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Em defesa da causa indígena
Ano XXXVI • N0 362 • Brasília-DF • Janeiro/Fevereiro 2014 – R$ 5,00

QUEM NÃO PRESTA?
Em um contexto de aumento da criminalização, discriminação e violações de direitos 
fundamentais, além do risco de extermínio de alguns povos originários, os deputados federais 
Luis Heinze (PP/RS) e Alceu Moreira (PMDB/RS) – ícones da bancada ruralista – orquestram 
discursos de ódio, preconceito e incitação à violência contra os indígenas, em uma tentativa 
de colocá-los em oposição aos pequenos agricultores. O governo federal torna-se cúmplice 
desta postura ao paralisar a demarcação das terras indígenas em todo o país.

Envenenamento de indígenas em Yvy Katu
Página 13

Militarização da TI Tupinambá de Olivença
Página 6
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Portaria 303/12 da Advocacia Geral da União (AGU) 
está em vigor, de fato e de direito, desde o dia 5 de 
fevereiro de 2014. Isso ocorre uma vez que a Portaria 
415, de 17 de setembro de 2012, havia suspendido 

os efeitos da mesma até o “dia seguinte ao da publicação do 
acórdão nos embargos declaratórios a ser proferido na PET 
3388-RR (TI Raposa Serra do Sol) que tramita no Supremo 
Tribunal Federal”. O referido acórdão foi publicado no dia 4 
de fevereiro.

Como é de conhecimento público, ao julgar os embargos 
declaratórios da Petição 3388-RR, a mais alta corte do Po-
der Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF), 
decidiu que as “Condicionantes” valem para o caso julgado 
e não têm efeito vinculante às demais terras indígenas. O 
Poder Executivo, por meio da AGU, ao dar vigência à Portaria 
303/2012, estabelece esta vinculação das ditas “Condicio-
nantes” a todas as terras indígenas do Brasil.

Em vez de revogar a Portaria 303/2012, a AGU publicou, 
no dia 7 de fevereiro, a Portaria 27/2014, por meio da qual 
determina “à Consultoria-Geral da União e à Secretaria-Geral 
de Contencioso (SGCT) a análise da ‘adequação’ do conteúdo 
da Portaria AGU nº 303”, aos termos do acórdão proferi-
do pelo STF no julgamento dos embargos de declaração 
opostos na Petição nº 3388. Qual o sentido de “adequar” a 
Portaria 303/2012 ao conteúdo da decisão do STF? 

A vigência da Portaria 303/2012 é incompreensível e 
injustificável. Trata-se de uma decisão política do Poder 

Executivo Federal que desrespeita e atenta contra decisão 
do STF, determinando práticas na atuação dos Advogados 
da União, inclusive em processos judiciais que envolvem 
disputas fundiárias relativas ao direito dos povos indígenas 
às suas terras tradicionais.

A Portaria 303/2012 é altamente prejudicial aos povos 
indígenas. Em respeito à decisão do STF e aos direitos 
destes povos, é fundamental que a mesma seja imediata 
e definitivamente revogada pelo governo federal. 

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2014

stustustust

Questionamento complementar: A não revogação da 
Portaria 303, inclusive, vem servindo de empecilho para a 
efetivação da Convenção 169, da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). A Portaria garante a entrada, sem consulta 
prévia aos povos indígenas, de empreendimentos, inclusive 
do agronegócio, e bases militares no interior dos territórios 
tradicionais. 

“Como pode o governo federal querer regulamentar 
a Convenção 169 com uma Portaria que ataca o que diz a 
própria Convenção? Nunca nos fechamos para o diálogo, 
mas como dialogar nestes termos? Então, as demarcações 
quase não ocorrem, a Funai é deixada de lado e até mesmo 
o STF é desafiado”, afirmou a liderança indígena Lindomar 
Terena no ato de ocupação da AGU realizado, no dia 27 
de fevereiro, por 40 indígenas dos povos Terena, Guarani 
Kaiowá e Ñandeva.

Vigência da Portaria 303/2012 
desrespeita decisão do STF

Porantinadas

Permitimos a reprodução de nossas matérias e artigos, desde que citada a fonte. As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores.
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A

Cadê a lógica?
Um dos argumentos ainda utili-

zados pelos ruralistas contra as de-
marcações de terras indígenas é o de 
que elas são de interesses de grupos 
estrangeiros. E as ONGs e entidades 
indigenistas na defesa das demarcações 
compõem uma espécie de complô 
de “interesses estrangeiros contra a 
Nação”. No entanto, estas terras, de 
usufruto exclusivo dos indígenas, são 
bens da União, e qualquer investimento 
sobre elas que não possua a autorização 
do Congresso Nacional é considerado 
ilegal. Em relação à afirmação de que 
as terras indígenas não permitem 
a expansão infinita das fronteiras 
agrícolas no Brasil... isso é fato. Se não 
fossem elas – e as áreas de conservação 
ambiental - o país já teria virado um 
imenso campo de cana, soja, milho e 
pasto. Tudo pra exportar pros gringos!

Cadê o Estado?
Exatamente um ano após a, tão 

propalada pelo governo federal, desin-
trusão da Terra Indígena Marãiwatsédé, 
no nordeste do Mato Grosso, um grupo 
de pelo menos 50 pessoas invadiu no-
vamente a localidade conhecida como 
Posto da Mata, no final de janeiro, e 
expulsou servidores da Funai que ali 
trabalhavam. O cacique Damião Pari-
dzané foi perseguido quando tentava 
se aproximar do local. A presença do 
Estado brasileiro na região é funda-
mental para garantir proteção à vida, 
a autonomia e o direito ao usufruto 
exclusivo do povo Xavante de seu 
território, assim como dignidade no 
assentamento das famílias dos peque-
nos posseiros. 

Cadê o dinheiro?
Começou a correr no dia 27 de 

janeiro o prazo estabelecido pela Justiça 
Federal para que fazendeiros entre-
guem à Justiça o valor total arrecadado 
no “Leilão da Milícia”, realizado para 
financiar ações contra indígenas no 
Mato Grosso do Sul. Segundo a deci-
são, o montante angariado deve ser 
depositado em juízo e só poderá ser 
utilizado com a aprovação dos indí-
genas e do Ministério Público Federal 
(MPF). Até o final de janeiro, nos autos 
do processo principal, haviam sido 
registrados dois depósitos em juízo 
realizados em dezembro, nos valores 
de R$ 49 mil e R$ 131,5 mil, do total 
de R$ 640 mil arrecadados.

MARIOSAN
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V

“Uma portaria 
como a que 
vem sendo 
apregoada 
transformaria 
o Ministério 
da Justiça em 
verdadeiro e 
desprezível 
Ministério 
da Injustiça, 
afrontando 
gravemente 
o dispositivo 
constitucional 
que define 
o Brasil 
como Estado 
Democrático 
de Direito”

Opinião

“Um dos absurdos jurídicos contidos no texto de suposta 
portaria, agora atribuída ao Ministério da Justiça, é um 
dispositivo segundo o qual o processo de demarcação 

poderá ser iniciado atendendo a pedido de interessados. 
Isso deixa mais do que evidente a intenção de dar aparência 

de legitimidade aos invasores de terras indígenas.”

Dalmo de Abreu Dallari, 
jurista*

em sendo divulgado por vários 
meios, sem identificação da 
fonte responsável, um texto re-
ferido como projeto de portaria 

em vias de publicação pelo Ministério da 
Justiça. Esse texto reproduz, com maior 
amplitude, evidentes e graves inconsti-
tucionalidades que figuravam em outro 
texto, divulgado em 2013, que seria 
minuta de portaria a ser editada pela 
ministra da Casa Civil. Foram tantas e tão 
bem fundamentadas as manifestações 
contrárias àquele projeto, apontando, 
inclusive, inconstitucionalidades e ilega-
lidades nele constantes, que tal ameaça 
foi abandonada, sem que, no entanto, 
seus autores abandonassem a má ideia.

Com efeito, agora vem sendo reno-
vada a ameaça, com a divulgação de um 
texto que, obviamente, foi elaborado 
pelos mesmos autores daquele ante-
riormente atribuído ao Ministério das 
Cidades. Tentando superar uma das ob-
jeções, que era a falta de competência 
daquele ministério, o que se anuncia 
agora é que as gravíssimas agressões 
aos direitos constitucionais dos índios 
e das comunidades indígenas serão 
impostas por meio de uma portaria do 
Ministério da Justiça. O novo texto, ago-
ra divulgado, contém vários absurdos 
jurídicos, afrontando a Constituição e 
a legislação vigente, o que, obviamente, 
não tem qualquer valor jurídico quando 
figurando numa portaria. 

Nesse novo texto foram usados 
vários artifícios para simular o enqua-
dramento jurídico de supostas interfe-
rências nos procedimentos de demar-
cação das terras indígenas, querendo 
dar a aparência de legalidade de tais 
interferências. A par disso, esse novo 
texto gera um emaranhado burocrático, 
prevendo tantas e tais interferências 
nos procedimentos de demarcação 
que cada um deles levará muitos anos 
para ser concluído, consumindo grande 
parte dos recursos disponíveis para as 
demarcações, já muito atrasadas por 
falta de recursos e de boa vontade.

Um dos absurdos jurídicos contidos 
no texto de suposta portaria, agora 
atribuída ao Ministério da Justiça, é um 
dispositivo segundo o qual o processo 
de demarcação poderá ser iniciado 
atendendo a pedido de interessados. 
Isso deixa mais do que evidente a 
intenção de dar aparência de legitimi-
dade aos invasores de terras indígenas. 
Eles poderão formalizar um pedido 
de demarcação, simulando a vontade 

de garantir a proteção da ocupação 
indígena, mas tendo por real objetivo 
legitimar a ocupação da parte da área 
indígena por eles ocupada ilegalmente. 
Dirão ter interesse legítimo na demar-
cação, alegando serem proprietários ou 
ocupantes legítimos da área pretendida 
pelos índios ou de parte dela. 

Na realidade, esse pedido não tem 
cabimento, pois, além de estabelecer 
que são nulos e não produzem efeitos 
jurídicos os atos que tenham por objeto 
a ocupação de áreas indígenas, a Cons-
tituição é clara e expressa, no artigo 67 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, que “a União concluirá a 
demarcação das terras indígenas no 
prazo de cinco anos a partir da promul-
gação da Constituição”, o que, como se 
sabe, ocorreu em 5 de outubro de 1988. 
A União tem a obrigação constitucional 
de dar início às demarcações, sem ne-

cessidade de qualquer pedido, sendo 
oportuno observar que, com base 
nos dados constantes dos registros 
da Funai e do Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), verificou-se que 
no ano de 2013, ou seja, vinte e cinco 
anos depois de promulgada a Consti-
tuição, tinham sido identificadas 1.046 
terras indígenas, das quais apenas 363 
estavam demarcadas.

Ainda como sinal evidente da má-fé 
que esteve presente na elaboração da 
suposta portaria do Ministério da Jus-
tiça, no texto divulgado está dito que 
quando a Funai tomar conhecimento de 
fundada notícia ou de indícios de terra 
tradicionalmente ocupada por povos 
indígenas, seu presidente constituirá 
um grupo técnico para elaboração de 
estudos de identificação e delimitação 
da terra indígena. E mais adiante a 
má-fé se torna gritante quando se diz, 

textualmente, que do grupo técnico 
fará parte, obrigatoriamente, “um 
profissional com formação superior ou 
técnica de nível médio na área agronô-
mica ou fundiária”. Aí está, escancarada, 
a porta para a participação obrigatória 
do agronegócio nos procedimentos de 
demarcação, pois, evidentemente, a Fu-
nai não tem em seus quadros, por não 
haver necessidade, profissionais com 
tal qualificação. E o texto da suposta 
portaria diz que, se isso ocorrer, ou seja, 
a inexistência de funcionários com tal 
qualificação, poderão ser contratados 
profissionais especializados.

Não é preciso dizer mais. A denún-
cia do absurdo jurídico de atribuir ao 
Ministério da Casa Civil a competência 
para expedir portaria regulamentando o 
procedimento de demarcação de terras 
indígenas levou à reelaboração do texto 
pretendido, transferindo para o Ministé-
rio da Justiça a responsabilidade pela 
expedição de uma absurda portaria, que, 
entre outras coisas, terá como pressu-
posto o desconhecimento dos registros 
minuciosos, da Funai, do Cimi e de 
outras entidades, das terras tradicional-
mente ocupadas por grupos indígenas 
existentes no território brasileiro. 

É necessário e urgente denunciar e 
divulgar amplamente essa nova tenta-
tiva, inclusive e sobretudo para alertar 
o ministro da Justiça, José Eduardo 
Martins Cardozo, que tem uma história 
de procedimento rigorosamente ético 
e de real compromisso com o direito 
e a justiça. Uma portaria como a que 
vem sendo apregoada transformaria 
o Ministério da Justiça em verdadeiro 
e desprezível Ministério da Injustiça, 
afrontando gravemente o dispositivo 
constitucional que define o Brasil como 
Estado Democrático de Direito. n

* Artigo publicado no Jornal do Brasil em 13 de 
janeiro de 2014 

Terras indígenas: ameaça ministerial
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Cimi Regional Maranhão

esde o início do mês de janeiro, 
acompanhamos as notícias so-
bre o processo de desintrusão 
da Terra Indígena (TI) Awá-

Guajá, localizada na região Amazônica, 
mais especificamente no noroeste do 
Maranhão. Uma espera que, em 2015, 
completaria 30 anos.

Este processo na região não é tran-
quilo porque contraria muitos interes-
ses exploratórios e criminosos contra 
os direitos humanos e ambientais. Ao 
mesmo tempo, na Terra Indígena Alto 
Turiaçu, na fronteira com a TI Awá, os in-
dígenas Ka’apor têm sido violentamente 
reprimidos e ameaçados desde junho de 
2013, quando iniciaram um importante 
trabalho de fiscalização no seu territó-
rio, que vinha constantemente sendo 
invadido e desmatado por fazendeiros e 
madeireiros. Além deste monitoramento, 
os Kaa´por também estão fazendo a 
retirada dos invasores e o reavivamento 
dos limites demarcatórios de sua terra. 

A retirada dos invasores na TI Awá-
Guajá deixa esperançosos todos os 
aliados (as) dessa causa, pessoas e 
instituições públicas e organizações da 
sociedade civil do Brasil e do exterior. 
Ela nos anima para seguir defendendo 
os direitos dos povos indígenas frente 
ao avanço dos modelos de ‘desenvolvi-
mento’ que concebem este país como 
uma grande fazenda, que deve continuar 
a ser explorada a todo custo.

