pr ct.H)'as. 

lnfeh1 do povo rndígcna ~ue lcnh:1 n:curso) m111era1b 
cm seu 1rrn1óno t'11f;1 ele n:11fo 'e' Vt' ª' monlunha:. bri· 
lhanlci. l tnfcr1e1), ma) e: u 01011.: p1c .. 1u~v dJ 111vai.âo1 pn 
meiro 1:0111 a dc'lúrtJc:nadJ c.11a 1 landc\lllHI de pedra) prc 
"'"1'J~ "º' r11>1' , Jepo>~ chc,11a .1 de' .1~1 1, i'lo olic1al e: 1mp1e 
do~,, 

A bll u,u;a1J at ual do' 1111J1 0~ 11\J 111 J MI e de lal ordem 
4uc envergonha o bra111leiro e c11111s1a:e o cora~à•l de 

qualquer homem. l: par11que1:.,0 fique claro vamos falar 
do c.i110 yanomar11, que. ma1i. do que uma denúncia, é um 
alerla geral de perigo, porque .unda é lempo de: evitar un. 
genocídio! 

Os índ101> yanoma1111>, ljUC vivem lá onde o 8rus1l cn· 
cu11Cri1 a Ve11c.tucla1 numa rcg1:io de belai. e ncab serrai., 
Jc: cabc"e1r ali de cauJaloi.ui. 1111) de verdejante e cAubc;. 
ranle vegc1ai;ào irupKal, Clllll~·•IH u padecer'"ª própria 
nquc:La. f:.:11e povo, 1ào pac.i10 quanto orJciro e fc:lit, c11 
lá sofrendo hoJc: o 111ício do procc:si.o pelo qual mull.i• 
nai.;õc:i. 111díienall chegaram ao cxh:rn11n10 

Oi. ya110111a11111 sàu 1.on:111Jcnulu1> hoJc um do& 011uorc:1 
grupo:. é1nico1> que ainda se mantêm cm grimdc parte ISO· 
laJ1l• da wc1cditdc cnvolvcnlc 

t•ovo cuja prá11cu de dc:i.luca111c111ol> penód1co• C<tritc· 
h:111u ~ua h1i.cóna e é rcspolll)ávd pelo cquillbrio ccolóa1 
cu e poliuco da região, ocupa um amplo lcrritóno. 

No ano de 1974 se in1c1i1 o drama yanomam A p1tr11r 
dcs111 Ja1a. O• co1111110~ de~onuoludos nas árc:1u periféri. 
cas sãv de conscqUcnc1a de11.is1ro~a . A c11r11d11 pc:rimelraJ 
Norte tDR-210) corlou numa cJ11e11sao de 22S km o •UI 

do 1err11ó rro ya11un111111. l::m apena' um 11no esta rodovia 
d1111111Ju nurnc:ro~a• 11h.le1a11 que: furam redu.udiu. a cinco 

pequenos 1rup..1• de: lamlluo que hoJC v1\'c:m à m1111"m 
d11 cS1 rc:11., c1ca1r11 cm que 1ram1for11101111 1odov1a 111u11h 
111d11 

Esta ob1 a rodov1ána que 1an10 mal causou 1101 lnd1ot 
1'01 con&trulda para nada. Inútil s11criflc10. 1 úluma pontr 
que ainda pc:r11 111ia o raro 1rifcso se incéndiou c:m de 
i.cmbro passado l· s1a rodovi11 foi a úh1ma obr11 conacrul 
da no ( iovcrno Mrdic1 e leve d1111s conscqUéncuu· abnu 
1111111 ..:lareira 1111 sclv11 trop1caJ e d111mou 011 y11nv11n, sub 
grupo yu nomao1 A acfva :ic recompõe e:, na verdade, j6 
SC' recompôs t· o:. mortos' 

Em 1975 u projeto RADAMBRASIL publicou a con· 
clusão de aua pe)qu1sas geológie11s na rcjliào. O rc:itultado 
foi dc:S»Slroao cm pouco tempo a sc:rra de Surucucu1 foi 
litc:nllmc:ntc 111\'ad1d11 por borda~ de 1ar1111pc:iro1 à cala 
de cassllenta, 1 razcndu consigo a civilização da grapc, 
das d•>cnça& vc:nére11s e: da 11guardcntc 

