A

ssistimos a uma aliança inédita: A Funai se junta ao Cimi e
aos Povos Indígenas para protestar
contra o Governo. É coisa que tempo
atrás ninguém esperava mas hoje é
claro que o Governo Dilma promove
a maior cruzada contra os direitos indígenas. Organizações, Movimentos
Populares e pessoas de destaque são
unânimes em expressar a indignação
contra as trapalhadas jurídicas e as
medidas administrativas e políticas
nunca vistas na história do Brasil democrático.
Neste momento, é preciso muita união entre Povos Indígenas e seus
aliados. Somos chamados a esquecer
alguns problemas locais, projetos e
sonhos para nossas pessoas e aldeias
para pensar neste que é um problema fundamental porque coloca o
nosso futuro em perigo: REVERTER
A POLÍTICA INDIGENISTA DO
GOVERNO DILMA.
Se o Governo apóia este absurdo é porque apóia interesses poderosos que governam interesses
econômicos dentro e fora do Brasil.
Vai ser a luta de Davi contra Golias.
Lembra a história: Davi venceu ontem e os Povos Indígenas podem
vencer hoje.

Publicação do Conselho Indigenista Missionário

Esta Revista nasceu em 1979 por iniciativa de
5 tuxauas
É uma revista de: informação
formação e
intercâmbio a serviço
dos Povos Indígenas

ISSN 1679-2335

Notificamos aos nossos leitores
que, estamos resolvidos a terminar
a publicação da revista Mensageiro
com o próximo número, que será
dedicado à história do Mensageiro.
O Mensageiro tem 33 anos de existência e achamos que prestou um
bom serviço aos Povos Indígenas e
à Causa Indigenista.
Hoje em dia sentimos que índios e não índios têm dificuldade a dar mesmo uma contribuição
mínima para cobrir as despesas.
Tomamos consciência que existem
outros meios de comunicação e formação hoje sempre mais usados.
Por isso resolvemos abrir um site
que terá a finalidade de fornecer informações e material de formação
para índios e não índios. O site é :
www.padrenello.com
Neste site vocês poderão acrescentar comentários e pedir para
que sejam publicadas matérias que
até agora enviavam para revista.
Pedimos somente um tempo para
nos organizar e dominar a técnica
do internet.
Agradecemos desde já a sua
solidariedade e simpatia.
Padre Nello, irmã Rebeca e Vilson
Correspondência para:
Caixa Postal 41
CEP 66.017-970 - Belém - Pará - Brasil
Telefone: (091) 3252 - 4164 w Fax: (091) 3252 - 2312
E-mail: cimibelem@hotmail.com
Site: www.mutiraoamazonia.org.br

Instrumento usado pelos mensageiros
no Alto Amazonas. Com ele avisavam as
aldeias quando traziam notícias.

CAPA: EXTRAÍDO DE http://marbit-marbir.blogspot.
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DIREITOS
INDÍGENAS
GOLPEADOS
Governo Dilma promove a maior cruzada contra os direitos
indígenas com trapalhadas jurídicas e medidas administrativas
e políticas nunca vistas na história do Brasil democrático.

A

Portaria
303
publicado
pela
Advocacia Geral da União (AGU)
em 16 de julho de 2012 é o ápice de
uma sequência de golpes contra os Direitos
Indígenas. Vamos ler com atenção para entender bem esta portaria e outras iniciativas
do governo contra os direitos indígenas.

Portaria 303 da AGU
O movimento Indígena, por meio da
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil –
APIB, depois de repudiar a publicação, por
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parte da Advocacia Geral da União (AGU)
da Portaria 303, de 16 de julho de 2012, exigiu do Governo Federal a total revogação
deste instrumento cujo propósito é “restringir os direitos dos povos indígenas garantidos pela Constituição Federal e por instrumentos internacionais como a Convenção
169 da OIT, que é lei no país desde 2004, e
a Declaração da ONU sobre os direitos dos
Povos Indígenas.”
Em razão de seu viés claramente antiindígena, diversos povos e associações indíge-
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nas, personalidades, organizações e
movimentos sociais e inclusive setores do governo reagiram repudiando
o feito. Como resposta, o Governo
tomou a decisão de adiar por 60 dias,
até o dia 24 de setembro, a entrada em
vigor da Portaria, para nesse período
permitir “a oitiva dos povos indígenas sobre o tema”.
Adiar não significa suspender,
muito menos revogar, demonstrando
com isso a clara intenção do governo
federal em mais uma vez atropelar a
Constituição brasileira, atropelar os
Repúdio a Portaria 303
mais de 800 mil índios (IBGE 2010)
que habitam este País, no que consideramos são do STF ainda não transitou em julgado e
a maior e mais desleal ofensiva na história essas condicionantes podem sofrer modificado Brasil democrático contra os direitos ori- ções ou até mesmo ser anuladas em parte.
ginários desses povos.
O poder executivo, por meio da AGU,
A
Portaria
de forma irresponsável e atendendo à voraci“...a portaria dade do capital, do agronegócio e de outras
303 é um insnão tem a força forças econômicas e políticas interessadas nas
trumento
juda lei nem da terras indígenas e riquezas nelas existentes,
rídico-admijurisprudência, simplesmente antecipou a sua interpretação
nistrativo abnão obrigando do que os ministros decidiram em 2009, atrosolutamente
os
que não forem pelando assim uma decisão que cabe ao STF.
equivocado e
subordinados da
inconstitucioPrincipais pontos da Portaria
nal, na medida
autoridade que faz
que trazem grandes prejuízos
em que estende
sua edição.”
aos povos indígenas:
condicionanDalmo Dallari
tes para todas
renomado jurista
1. Afirma que as terras indígenas podem ser
as demais terras
ocupadas por unidades, postos e demais
indígenas, decidiintervenções militares, malhas viárias,
das pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
empreendimentos hidrelétricos e mineAção Judicial contra a Terra Indígena Raposa
rais de cunho estratégico, sem consulta
Serra do Sol (Petição 3.888-Roraima/STF).
aos povos e comunidades indígenas;
É de conhecimento público que a deci- 2. Determina a revisão das demarcações em
FOTO FUNAICEARA BLOGSPOT
curso ou já demarcadas que não estiverem
de acordo com o que o STF decidiu para
o caso da Terra Indígena Raposa Serra do
Sol;
3. Ataca a autonomia dos povos indígenas
sobre os seus territórios. Limita e relativiza o direito dos povos indígenas sobre o
usufruto exclusivo das riquezas naturais
existentes nas terras indígenas;
4. Transfere para o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)
o controle de terras indígenas, sobre as
quais indevida e ilegalmente foram sobreRepúdio a Portaria 303
postas Unidades de Conservação;
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Ato em Rio Branco-AC