A conclusão da regularização do 
território Awá é consequência de uma 
luta iniciada na década de 1960 com a 
ocupação da Reserva Florestal do Gurupi, 
morada de três povos Tupi. Era o início 
da instalação do Projeto Carajás. Uma 
pequena minoria se apropriou de muitas 
terras, na força e na bala. Aos ocupantes 
tradicionais restou a expulsão e seguidas 
tentativas de extermínio 

Nós existimos! 
“Vou contar a história dos meus pais, 

dos meus avós. Meus avós não vivem mais. 
Mas ouvimos a história que eles contaram 
pra nós. Os brancos começaram a ocupar 
a terra. Os índios já viveram bem na terra 
deles, na floresta. Os brancos seguiam os 
índios. Colocavam grandes roças na nossa 
terra. Nós não conhecíamos a farinha, só 
comíamos o babaçu (...). Quando fomos até 
eles [para se queixarem], os brancos nos 
mostraram os rastros dos índios. Dissemos: 
quem esteve aqui não fomos nós! Viemos 
apenas para conversar e não para mexer 
com a mandioca. Dissemos. Mas os brancos 
começaram a brigar conosco, e nós ficamos 
pensando como vamos conversar [na tenta-
tiva de diálogo] com eles se não entendíamos 
a fala deles. Então, meus pais voltaram. 
Mas os brancos os seguiram e começaram a 
atirar, balearam índio e colocaram cachorros 
atrás de nós. Os brancos vieram, seguindo 

D

Atrasada 
quase 30 

anos, a 
desintrusão da 

TI Awá-Guajá 
é fundamental 
para garantir 

a própria vida 
deste povo. 

Mas é preciso 
ir além, e 
discutir e 

implementar, 
com a 

participação 
indígena, 

ações eficazes 
de proteção e 
recuperação 
do mosaico 

que 
compreende 

as terras 
indígenas 

Awá-Guajá, 
Alto Turiaçu, 

Caru, Alto 
Guamá e a 

Rebio Gurupi

Desintrusão

com cachorro, atiraram e espalhou todo 
mundo, nos espalharam. Hoje nós estamos 
espalhados, sem nos conhecer, espalhados 
em tantas aldeias, perdidos (...). Disseram 
meus pais: - nós gostaríamos de criar nossos 
animais, porcão, jabuti, macacos, assim 
como os brancos criam o gado. Mas o branco 
matou e cortou todos os nossos bichos, cortou 
a cabeça dos macacos e quebrou os jabutis de 
nossas casas. Isso aconteceu com meus avós 
e com meus pais. Os que querem tomar a 
nossa terra dizem que não existem os índios 
Awá-Guajá, mas é claro que nós existimos! 
Somos donos da terra! Somos donos da terra e 
sempre existimos! Nossa terra foi cortada por 
estradas e pela ferrovia, ficamos separados e 
perdidos. Nos levaram pra outros lugares e 
destruíram completamente os nossos lugares, 
mas não deixaremos que aconteça mais (de-
poimento de Mana Awá, por ocasião do 
acampamento “Nós existimos!”. Arquivos 
do Cimi, agosto de 2010).

O Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi) sempre atuou na defesa da vida e 
do território deste povo desde o conta-
to. Entre algumas ações, destacam-se o 
acompanhamento jurídico; a realização 
de diversas denúncias de violações de 
seus direitos, como o próprio extermínio 
de grupos Awá e a sistemática ocupação 
de seu território; a promoção e o apoio à 
produção de documentários e de várias 
campanhas para visibilizar o drama dos 
Awá-Guajá para a sociedade brasileira; e 
o apoio e a promoção do acampamento 
“Nós existimos!”. Junto com a Survival 
International, o Cimi entrou com uma 

Petição de responsabilização do Estado 
brasileiro pela não desintrusão na Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH), órgão autônomo da Organização 
dos Estados Americanos (OEA).

Terra e autonomia
Sem dúvida, no entanto, a maior con-

tribuição do Cimi aos Awá foi favorecer 
e apoiar o protagonismo deste povo 
na exigência pela conclusão da regu-
larização e proteção de seu território. 
Por meio de um trabalho de educação e 
organização popular, iniciado em 1999, 
a presença e a participação dos Awá foi 
viabilizada e articulada nos espaços e 
para as ações necessárias – o povo pas-
sou a falar com as suas próprias vozes. 
Este foi um rico processo que, desde 
então, vivencia e discute a construção 
da Escola Awá, pautada na transformação 
da realidade pelos Awá, que também se 
transformaram. Assim, puderam expres-
sar ao mundo as constantes violações aos 
seus direitos, em tribunais, procurado-
rias, comissões, gabinetes, estúdios de 
rádio e TV, etc. Enfim, na rua, lugar dos 
movimentos dos oprimidos.

A não desintrusão era dada como 
certa e alguns afirmavam que a sua rea-
lização era uma ilusão de sonhadores, 
dentre estes o Cimi. Pressões sobre a 
delimitação da TI Awá ocorriam desde 
1985, quando ela foi identificada com 
232 mil hectares, A partir daí, iniciou-se 
um processo de sucessivas portarias que, 
em síntese, subtraíram 115 mil hectares 

do território indígena. Em 2005 ele foi 
finalmente homologado com 116 mil 
hectares. Quando ocorrer a conclusão do 
processo de notificação dos ocupantes 
não indígenas poderá se constatar o nú-
mero de famílias que lá se encontravam 
e, mais importante, colocar um fim a uma 
guerra de números fictícios plantados 
por políticos com o objetivo de invia-
bilizar a regularização desse território. 

É urgente que a União instale bases 
de fiscalização nos territórios indígenas. 
E, além disso, discuta e implemente, com 
a participação indígena, ações eficazes e 
abrangentes de proteção e recuperação 
deste mosaico que compreende as terras 
indígenas Awá-Guajá, Alto Turiaçu, Caru, 
Alto Guamá e a Rebio Gurupi. 

Caso contrário, os direitos deste 
povo continuarão a ser violados e as suas 
vidas estarão ameaçadas. É necessário 
garantir segurança aos Awá para percor-
rerem suas terras em todas as suas ativi-
dades, principalmente as práticas de caça 
e coleta. Estas ameaças estendem-se aos 
grupos de Awá sem contato que vivem 
na TI Araribóia, localizada em uma outra 
região do estado, à mercê de constantes 
ataques de invasores. É necessário que o 
governo brasileiro responda à sociedade 
o que está sendo feito para a proteção 
desses grupos e de seu território. 

Sem dúvida, a grave situação dos 
Awá contribuiu para dar maior visibilida-
de às violações cometidas contra os in-
dígenas no Brasil, já que ela foi debatida 
em importantes espaços sobre direitos 
humanos, dentre outros, e foi ampla-
mente pautada pela mídia brasileira e 
internacional. Nesse sentido, o governo 
brasileiro tem sido cada vez mais ques-
tionado por organismos internacionais 
de Direitos Humanos. 

No entanto, tendo a TI Awá como 
modelo, este mesmo governo tem pu-
blicizado programas e políticas para as 
populações indígenas que não condizem 
com a realidade. Trata-se apenas de 
propaganda diante da pressão pública 
mundial. O ‘desenvolvimento’ preda-
dor avança e a tal política, “de modelo 
exemplar”, ainda está apenas no plano 
das intenções.

Em relação à saúde dos Awá-Guajá, é 
preciso que o governo adote o atendimen-
to, de fato, específico e diferenciado a que 
os indígenas têm direito. É preciso romper 
paradigmas e abrir os ouvidos e o coração 
para ouvir e respeitar a concepção de saú-
de e de tratamento de doenças dos Awá. 

Abrir os ouvidos e o coração para o 
Outro é também ser solidário com ele 
diante das violações que os assaltantes 
de suas vidas e de seu futuro lhes im-
põem. Apelo que inúmeros sonhadores 
(as) aceitaram, tornando a bandeira da 
causa indígena visível e articulando-a 
com a luta maior dos pobres e explora-
dos de todo o mundo.

28 de janeiro de 2014 

TI Awá Guajá: a superação da negação dos direitos
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Genocídio

Egydio Schawade
Missionário e ex-Secretário-Executivo do Cimi

iante das novas agressões que o 
povo Tenharim vem sofrendo no 
seu habitat ao sul do Amazonas, 
trago a público trechos de docu-

mentos que guardo na Casa da Cultura 
do Urubuí, ou seja, cartas de agentes do 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi) 
de 1981, onde estes já denunciavam os 
interesses que comandam as agressões 
contra este povo. Interesses não muito 
diferentes dos de hoje. 

Veja este relato de 1981, de Exe-
quias Heringer, vulgo Xará, e Ana Lange, 
ambos então agentes do Cimi atuantes 
naquela região do Rio Madeira: “O grupo 
Paranapanema tem duas minerações de 
cassiterita na região: Igarapé Preto e São 
Francisco. Estivemos na primeira, onde 
obtivemos informações com a equipe 
de engenheiros local. Lá, a mineração se 
estabeleceu em cima da aldeia indígena 
(Tenharim), que teve de se transferir para 
uma área anexa. Não recebem qualquer 
tipo de assistência e se encontravam 
num triste quadro de catapora. Outros 
Tenharim estão dentro da reserva a ser 
demarcada, mas estes declaram que não 
irão para dentro da reserva apesar dos 
insistentes convites da Funai. Em repre-
sália, os funcionários da Funai transferem 
a responsabilidade de assistência para a 
mineração, que declara que os assiste, 
mas nada faz neste sentido. Hoje são 
apenas 22 índios. Daqui a dois anos 
acabará o minério e a Paranapanema 
implantará um projeto agro-pecuário, 
aproveitando a infra-estrutura instalada. 
Enquanto isso os índios são aproveitados 
para serviços de limpeza, de carregamen-
to, de caça. Nenhum dos engenheiros 
conhece a aldeia atual dos índios, e um 

deles chegou mesmo a declarar que tra-
ta-se de um grupo Karitiana, mostrando 
muito bem o que é o estilo Paranapane-
ma em relação aos índios.”

Relato de agosto do mesmo ano de 
1981, assinado pelo Coordenador do 
Cimi Norte I, Ricardo Parente, confirma 
as informações acima: “... dados que 
pudemos recolher durante a nossa via-
gem na rodovia Transamazônica, trecho 
de Humaitá até a mineração de estanho 
pertencente à famosa Paranapanema, 
empresa nacional que conta com forte 

apoio dos meios militares. Quando che-
gamos na mineração, localizada no igara-
pé Preto, área usurpada dos Tenharim, o 
pessoal da firma nos disse que dias antes 
o supremo patrão da Paranapanema 
estivera no local com alguns generais 
especialmente convidados e amigos 
do maioral da empresa. O objetivo de 
tão inesperada visita era o seguinte: o  
chefão queria mostrar aos generais como 
funciona a mineração a fim de conseguir 
a aprovação militar para a exploração das 
ricas jazidas de estanho que estão em Ipi-
tinga (Pitinga). A maior parte dessa jazida 
está em território dos Waimiri-Atroari. 
Informaram-nos que a empresa também 
está em contato com o Cel. Nobre da 
Veiga, presidente da Funai, a respeito 
do assunto. Sabe-se que em Ipitinga 
há uma das maiores concentrações de 
estanho que, segundo os cálculos dos 
engenheiros, durará cerca de 15 anos 
para ser esgotado. Eles pretendem cons-
truir uma pequena hidrelétrica própria 
para abastecer de energia o projeto e 
construir casas de alvenaria. Esses dados 
são muito preocupantes... se prenunciam 
muito desfavoráveis aos povos indígenas 
Waimiri-Atroari.”

E o relatório de Xará e Ana Lange 
nos fornece ainda outros dados preocu-
pantes sobre os interesses da Paranapa-
nema: “Atualmente tem as seguintes 
minerações: Novo Planeta, no norte de 
Mato Grosso; Bacajás, no Pará; Maçanã 
(Massangana?), em Rondônia, além das 
duas citadas. No ano que vem implan-
tará mais duas, sendo uma a chamada 
Ipitinga, que estará em sua maior parte 

dentro do território Waimiri-Atroari. Os 
engenheiros de minas que trabalharão 
em Ipitinga estão sendo treinados no 
Igarapé Preto e eles conhecem as difi-
culdades que a Paranapanema está en-
contrando para invadir a área indígena. 
Recentemente o dono da Paranapanema, 
Otávio Lacombe, recepcionou um grupo 
de generais no Igarapé Preto, para con-
vencê-los dos bons serviços que Ipitinga 
poderá prestar ao Brasil. Os engenheiros 
estavam exultantes com a impressão que 
os generais tiveram”. 

E o relatório conclui: “A Paranapa-
nema utiliza tecnologia importada dos 
EE.UU. e consultores americanos, cana-
denses e malasianos.”

Como se pode ver, é preciso que se 
faça uma investigação da ação nefasta 
da Ditadura Militar sobre mais esse povo 
indígena do Amazonas, com a cons-
trução da Rodovia Transamazônica e a 
instalação de seus projetos de interesse 
saqueador. Num momento em que mais 
um crime de morte foi cometido contra 
um líder indígena, o cacique Tenharim, 
e com mais ameaças em curso, é funda-
mental que se investigue e se punam os 
mandantes e as empresas que participa-
ram e continuam participando desses 
crimes de ontem e de hoje.

A questão Tenharim é uma questão 
de lesa humanidade que deve merecer 
providências do Ministério Público Fe-
deral, da Comissão Nacional da Verdade 
e da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA). É uma questão 
de justiça. n

Território rasgado – “As recentes 
violências em Humaitá, no sul do 
Amazonas, tocam numa das feridas 
das veias e vias abertas pela Ditadura 
Militar no Brasil. Ao ordenarem, em 
sua estratégia geopolítica e econômi-
ca, que se rasgasse a densa floresta 
amazônica em todas as direções, não 
apenas se estava abrindo estradas 
de invasão (chamado de vias da 
integração, do desenvolvimento, do 
deslocamento do nordeste da seca 
para a Amazônia sem gente), mas 
caminhos de genocídios de inúme-
ros povos e comunidades indígenas 
que estavam sob os traçados das 
estradas. E foi nesta política que o 
território Tenharim foi rasgado pela 
Transamazônica, BR-230, na década 
de 1970”.

Egon Heck
Missionário e ex-Secretário-Executivo do Cimi 

MPF pede indenização de R$ 20 milhões aos Tenharim e Jiahui
Ministério Público Federal do Amazonas (MPF/AM)

Ministério Público Federal no Amazonas 
(MPF/AM) ingressou com ação civil pú-
blica, com pedido de liminar, na Justiça 
Federal para declarar a responsabilidade 

da União e da Fundação Nacional do Índio (Funai) 
por violações de direitos humanos dos povos 
indígenas Tenharim e Jiahui, em decorrência de 
danos (ambientais, socioculturais e moral coletivo) 
permanentes da construção da rodovia Transa-
mazônica (BR-230) em seus territórios. Na ação, 
o MPF pede a condenação da União e da Funai à 

reparação dos danos com várias medidas, entre 
elas, o pagamento de indenização por dano moral 
coletivo no valor de R$ 20 milhões.