Em 1977 o Governo do rc1n1ório de Roraima c:fc:li· 
vou um pro1c10 de coloni:rai.;ào bObrt terras }1mom11n1; e 
cm, 191!0, a CODt-ISAMA (Lompanh1a de l..>ncnvolv1· 
rucnto de Roraima) abre olic11tlmcn1c: o a<sn mpo Santa 
Ro~ e ac m1c1a 11 surda lula, rcpct1tiv11 e monótona, que 
tem levado os povos indít1c:n11s ao c:atcrmlnio pc:lo dcavir
twuncnto do uso de :iuas tcrr;&s e: pcl11 imposição fi1ic1 
da rápida mudança de M:u:. \.o:.tumca ccntenirios. 

Tím1tl11, como sempre:, 11 t· UNAI tomou algum•s me:· 
d1di1a A primeira fui dehm11.i1 algumu áreas yanoma· 
n1s f:m dc1embro de: 1.,77 e JUiho de 1971$, 11 FUNAI fez 
editar 14ua11 o p•>rta11a1> qu.: dehmllava 21 árc:1tli yanoma· 
nis 1sol11Jaa, fornHwdo um verdadeiro arqutpél1t10 

Uma daa lorma• 11 111111 cfka1ca pa111 calc:rmin11r um 
povo mdlgc:na e romper hruSl:amcnlc com possibilidade:• 
de reprodução iJc sua cuhura Criar ilhas yanom1tni1, 
num território cercado por colonot, 1anmpciro1 e 1tté 
mesmo i.1vcn1urc:1ro) de 1od11 e•.,t.;ic. é cfct1\'11mentc dcs
conhcc.:cr e 1gnor11r 11 na:c811dadc \'Íl•I de um povo que 
elé hoje: tem v1v1do unut vida felu 

Entendendo C!ISC p1occs1111. um 1rupo de pc:woas bem 
i111cncionadu e preOl:upadaa com a delctll da CliUba ya 
nom1tni. criou cm 11179 11 ("om111io pela Cri•c;io do f'ar 
que V11no111ani, com o pnrH:1paJ ubjc:t1vo de cs1ud11r e 
propor 1 criaçàu de a.1m p11rquc 111dlgcna, cm 6rea de c:a
lc:nsiio liulidcntc: e contínu11 No mtllmo ano C11la co1111s· 
1ào elaborou a propo,lil do Parque, que 111clula u dc:li
m11ai;õc~ ao1enorc. e propo11h11, "°mo dc&crmma 11 



{ u11i.ti111içào brnsilrira. 14ue o Parque 'a1111 .. ·''" '"''<'. 
'"'""t' uído pela área efetivamente ocup111Ja pcloi- 1111l1ns 
h n julhu de 19711, a prop•1~ta 1111 entregu<" au 1'1 n11ten1c 
ol ,1 ~ c:ptihhca, pur p1111t1.:ul11 e, pcssoalmrnte, ;111 M1111s 
tru M fh10 Amlrc111111, do l111crivr. e ao l'r es11Jc:11 1r da 
1 1 IN/\I h n ajhr:o.10 do mc:.mo iAno. o CtJ11'iClh11 h11h11c 
msta da 1 llNA I cn11tru parcu·1 favort\vtl "'' t1 ac;;uln do 

I 'a' f.4Ut', 11 ll ª" lfllt' ll lCllt e. 
Somente cm 111arç1J de l 9Kl, o M 1m:1té:r111 llu l111crro1 

baraou nova p•J11a11a 1lctcr111111a11do a interdição dr uma 

irea contínua. l:.stc a1111rou1u: C$pcranças aos meios indr 
senistas brasileiros e intcrnac1onais. que estãu atentos e 
preocupado~ t:um o de~ttnl) do povo yanomam, porque 
l!C anc:d11ou nu dehmitaçào e posterior demarcação do 
Parque Yunonrnm Hojt volt11 o temor aos indigenistas 
de que esta mtcrdrção tenha sido mais uma forma de 
adrar a criação do Parque Indígena Yanomani, porque, 
de fato, apesar de mterdiçào, a área yanomani continua 
sc:ndo invadida n:io só por aventureiro~ à busca de ouro 
e pcdrab pret·1o~a~ no~ rios indlgenas. mas por empre~as 
ofic1.t1b, ~·omo a CODEISAM/\. sem que haja qualquer 
medu.la do Gvverno federal. do Mínistério do Interior. 
ou da FU NA 1, no sc:nt ido Je coibir a violação dos atos 
protenc1umstai.. 