5. Cria problemas para a revisão de limites de
terras indígenas demarcadas que não observaram integralmente o direito indígena
sobre a ocupação tradicional.

Por que a Portaria é inconstitucional
e afronta os direitos indígenas?
1. A decisão do STF na Petição 3388 só vale
para a Terra Indígena Raposa Serra do Sol
em Roraima. Recentemente três Ministros
do STF reafirmaram esse entendimento;
2. Essa decisão do STF pode ainda sofrer alterações, pois as comunidades indígenas da
Terra Indígena Raposa Serra do Sol estão
questionando judicialmente a decisão do
STF, por meio de Embargos de Declaração
ainda não julgados;
3. O Advogado Geral da União não tem poderes para fazer leis que afetem os povos
indígenas, o que compete ao Congresso
Nacional;
4. Coloca condicionantes para usufruto exclusivo pelos povos indígenas das riquezas naturais existentes em suas terras
em visível desrespeito ao artigo 231 da
Constituição Federal;
5. Desrespeita o direito que os povos indígenas têm de serem consultados sobre medidas ou projetos governamentais
que podem afetá-los, como determina a
Convenção 169 da OIT.
Muita atenção!!! Todas as Terras
Indígenas brasileiras estão em grave situação de risco!
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Os artigos 2º e 3º da Portaria 303 questionam a validade de tudo o que já foi feito
em relação à demarcação das terras indígenas. Isso quer dizer que inclusive as terras já
demarcadas podem ser revistas e ajustadas.
Ao levantar irresponsavelmente incertezas
sobre a legalidade da demarcação das terras
indígenas, o governo federal, por meio da
AGU, acabou por criar expectativas àqueles
setores que sempre cobiçaram essas terras,
estimulando assim a violência no campo, já
que é certo o aumento de invasões de terceiros. A memória das numerosas lideranças
indígenas mortas pelo latifúndio na luta intransigente pela regularização de suas terras
foi irremediavel“Por seu
mente abalada
primarismo e
e o futuro das
incongruência,
novas gerabuscando restringir
ções
ficou
e amesquinhar os
gravemente
direitos indígenas
comprometipresentes na CF-1988,
do.

a ABA considera
a portaria 303 um
instrumento jurídicoadministrativo
absolutamente
equivocado e pede
a sua imediata
revogação”.

A quem
interessa
a Portaria
303?

A pergunta que as
lideranças e
ABA – Associação Brasileira
organizações
de Antropologia
indígenas e os
aliados se fazem
é sobre os motivos que levaram a AGU a
publicar uma Portaria com implicações tão
graves e tão descaradamente contrárias aos
FOTO: SITE ECOBEDATE

ABA - Ass. Brasileira de Antropologia
em assembleia
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diriam o avanço da exploração
interesses e direitos dos povos FOTO: ARQUIVO CIMI
dos recursos naturais.
indígenas.
Num jogo desleal com
É, no mínimo, um ato
os povos indígenas, o goverdo mais puro cinismo termos
no apresenta-se interessado
a Portaria 303 publicada jusem discutir a Convenção 169,
tamente no momento em que
mas na calada da noite já aro governo chama os povos
quitetava a Portaria 303 emindígenas para “dialogar” sopurrando goela abaixo dos
bre a promoção e a proteção
povos e comunidades indígedos direitos indígenas no âmnas empreendimentos como
bito da Comissão Nacional de
a hidrelétrica de Belo Monte,
Política Indigenista (CNPI).
o conjunto de hidrelétricas na
Mais hipócritas ainda são as
Déborah Duprat
região do rio Tapajós e rododiscussões levadas à frenvias que impactam terras indíte pelo Grupo de Trabalho
genas, assim como tantos outros empreenInterministerial (GTI) para regulamentar
dimentos do Programa
os mecanismos de consulta e consentide
Aceleração
do
mento livre, prévio e informado, estabeleCrescimento (PAC).
cido pela Convenção 169 da Organização Débora
É
sintomático
Internacional do Trabalho (OIT).
Duprat, viceo amplo apoio que a
A publicação da Portaria 303 deixa cla- procuradora
Portaria 303 recebe do
ro que o governo de fato não tem qualquer geral da
agronegócio. De acorintenção de estabelecer um diálogo demo- República
do com representantes
crático e transparente quanto aos assuntos manifestou
deste, essa iniciativa
que realmente importam para os povos indí- repúdio à
do governo, daria mais
genas e para as questões ambientais.
portaria.
segurança jurídica aos
Com a publicação da Portaria 303, per“proprietários” não ínpetua-se em pleno século XXI a falsa e injusdios que ocupam as terta compreensão de que os povos indígenas
ras indígenas, porque
e as terras habitadas pelos mesmos são emnão seriam mais obrigados a devolvê-las aos
pecilhos ao “desenvolvimento”, porque difipovos indígenas e ainda teriam a possibilicultariam o licenciamento e a construção de
dade de estenderem seus latifúndios sobre
hidrelétricas, rodovias, linhas de transmisas terras indígenas já demarcadas.
são entre outros empreendimentos e impeFOTO: AGENCIABRASIL