Segundo o MPF, a falta de preocupação quanto à 
sustentabilidade gerou prejuízos quanto ao uso do 
solo para atividades agrícolas, poluição atmosférica, 
acúmulo de lixo, redução da fauna – implicando 
novas readaptações nas atividades de caça –, des-
matamento e alteração dos cursos d’água.

No âmbito sociocultural, o período da cons-
trução da rodovia gerou um impacto de grandes 
dimensões, quando houve forte contato interétni-
co, causando mortes em decorrência de doenças 

levadas pelos operários. Além disso, o MPF aponta 
que a ‘pacificação’ promovida pela Funai e o recru-
tamento para o trabalho nas obras causou forte 
desestruturação no grupo indígena, que, acuado 
por conta das atividades de tratores e aviões no 
local, deixou de promover maiores deslocamentos 
para não abandonar os seus territórios sagrados. 

A terra indígena Tenharim Marmelos teve o seu 
processo de demarcação concluído em 1996 e a Ter-
ra Indígena Jiahui teve a demarcação homologada 
em 2004. O povo Jiahui sofreu grande diminuição, 
chegando a contar, às vésperas da demarcação da 
terra indígena, com apenas 17 pessoas. n
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Ofensiva Histórica

Conselho Indigenista Missionário (Cimi)

história de violência vivida pelo 
povo Tupinambá nas décadas de 
1930 e 1940, se repete na Serra 
do Padeiro, sul da Bahia. Apesar 

do regime hoje ser democrático e, desde 
1988, a Constituição Federal assegurar, de 
modo claro e assertivo, os direitos dos 
povos indígenas às suas terras tradicio-
nais, ao invés de finalizar o processo de-
marcatório e solucionar definitivamente 
esta questão, a opção do governo Dilma 
foi a de enviar a Polícia Federal e a Força 
Nacional para a área indígena. Durante 
as duas últimas madrugadas (29 e 30 de 
janeiro), os Tupinambá, que permanecem 
no mato após a reintegração de posse 
das fazendas Sempre Viva e Conjunto 
São José, foram alvos não só de armas de 
fogo, mas também de granadas, segundo 
eles mesmos relataram.

O processo de identificação da Terra 
Indígena Tupinambá teve início em 2004. 
Cinco anos depois, em abril de 2009, 
a Fundação Nacional do Índio (Funai) 
aprovou o relatório circunstanciado, no 
qual reconhece que “a área na qual se 
situa o imóvel litigioso é terra indígena 
tradicionalmente ocupada, cuja posse e 
usufruto são exclusivos da Comunidade 
Tupinambá”. O encaminhamento do re-
latório foi feito ao Ministério da Justiça, 
que tinha um prazo de 30 dias, de acordo 
com o decreto 1775/96, para a expedição 
da portaria declaratória. O Ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, insiste 
em desrespeitar a legislação brasileira, de 
modo especial a Constituição Federal. É 
inaceitável que, em vez de dar seguimen-
to ao devido procedimento administrati-
vo, o governo instale uma base policial em 
uma terra reconhecidamente indígena. 

Segundo a diretora da escola indíge-
na, Magnólia Tupinambá, na madrugada 
de hoje (30/01), mais viaturas policiais 
chegaram na área. “O tiroteio foi ainda 
maior que na noite anterior. Parecia que 
iam derrubar as casas de tanto tiro. Foi 
muito tiro mesmo, e granada também. 
Mesmo a 6 km de distância você assustava 
com tanto tiro. E a gente se pergunta: por 
que o governo tá atirando nos indígenas? 
Por que tá agindo do mesmo jeito que 
na época da ditadura? Por que toda esta 
violência contra nós? Só queremos o que 
é nosso de direito”, questiona ela.

Além do episódio em que a Polícia 
Federal foi acusada de torturar cinco 
indígenas Tupinambá em 2009, em uma 
área retomada (Ação Civil Pública nº 

STF suspende reintegrações de posse
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Joaquim 
Barbosa, suspendeu, no final de 

fevereiro, a reintegração de posse de 
todas as áreas localizadas nos limites da 
Terra Indígena Tupinambá de Olivença, 
no sul da Bahia, cabíveis de decisão 
pela Suprema Corte do país. No total, 
são sete áreas e o conteúdo do pronun-
ciamento do ministro visa arrefecer o 
conflito instalado, além de garantir a 
ordem pública e evitar a “movimenta-
ção involuntária” dos Tupinambá.  

Para o ministro, a autoridade ju-
diciária não considerou os efeitos 
diretos e indiretos sobre a população 
envolvida nas remoções. “A retomada 
da posse pode ser vista como fator de 
exacerbação da disputa, em especial 
quando o cumprimento da ordem judi-
cial é acompanhado por força policial, 
eventualmente desnecessária”, afirmou 
ele em trecho da decisão.  

O posicionamento de Joaquim Bar-
bosa atendeu ao pedido de suspensão 

de liminar feito pelo procurador-geral 
da República (PGR), Rodrigo Janot. Em 
janeiro, depois de cumprir reintegração 
de posse em uma fazenda localizada 
na aldeia Serra do Padeiro, a Polícia 
Federal e a Força Nacional montaram 
uma base no interior do território tra-
dicional e promoveram ações contra os 
Tupinambá, culminando na retirada de 
uma criança indígena do seio familiar. 

Conforme denúncias dos Tupinam-
bá, tais reintegrações são usadas por 
fazendeiros e pistoleiros para promover 
violências contra a comunidade indíge-
na. Diante de tais informações, a PGR 
entrou com o pedido no STF de suspen-
são liminar de todas as reintegrações 
de posse de áreas situadas nos limites 
da terra indígena. No total, são cerca 
de 80 ações judiciais determinando 
a remoção das aldeias. Apenas sete 
destas ações, porém, de acordo com 
o presidente do STF, são admissíveis 
de suspensão pelo STF, sendo que as 
demais já foram barradas ou estão em 

trâmite no Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF-1), além de outros 
litígios que ainda circulam em instân-
cias inferiores.

Expulsão e truculência
O ministro Barbosa apresentou ain-

da outras preocupações que o levaram a 
atender ao pedido da PGR de suspensão 
das reintegrações. “Na maioria das 
vezes, a expulsão dos ocupantes não 
vem acompanhada de perspectivas de 
moradia digna”, pontua o presidente 
do STF na decisão. As formas como 
são cumpridas as remoções, sem levar 
em conta negociações prévias, sem a 
presença de observadores externos 
e com policiais fortemente armados, 
também receberam destaque no pro-
nunciamento diante da análise de 
Barbosa dos relatórios elaborados pela 
Comissão Especial Tupinambá do Con-
selho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana. (R.S.)

001825-23.2010.4.01.3311 – JF/Itabuna), 
a diretora Magnólia refere-se à brutal 
perseguição do cacique Marcellino, que 
vitimou toda a comunidade Tupinambá 
na época da intensificação da agricultura 
cacaueira. Na década de 1930, ao tentar 
frear a penetração dos não índios, con-
tratados pelos coronéis, no território 
Tupinambá, o cacique resistiu a sucessivos 
confrontos com a polícia. No entanto, 
em 1937, Marcellino desapareceu. Os 
índios afirmam que ele foi levado para o 
Rio de Janeiro. O certo é que nunca mais 
retornou.

Este trecho de um artigo publicado, 
em outubro de 2013, na revista Carta 
Capital dá a dimensão da violência a 
que se referem os Tupinambá: “Quando 
procuravam Marcellino, certa noite, os 
policiais invadiram um sítio habitado por 
três indígenas – os irmãos Flaviano, Lou-
renço e Rufino – e suas famílias. Para que 
informassem o paradeiro do ‘bando’, os 
irmãos foram amarrados, açoitados com 
varas e interrogados. Os filhos menores 
de Rufino foram poupados, mas os dois 
mais velhos, Estelina Maria Santana e seu 
irmão Pedro, levaram uma surra de bainha 
de facão. Estelina morreu em 1987. A 
história quem conta é um de seus filhos, 
que vive em uma área retomada. Em sua 

perspectiva, o imperativo de recuperar 
o território tem a ver, junto às questões 
materiais, com uma obrigação moral, em 
memória de Estelina. Também participa 
do processo de retomada a filha de ou-
tro indígena torturado na perseguição a 
Marcellino, Manoel Liberato de Jesus, o 
Duca, que teve unhas arrancadas e a orelha 
esquerda pregada na parede. Ao fazê-lo, 
os policiais avisaram: se ainda estivesse 
ali quando voltassem, morreria. ‘Meu pai 
fez força, rasgou a orelha e saiu’. O lóbulo 
acabou permanentemente mutilado, como 
se pode ver no retrato em sua carteira 
de filiação ao Sindicato Rural de Ilhéus, 
guardada pela filha”. 

O Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi) entende que a militarização do ter-
ritório Tupinambá somente agrava a situa-
ção vivida pelos Tupinambá e ocupantes 
não índios. A solução do caso depende, 
necessariamente, da imediata publicação 
da portaria declaratória da Terra Indígena 
Tupinambá, bem como, o pagamento das 
indenizações devidas aos ocupantes não 
indígenas e o reassentamento daqueles 
que têm perfil para a reforma agrária. É 
inteira responsabilidade do governo Dil-
ma evitar ou causar uma tragédia na Serra 
do Padeiro, terra do povo Tupinambá.

30 de janeiro de 2014
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A volta da ditadura: governo 
Dilma militariza Terra Indígena 
Tupinambá de Olivença

Modelo de organização, o povo 
Tupinambá tem um secular histórico 
de resistência diante da também 
secular violência a que estão 
submetidos. A demarcação significa 
o reconhecimento do direito à terra 
tradicional e o fim deste longo ciclo 
de violações
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Rastros da 
violência 
cometida 
por homens 
do exército 
brasileiro, 
no dia 19 de 
fevereiro, 
na área 
conhecida 
como Boa 
Sorte, na 
região do 
Japú – área 
em que não 
existe nenhum 
mandado de 
reintegração 
de posse: 
abuso e 
violação de 
direitos

D

Ao invés de demarcar a Terra Indígena Tupinambá de 
Olivença, o governo Federal decretou, em fevereiro, 

Estado de Exceção na região e autorizou a entrada de 
diversas forças policiais na área indígena: Polícia Federal, 
Força Nacional e Exército, além da Polícia Militar. Fato 
que remete à ditadura, a militarização causa severos 
impactos na comunidade, que está sendo cotidianamente 
violentada em seus direitos fundamentais, através 
de tiroteios, agressões físicas, ameaças de morte às 
lideranças, destruição de casas e plantações e até a 
apreensão de uma criança de dois anos. 

PF invade Serra do Padeiro e leva criança de dois anos
Renato Santana, 

de Brasília (DF) 

urante uma invasão da Polícia 
Federal (PF) à aldeia Tupinambá da 
Serra do Padeiro, no dia 2 de feve-

reiro, M.S.M., de 2 anos, em fuga para a 
mata, se desgarrou dos pais e acabou nas 
mãos dos policiais. O delegado Severino 
Moreira da Silva, depois da criança ter 
sido levada para Ilhéus, a encaminhou 
para o Conselho Tutelar do município 
que, por sua vez, transferiu o menor para 
uma creche, onde ele ficou longe dos pais 
e isolado por determinação da Vara da 
Infância e Juventude. 

Um representante da Funai solicitou 
ao delegado a entrega da criança. A inten-
ção era devolvê-la aos pais, mas Silva se 
negou a entregá-la ao órgão indigenista. 
De acordo com fonte consultada pela 
reportagem, o delegado se irritou com 
a acusação de que os federais teriam 
sequestrado a criança da comunidade e 
afirmou publicamente que o menor foi 
abandonado. 

“Isso não é abandono! A PF que 
entrou atirando e, então, todos fugiram 
para o mato como tática de proteção e 

resistência (...). Quando estamos na mata 
e um animal foge sem os filhotes, saímos 
de perto porque sabemos que ele volta 
para buscar as crias”, afirmou o cacique 
Rosivaldo Ferreira dos Santos Tupinambá, 
o Babau. A liderança afirma ainda que o 
pai voltou para buscar M.S.M. minutos 
depois de deixar a mulher com os outros 
dois filhos em segurança na mata, mas o 
menor já tinha sido levado pelos federais. 

No ofício 0193/2014 (DFP/ILS/BA), 
encaminhado ao Conselho Tutelar, o de-
legado afirmou que uma equipe formada 
pelas polícias Federal e Militar, além da 
Força Nacional, “deslocou-se à Fazenda 
São José, a fim de proceder a necessária 
averiguação sobre uma denúncia de que 
o citado imóvel havia sido invadido mais 
uma vez por criminosos foragidos da 
Justiça, os quais estariam utilizando-se 
daquele empreendimento (...) para fins 
escusos (sic)”. 

O núcleo familiar Tupinambá, alvo 
da polícia e acusado pelo delegado de 
criminoso, nunca deixou o local onde foi 
atacado, resistindo em trabalhos locais, 
desde os bisavós do menor M.S.M., ou em 
saídas esporádicas para outros estados 
nordestinos devido às perseguições. A 

área já está identificada pelo Ministério 
da Justiça. Conforme relato dos Tupinam-
bá, os federais chegaram atirando a ponto 
dos indígenas recolherem dezenas de 
cápsulas, de arma de grosso calibre, es-
palhadas pela terra tradicional. No dia 29 
de janeiro, a Fazenda São José, localizada 
dentro de território considerado indígena 
pelo Estado desde 2009, foi alvo de rein-
tegração de posse. Uma de três bases da 
Polícia Federal acabou instalada no local. 

“O ministro da Justiça (José Eduardo 
Cardozo) é dupla-face: para nós ele fala 
em diálogo, mas não é possível que a 
Polícia Federal monte uma base militar 
dentro de uma terra indígena sem ele sa-
ber. Não são os fazendeiros nos atacando 
ou pistoleiros contratados por eles. É a 
polícia”, declarou o cacique Babau. 

A liderança, perseguida por pistolei-
ros e pela Polícia Federal, afirma que o 
episódio é parte de um grande plano para 
criminalizar a luta dos Tupinambá pelas 
terras tradicionais do povo. “Já perderam 
a vergonha de dizer que querem a minha 
cabeça. Já tentaram me matar várias 
vezes. No final do ano passado mataram 
três indígenas. Este ano já foram quatro, 
na região da praia”, denuncia.

Mentiras e manipulações sobre os Tupinambá
O cacique Babau aponta 

a existência de uma enraiza-
da rede de mentiras e mani-
pulações que constrói infor-
mações inverídicas sobre os 
Tupinambá e a própria lide-
rança que exerce. “Primeiro, 
que me responsabilizam por 
tudo que acontece na região 
entre Ilhéus e Salvador. Eu 
não sou o único cacique Tupinambá. Sou 
cacique da Serra do Padeiro que fica na 
Terra Indígena Tupinambá de Olivença, 
que tem 21 aldeias e quase o mesmo 
número de caciques que lideram suas 
comunidades na luta pela terra do nosso 
povo”, explica.