O garimpo de: San1a Rosa conta hoje: aproximadamen
Jc: com 4.000 homens, tc:ndo aumentado 1.000% neste úl
timos dois meK:.. enquanto a FUNAI alega não ter con
d1çõc11 de rc:movc:-los, o que v11lc dizer que o Governo Fe
deral 11àu tem condii,:õc:s de fazer respeitar a Constituição 
bras1h:rrn 

t:n4uan10 a ãrc:a está sendo mvad1di1 , novlls e ilegais 
i1t1lic11 a.;1\c:s 1.:hc:g;11n de parte do Pre:.1dc:11te da COJ>EI· 
SAMA l<'11mpanhia de lkscnvolv1mc:nto Jc: Ror11ima), 
José l u1a tlertl, e do Deputado João 8aptlsti6 f11gun
de11, do Pl>S. ã t- U NAI, no sent ido de: lihcrar o g11rimpo 
a krrn de Surucucus, onde vivem 4 .000 ludios pr11tiea
mc:11tc: :1c111 contato, como se a lel ra da lei e da Consti· 
tuição bra11ilc:ira não devesse M:r rci.pclladll pelos eaplo
radores de c11ssiterít11 e como 5C a ameat;11 lk pcrpctrll1 
um genocidio não fosx sulic1entementc !léria parai impe
dir 11 arra:adat;ão de 11lgun11 dólarca 

lloJe, no d111 do fndio. devemos eu111 rc:spc110 • eiliCS 
povos: e o rc.'lpcito não é uma reverência teórica, ma11 se: 
lradu.t cm MÇÕC!t concret11s. se tradu1 cm iltos do ( jover
no, como 11 cnaçào de um p11rquc de áre11 contínua e tfUC: 

garant11 11 intcgr11ção fulur11 do povo yanomani, possui
dor de sua cultur11 e 11ua terra, na comunhão brasileira, 
com suai liberdade e su11 d1gnid11dc. sem precisar esmolar 
11 caridade de uma M>Ciedadc 4uc: procura destrul·lo 
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l:.m 1981, 11travb de: decreto, o Presidente João l· ig11c:1· 
1edo clltinguiu a rcacrv1 mdigena Waimin·Atroar1, c:n 
tregando 60 po1 ccrtlo da àrea da rcacrva à l 11nbó ni1111c 

rado, que, hoje, depo11 de expulsar os lndio11 da reg1lh>, 
cllplora cassllcrita cm larga esc11l11 O que re~tou tfa reKr 
va mdigcna auá tnolleravelmcnte inundado pelas flguas 
da represa da Hidroelétrica de Balbina 

Sr. Presidente, nào podemos esquecer que 01 yanoma· 
ms sio apenas um enlrc os muitos grupos mdlgenaa que 
sofrem 11 ação destruidora e 11vaualadora de um regime 
de Governo que elegeu um modelo de dcaenvolvimento 
perverso, dependente e fascista , que, hoje, 19 anos de
pois. cscravi7.a a Nação às norm11s da agiotagem interna
cional reprcaentada pclo11 banqueiros do FM 1 
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O SR l'IO·Sll>I N 11 (1 lá~10 Marc:llio) 
Dcpu••Hlo~ , au 1C:m111 11 tias homenal!c:ns 'fUC: a Câmara 
prt')ta ao 111d10 pelo lralllll.Ur~o 1ll) dia que lhe: t consa 
g111do, c:~•a Prcs11lr11..:1a, dc:po •~ de º"' ir a~ palavras con 
lundentes de Mári11 Juruna e do~ rc:pre11cn1antct de iodo' 
os par11do11, " u11-"'c1a à~ 111amfc:~lat;1)e~ de reconheci 
mc:nto e: oli1foiie1latle à ~·onrn11idade indlgena hrasileir11, 
rc1:011 hec1mr11lQ do 11uc: º' aho rí(ICllC:> li1c111m cm prol do 
P.db , dcHk a llUa dc:s1:11hrr1 a e dc~hrava111cn10. solidilt ie· 
dadc cm relação àll ~uas uriicntcs e JU~las reivindicações e 
respeito ªº' ~eu' leJlÍI lllHl~ intcrri;scs 