Outras investidas contra
os direitos indígenas:
A Portaria 303 é o ápice
de uma sequência de golpes
contra os Direitos Indígenas.
O governo federal, desde
a edição do PAC, tem provocado um retrocesso nunca antes vivido neste País, tanto no
que cabe aos direitos dos povos indígenas e comunidades
tradicionais (quilombolas, por
exemplo), quanto à legislação
ambiental. Isso é um fato já

Protesto em Brasília
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Na AGU exigindo revogação da 303

Comissão de Direitos Humanos e minorias

ministros da Justiça, do Meio Ambiente,
da Saúde e da Cultura. Essa Portaria visa
regulamentar a atuação da Fundação
Nacional do Índio (Funai), da Fundação
Cultural Palmares (FCP), do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) e do Ministério da Saúde (MS) no
que diz respeito à elaboração de pareceres
em processos de licenciamento ambiental
conduzidos pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). O propósito dessa
Portaria é acelerar o processo de licenciamento de empreendimentos do PAC diminuindo, assim, ainda
mais os já reduzidos
prazos vigentes de
“Entre outras aberrações jurídicas, a Portaria
manifestação desrelativiza, reduz e define os direitos dos povos
ses órgãos quanto à
indígenas ao usufruto das riquezas existentes nas
viabilidade ou não
suas terras; ignora o artigo 231 da Constituição
de implantação dos
Federal de 1988 e o direito de consulta assegurado
empreendimentos
pela Convenção 169 da Organização Internacional
que afetam os povos
do Trabalho (OIT); e enterra, ditatorialmente, o
indígenas, os quidireito de autonomia desses povos, reconhecido
lombolas e as áreas de preservação
pela Declaração da ONU sobre os Direitos dos
ambiental. Em ouPovos Indígenas”.
tras palavras, busca
Servidoras e servidores da Funai em greve
agilizar e facilitar a
concessão das licenças
ambientais aos grandes
1. Portaria 419
projetos econômicos, especialmente de hidrelétricas, mineração, portos, hidrovias,
Em 28 de outubro de 2011, o Governo
rodovias e de expansão da agricultura, do
Federal editou a Portaria Interministerial
monocultivo e da pecuária.
de número 419, que foi assinada pelos
amplamente denunciado pelo movimento indígena brasileiro, organizações e movimentos sociais e entidades indigenistas
e ambientalistas. Determinado a levar em
frente e a qualquer custo o seu plano neo-desenvolvimentista, o progresso e o crescimento econômico do Brasil, o Governo
Federal tem optado por adotar uma série
de medidas administrativas e jurídicas que
afrontam gravemente a vigência dos direitos originários, coletivos e fundamentais
dos povos indígenas, sendo a Portaria 303
o último golpe. Dentre essas atabalhoadas
medidas destacamos :
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era de responsabilidade do poder
executivo, por meio da Funai, do
Ibama e da FCP, respectivamente.
A aprovação da PEC põe em risco
as terras indígenas já demarcadas
e inviabiliza toda e qualquer possível demarcação futura.
No Senado tramita a PEC
038/99 que tem o mesmo propósito da PEC 215.
Recentemente foram aprovadas mudanças no Código Florestal
pelo Congresso Nacional, as quais
irão facilitar a exploração dos recursos naturais e desencadear imA demarcação das terras indígenas podem passar pelo
Senado
pactos negativos para o meio ambiente e, as
terras indígenas certamente serão atingidas.
2. PEC 215 e outras
Na Câmara dos Deputados também
iniciativas legislativas
tramita o Projeto de Lei (PL) 1610/96 que
Em 21 de março de
trata da exploração
2012, a Comissão de
mineral em terras inConstituição e Justiça
“A decisão do STF ainda
dígenas. O PL repre(CCJ) da Câmara dos
não transitou em julgado e
senta uma abertura
Deputados aprovou
essas condicionantes podem
total das terras indígea admissibilidade da
sofrer modificações ou até
nas à livre exploração
Proposta de Emenda
das empresas mineramesmo serem anuladas em
à Constituição (PEC)
doras. O texto original
parte. Portanto, considerar
215/00. Esta PEC
não prevê qualquer
que essas condicionantes são
tem o propósito de
proteção ao território,
afirmações definitivas do
transferir para o
ao meio ambiente e
tribunal é, tecnicamente, um
Congresso Nacional
muito menos à vida
equívoco”.
a competência de
das pessoas que viaprovar a demarcavem nas comunidades
Paulo Machado Guimarães
ção das terras indígeadvogado
indígenas a serem afenas, criação de unidades
tadas.
de conservação e titulação
Como as PEC,
de terras quilombolas, que antes
as Portarias, os Decretos e as mudanças do
Código Florestal, já citados, no Legislativo
FOTO: blogspot territorio irrestrito
são produzidos dezenas de projetos de lei
referentes aos direitos indígenas, sendo a
maioria com o propósito de reverter os direitos garantidos pela Constituição Federal.