No dia 30 de janeiro, o procurador-
geral da República, Rodrigo Janot, reque-
reu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a 
suspensão de liminares e sentenças em 
ações de reintegração de posse ajuiza-
das por donos de fazendas localizadas 
na Terra Indígena Tupinambá. O reque-
rimento acabou na mesa do ministro 
Ricardo Lewandowski, que teria recebido 

a informação de que Babau 
descumpriu um acordo e 
expulsou da terra indígena 
pequenos agricultores. 

“Os pequenos só saem 
de lá quando o governo fe-
deral reassentá-los. A infor-
mação é mentirosa. Temos 
300 crianças, filhos e filhas 
desses agricultores, que 

estudam nas escolas Tupinambá”, revela 
Babau. O cacique explica que na região 
existe uma pressão sobre esses pequenos 
agricultores para que eles se retirem da 
Serra do Padeiro e acusem os Tupinambá 
de os terem expulsado. Alguns foram 
agredidos nas cidades do entorno da terra 
indígena, caso de Buerarema, e tiveram 
seus produtos saqueados. 

Em outubro do ano passado, a As-
sociação dos Juízes para a Democracia 
(AJD) enviou uma comissão ao território 
Tupinambá. Uma das conclusões da 
comissão de juízes, publicada na edição 
de outubro/dezembro do jornal da AJD, 
é que “a grande maioria dos meios de 

comunicação divulga que os indígenas são 
responsáveis pelos atos quando são, na 
verdade, vítimas. Incitam (tais factóides) 
a vingança e a violência abertamente, em 
publicações jornalísticas e até mesmo em 
outdoors, afirmando que se trata de falsos 
índios. Essa postura, reiterada pelos 
latifundiários da região, acaba por ser 
validada pelo governo federal, já que não 
foram, até hoje, tomadas as providências 
necessárias para que as demarcações se 
efetivassem”.

No dia 3 de fevereiro, um colunista 
baiano divulgou que a Polícia Federal e a 
Força Nacional caçavam o cacique Babau 
e que ele “conta com apoio de grupos 
fortes e poderosos. Tem milhões de reais 
no bolso e lidera um exército de cinco 
mil homens que – armados e pilotando 
150 motos e mais de vinte carros – estão 
tirando a paz e o sossego dos agricultores 
de Buerarema, Ilhéus, Una e São José”.

“Se a reintegração ocorrer, o que será 
da comunidade indígena e dos pequenos 
agricultores?”, questiona a liderança, 
firme na ideia de resistir. n
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Surto ruralista

Renato Santana e Patrícia Bonilha, 
de Brasília (DF)

m flagrante desrespeito aos 
direitos humanos, dois de-
putados federais da bancada 
ruralista estimularam, em dis-
curso, que agricultores usem 
de segurança armada para 

expulsar indígenas do que consideram 
ser suas terras e afirmaram concepções 
preconceituosas. As polêmicas falas 
foram registradas em vídeo gravado 
durante uma audiência pública com 
produtores rurais sobre o conflito com 
indígenas do povo Kaingang, que vivem 
na Terra Indígena (TI) Rio dos Índios, de 
715 hectares. O evento foi promovido 
pela Comissão de Agricultura da Câmara 
dos Deputados, em Vicente Dutra, no Rio 
Grande do Sul, no dia 29 de novembro 
de 2013. Massivamente divulgadas pelas 
redes sociais e por veículos de imprensa 
na segunda quinzena de fevereiro, as ma-
nifestações dos deputados Luis Heinze 
(PP/RS) e Alceu Moreira (PMDB/RS) foram 
repudiadas por diversos segmentos da 
sociedade brasileira. 

O deputado ruralista Vilson Covatti 
(PP-RS), que pertence à Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câ-
mara, também foi um dos responsáveis 
pela realização e coordenação da audiên-
cia. Sem a participação da comunidade 
Kaingang, de entidades de defesa dos 
direitos humanos ou dos povos indígenas, 
somente os setores políticos, sindicais 
e dos ruralistas se manifestaram, todos 
eles contrários à homologação da TI 
Rio dos Índios. Os discursos incitavam 
a comunidade não indígena de Vicente 
Dutra e da região a resistir ao processo 
de demarcação e ignorar a presença his-
tórica e a legitimidade da reivindicação 
da comunidade indígena. 

 “Nós, os parlamentares, não vamos 
incitar a guerra, mas lhes digo: se fardem 
de guerreiros e não deixem um vigarista 
destes dar um passo na sua propriedade, 
nenhum. Nenhum. Usem todo o tipo de 
rede, todo mundo tem telefone, liguem 
um para o outro imediatamente, reúnam 

Deputados federais 
destilam preconceito e 
incitam agricultores à 
violência contra indígenas

Em um contexto de criminalização, 
discriminação e extermínio dos 
povos originários, parlamentares 
– ao invés de se empenharem 
na solução de conflitos agrários 
- orquestram discursos de ódio 
em diferentes estados do Brasil, 
em uma tentativa de colocar 
“pequenos contra pequenos”.

“Quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo o que não presta...”, 
Luis Heinze (PP/RS)

“A própria baderna, a desordem, a guerra é melhor do que a injustiça”, 
Alceu Moreira (PMDB/RS)

verdadeiras multidões e expulsem do jeito 
que for necessário”, afirma Alceu Moreira. 
“A própria baderna, a desordem, a guerra 
é melhor do que a injustiça”, defende ele.

Após afirmar que o laudo antropoló-
gico [da Funai] é uma fraude, ele sugere 
aos agricultores que não respeitem a 
legislação [no caso do reconhecimento da 
tradicionalidade da terra]: “Não discute a 
indenização, aonde eu vou. Nada disso. 
Não vai prá lugar nenhum. Fica na tua 
terra. Tu não quer vender. Tu comprou 
com o teu dinheiro. Tu não tem que ir 
prá lugar nenhum”. O deputado afirma 
ainda que o movimento pela demarcação 
de terras indígenas seria uma “vigarice 
orquestrada” pelo ministro da Secreta-
ria Geral da Presidência da República, 
Gilberto Carvalho, e que tal movimento 

seria patrocinado pelo Ministério Público 
Federal, o qual, segundo ele, defenderia 
a “injustiça”. 

Na mesma linha de incitação, o pre-
sidente da Frente Parlamentar da Agro-
pecuária, Luis Heinze também sugere a 
ação armada dos agricultores. “O que 
estão fazendo os produtores do Pará? No 
Pará, eles contrataram segurança privada. 
Ninguém invade no Pará, porque a brigada 
militar não lhes dá guarida lá e eles têm de 
fazer a defesa das suas propriedades”, diz 
o parlamentar. “Por isso, pessoal, só tem 
um jeito: se defendam. Façam a defesa 
como o Pará está fazendo. Façam a defesa 
como o Mato Grosso do Sul está fazendo. 
Os índios invadiram uma propriedade. 
Foram corridos da propriedade. Isso 
aconteceu lá”. 

Após reconhecer os fartos incentivos 
do governo federal para o agronegócio, 
Heinze é extremamente infeliz ao revelar 
seus preconceitos: “Quando o governo 
diz: ‘nós queremos crescimento, desenvol-
vimento. Tem de ter fumo, tem de ter soja, 
tem de ter boi, tem de ter leite, tem de 
ter tudo, produção’. Ok! Financiamento. 
Estão cumprimentando os produtores: 
R$ 150 bilhões de financiamento. Agora, 
eu quero dizer para vocês: o mesmo 
governo, seu Gilberto Carvalho, também 
é ministro da presidenta Dilma. É ali que 
estão aninhados quilombolas, índios, 
gays, lésbicas, tudo o que não presta ali 
está aninhado”.

Segundo Lindomar Terena, liderança 
do seu povo e coordenador nacional da 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
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Declarações 
injuriosas, 
de incitação 
à violência 
e racistas, 
levaram 
representantes 
de várias 
organizações 
da sociedade 
a pedirem 
investigação 
criminal 
contra dois 
deputados 
ruralistas 
gaúchos 

Heinzecidência 
Mentira tem perna curta... 

Apesar de ter desmentido, as-
sumido apenas uma parte e, 
posteriormente, dito que sua afir-
mação “quilombolas, índios, gays, 
lésbicas, tudo o que não presta...” 
era “força de expressão”, que ele 
havia sido má interpretado ou, 
até mesmo, que a frase era resul-
tado da edição “de organizações 
que contratam jornalistas a peso 
de ouro” – o que a gravação na 
íntegra evidencia não ser verda-
de –, um outro vídeo circulou 
na internet no final de fevereiro 
evidenciando o cunho racista e 
discriminatório das polêmicas 
declarações do deputado federal 
Luis Heinze (PP/RS) contra indíge-
nas, negros, gays e lésbicas. Nesta 
nova gravação, ele inclui também 
os sem terra como alvo. 

As imagens foram captadas 
no dia 7 de dezembro de 2013, 
em Campo Grande (MS), duran-
te o “Leilão da Milícia”, evento 
promovido por organizações do 
agronegócio com o objetivo de 
levantar recursos para a contrata-
ção de seguranças privados para 
as fazendas situadas em terras in-
dígenas. O evento recolheu mais 
de R$ 640 mil e foi apoiado pela 
bancada ruralista. Parlamentares 
como o deputado Ronaldo Caia-
do (DEM-GO) e a senadora Kátia 
Abreu (PMDB-TO), presidente da 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), estive-
ram presentes e defenderam a 
iniciativa.

“O que vocês estão fazendo é 
o início de uma caminhada que o 
Brasil produtivo deve enxergar. E 
esta questão é ideológica. Quan-
do no governo da presidenta 
Dilma tem alguém que se diz 
que é desenvolvimentista, leva o 
Brasil pra frente, quer produção, 
tem no Palácio do Planalto, um 
ministro da presidenta Dilma 
chamado Gilberto Carvalho, que 
aninha no seu gabinete, índios, 
negros, sem terra, gays, lésbicas... 
A família não existe no gabinete 
deste senhor. Este é o governo da 
presidenta Dilma. Não espere que 
esta gente vá resolver o nosso 
problema”, declarou Luis Heinze, 
sob aplausos da claque ruralista.  
Este vídeo pode ser acessado 
em: https://www.youtube.com/
watch?v=gt1pENP8e8k&fea-
ture=youtu.be

rganizações indígenas, indigenistas, 
ambientais, quilombolas e de peque-
nos agricultores, juntamente com 
representantes dos povos Guarani, 

Guarani-Kaiowá e Terena, protocolaram, no 
dia 27 de fevereiro, na Procuradoria-Geral 
da República (PGR) uma representação pe-
dindo que os deputados federais gaúchos 
Luis Carlos Heinze (PP/RS) e Alceu Moreira 
(PMDB/RS) sejam investigados por racismo 
e outros crimes tipificados no código penal. 
Juntamente com a representação, foram en-
tregues cópias dos vídeos com as polêmicas 
falas dos parlamentares. 

As organizações afirmam que os depu-
tados proferiram discursos com declara-
ções injuriosas, superlativo teor de precon-
ceito, discriminação, racismo e incitação à 
violência, que ferem a ética parlamentar e, 
por isso, merecem ser investigados. Tam-
bém demandam a devida responsabilização 
dos parlamentares caso seja comprovado 
que foram antiéticos e suas ações forem 
comprovadas como ilícitas. 

Na representação, as entidades desta-
cam que discursos de incitação à violência 
contra os indígenas são observados em 
diversos estados da federação, a exemplo 
de Mato Grosso do Sul, Bahia, Amazonas 
e outros, além do Rio Grande 
do Sul, e há indicações de que 
sejam difundidos de forma 
coordenada. 

Segundo o documento, 
há elementos que poderiam 
configurar, em tese, além de 
incitação à violência, o crime 
de racismo e/ou injúria quali-
ficada. A apologia da violência 
compreende todo o conteúdo 
que, de alguma forma, pro-
mova a prática de um crime, 
seja por incitamento direto ou 
por aprovação ou aplauso de outro crime já 
cometido. O racismo, conforme previsto na 
Constituição Federal, é crime inafiançável e 
imprescritível.   

“Não fosse suficiente, há também 
evidentes indícios de atentado contra o 
Estado Democrático de Direito por civis, 
numa possível forma de tentativa de 
substituição, através da manu militari de 
pessoas sem poderes para tanto e contra 
as ferramentas dos poderes da República 
constituídos, como pode se perceber no 
vídeo, através da incitação, tanto de ações 
por parte de pessoas como pela contrata-
ção de seguranças privados para substituir 
o Estado”, afirma a representação, incorpo-
rando também a possibilidade de incitação 
contra o legítimo processo administrativo 
de demarcação de terras indígenas e contra 
os povos tradicionais.

Em documento elaborado no Encontro 
de Lideranças Indígenas, realizado na Co-

munidade Kaingang RêKuju, nos dias 13 
e 14 de fevereiro de 2014, e entregue ao 
Ministério Público Federal/Passo Fundo, as 
lideranças exigem “punição severa a esses 
deputados contra os crimes de preconceito 
racial, étnico, apologia ao crime e à violên-
cia, discriminação social, econômica, de 
gênero, religiosa e formação de milícias. A 
incitação preconcei tuosa e violenta, aliada 
a interesses eleitorais, representa uma 
ameaça aos direitos humanos dos povos 
indígenas e promove uma opinião contrária 
e irreal sobre as comunidades e os povos 
indígenas. ‘O que não presta’ é o precon-
ceito e a incitação à violência. A luta por 
uma sociedade plural, cidadã e com justiça 
social é o que se quer para a sociedade”.

Assinam a representação as seguintes 
organizações indígenas: Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (Apib), a Articu-
lação dos Povos Indígenas da Região Sul 
(Arpinsul), a Articulação dos Povos Indíge-
nas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito 
Santo (Apoinme), a Coordenação das Or-
ganizações Indígenas da Amazônia (Coiab), 
o Conselho Aty Guassu Guarani Kaiowá e 
o Conselho do Povo Terena. Além delas, 
também assinam: o Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi), o Centro de Trabalho In-

digenista (CTI), o Instituto Socioambiental 
(ISA), o Greenpeace Brasil e a Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

PEC 215: estímulo a  
ataques racistas

Lideranças indígenas Guarani Kaiowá 
e Ñandeva da Aty Guasu e do Conselho 
Terena, reforçaram denúncia ao Ministério 
da Justiça, no início dia 28 de fevereiro, de 
que as audiências da Comissão Especial da 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
215 servirão para aumentar as violações e 
violência contra os indígenas. “Os ataques 
dos dois deputados ruralistas ocorreram 
numa audiência pública da Câmara Federal. 
Para a PEC 215, os ruralistas já solicitaram 
cerca de 20 audiências. Tememos que estas 
audiências sirvam para, mais uma vez, ser-
mos atacados de forma racista, com ódio”, 
destacou a liderança Lindomar Terena. n

“A própria baderna, a desordem, a guerra é melhor do que a injustiça”, 
Alceu Moreira (PMDB/RS)

Entidades pedem inquérito criminal 
por racismo e outros crimes

(Apib), autoridades constituídas não po-
dem agir de modo preconceituoso contra 
os indígenas e as outras minorias do povo 
brasileiro. “No nosso entendimento, esta 
atitude viola nossos direitos. Ao invés de 
incitar a violência dos pequenos produto-
res contra os indígenas, estes deputados 
têm a obrigação de apresentar soluções 
para resolver os impasses. Eles devem exi-
gir o cumprimento da lei, que determina a 
demarcação de todas as terras indígenas, 
e não tentar mudar a lei para o benefício 
próprio e de alguns poucos privilegiados. 
Isso, nós não vamos permitir”, garantiu 
Lindomar.