A importúncia d;i prr~rntr ,·omcmoraçào torna-se am 
da maior pelo falo de esl<tr cn1re nó5, democraticamente 
eleito pelo nohrc povo do Estado do Rio de Janeiro, o 
Depurndo Mário Juru na . qur teve a primazia de rcquc· 
rcr, no~ termo~ rc:g1mentai•. c:sra homenagem S Ex• 
como 1c:m fe ito, dcfc:mlerá com patriotismo os d i rei to~ 

das naçõc:~ ind ígena~ bra111lc:i ras. contando. comi> sempre 
tem ocorr1do, 1:om u colahorai;ào desta Prc:sidênda e dos 
dcmai~ mc:mbrc111 do C1H1gre<Jso Nacional. ( Multo IHm!) 

Fc:litmc:nrc:, nobres colegas, vão longe os dias cm que a 
discrimin;u;ào do índio era tanta que levou o Papa Paulu 
Ili a acentuar, na Cart a Apostólica " Venta lpsa" , de 29 
de mato de 1537. que (IS índios eram gente, seres racio· 
na1s, 1gua111 a 1odoll o~ homenll A prodam111;ào Jo Sumo 
Pontífice:, no entanto, não foi llUÍIC1c:ntc: para e•linauir a1 
v1olén1:1a11 e di~cnmina1;óc:s contra ele:. pra 1i~ad11s, lendo 
11 humanidade: e: u nossa M>C tc:dade, ne:.!>e partacul11r mui 
las Jiv1da:. a rc:~gatltr . 111u11a11 rc:rdas 11 reparar e muito u 
'IUC falcr por ~ua prc:scrvaçà1l C: lihc:rdadc, !>CUS JireÍtOS C 
interei.~:1 . 

Que: ai. homc:nal!clls prcMadilS ao lndío não se csiotem 
nus hc:lu:. J1~ursos a'fUI pronu111:1ados, m11s M: 1radu1a111 
cm efc:t ivai,;ôcll 'fUe beneficiem dtreta e con1inuad11me111c 
o lnd10 pelo Poder EJ1c..:u11vo, 11 quem c11bc, 111r11vh do 
Ministério do lnlenor e tfa t·undai;ào N111.ional do lndio, 
ellc:cutar 11 polhíca indlgc:n11 oficud, poUticis "ue v11 i 1e1 
austentai;ào pela íorça do P11rhtmento, onde ho.JC IC cn 
con1n1 o nosso coleg11 Mário Juruna 

lkvc:mo!> 1 odo~ Ir 1tb1tlh11r pelo apcrfciço1uncnto do h • 
u1tu10 do l11d10, que regul1111111ua1;àu jurldin1 deSKI ho 
mens e Je su11 comunidade, a fim de "uc sejam d11n11, 
jusla t adequadamente tr11111do1 e assistidos. cm teu ltubi 
101, cm condit;óa de: igualdade com 11 socicd11de braailei 
ra r 1:1)m a conser11açio Jc sua identidade como pc110a 
humana e como w vo 

Como homenagem c:~pc:c 1al que: a Câmara doll llepu 
111dos prc~IJ ao lndío brasileiro, quero unune1ar a todos 
os colc(la~ que, cm reunião de: hoje,11 Mesa Diretora dc:s 
111 ( u•a 11provuu o Projeto de Resolução n• 16. de: 1983, 
do Sr Mário /uruna, que: ena 11 Comis.io do lndio 
( Palmll~) 

E.s1c proJc:lo vt11 ~r subme1ido llQ Plenário desta Cas11 
e• Mesa c:spc:r11 para ele a mesma compreensão que tive
mos nós. ncs1a tarde, como humcnaaem à comunidade 
Indígena br11,;1Jc:ira, aqui rcprcscn1ad11 por Mário Juruna 
( PaJmaJ ) 
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Esta publicação foi elaborada pelo 
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