O desmonte da FUNAI

Índios protestam em rodovia
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Ao mesmo tempo em que o Executivo
tenta legislar sobre os direitos indígenas,
que não é seu papel constitucional, tem optado também por desmontar totalmente o
órgão indigenista, a Funai. Anular a atuação do órgão faz parte de toda essa maléfica
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estratégia contra os diretos dos povos indígenas.

FOTO: AGÊNCIA BRASIL

Em 2009, mais uma vez na calada da noite e sem ouvir índios e
servidores publicou-se o Decreto
7056/09, que literalmente desmontou toda a estrutura administrativa
da Funai em suas bases. Servidores
e índios lutaram com todas as forças
para reverter o malfadado Decreto,
mas como resistir ante a ocupação
da Sede da Funai em Brasília pela
Força Nacional durante o longo período de janeiro até meados de outubro de 2010!
A nova estrutura da Funai prevista pelo Decreto 7056/09 até os
dias atuais não foi implantada efetivamente. Inúmeros Relatórios da
Controladoria Geral da União (CGU)
vêm comprovando a situação vivida
pela Funai e pelos povos indígenas,
dando conta dos fatos ocorridos.
Quase três anos após a publicação do Decreto 7056/09 e, com
a Funai em plena crise administrativa, é publicado no Diário Oficial
da União (DOU) em 30 de julho
AGU Brasília
de 2012 o Decreto 7778/12, que
vem substituir o anterior, mudando novamente a estrutura organizacional
da Funai. Índios e servidores, mais uma
vez, ficaram à parte da proposição desse
FOTO AJINDO BLOGSPOT
Decreto e a tão esperada abertura de diálogo com a Direção da
Funai não foi concretizada mais uma vez.
Se a primeira mudança
demonstrou-se um fracasso, a segunda certamente será o desastre
final.
A Funai desmontada, a SESAI (Secretaria
Especial
de
Saúde
Indígena)
inoperante,
o MEC (Ministério de
Educação) ausente, é obvio concluir que os povos indígenas brasileiros
AGU - índios
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“A decisão do Supremo diz
respeito a um caso específico.
Não criou jurisprudência geral
coisa nenhuma. Pode ser que,
no futuro, o STF afirme alguma
outra coisa, mas, até lá, um
caso único e específico pode
até criar um precedente, mas
não uma jurisprudência. O que
a AGU está fazendo é, a partir
da sua própria interpretação
do que os ministros decidiram
em 2009, estender para todas
os outros casos a decisão
José Afonso da Silva - Jurista
FOTO: SITE NOTÍCIAS UOL

Índios Guarani

Protesto em Brasília

estão literalmente entregues à própria sorte e
por força da necessidade submetidos a madeireiros, garimpeiros, empreendimentos desenvolvimentistas, políticos inescrupulosos, etc.

A máscara caiu!
Não dá mais para esconder! A Portaria
303, e outras medidas adotadas pelo Governo
Federal desde a edição do PAC, acabaram por
revelar a verdadeira face do Governo Dilma.

Indignação partilhada!
A Articulação dos Povos Indígenas do
Brasil, o Conselho Indigenista Missionário
e a Associação Nacional dos Servidores da
Fundação Nacional do Índio, numa aliança

inédita, mas necessária e urgente, entende que somente
a união e a mobilização dos
povos indígenas e grupos
aliados poderão conter e reverter a ofensiva contra os
direitos dos povos e comunidades indígenas.
Apelamos, portanto,
a todos que de fato tenham
interesse em garantir aos
povos indígenas brasileiros
os seus direitos constitucionais que divulguem amplamente o presente documento. Façam-no chegar às mais longínquas
aldeias. Auxiliem os povos e comunidades
indígenas na leitura e compreensão do grave
momento por que passamos todos.
Por todos os motivos apresentados acima, a luta no presente momento deve ser
focada na revogação definitiva da Portaria
303 e da Portaria 419, bem como do Decreto
7778/12 e no repúdio à PEC 215.
Brasília – DF, 07 de agosto de 2012.
Articulação dos Povos Indígenas
do Brasil - APIB
Conselho Indigenista Missionário - CIMI
Associação Nacional dos Servidores da
FundaçãoNacional do Índio - ANSEF

Postado por Paulo Suess em: www.paulosuess.blogspot.com.br agosto de 2012
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BORORO CANTA E DANÇA!
“O Bororo nasce, para isso ele canta e dança. O Bororo vive, para viver
ele canta e dança. Canta e dança para caçar e pescar. O Bororo canta e
dança para morrer”.

O

Antonio João de Jesus (Encarte do disco “Bororo Vive”)

Mensageiro se alegra com
o povo Bororo que está
recuperando o tradicional
ritual de casamento. Parabéns
para os repórteres e fotógrafos.
Esperamos que outros povos sintamse incentivados a também retomar não
só ritos tradicionais como também
valores que nossos antepassados nos
legaram.
Neste mundo cheio de corrupção e
marcado pela impunidade, precisamos
reforçar nossas identidades indígenas
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com tudo que ela tem de belo e
honrado.
As fotos desta reportagem apareceram
em forma muito reduzida no
Mensageiro de maio-junho. Agora
trazemos mais uma vez com maior
destaque para valorizar o trabalho
feito por indígenas e incentivar o
esforço e a vontade de recuperar e
conservar sua cultura.
Parabéns aos que trabalham neste campo
e que os que lêem o Mensageiro fiquem
incentivados a fazer a mesma coisa
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CASAMENTO BORORO
O

s bororo da aldeia de Meruri,
MT,resgataram recentemente
o bonito cerimonial do casamento
obedecendo rigorosamente à antiga
tradição transmitida pelo ancião José
Carlos MeríriEkuréu. A cultura bororo
é matrilinear, isso quer dizer que os
filhos pertencem ao grupo da mãe. As
casas da aldeia redonda são divididas
em duas metades e cada metade tem
quatro grupos ou clãs. As mulheres
são as donas das casas enquanto os
homens são responsáveis pela casa
grande central. O casamento acontece
entre membros de metade opostas e
com obrigações recíprocas comuns a
muitos povos indígenas e o marido vai
morar na casa da mulher.
Os momentos principais do casamento bororo são estes:

A mãe da noiva, com a filha, prepara um prato de comida especial e ao
meio dia o leva ao rapaz com o qual a
filha quer casar.

Se o noivo aceita inicia todo cerimonial

A mãe
da noiva
prepara os
adornos do
seu grupo
para o
noivo
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CASAMENTO BORORO

A mãe do noivo prepara os
adornos do seu grupo para a

A mãe da noiva
pinta o rosto
da filha com
as pinturas do
noivo.

Edição 195 | setembro/outubro 2012

13

A mãe do noivo pinta
o rosto do filho com as
pinturas da noiva.

O noivo com a mãe
enfeita a noiva com seus
adornos.

14
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A noiva com a mãe enfeita o
noivo com seus adornos.
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O irmão mais velho da mãe do noivo avisa toda
comunidade que agora os dois são casados e como
tais devem ser respeitados.
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A mãe da noiva oferece uma comida
de agradecimento que é repartida entre
todos os parentes do grupo do noivo.

16

RERÚIA. Canto e dança de festa
da comunidade para confirmar o
casamento.
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Os noivos participam da dança.
Os noivos vão morar na casa da noiva no cantinho
preparado para eles pela mãe da noiva.

A mãe do noivo entrega os pertences
do filho para a noiva.

Este é o casamento mais
comum. Pode ter pequenas
variações quando:
Casa uma pessoa de idade;
Quando uma noiva pode
ser oferecida em casamento
como recompensa a quem
matou uma onça para um
finado da família. Hoje isso é
muito raro;
Casa uma viúva;
Casam duas pessoas marcadas desde a infância pelas
duas metades da aldeia. Isso
hoje é raríssimo.
Informante: José Carlos
MeríriEkuréu.
Pesquisadores: Maria Pedrosa
Urugureúdo e Gerson
Enoguréu.
Fotos: Mario Bordignon
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Embora menos comentado e debatido, o projeto é co

N

a surdina o governo vai levando adiante o plano de construir o Complexo hidrelétrico
na bacia do Tapajós – o maior mosaico
de biodiversidade do planeta. Embora
menos comentado e debatido, o projeto
é considerado ainda mais devastador
do que Belo Monte. Para viabilizar o
projeto, o governo publicou em janeiro uma medida provisória – convertida
em lei em junho –, reduzindo as unidades de conservação nas áreas que serão
atingidas pelas obras.
A usina de São Luis dos Tapajós é
a de maior impacto e será responsável
por um custo ambiental ainda mais pesado do que Belo Monte.
Prevê-se que a barragem terá 3,5 km de
cumprimento e 39 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares e será
erguida em uma das áreas mais protegidas
da região: o Parque Nacional da Amazônia. Aproximadamente 1.370 quilômetros
quadrados de florestas serão inundados
pelo lago, uma área quase do tamanho da
cidade de São Paulo, equivalente a duas
vezes e meia a inundação que será causada
pela hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu. A
obra atingirá ainda populações indígenas.
O Complexo Tapajós é mais um tributo à voracidade e insaciabilidade do modelo
desenvolvimentista baseado em produção,

FOTO: ARQUIVO CIMI

consumismo a custa de devastação e poluição. Destaque-se que o eixo energia, na
segunda etapa do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC 2), registra R$ 55,1 bilhões em investimentos.
O movimento Tapajós Vivo acusa o governo de “iminente sacrifício de 140mil hectares de
floresta amazônica no altar do PAC”. Neste “altar” do modelo desenvolvimentista está também o sacrifício do Código Florestal; a portaria
303 da Advocacia Geral da União – AGU; a PEC
215 e a citada Medida Provisória nº 558.
Baseado em artigo de Cesar Sanson - professor de
sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. 08/08/12
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nsiderado ainda mais devastador do que Belo Monte
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Movimento Tapajós Vivo - Itaituba, agosto 2012

A Norte Energia S.A,
responsável pela construção
da usina de Belo Monte, paralisou hoje (23 de agosto) as
obras civis em Altamira e Vitória do Xingu, depois de receber o acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que determinou
a paralisação. A decisão atendeu pedido do
Ministério Público Federal no Pará e anulou
o decreto legislativo 788/2005 e todas as licenças concedidas pelo Ibama para o empreendimento.
“Somente será possível ao Congresso
nacional autorizar o empreendimento Belo
Monte, consultadas previamente as comunidades indígenas, diante dos elementos
colhidos no estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório conclusivo, porque, do
contrário, a letra da Constituição é letra morta, é um faz de conta...”, diz o voto do relator
Antonio Souza Prudente, acolhido por unanimidade pela 5ª Turma.
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Porém em 27 de agosto, O presidente do
Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres
Britto, concedeu decisão liminar (provisória)
que autoriza a retomada das obras da usina
hidrelétrica de Belo Monte, no Pará “sem
prejuízo de uma mais detida análise quando do julgamento do mérito (inteiro teor do
pedido)..”.
Nem precisamos reiterar todos os prejuízos sociais, econômicos e ecológicos que
fazem parte deste projeto nefasto. Continuamos indignados com a pouca importância
dado às maiores riquezas do Brasil com a
constante destruição da natureza em favor
do crescimento econômico. Além do mais
é o dinheiro público, dinheiro do povo que
sustenta estes mega projetos cujo retorno
lucrativo fica só para as grandes empresas.
O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento já deu até hoje R$6,6 bilhões para a
Norte Energia (empresa que está construindo Belo Monte). É demais! Destroem nosso
mundo e nós temos que pagar a conta.
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POVO PANKARÁ