Este vídeo pode ser acessado em: 
https://www.youtube.com/watch?v=M-
ZY91K4EEvo&feature=share&list=PL-
VBhYCk5oDAqbaKYqGD--cHO_pYFMel4R 

O
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Tornaram-se  
fatos 

comuns a 
violência e as 
agressões de 

madeireiros 
que invadem 

as terras 
indígenas no 

Maranhão

C
Associação Indígena Kaaportarupi

omo um pesadelo constante, as 
cenas de violência continuam 
fazendo parte da vida do povo 
Ka’apor, que habita a Terra Indí-

gena (TI) Alto Turiaçu, no norte do Mara-
nhão. E pior ainda é a constatação de que 
este quadro tem se agravado desde 2013. 
A despeito das diversas dificuldades, o 
ano passado foi marcado pela união das 
várias aldeias do território em defesa 
da floresta, da identidade e da vida. Em 
decorrência dessa tomada de consciência 
e atitude por parte dos Ka’apor, houve 
uma série de ameaças, agressões e mor-
tes impetradas por forças contrárias à 
autogestão dos indígenas. 

Ainda no primeiro semestre aconte-
ceram duas operações com a participa-
ção do Exército, Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e da Fundação Na-
cional do Índio (Funai), que expuseram 
ainda mais os indígenas à insegurança e 
à violência, pois, após a saída da área do 
efetivo dessas instituições, em julho de 
2013, o povo indígena assistiu, no final 
de agosto, à invasão violenta da antiga 
aldeia Gurupiúna, com a entrada de 50 
pessoas armadas e incitadas por grandes 
madeireiros e donos de serrarias dos mu-
nicípios de Centro Novo do Maranhão, 
Centro do Guilherme e Maranhãozinho. 

A ação violenta foi marcada por 
agressão, espancamento de idosos e 
crianças, roubo de criações, roupas e 
de documentos dos indígenas, o que 
agravou o clima de insegurança e medo 
nas aldeias vizinhas, com perseguições 
e ameaças de morte às lideranças. Em 
setembro, os indígenas da aldeia Ximbo-
renda detiveram seis invasores durante 
três dias, flagrados derrubando árvores 
seculares no interior do território, nas 
proximidades da aldeia, posteriormente 
liberados por servidores da Funai.

Guajajara apreendem caminhões madeireiros na TI Arariboia
Gilderlan Rodrigues

Cimi Regional Maranhão

ideranças Guajajara da aldeia 
Mucura, localizada na Terra 
Indígena Arariboia, sudoeste do 
estado do Maranhão, apreen-

deram, no dia 7 de fevereiro, dois cami-
nhões e um jerico que retiravam madeira 
ilegal da área tradicional. Os indígenas 
aguardaram a presença de represen-
tantes da Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e da Polícia Federal para retirar 
os veículos do seu território.

O clima ficou bastante tenso quando 
cerca de 100 madeireiros ameaçaram 
invadir a aldeia. Os indígenas temiam 
que a invasão acontecesse, uma vez 
que tais ameaças e práticas já ocor-
reram na Arariboia, bem como em 

outras terras indígenas do Maranhão. 
Na TI Arariboia, o histórico remonta 

a assassinato e confrontos. Em 2007, os 
madeireiros invadiram a aldeia Lagoa 
Comprida e assassinaram Tomé Gua-
jajara. Em 2008, eles invadiram essa 
mesma aldeia para retirar um caminhão 
que havia sido apreendido pelos indíge-
nas. Na ocasião, houve troca de tiros e 
parte da floresta foi incendiada pelos 
madeireiros.

Os Awá-Guajá que vivem em situa-
ção de isolamento habitam as terras 
da Arariboia. Vivem fugindo da frente 
madeireira, que a cada ano avança mais 
sobre o seu território, destruindo locais 
de caça e coleta, deixando os indígenas 
sem condições de viver em paz. Em 2011, 
os madeireiros colocaram fogo em um 
acampamento dos Awá-Guajá sem con-

tato e derrubaram as árvores em que os 
indígenas coletavam mel.

Em janeiro deste ano cerca de 20 
homens armados invadiram a base mon-
tada pelo povo Ka’apor para proteger o 
território das invasões. Esses homens hu-
milharam o grupo, agrediram indígenas, 
ameaçaram matar lideranças e levaram 
o “jerico” que tinha sido apreendido 
pelos Ka’apor.

Cansados das invasões, os Tentehar/
Guajajara da aldeia Mucura resolveram 
enfrentar a frente madeireira, que há 
muitos anos vem explorando o território 
e assassinando indígenas. No entanto, 
apesar de estarem defendendo seus 
direitos, sua terra e povo, eles temem 
as represálias caso o Estado não tome 
as providências necessárias.

A prática de invasões madeireiras 

nas terras indígenas no Maranhão tem 
sido uma constante e esbarra na falta 
de fiscalização permanente por parte 
dos órgãos responsáveis, em especial, a 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado 
(SEMA). As serrarias da cidade de Ama-
rante não são fiscalizadas, beneficiando 
o trato das toneladas de madeiras ilegais 
oriundas das terras indígenas Arariboia 
e Governador.

Os indígenas já comunicaram o fato à 
Funai e continuam esperando respostas. 
Aguardam que as providências sejam to-
madas, o mais breve possível, no sentido 
de evitar uma invasão à aldeia, bem como 
que outras violências sejam cometidas 
contra a comunidade. A luta dos Tentehar/
Guajajara pela preservação de seu territó-
rio é árdua, mas as lideranças indígenas 
destacam que não vão desistir. n

No início de outubro, depois de ini-
ciadas as atividades de vigilância e moni-
toramento territorial com a identificação 
e reavivamento dos limites, lideranças 
indígenas foram surpreendidas por um 
grupo de madeireiros armados dentro 
do território, à margem direita do Rio 
Gurupiúna. Os indígenas tiveram que se 
refugiar na mata após ameaças de tiros 
e agressões. Com a chegada de indíge-
nas de outras regiões, os madeireiros 
foram desarmados e expulsos da área. 
Com isso, os Ka’apor intensificaram a 
fiscalização em seu território no mês de 
novembro, o que culminou na apreen-
são de armas, motocicletas, tratores e 

caminhões utilizados na destruição da 
floresta, além da expulsão de madeirei-
ros que realizavam o corte de árvores 
e o transporte e a comercialização de 
madeira em serrarias da região noroeste 
do Maranhão. 

Antes do Natal, um grupo de indí-
genas que realizava a identificação e o 
reavivamento dos limites, prendeu por 
três dias um madeireiro influente da 
região que realizava o corte ilegal de ma-
deira que, posteriormente, foi solto pelo 
delegado e pelos servidores da Funai 
no município de Santa Luzia do Paruá. 
Também apreenderam armas, tratores 
e caminhões no limite noroeste de seu 

território, próximo ao Rio Gurupi, perto 
da divisa com o Pará. Essas sucessivas 
agressões têm interferido diretamente 
na dinâmica cultural do povo.

O ano de 2014 se inicia com a de-
sintrusão da TI Awá do povo indígena 
Awá-Guajá, em região limítrofe à TI 
Alto Turiaçu. A boa notícia para o povo 
indígena parente não teve a mesma cor-
respondência para os Ka’apor. No dia 7 
de janeiro, um grupo de 10 Ka’apor, que 
realizava a abertura de trilhas nos limites 
de seu território para a autovigilância, foi 
surpreendido com tiros que atingiram as 
costas e pernas de dois jovens Ka’apor 
e a cabeça do cacique da aldeia. Os jo-
vens foram hospitalizados às pressas no 
município de Zé Doca (MA) e o cacique 
permaneceu na aldeia. Por sorte, não cor-
reram risco de morte, pois receberam a 
devida atenção de profissionais de saúde 
que atuam junto aos indígenas. 

O madeireiro “Maradona”, que co-
mandou esta ação violenta, encontra-se 
foragido. Diante das ameaças de fazen-
deiros e madeireiros e do envolvimento 
de policiais militares com a “segurança 
privada” ligada aos agressores, os indíge-
nas ficam receosos de registrar boletins 
de ocorrência em delegacias da região, 
além de ficarem temerosos de circular 
em vilas, povoados e cidades da região 
em razão das contínuas agressões à sua 
integridade física e à sua identidade, 
pois são povos da floresta. Lideranças 
são permanentemente seguidas e moni-
toradas por madeireiros na região. A co-
nivência e o envolvimento de prefeitos, 
vereadores, servidores e demais agentes 
públicos com a exploração madeireira 
tornam esses agressores reincidentes, 
imperando o descaso e a impunidade, 
o que somente confirma a falta de lei 
e rei no território maranhense, fato 
lamentável em razão da sofrida luta 
dos povos indígenas e das populações 
empobrecidas deste estado. n
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Ka’apor resistem à constante invasão de sua terra tradicional
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R
Os Tapirapé-
Apyãwa estão 
convictos 
de que a 
construção da 
estrada MT 100 
viola direitos 
constitucionais 
e internacionais 
e não querem 
negociar. 
Cientes dos 
severos 
impactos à 
terra e ao 
modo de vida 
tradicional 
do povo, só 
aceitam o 
embargo da 
obra

Cimi Regional Mato Grosso

m documento encaminhado 
no final de 2013 ao Ministé-
rio Público Federal (MPF) em 
Mato Grosso, indígenas de 

sete aldeias do povo Tapirapé-Apyãwa 
denunciaram o processo de constru-
ção da estrada MT-100, na região 
nordeste do estado, que afetará todas 
as suas comunidades. Em visível viola-
ção dos direitos dos povos indígenas 
assegurados pela Constituição Federal 
e pala Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a 
estrada já se encontra com as obras 
adiantadas, sem que a comunidade 
tenha sido devidamente consultada. 

O documento ainda apresenta de-
núncias de tentativas de aliciamento 
da comunidade, visto que políticos 
da região, entre eles os prefeitos de 
Confresa, Santa Terezinha e de Porto 
Alegre do Norte, acompanhados do 
deputado estadual Baiano Filho, ofe-
receram, durante reunião na aldeia 
Tapi’itãwa, caminhonetes em troca 
da abertura da estrada. De maneira 
absurda, direitos fundamentais como 
posto de saúde, escola e posto de 
vigilância também foram oferecidos 
para que a comunidade aceitasse a 
construção da estrada. Segundo lide-
ranças do povo Tapirapé-Apyãwa “ten-
taram negociar de todo jeito. Todas as 
promessas eram para ser entregues 
após a conclusão da estrada, mas a 
comunidade não aceitou”. 

Como já haviam avisado anterior-
mente, os Tapirapé-Apyãwa paralisa-
ram as obras no dia 14 de outubro, 
tendo feito a verificação de que a obra 
continuava paralisada novamente no 
dia 22 do mesmo mês.

O que se vê, mais uma vez, é a 
expressão de interesses de alguns 

Desocupação da Funai é mais um 
capítulo do abandono aos indígenas

Comitê Regional da Verdade e  
Cimi-Norte 1

m cumprimento ao mandado 
do juiz do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Vara Federal 
(TRF1), Érico Rodrigo Freitas 

Pinheiro, que, no dia 21 de janeiro, de-
terminou a desocupação do prédio da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), 
a Polícia Federal retirou os indígenas 
Kokama, Mura, Munduruku, Miranha, 
Apurinã e outros que acampavam no 
pátio do órgão desde o dia 4 de no-
vembro do ano passado. No contexto 
de outros eventos envolvendo os 
povos indígenas, o fato se constitui 
em mais uma evidência do abandono 

a que o governo federal tem relegado 
essas populações em todo o país. 

Com duração de mais de dois 
meses, a ocupação foi interrompida 
sem que o poder público tenha aberto 
o diálogo para ouvir as lideranças. 
Gestores de órgãos governamentais, 
em todas as recentes ocupações pro-
movidas pelos indígenas, em vez de 
ouvi-los ou atender as suas reivindi-
cações, têm se limitado a usar a força 
policial sem adotar alguma solução 
concreta, sobretudo em relação à falta 
de moradia das famílias indígenas na 
cidade. 

A desassistência e o descaso 
foram as principais motivações para 
a ocupação do prédio da Funai. No 

momento em que a Polícia Federal 
retira os indígenas do local, mais um 
capítulo do abandono se escreve, 
confirmando, assim, a falta de inte-
resse por parte do Estado brasileiro 
em criar condições para que os povos 
indígenas vivam dignamente e da ma-
neira que melhor lhes aprouver. Essa 
postura do governo federal merece 
repúdio da sociedade brasileira, pois 
não se circunscreve somente em torno 
da questão indígena, mas afeta todos 
os segmentos que reagiram e reagem 
à submissão dos governantes e da 
classe política – majoritariamente -, 
aos interesses dos latifundiários, do 
agronegócio e do grande capital em 
todas as suas formas. n

Vereadores mudam 
nome de Unidade 
de Saúde Indígena 
Pankará (PE)

Por Renato Santana,
de Brasília (DF)

arnaubeira da Penha, no sertão pernam-
bucano, está entre os mais baixos perfis 
no Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDHM) do país, ocupando a 4.786ª posi-

ção no ranking de 5.565 cidades. Com população 
pouco acima de 11 mil habitantes, de acordo 
com o censo do IBGE de 2010, a cidade está 
aquém de 85,98% dos municípios brasileiros. 

Porém, os vereadores de Carnaubeira pare-
cem mais preocupados com questões federais, 
longe da competência delegada pela Consti-
tuição ao legislativo municipal, e à revelia de 
necessidades básicas da população por sanea-
mento, educação e saúde, cujos indicadores 
estão abaixo da média nacional.

No dia 17 de fevereiro, um projeto de mu-
dança do nome da Unidade de Saúde Indígena 
Velho Anjucá, que atende ao povo Pankará da 
Serra do Arapuá, foi posto em votação pelo 
presidente da casa, Jotanilton Cícero Bezerra 
(PSC), e aprovado por cinco votos a favor e 
quatro contra. Pela decisão dos vereadores, a 
unidade passa a se chamar Nossa Senhora da 
Conceição. Para os Pankará, todo este procedi-
mento legislativo é ilegal.

“A atitude da Câmara de Vereadores de 
querer influir ou alterar o nome do posto da 
Sesai é inconstitucional, pois não dispõe de 
competência para fazer qualquer interferência 
em uma secretaria ligada ao Ministério da Saúde. 
Trata-se de desinformação ou motivação política, 
ou as duas coisas”, afirma o assessor jurídico do 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Adelar 
Cupsinski. O presidente da Câmara de Verea-
dores de Carnaubeira não foi localizado pela 
reportagem para comentar o teor do projeto. 

“Quando o projeto de alteração do nome da 
unidade de saúde surgiu, eu conversei com o 
presidente da casa sobre a inconstitucionalidade 
da proposta. No dia da votação eu me pronunciei 
contra, contando a história do meu povo e mais 
uma vez alertando que aquilo não era atribuição 
da Câmara de Vereadores”, afirmou a cacique 
Maria das Dores Limeira, conhecida como Do-
rinha Pankará, também vereadora desde 2012 . 

Não é a primeira vez que por alguns verea-
dores surgem propostas de interferência do 
legislativo na questão indígena dos Pankará e 
Atikum, povo que vive na Serra do Umã, so-
bretudo quanto ao nome da unidade de saúde 
Pankará. Durante o ano passado, alguns verea-
dores tentaram alcunhar o posto com o nome 
de um posseiro que detém propriedade dentro 
dos limites de identificação da terra indígena. 

De acordo com uma fonte do meio político 
de Carnaubeira, não identificada por razões de 
segurança, o projeto pautado da Câmara visa 
deslegitimar a liderança da cacique e esvaziar 
sua atuação parlamentar, entendida como sím-
bolo da violação de um espaço ocupado pela 
elite agrária sertaneja. “O espaço (Câmara) não 
é para índio que quer terra, mas para quem quer 
a terra dos índios e, no máximo, para os índios 
vendidos. Dorinha está fora disso e é atacada 
naquilo pelo qual ela luta”, explicou. n
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Tapirapé pedem embargo de estrada  
que afetará todas as suas aldeias

setores buscando se sobrepor aos 
direitos constituídos. Outra obra, 
praticamente já concluída nas pro-
ximidades, é a pavimentação da BR 
158, que também afeta a terra dos Ta-
pirapé. Embora os indígenas tenham 
apresentado suas reivindicações e 
acordos tenham sido firmados para 
atendê-las, nada foi efetivado até o 
momento. 

Reafirmando sua convicção de não 
ceder aos interesses contrários ao seu 
projeto de futuro, os Tapirapé-Apyãwa 
reuniram suas comunidades novamen-
te no dia 19 de janeiro para discutir a 
solicitação do deputado Baiano Filho 
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de que se reunissem em 22 de janeiro 
na aldeia. Após debates e reflexões, 
os indígenas decidiram não receber 
o deputado e sua comitiva na aldeia 
Tapi’itãwa. As lideranças afirmaram: 
“chega de promessa, não tem negócio 
nenhum com relação à construção da 
MT 100”. A reunião proposta para o 
dia 22 foi, então, cancelada. 

Como foi expresso no documen-
to enviado ao Ministério Público 
Federal (MPF), assinado por todas as 
lideranças e representações de todas 
as aldeias da TI Urubu Branco, os 
Tapirapé-Apyãwa pedem o embargo 
das obras. n
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A indenização 
proposta 

pelo governo 
federal é uma 
possibilidade 

de resolver 
pacificamente 

um conflito 
histórico 

na área 
onde Oziel 
Terena foi 

assassinado 
em 2013

Da Redação

ela revogação da Portaria 303, a 
sede da Advocacia-Geral da União 

(AGU), em Brasília (DF), foi ocupada no 
final da tarde do dia 27 de fevereiro, por 
40 indígenas dos povos Terena, Guarani 
Kaiowá e Ñandeva. A ação ocorreu sem 
conflitos e uma vigília de cunho ritualís-
tico aconteceu à noite. 

“Reivindicamos a revogação da por-
taria porque os ministros do STF foram 
taxativos na posição de que as condi-
cionantes impostas à (Terra Indígena) 
Raposa Serra do Sol (Petição 3388) não se 
estendem para as demais terras indígenas 
do país”, afirma Lindomar Terena. 

O advogado-geral da União, ministro 
Luiz Inácio Adams, declarou à imprensa, 
ainda durante o julgamento da Petição 
3388, em outubro do ano passado, que in-
dependente da decisão do STF a Portaria 
303 entraria em vigor. Nos meses seguin-
tes, porém, interlocutores do governo 
federal afirmaram às lideranças indígenas 
que Adams faria ajustes à portaria. 

“Não se trata de ajustes, mas sim 
de revogação. Lá na ponta (regiões), a 
Portaria 303 vem sendo usada como 

P

Mato Grosso do Sul

Ruy Sposati, 
de Campo Grande (MS)

Ministério da Justiça (MJ) final-
mente apresentou os valores 
das indenizações das 30 pro-
priedades que incidem sobre 15 

mil hectares da Terra Indígena Buriti, no 
município de Sidrolândia, no Pantanal do 
Mato Grosso do Sul. Totalizando R$ 78,5 
milhões, a avaliação de benfeitorias e ter-
ra nua foi exposta a proprietários de terra 
e indígenas na primeira reunião da mesa 
de negociação sobre terras indígenas do 
MS, em Brasília, no dia 7 de janeiro.

“Isso não serve. Acabou a mesa de ne-
gociação. Vamos pro pau!”, respondeu ao 
grupo de trabalho o fazendeiro e ex-depu-
tado estadual Ricardo Bacha, proprietário 
da fazenda Buriti, onde foi assassinado 
Oziel Terena em maio de 2013. A Bacha e 
sua família - donos de quatro propriedades 
incidindo sobre a terra indígena - foram 
oferecidos mais de R$ 10 milhões como 
indenização pela demarcação da área.

O advogado Luiz Henrique Eloy, do 

Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 
é indígena Terena e compõe o grupo de 
trabalho jurídico da mesa de negociação 
do MJ, instituída após a morte de Oziel. 
Ele explica que os valores avaliados estão 
acima do valor comum praticado nos 
processos de demarcação de terras indí-
genas. “Se os fazendeiros fossem tentar 
vender essas terras, jamais conseguiriam 
alcançar o valor oferecido pelo governo”.

“Quando o Incra faz avaliação da 
terra nua de uma propriedade, há dois 
critérios aplicados no processo”, explica 
o advogado, “chamados de depreciação 
por ocupação e depreciação por conflito. 
Esses dois critérios costumeiramente 
acabam por reduzir o valor de uma pro-
priedade. Só que esses dois critérios não 
foram aplicados no caso de Buriti. Para 
estas indenizações estão sendo aplicados 
os valores de mercado, justamente para 
tentar agilizar o processo”.

Durante a reunião, os fazendeiros 
questionaram a metodologia utilizada 
pelos órgãos oficiais do governo respon-
sáveis pela avaliação, a Fundação Nacional 

do Índio (Funai) e o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra). 
Ambos expuseram que seguem um pro-
cedimento legal e pré-estabelecido, cujas 
metodologias são públicas e podem ser 
acessadas pelos sítios eletrônicos dos 
organismos. 

Para a avaliação da terra nua, foi 
utilizada a metodologia comparativa e 
pesquisa de preço baseada em índices 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) fornecidos pela Caixa 
Econômica Federal. O Incra, então, ele-
geu 18 propriedades da mesma região 
(entre Sidrolândia, Aquidauana, Nioaque 
e Dois Irmãos do Buriti). Das propriedades 
escolhidas, 12 estavam em oferta e 6 já 
haviam sido vendidas. O grupo técnico, 
então, comparou o preço de todas essas 
propriedades e chegaram ao valor de 
mercado real dessas propriedades.

“A reação dos fazendeiros foi exagera-
da, tendenciosa”, conclui Eloy. “Eles che-
garam a exigir que fossem indenizados 
pelo dinheiro que gastaram desmatando 
as terras indígenas Terena”. n

Jovem Guarani 
Kaiowá morre 
atropelada às 
margens de Apyka’i

Renato Santana,
de Brasília (DF) 

euci Lopes, 17 anos, jovem 
Guarani Kaiowá, morreu atro-
pelada em 8 de fevereiro, por 
volta das 21 horas, às margens 

do tekoha Apyka’i, no Km 5 da BR-463, 
corredor que liga Dourados a Ponta 
Porã, no Mato Grosso do Sul. Deuci, 
que deixa um filho de dois anos, estava 
acompanhada do marido quando um 
caminhão carregado com bagaço de 
cana a atingiu, arrastando-a por alguns 
metros. 

De acordo com indígenas que tes-
temunharam o atropelamento, o cami-
nhão pertencia à Usina São Fernando, 
grupo que arrenda as terras, reivindi-
cadas pelos indígenas do Apyka’i, de 
um fazendeiro já acusado de ataques 
contra os Guarani Kaiowá. Esta usina é 
um empreendimento da Agropecuária 
JB (Grupo Bumlai) com o Grupo Bertin, 
um dos maiores frigoríficos da América 
Latina.

O motorista do veículo não redu-
ziu a velocidade e fugiu do local sem 
prestar socorro. A jovem morreu na 
hora. A velocidade permitida no trecho 
em que ocorreu o atropelamento é de 
60 km/h. No entanto, de acordo com 
os indígenas, o veículo vinha a cerca 
de 120 km/h. Esta é a sexta morte por 
atropelamento de indígenas no Apyka’i 
desde 2009, ano em que foram expulsos 
da terra tradicional. O último, em março 
do ano passado, matou um garoto de 
quatro anos. 

Em setembro do ano passado, os 
Guarani Kaiowá de Apyka’i retomaram 
um pequeno pedaço da terra tradicio-
nal, onde incide a Fazenda Serrana, que 
arrenda a área para a Usina São Fernan-
do. O trecho retomado, em que desde 
então a comunidade está instalada, fica 
a poucos metros da BR-463 e a cerca 
de sete quilômetros de Dourados. A 
rodovia, portanto, é a única forma dos 
indígenas se locomoverem entre a al-
deia e a cidade, a pé, pelo acostamento. 

“Quando eles foram retirados do 
local em 2009, se dirigiram para a beira 
da rodovia. Mesmo assim foram atacados 
por pistoleiros. Em agosto de 2013, a Aty 
Guasu denunciou que seguranças da Gas-
pem impediam a comunidade de acessar 
um córrego para obter água”, lembra 
Tonico Benites, liderança da Aty Guasu. 

Com a ocupação de setembro do 
ano passado, os indígenas receberam 
a notícia de que a Justiça havia despa-
chado, mais uma vez, reintegração de 
posse a favor do fazendeiro para o final 
de fevereiro. Liderados por Damiana, 
que já teve o marido, dois filhos, além 
de netos e sobrinhos, mortos por 
atropelamentos, os Guarani Kaiowá do 
Apyka’i resistem ao despejo, à rodovia 
e aos pistoleiros. n

justificativa para ataques contra nossos 
povos. Dizem que não, mas sabemos 
que ela está em vigor desde antes do 
julgamento da Raposa Serra do Sol pelo 
STF”, declara Lindomar. 

Com a publicação do acórdão da 
Petição 3388, a Portaria 303 entrou em 
vigor e até o momento não foi revogada, 
suspensa ou sofreu qualquer alteração. 
Em dezembro do ano passado a ofensiva 
contra o direito territorial dos povos 
indígenas avançou com a instalação da 

Povos Terena e Guarani ocupam sede da AGU

Comissão Especial da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 215.

“Somos frutos e raízes desta terra, 
mas o governo federal judia da gente. 
Estamos cansados de sermos mortos, 
violentados. As terras indígenas no Mato 
Grosso do Sul e no Brasil todo deveriam 
ser demarcadas, mas quando o governo 
não faz nada ele entrega para quem nos 
expulsou delas”, diz Getúlio Juca Guarani 
Kaiowá, representante da Aty Guasu, 
Grande Assembleia Guarani e Kaiowá. n

Fazendeiros não aceitam R$ 78,5 milhões por TI Buriti
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O município de 
Iguatemi, na 
fronteira com 
o Paraguai, 
tem sido palco 
de diversas 
violações 
contra os 
povos Guarani 
Kaiowá, de 
Pyelito Kue, 
e Guarani 
Ñandeva, de 
Yvy Katu

P R E Ç O S

Ass. anual: R$ 60,00 Ass. dois anos: R$ 100,00 *Ass. de apoio: R$ 80,00 América Latina: US$ 50,00 Outros países: US$ 70,00

* COM A ASSINATURA DE APOIO VOCÊ CONTRIBUI PARA O ENVIO DO JORNAL A DIVERSAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO PAÍS.

SOLICITE SUA ASSINATURA PELA INTERNET:  adm.porantim@cimi.org.br
Assine o

BANCO BRADESCO – Agência: 0606-8 – Conta Corrente: 144.473-5
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO

Envie cópia do depósito por e-mail, fax (61-2106-1651) ou correio e especifique a finalidade do mesmo.

FORMA DE PAGAMENTO:

Da Redação

erca de 250 Guarani Kaiowá 
retomaram no dia 12 de feverei-
ro a área da fazenda Cambará, 
incidente sobre o tekoha Pyelito 

Kue/Mbarakay, em Iguatemi (MS), frontei-
ra com o Paraguai. O grupo vivia, desde 
agosto do ano passado, em um hectare às 
margens de estrada vicinal. Homens não 
identificados atiraram contra a comuni-
dade, mas não havia confirmações sobre 
feridos. Segundo as lideranças indígenas, 
a fazenda tem cerca de 1.200 hectares.

Sem comida, água, convivendo com 
a poeira e debaixo de lonas, os indígenas 
decidiram retornar ao local de onde os 
mais velhos foram expulsos. O grupo 
divulgou uma carta, no final de 2012, 
afirmando a decisão de resistir em suas 
terras até as últimas consequências, o 
que despertou a atenção da opinião 
pública nacional e internacional. Na 
ocasião, eles viviam na beira do Rio Hovy.

Em Yvy Katu, sede da Funai é invadida e três indígenas são envenenados
Ruy Sposati 

sede da Coordenação Técnica 
Local (CTL) da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai), responsá-
vel pelo atendimento à terra 

indígena Guarani Ñandeva de Yvy Katu, 
foi invadida na madrugada de 24 de fe-
vereiro, em Iguatemi (MS), fronteira com 
o Paraguai. Dois computadores contendo 
toda a documentação da entidade e dos 
indígenas da região foram levados. No 
dia 17 do mesmo mês, três indígenas 
foram hospitalizados, sob suspeita de 
envenenamento proposital. Os casos 
estavam sendo apurados pela Polícia 
Federal (PF).