ameaçada por Usina Nuclear
O povo Pankará
da Serra do Arapuá
reúne quase três mil
pessoas que hoje se
encontram numa região pedregosa no
semi-árido pernambucano. A Funai só
tomou providências
para o reconhecimento do seu território em
2005. Mas não estavam lá sempre.

FOTOS: SITE APOINME

Quando o governo transferiu a aldeia
Marcha contra Usina Nuclear
da margem do Rio São
Francisco para um terreno petistas. Uma estrada, porém, codregoso e sem água, em Itacurumeçou a ser aberta na terra dos
bá, a 466 quilômetros do Recife,
Pankará para garantir o acesso
o então cacique Geraldo Cabral
a um sítio, a 8 km das malocas,
pensou que o megaprojeto da
reservado para a usina.
Represa de Itaparica era o último
«No passado, eles tiraram a
ataque à história dos Pankará, íngente
da beira do rio, onde tinha
dios que resistiram, durante quaágua e peixe. A gente ficou na
tro séculos, a diversas investidas:
pedra», lembra o índio Fernanmissionárias, criadores de gado,
do Antonio da Silva, de 65 anos,
escravagistas, cangaceiros, coroum dos mais antigos da tribo.
néis, líderes messiânicos, corrup“Só não é pior que ficar ao lado
tos e assentados da reforma agráLucélia Leal
da bomba. Se tiver problema,
ria.
não vai dar tempo de correr.”
Mas a triste história continua. Tratores
amarelos, mesma cor das máquinas que derrubaram malocas antes do enchimento da reserva, em 1988, cortaram a comunidade onde
vivem 65 famílias para a abertura de uma estrada estadual, construída com recursos federais. O susto maior foi quando os índios receberam a notícia de que o caminho na caatinga
levaria a uma usina nuclear.
O projeto de uma usina no semi-árido
nordestino chegou a ser anunciado no ano
passado pelo ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão. A idéia está engavetada, pois
não convenceu setores influentes do governo
e recebeu críticas pesadas de políticos e cien-
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Protestos nas ruas de Itacaruba-PE
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“O governo sabe
tudo o que está ocorrendo”, diz, resignado, Jorge
França, de 40 anos, uma
das novas lideranças dos
Pankará.
“Eles (os políticos)
sempre nos viram como
pessoas que empatam o
desenvolvimento do Brasil”, reclama a cacique
Lucélia Leal Cabral, de 34
anos. “Não ganhamos indenização em 1988 e não
Represa Itaparica - Rio São Francisco
queremos agora. A tribo
precisa apenas de paz para sobreviver.” Lucélia não se opõe a obras de infra-estrutura do
governo, mas critica a falta de diálogo com os
índios e a ausência de compromisso para garantir que a comunidade seja beneficiada.
O que preocupa principalmente as comunidades indígenas, é que mesmo sem consultar a sociedade civil, as obras da transposição
do Rio São Francisco estão sendo realizadas.
Será o mesmo com a construção dessa usina?
Em conversa com representantes do povo
Pankará de Itacuruba, sentimos a indignação e
preocupação desse povo. Este povo originário
da região tem presenciado as diversas mudanças catastróficas causadas pelos não indígenas em sua região, por exemplo, a construção
da Barragem de Itaparica há 23 anos que fez
inundar seu território espiritual, e os forçou a
migrar para outros lugares.

é porque Itacuruba tem apenas 4 mil pessoas
que devemos esquecer do alcance de impacto
de uma Usina Nuclear.

Sabemos que o desenvolvimento sustentável de uma comunidade não parte pela destruição dela. Temos receio que mais uma vez
a erradicação da pobreza no país seja através
do extermínio das comunidades pobres. Não

Extraída de: uma reportagem de Leonencio Nossa publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, 15-072012. e do site de APOINME – Articulação dos Povos e
Organizações Indígenas do NE, MG e ES.
FOTO CAROLINE MENDONÇA

Usina nuclear

Encontro com Pankararu, Pankará, Atikum
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Local para rito sagrado
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GUERRA AOS GUARANI
Indígenas Guarani-Kaiowá são ameaçados de morte por fazendeiros
no Mato Grosso do Sul

Não fosse bastante os ataques contra
os povos indígenas por vias jurídicas,
os Guarani-Kaiowá continuam
sofrendo ataques armados. Aliás,
desde que o homem branco pisou
nestas terras os Guarani-Kaiowá
vem sofrendo todo tipo de agressão
e ataques: Terras invadidas, terras
arrendadas, casas queimadas, gente
assassinada. E agora, em rede de
televisão, fazendeiros no Mato Grosso
do Sul descaradamente declaram
guerra aos Guarani-Kaiowá! Seguem
trechos de documentos sobre esta
situação.

D

esde o início da manhã do dia 10 de
agosto, quando cerca de 400 indígenas
– incluindo homens, mulheres, crianças e idosos – retomaram pacificamente parte
do tekoha (território sagrado) Arroio Korá, localizado no município de Paranhos, no Mato
Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai,
a tensão aumentou na região. Os Guarani-Kaiowá foram violentamente reprimidos por
pistoleiros contratados pelos fazendeiros, Os
pistoleiros queimaram alimentos e ficaram horas atirando contra os indígenas, recarregando suas armas com munições trazidas pelos

jagunços em caminhonetes. Atirados à lama, os
Guarani Kaiowá,
incluindo as 120
crianças, permaneceram durante
horas cercados
pela situação desesperadora de
opressão, tiros,
Fazendeiro contra Guarani gritos de ameaKaiowá
ças e fome. Uns
tentaram se esconder nas matas e um está desaparecido.
Conselho Indigenista Missionário – Cimi
em 13 de agosto de 2012
Dhesca-Plataforma brasileira de Direitos Humanos Econômicos Sociais Culturais e
Ambientais
Do Território antigo Arroio Korá-Paranhos em 18 de agosto de 2012, vem a seguinte
mensagem das Lideranças Guarani-Kaiowá
da Aty Guasu-MS
“...hoje no dia 18 de agosto de 2012, às
12:00h, estes mesmos fazendeiros caracterizados de pistoleiros de “faroeste/estilo gaúcho”
já ricos em cima dos sangues dos indígenas,
retornaram a anunciar a morte coletiva guarani-kaiowá ou genocídio do povo guarani-kaiowá. Eles reafirmam que vão continuar

FOTOS: ARQUIVO CIMI
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Foto Heitor Karaí

matando nós indígenas em nossos próprios
territórios antigos.
Diante desse iminente ataque dos pistoleiros armados, vimos comunicar, mais uma vez,
a todas as autoridades federais do Brasil e do
Mundo que nós povos Guarani e Kaiowá que
luta pelos pedaços de nossas terras antigas
não temos armas de fogo e, sobretudo, não sabemos utilizar tais armas de fogo. Queremos
repetir e evidenciar que a nossa luta pelos nossos territórios antigos é somente para garantir
a vida humana, fauna e flora do Planeta Terra, nosso objetivo
não é para assassinar a vida de
ninguém. A nossa
linha de luta pelos nossos territórios antigos é para
buscar de bom viver possível e paz
à vida dos seres
humanos no Planeta Terra. Acreditamos na paz,
somos da paz verdadeira, nós não
temos armas de
fogo destrutivos
à vida humana.
Queremos sobreviver.
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Por fim, repudiamos reiteradamente a
violência contra a vida humana. Sim, temos
somente nossos cantos e rezas sagradas mbaraka e takua para buscar e gerar a paz verdadeira à vida humana. Neste sentido, nós
vamos e queremos ser morto coletivamente
cantando e rezando pelos pistoleiros das fazendas. Esta é nossa posição definitiva diante
da ameaça de morte coletiva/genocídio/etnocídio anunciada publicamente pelos fazendeiros da região de faixa de fronteira Brasil/
Paraguai.”
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Em reunião contra reestruturação da Funai