“Arrombaram a porta, levaram dois 
computadores. Tentaram levar uma ca-
minhonete L200, mas não conseguiram 
tirar, só levaram a chave”, relata um 
servidor da Funai que prefere não ser 
identificado. 

“É muito estranha a situação”, conta. 
“Levaram os computadores que tinham 
todos os documentos da Funai. Todos 

os registros de projetos das aldeias, de 
atendimentos, todos os dados dos indí-
genas, agendamentos de INSS, todos os 
dados sobre as famílias, maternidades. 
Todos os dados sistematizados pela 
Funai estão lá dentro”. 

A mesma CTL também atende à 
comunidade Guarani Kaiowá de Pyelito 
Kue, que foi atacada a tiros durante a 
retomada de uma fazenda, no dia 12 
de fevereiro. Na ocasião, servidores da 
Funai foram ameaçados por produtores 
rurais (leia texto acima).

Suspeita de envenenamento
Os três Guarani da terra indígena Yvy 

Katu, foco do maior conflito na região 
no último período, foram hospitalizados 
com diarreia aguda após terem ingerido 
aguardente de corotes dado a indígenas 
por uma pessoa não identificada pelos 
membros da comunidade. A suspeita 
dos Guarani é que a bebida contida nos 
frascos estaria envenenada.

Para o servidor da Funai, não há 
dúvidas de que a intoxicação teria 

sido proposital. “O envenenamento 
foi um ataque contra a comunidadade 
Yvy Katu”, explica. “Aproveitaram a 
situação [de vulnerabilidade ao uso de 
álcool] pra largar vários corotes de pinga 
envenenados, a gente acha que com 
chumbinho dentro. Três beberam só um 
pouco e passaram mal quase na hora”, 
diz. “Foram direto pro hospital, ficaram 
dois dias internados com dor de barriga 
aguda e vômito”. 

Os três frascos da aguardente supos-
tamente adulterada foram entregues à 
Polícia Federal. Outras garrafas que tam-
bém teriam sido espalhadas por pessoas 

não identificadas a outros membros da 
aldeia também seriam entregues para a PF. 

“Isso alguém mandou fazer, com 
certeza. Alguém mandou essas pessoas 
distribuírem pinga com veneno dentro. 
Só pode ser alguém que tem interesse 
em fazer isso com os índios”, conclui o 
agente indigenista.

Retomada histórica
Há cinco meses, mais de cinco mil 

Guarani Ñandeva estão acampados nos 
7,5 mil hectares da Terra Indígena Yvy 
Katu que estavam na posse de fazendei-
ros criadores de gado. A terra está com 
o processo de demarcação paralisado 
desde 2005. 

Considerado o maior movimento 
indígena de retomada territorial dos 
Guarani Ñandeva que se tem registro, 
a ocupação levou a uma série de ações 
de reintegração de posse contra a 
comunidade - todas derrotadas pelos 
indígenas, que permanecem na área, 
mas vêm sofrendo uma série de ataques, 
intimidações e ameaças. n

Guarani Kaiowá retomam mil hectares de Pyelito Kue
Conforme relato dos Guarani Kaiowá, 

os fazendeiros se aglomeraram a poucos 
metros da retomada, antes da linha for-
mada pelos indígenas na vicinal. O clima 
era de tensão e os indígenas ficaram 
vigilantes diante das ameaças de ataque. 
A Fundação Nacional do Índio (Funai) se 
dirigiu ao local no início da noite em 
que foi realizada a retomada da terra 
tradicional. 

O tekoha Pyelito Kue/Mbarakay é 
parte de área identificada com 41.571 
hectares de extensão pelo Grupo de 
Trabalho (GT) da Bacia Iguatemipeguá, 
localizada nas proximidades da Terra 
Indígena Sassoró. A fazenda Cambará 
é apenas uma das várias propriedades 
incidentes sobre a área identificada.

As lideranças pediram às autoridades 
garantias para ficar no tekoha posto que 
a população indígena foi expulsa por 
pistoleiros antes do relatório de identifi-
cação ter sido publicado pelo Ministério 
da Justiça. 

Indígenas e servidores 
ameaçados 

Um dia após a retomada (13), Tonico 
Benites Ava Guarani Kaiowá, porta voz 
da Aty Guasu, recebeu a informação de 
um funcionário da Funai de Iguatemi de 
que fazendeiros se organizavam para 
atacar os indígenas e, com várias cami-
nhonetes, haviam cercado e isolado a 
entrada do Pyelito Kue. Sem deixar nem 

os funcionários da Funai passar, os fa-
zendeiros, armados, também ameaçaram 
os funcionários do órgão indigenista. 
Segundo o funcionário da Funai, o risco 
de acontecer um ataque à comunidade 
era iminente. “Por isso precisamos, com 
urgência, da presença e intervenção 
da Polícia Federal e Força Nacional na 
região, sobretudo para proteger os fun-
cionários da Funai e da comunidade do 
tekoha Pyelito Kue”, afirmou Tonico. n

C

R
uy

 S
po

sa
ti

A

A
ce

rv
o 

C
im

i



Homenagem

14Jan/Fev–2014

“Padre Iasi 
enfrentou, 

com ousadia 
destemida, 
os inimigos 

dos povos 
indígenas, 

especialmente 
durante a 
Ditadura 

Militar. Como 
primeiro 

Secretário-
Executivo do 

Cimi, eleito em 
Assembleia, 

em 1975, fez, 
com Egydio 

Schwade, uma 
dupla temida 

pelos militares 
e poderosos 
da Ditadura”

Egon Heck
Missionário e ex-Secretário-Executivo do Cimi

manhece em Belo Horizonte. O 
dia do padre Antonio Iasi Junior 
não é o mesmo de tempos atrás. 
Normalmente, antes dos primei-

ros raios de sol, o incansável guerreiro já 
estava de pé, fazia sua reza e iniciava mais 
uma jornada na defesa dos povos indíge-
nas. Agora, acamado, quando comentei 
sobre seus 94 anos a serem completados 
no próximo dia 5 de abril, ele brinca: “Se 
vivo estiver”.

Com a mesma lucidez e perspicácia 
de quando era jovem, sente a vida passar 
como um filme. “Quando a gente chega 
com lucidez nessa idade, a vida vai passan-
do na memória da gente como um filme. 
Lembro-me desde quando tinha 4 anos”. 
Brinquei com ele: “Imagina que longa me-
tragem de 90 anos!”. Ele sorri. Começou a 
falar da família, da revolução na década de 
trinta, da casa de comércio de seu pai, da 
falência em função da crise financeira e de 
sua primeira matrícula num colégio público 
em São Paulo, aos sete anos de idade.

Passo mais de uma hora e meia com o 
sereno lutador, que mesmo com algumas 
dores não se furta a puxar, do fundo do baú 
de sua existência, fatos e retratos marcan-
tes de quem enfrentou, com ousadia des-

temida, os inimigos dos povos indígenas, 
especialmente durante a Ditadura Militar. 
Como primeiro Secretário-Executivo do 
Cimi, eleito em Assembleia, em 1975, fez, 
com Egydio Schwade, uma dupla temida 
pelos militares e poderosos da ditadura. 

Por ocasião dos assassinatos dos mis-
sionários do Cimi, Padre Rodolfo e Simão 
Bororo (1976), e Padre João Bosco Burnier 
(outubro de 1976), ele fez duras críticas aos 
mandantes de tais crimes, “dando nome aos 
bois” – de senadores, deputados, prefeitos, 
vereadores e fazendeiros. Inclusive do 
governador do Mato Grosso, classificando 
Garcia Neto de “o governador do faroeste 
brasileiro”. Iasi afirmou que ‘quando um 
xerife acusa, sem escrúpulo e levianamente 
o clero, como sendo uma corporação infil-
trada de comunistas e subversivos, não é 
de se estranhar que policiais, a seu serviço, 
matem o comunista e subversivo...” (Folha 
de S. Paulo, 21/10/1976). Diante desse qua-
dro de insanidade e violência, Iasi insiste 
em atitudes enérgicas e decisivas: “Volto 
a insistir que somente uma intervenção 
federal pode resolver o estado de violência 
no Mato Grosso... Só assim poderemos ver 
prestando contas à Justiça aqueles que ma-
tam, mandam matar e ainda permanecem 
em liberdade” (FSP 21/10/76).

No final do texto Y Juca Pirama - o índio 
aquele que deve morrer, do qual foi um dos 

principais redatores, consta: “O missioná-
rio jesuíta Antonio Iasi Junior comentava: 
‘Os índios estão sempre levando a pior 
nessa luta em defesa de seus interesses. 
Chegam a assumir características de 
quando em quando de tarefa insuportável. 
Sinceramente não sei por que existe tanta 
insensibilidade, tanto egoísmo e tanta 
podridão entre os que se dizem, em alto 
e bom som, defensores dos índios” (Voz 
do Paraná 14/01/1974). 

Iasi se deslocou de Norte a Sul do país 
identificando e denunciando as graves 
violações dos direitos dos povos indígenas 
e o genocídio indígena, especialmente na 
década de 1970, causadas pelo “milagre 

brasileiro”. Seus relatórios são referências 
importantes e contundentes até hoje.

“Leve meu abraço de gratidão a to-
dos os companheiros do Cimi e a todos 
os amigos”, disse-me ele, na despedida. 
Dito de coração e com serenidade, deixa 
a gente emocionado e comprometido com 
o belo gesto.

“Sente dores, vislumbra a morte e com 
ela brinca. Está sereno. Celebra. Reza. En-
trega-se por inteiro nas mãos d’Aquele que 
foi a razão de seu viver e lutar. Na solidão 
de um quarto, escondido dos holofotes, 
vive um dos grandes responsáveis pelo 
Cimi, pela CPT e pelo sucesso na demar-
cação de muitas áreas indígenas. As coisas 
de Deus apreciam o silêncio. Falam por 
si! Que a paixão do Iasi contribua para a 
ressurreição dos povos indígenas!”, assim 
Waldemar Bettio, um de seus grandes 
amigos, se refere a Iasi, ao compartilhar 
no meio indigenista, notícias sobre esse 
baluarte da causa indígena.

Eterna gratidão - Nós, do Cimi, somos 
muito gratos a esse missionário indigenis-
ta, testemunha e batalhador destemido e 
incansável pela vida e pelos direitos dos 
povos indígenas do Brasil. n

13º Intereclesial das CEBs: bem aventurado o povo que acreditou!
ntre os dias 7 e 11 de janeiro foi 
realizado em Juazeiro do Norte, 
no Ceará, o 13º Intereclesial de 
Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), com o tema Justiça e Profecia a 
Serviço da Vida. Leia abaixo trechos da 
Carta Final do Encontro: 

Houve um encontro entre a Religiosida-
de popular e a Espiritualidade libertadora 
das CEBs. As duas reafirmaram seu segui-
mento de Jesus de Nazaré, vivido na fé e 
no compromisso com a justiça a serviço 
da vida.

Bem aventurado o povo que acreditou!
A moda da viola e da sanfona cantou 

este acreditar. As palavras de dom Fernando 
Panico, bispo de Crato, na celebração de 
abertura confirmaram este acreditar, pro-
clamando: as CEBs são o jeito da Igreja ser. 
As CEBs são o jeito “normal” da Igreja ser. 
Jeito normal de o povo de Deus responder 
no hoje à proposta de Jesus: ser comunidade 
a serviço da vida.

Ao ouvir a proclamação desta boa 
noticia, o ventre do povo que veio em 
romaria para Juazeiro do Norte ficou de 
novo grávido deste sonho, desta utopia. A 
esperança foi fortalecida. A perseverança 
e a resistência na luta foram confirmadas. 
O compromisso com a justiça a serviço do 
bem-viver foi assumido.

E a alegria estourou como fogos a vista 

e do meio da alegria escutamos a memória 
da voz querida de dom Helder Câmara, a 
se fazer ouvir: Não deixem a profecia cair! 
Não deixem a profecia cair. A profecia não 
caiu. Ecoou nas palavras do índio Anastá-
cio: “Roubaram nossos frutos, arrancaram 
nossas folhas, cortaram nossos galhos, quei-
maram nossos troncos, mas não deixamos 
arrancar nossas raízes.” Raízes indígenas 
e quilombolas que afundam na memória 
dos ancestrais, no sonho de viver em terras 
demarcadas, livres para dançar, celebrar e 
festejar a terra que é mãe.

A profecia ecoou na análise de conjun-
tura, que levou a constatar que o Brasil 
ainda precisa reconhecer que no campo 
e na cidade, não basta realizar grandes 

projetos. O grande capital prioriza o agro e 
hidronegócio e as mineradoras, continuan-
do a expulsar do campo para concentrar as 
pessoas nas cidades, tornando-as objeto de 
manipulação e exploração, de concepções 
dominadoras e produtoras de profundas 
injustiças. O povo continua sendo despo-
jado de sua dignidade: seus filhos e filhas 
definham no mercado das drogas e no 
tráfico de pessoas; é destituído de seus 
direitos à saúde, educação, moradia, lazer; 
a juventude é exterminada, obscurecendo 
a possibilidade de se projetar no futuro 
por falta de oportunidades; ainda existem 
preconceitos e outras violências marcam 
as relações de etnia, cor, idade, gênero, 
religião. Percebemos que transformar os 

cidadãos e cidadãs em consumidores é 
ameaça para o “Bem Viver”.

O padre Eloir Inácio de Oliveira, que 
atua no Cimi em Mato Grosso do Sul, 
considerou que “um dos momentos gra-
tificantes da participação dos indígenas 
no Intereclesial foi escutar da boca do Pe. 
Sebastião, durante o agradecimento final, 
no penúltimo dia, que muitas pessoas da 
sua paróquia, devido ao contato daqueles 
dias com os indígenas, decidiram conhe-
cer melhor a história dos Cariri, daquela 
região, procurando, inclusive, saber sobre 
seus descendentes. Isso nos alegrou muito, 
porque saímos com a certeza de que con-
tribuímos para o fortalecimento cultural 
da história local”. 

Ele finalizou sua avaliação do evento, 
afirmando que “a mensagem do Papa Fran-
cisco, as celebrações, os cantos, as danças, 
a memória dos mártires, a memória dos 
beatos e beatas do Nordeste, a diversida-
de cultural, o direito à palavra, o direito 
ao protesto e o grito de tantos excluídos 
foram fortes sinais de vida, de animação, 
de renovação e de alternativas ao mundo 
injusto em que vivemos. Foram sinais, 
sobretudo, de nosso Deus Libertador, que 
continua ao lado do povo simples e o en-
coraja na busca dos seus sonhos, que são 
os sonhos Dele mesmo, em seu propósito 
de amor e salvação”. n

Iasi: a missão de 
um guerreiro
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Maurício da Silva Gonçalves Guarani
Coord. do Conselho de Articulação do Povo 

Guarani (CAPG) no RS

ou filho de um povo milenar. Mui-
to antes dos europeus chegarem 
nestas terras o meu povo vivia 
com alegria e esperança dentro 

de um amplo território. Nele existia a 
dignidade. Nele se alimentava os sonhos 
e a relação com Deus nos cultos e ritos 
de uma religião que o meu povo tinha 
naturalmente. Nele se plantava e colhia 
o alimento. A vida era cultivada na har-
monia e na reciprocidade.

Mas, repentinamente, os nossos ante-
passados se depararam com o inevitável. 
A civilização branca invadiu as terras, as 
vidas, as tradições, a cultura e a religião. 
Contra nossa gente iniciaram grandes 
batalhas. A ideologia de outro mundo foi 
sendo imposta para dominar e destruir 
o modo de ser, pensar e de se relacionar 
com a natureza, com a terra e com toda a 
vida que vigorosamente se fazia presente. 
Os nossos ancestrais e a natureza eram 
partes inseparáveis, a natureza cuidava e 
alimentava a nossa gente e nossos povos 
a ela protegiam e a tratavam com amor 
e respeito. 

A partir de então o mundo mudou. 
Sobre meu povo desceu a ruína. A terra 
foi tomada, as pessoas eram caçadas e tra-
tadas como animais. Foram escravizadas, 
torturadas e o modo de ser e de pensar 
Guarani foi atacado pela intolerância e 
imposição de outro modelo de civiliza-
ção e cultura. Fomos proibidos de falar 
nossa língua. Tudo aquilo que era vida e 
reciprocidade se tornou pecado. A fé em 
Nhanderu foi transformada em feitiçaria. 
As crenças milenares ensinadas e viven-
ciadas foram atacadas por uma cruz que 
não era a cruz de nosso povo. O espírito 
Guarani, a alma Guarani, foram rasgados 
por esta cruz. E os corpos, a vida física, 
por sua vez, eram cortados pela espada 
que acompanhava a cruz. 

E assim, depois de milhares de anos, 
foi afetada tragicamente uma história 
que poderia ser um sinal de esperança 
para uma humanidade que vive uma 
profunda crise. A civilização branca vem 
construindo a sua própria destruição, a 
sua própria ruína. Esse é o saldo para 
toda a humanidade. 

Apesar de vivermos num vasto conti-
nente, só nos sobrou pequenas parcelas 
de terras na Argentina, Bolívia, Paraguai 
e Brasil. Somos quase três centenas de 
milhares de pessoas do Povo Guarani 
Mbya, Nhendewa, Kaiowá. Cultivamos 
com sabedoria e paciência a nossa cul-
tura. Não negamos o modo de ser e de 
pensar de nossos antepassados. Os seus 
ensinamentos nos acompanham no nosso 
constante caminhar. Mantemos viva a 
nossa língua Guarani, cultuamos nossa 
crença em Nhanderu. Acreditamos nas 
palavras das pessoas e confiamos nelas, 

S

Depoimento

porque é assim que se deve ser na vida.
Nós acreditamos que Nhanderu entre-

gou a terra para ser cuidada e partilhada. 
Ela é nossa e dos demais seres viventes. 
Por isso, procuramos, ao longo dos anos, 
zelar por ela. O homem dito civilizado 
jamais poderá atribuir aos Guarani a 
devastação e o desrespeito que a terra 
enfrenta. Valorizamos a terra como parte 
de nosso corpo. Se cortarmos uma mão, 
arrancamos um membro importante do 
corpo. E assim é com a terra para os 
Guarani, não admitimos que ela venha 
a ser maltratada, rasgada, 
destruída.

Mas ao olharmos para 
o nosso planeta, em espe-
cial para o Brasil, a gente 
vê a terra sofrendo. Suas 
matas foram cortadas e no 
seu lugar construíram ci-
dades, indústrias, grandes 
plantações. Os rios foram 
transformados em depósi-
tos de dejetos de fábricas, 
de lavouras. Os rios estão 
morrendo porque as suas 
águas correm poluídas, 
contaminadas. Do pouco que ainda restou 
querem represar através de grandes e 
pequenas barragens. Querem, com isso, 
gerar mais energia para novas indústrias. 
E com as novas indústrias teremos ainda 
mais dejetos, mais poluição e a vida do 
planeta, a vida no Brasil, vai se acabando. 

Durante as nossas reuniões, de li-
deranças das comunidades Guarani, os 
nossos Karaí sempre perguntam: “Até 
onde os Juruá (homem branco) pensam 
que podem ir? Será que eles não 
sabem que estão acabando 
com a terra, com a vida? 
Será que eles não perce-
bem que a natureza 
precisa ser bem cui-
dada?”. Eles não 
entendem como 
podem despre-
zar a vida só pela 
ambição de ter 
mais dinheiro e 
mais poder. Para 
os nossos líderes 
religiosos a vida é 
simples. Eles, na sua 
humildade e sabedoria, 
têm a certeza de que 
não são as riquezas 
materiais que 

darão alegria e esperança para os homens 
e mulheres. Eles afirmam com convicção  
que se a terra estiver viva, protegida e va-
lorizada, todos terão exatamente aquilo 
que necessitam para viver. 

E nesta concepção, no modo de pen-
sar a terra e os seus bens, é que habita a 
grande diferença entre os povos indíge-
nas e a civilização branca. Para os Juruá 
somente tem sentido viver com dinheiro, 
muitas posses, muitas riquezas. No entan-
to, para eles, o custo da riqueza acumu-
lada não entra na conta, ou como muito 

se fala entre os brancos, 
não é contabilizada. De 
tudo o que se extrai da 
terra há custos e muitos 
deles são impagáveis com 
dinheiro e poder. A devas-
tação alucinada da terra 
compromete o restante 
da vida dos demais filhos 
da terra. Estão matando a 
própria mãe em função da 
ganância. 

Apesar de uma histó-
ria de sofrimentos, somos 
um povo de resistência. 

Resistimos à colonização opressora. Re-
sistimos e enfrentamos esta civilização 
que domina o nosso Brasil. Tornaram-nos 
minorias onde éramos a maioria. Que-
riam, naquela época, mudar nossa alma, 
porque acreditavam, os ditos civilizados, 
que a nossa alma era pagã, impura, peca-
dora. Não nos aceitavam como gente. E a 
isso resistimos. Muitos dos líderes assu-
miram a defesa do povo, da terra e das 
nossas tradições. Enfrentaram as espadas, 

os canhões dos civilizados.
Acreditamos na nos-
sa força e na nossa 

cultura, por isso 
re s i s t i m o s 
aos massa-
cres, à ca-
tequização 
forçada, à 
e s c r a v i -
z a ç ã o  d e 
nossos an-

tepassados, 
à s  g u e r r a s 

contra nosso 
povo, que foram 
impostas porque 

queríamos 

viver em paz nas nossas terras. Resis-
timos e vivemos construindo história, 
embora esta seja negada por aqueles 
que fazem livros.

A cultura dos Juruá não serve como 
modelo para o mundo de ninguém. Por 
tudo isso os Guarani lutam por uma terra 
sem mal, onde não existirão nem maiores 
e nem menores, onde todos seremos 
filhos da mesma terra mãe.

Hoje em dia, para as nossas famílias 
viverem, o governo vem destinando 
alguns metros de terra, que na maioria 
das vezes são devolutas, nas margens 
de estradas, sobre barrancos, na beira 
de sangas poluídas e/ou em pequenas 
capoeiras próximas de grandes fazendas. 
Por nos tratarem como restos, nos des-
tinam às pequenas sobras de terras des-
prezadas pelos brancos. E não raras vezes 
dizem que somos preguiçosos, que não 
queremos trabalhar e que vivemos como 
bichos. Mas quando decidimos retomar 
terras que são nossas, se reivindicamos 
direitos, se exigimos do poder público 
que nos respeitem e demarquem nossas 
terras, então, somos tratados com arro-
gância e dizem que somos manipulados 
por terceiros.

Mas é neste contexto, onde as visões 
de mundo são diferentes, que nós os 
Guarani e os demais povos indígenas 
lutamos por direito e dignidade. Lutamos 
por respeito à cultura, à terra e ao futuro. 
Nós ainda acreditamos que é possível re-
verter esta realidade. E os nossos líderes 
religiosos sempre dizem que, embora os 
Juruá insistam em destruir a terra, ela 
existirá enquanto os Guarani existirem. 
Destruindo os Guarani, destruirão a 
última esperança de vida no planeta. 
Faço essa referência sobre os líderes do 
meu povo, mas já ouvi outros líderes 
indígenas, como o Davi Yanomami, falar 
a mesma coisa, ou seja, se destruírem os 
filhos da terra, destruirão em definitivo 
a terra inteira.

Nosso povo luta e continuará a lutar 
pela terra. De nosso modo, com paciên-
cia, mas com a força sagrada de nossos 
velhos, nossos Karaí, as Kunhã Karaí, que 
nos ensinam a viver, nos aconselham a 
sermos bons com todas as pessoas, a tra-
tar todos com igualdade. E seguiremos, 
andando, procurando por nossa terra, 
construindo nosso Bem Viver e exigindo 
das autoridades que cumpram com seu 
dever de demarcar as terras. Porque as 
leis dos brancos, escritas pelos brancos, 
determinam que esse nosso direito deve 

ser assegurado.
A causa indígena hoje é 

também uma causa da huma-
nidade. Uma humanidade 
em crise e que precisa 
urgentemente construir 
outro mundo, diferente 
deste que está em de-
cadência. Um mundo 
do Bem Viver. n
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Visões diferentes de mundo

“No modo de 
pensar a terra 
e os seus bens 
é que habita a 

grande diferença 
entre os povos 

indígenas e 
a civilização 

branca” 
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N
ENTRE A ESCRAVIZAÇÃO E A TERRA SEM MALES

Benedito Prezia
Historiador

ão é de se estranhar que a chegada dos 
europeus no século XVI tenha causado um 
grande impacto nas populações nativas 
da América. Vindos pelo mar, com barcos 
maiores que uma casa, homens diferentes, 
claros, com barba e cobertos de roupas, 

esses europeus só podiam ser de uma outra terra, o 
paraíso, ou a Terra sem Mal, como ainda hoje chamam 
os Guarani. Na concepção de muitos desses povos 
ela ficava depois das grandes águas, isto é, depois do 
oceano. Por isso, os portugueses foram chamados de 
Karaíba, nome dado aos heróis civilizadores míticos, 
e os franceses receberam o nome de Maíra, grande 
entidade tupi. 

Podemos ter uma ideia de como foi esse contato a 
partir de um relato de 1513, escrito por portugueses 
da Ilha da Madeira, que narram, com detalhes, uma 
viagem feita por Nuno e Cristóvão de Haro às Índias 
Ocidentais, nome dado ao Brasil, e que foi publica-
do em Augsburg, na Alemanha, pelos comerciantes 
Fugger. Como bons empresários, esses alemães busca-
vam informações sobre a nova terra e sua viabilidade 
econômica. Tal publicação recebeu o título de Nova 
Gazeta da Terra do Brasil, e que poderia ser traduzido 
também por Novo Informativo sobre a Terra do Brasil. 

Parece que o navio se perdeu, tendo chegado ao 
estuário do Rio da Prata, perto da atual Buenos Aires. 
Após fazer um relato sobre a fertilidade da região, 
com grande quantidade de frutas e peles de animais 

desconhecidos, afirma o autor que “no interior, há 
grandes montanhas [e] dizem que em alguns lugares 
nunca desaparece a neve”. Tal informação remete 
aos Andes bolivianos, região não muito longe do 
estuário platino. Diz que alguns marinheiros foram 
200 quilômetros rio acima, onde tiveram informações 
da existência de uma região com muita prata, ouro 
e cobre, embora esse povo não conhecesse o ferro. 
Isso explica o grande interesse daqueles nativos por 
objetos de ferro, como “acha, machado e faca”. Relata 
a existência de “um povo serrano que tem muito ouro 
e traz esse ouro batido fino, à maneira de medalhões, 
na fronte e no peito”.

O folhetim afirma que o povo encontrado no litoral 
é “de bons costumes, de índole honrada”, isto é, não 
praticavam a antropofagia, como os Tupi. É possível 
que fossem os Arachã ou outro povo de cultura tupi, 
que lhes falaram de Sumé, um personagem poderoso. 
Evidentemente, os portugueses logo imaginaram 
tratar-se do apóstolo Tomé, cuja tradição afirma ter 
evangelizado as Índias. Encontraram muitos indígenas 
com esse nome. Foram-lhes mostradas suas marcas 
em pedras, além de uma cruz. Certamente a cruz 
deve ter sido plantada por outros europeus, como 
fez Paummier de Gonneville, em Santa Catarina, dez 
anos antes. 

Entretanto, o que mais chama atenção no relato é a 
parte final, quando o autor escreve que “a coberta [do 
navio] está cheia de rapazes e raparigas comprados. 
Pouco custam aos portugueses, pois na maior parte 
foram dados por livre vontade porque o povo de lá 
pensa que seus filhos vão para a Terra Prometida. 

Dizem também que o povo naquele lugar [Terra Pro-
metida] alcança os 140 anos”.

Essa informação é muito importante pois mostra 
que esse período inicial de trocas comerciais foi 
muito pacífico e que estimulou a religiosidade desses 
povos de cultura tupi, que passaram a acreditar que 
se poderia chegar em vida a esse paraíso, sem muitos 
rituais, ou sem ser pajés.

No século XVI, o franciscano Frei Cardús, que 
trabalhou com os Chiriguano da Bolívia, descreveu 
um ritual parecido que tinha o poder de levá-los para 
a “outra terra”: “Os homens, cobertos com seus mais 
belos ornamentos plumários, reúnem-se no tokai ou 
casa das danças. Fumigando [defumando] os bordões 
de compasso, os participantes da festa põem-se a exe-
cutar rondas [cantigas] cuja cadência é marcada pela 
batida no solo com toros de bambus”. (...) “A finalidade 
dessa manifestação, continua o missionário, “é de 
fazer-se transportar, o mais breve possível, pelo ances-
tral Tamoin [o grande pai, o avô mítico], conforme sua 
promessa”. E muitos afirmavam que, antes da chegada 
dos missionários, “costumava o Pai Grande arrebatar 
seus netos [seus seguidores] para o céu, juntamente 
com o tokai, arrancando-os do solo quando os índios, 
no seu interior, estavam cantando” (Apud. Métraux, A 
religião dos Tupinambás, 1979, p. 179-180). 

Assim é possível imaginar que muitos indígenas do 
Brasil tenham se entregado livremente aos europeus, 
imaginando estar a caminho da Terra sem Mal...(*)

(*) As informações aqui relatadas foram colhidas do texto A Nova 
Gazeta da Terra do Brasil (1514). In: RIBEIRO, Darcy & MOREIRA 
NETO, Carlos. A fundação do Brasil, Vozes, 1992, p. 112-114. 