O fim da coordenação de educação na FUNAI

Os povos indígenas que votaram
nos dois mandatos do Governo Lula, e
depois votaram na Dilma para presidente do país acreditavam que esses
governantes iriam melhorar a situação de suas comunidades, e fazer que
os direitos previstos na Constituição, e
todos os outros previstos nas leis sobre
terra, meio ambiente, saúde e educação fossem respeitadas e que finalmente nós íamos sair de uma situação em
que os direitos ficavam só no papel e chegaria
ao dia-a-dia de nossas comunidades. Mas não é
isso o que vem acontecendo, a gente vive uma
situação que ninguém esperava e se imaginava
que só acontecesse em um governo de ditadura.
Os direitos pelos os quais tantos índios lutaram
e muitos deram sua vida agora são jogados na
lata do lixo, desrespeitando a Constituição, a
Convenção 169, as leis que falam de direitos diferenciados, e o que mais fere e nos deixa tristes:
a luta e o sangue dos que acreditaram que o Brasil podia ser um país melhor, mais justo e mais
respeitoso com os índios.
Depois da Portaria 303 da AGU que enterrou os direitos dos índios a terra, e o uso
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da natureza que ainda resta em seus
territórios, essa semana a direção da
FUNAI depois de uma reestruturação que tem mais de 2 anos e não
saiu do papel, mas serviu para jogar
centenas de povos no abandono com
o aumento das invasões de madeireiros e garimpeiros nas terras e falta de
apoio para os projetos produtivos das
comunidades, agora fala do fim da coordenação de educação.
O pouco que se tinha de propostas para a
educação diferenciada, de preocupação com a
situação das escolas, e de apoio para os índios
que buscam fazer uma Universidade para poder ajudar seus povos agora com a nova reforma da FUNAI vai se acabar de vez. A educação escolar indígena, que a lei diz que deve
ser diferenciada, de valorização das culturas,
das línguas, intercultural e voltada para autonomia dos povos todos nós sabemos que na
realidade não acontece nas aldeias. Começando pelo MEC, os estados, e os municípios não
tem feito nada de sério a respeito, na maioria
dos lugares a educação é muito ruim, não tem
o menor respeito ao que diz na lei e só tem
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incentivado a saída
cada vez maior de jovens e suas famílias
das aldeias. A política do MEC de criação dos territórios
etnoeducacionais
não saiu do papel
também e os índios
até hoje não sabem
para o que serve. Os
estados e municípios
só querem saber do
dinheiro que o governo repassa em
nome da educação
indígena, a realidade
mostra que na maioria das aldeias tudo
continua da mesma
forma, péssimas esArpin contra reestruturação da Funai
colas, e péssima qualidade de educação. A única coisa que mudou com a Coordenação de Educação da FUNAI?
em mais de 20 anos foi aumentar a quantidade Não seria o contrário, fortalecer para cobrar o
de escolas, o respeito não existe no dia-a-dia respeito aos direitos da educação diferenciada?
das escolas, o calendário diferenciado não é Pelo que os professores indígenas lembram sem
respeitado, os velhos e os conhecimentos tra- a participação da educação da FUNAI muitos
dicionais ficam esquecidos, a língua materna cursos de licenciatura intercultural não teriam
quando entra no ensino da escola na maioria acontecido, muitas universidades não teriam
das vezes é só um 1 dia na semana. O profes- criado vagas para os indígenas, nem a I Confesor indígena que também não é escutado e va- rência Nacional de Educação Indígena, que até
lorizado pelas secretarias de educação é colo- hoje não teve suas decisões respeitadas pelo
cado como se fosse o principal culpado pela Governo, nem mesmo a política de territórios
etnoeducacionais teriam acontecido. Nos dias
péssima qualidade da educação nas aldeias.
Nessa situação que vantagem tem acabar de hoje as comunidades mesmo sabendo que
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alguns de seus filhos precisam fazer a Faculdade, estão preocupadas com os conhecimentos dos antigos que estão se perdendo, com a
língua cada vez mais ameaçada pela cultura
do branco, com os jovens que vão para a cidade em muitos lugares até para fazer da 5ª a 8ª
série, sem falar no ensino médio que praticamente não existe. Assim não dá para acreditar
que só o MEC que está parado em Brasília, e os
estados e municípios que só tem interesse no
dinheiro e na política vá tratar e resolver sozinho esses problemas. A mesma situação pode
se dizer da entrada e o apoio para os estudantes nas universidades, os povos indígenas estão aguardando até hoje que o MEC faça uma
política específica prometida há muito tempo,
o pouco apoio que se tem ainda é da FUNAI,
quando deveria ser obrigação do MEC, mas
sem esquecer que esse estudante na maioria
das vezes quer se formar para trabalhar para
sua comunidade, para seu povo, e não pode ficar anos sem voltar em sua aldeia e sem participar da vida de sua comunidade. A educação
para nós índios está ligada a terra, como todas
as outras coisas de nossa vida. Submeter as
aldeias apenas a educação do não índio é desmontar nossa forma de se organizar, de fazer
cultura, de transmitir nossos conhecimentos e
os conhecimentos adquiridos, é desmontar as
formas de viver de nossos povos. Se a FUNAI
tem como obrigação de lei fazer que os direitos dos povos indígenas sejam cumpridos, por
que a educação diferenciada vai ficar de fora?
Será que a direção da FUNAI, o governo da
Presidente Dilma acreditam que se faz saúde,
defesa da terra e do meio ambiente, e valorização de nossas culturas sem educação? Até a
LDB e a Resolução n. 5 do Conselho Nacional
de Educação que saiu no mês de julho reco-

nhece esses direitos, será que o Governo se esqueceu das leis?
Agora começamos a entender por que a
nossa parente desistiu de assumir a Coordenação de Educação Indígena do MEC, viu a
tempo que lá também a situação não é de valorização da educação indígena, o que impera são os interesses políticos e pessoais, e não
cabe nesse lugar os índios e seus direitos. Os
ministros da Educação e da Justiça devem se
preocupar como vai ficar a situação da educação escolar indígena sem o acompanhamento
e participação da FUNAI e dos povos indígenas, qual a solução do MEC para todos esses
problemas? Quem fará o acompanhamento
nos estados e municípios? Parece que está
tudo combinado Governo, políticos, fazendeiros, mineradoras, e até algumas pessoas
que antigamente eram aliados dos índios,
para que os povos indígenas vão perdendo
seus direitos e seja esquecida sua história e
suas lutas. Pedimos a presidente da FUNAI,
Marta Azevedo, pessoa respeitada na questão da educação e querida por todos que
não aceite mais esse golpe contra nós, que
trabalhe para fortalecer e garantir os direitos indígenas independente dos interesses
dos políticos que querem se tornar donos da
Constituição Federal de 1988, desrespeitando
os povos indígenas e planejando o nosso fim.
Por isso a posição que nós índios tomamos
nesse momento é de não aceitar que mais um
direito nosso seja desrespeitado, é mais uma
mudança sem nos consultar e sem nosso consentimento. Não podemos aceitar que de uma
anetada se acabe a coordenação de educação
na FUNAI. Não aceitamos mais esse golpe.
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ANTÔNIO JACÓ BRAND, abnegado lutador da causa indígena,
entrou na eternidade no
dia 3 de julho. Durante cerca de 30
anos esteve junto aos Guarani Kaiowá do
Mato Grosso
do Sul, estado
em que residia
até sua morte.
Pela Nação Guarani
desprendeu
grande esforço intelectual e de militância.
Em Brasília, o indigenista desempenhou imprescindível papel
na batalha pelos artigos indígenas

Ritual Guarani em homenagem a Antônio

Brand com os Guarani Kaiowá - Caarapó

na Constituinte de 1987-88, sendo
vítima de criminalizações, mas sem
jamais abandonar a luta.
Brand foi o fundador do Cimi no
Mato Grosso do
Sul e secretário executivo
da organização, entre as
décadas
de
1980 e 1990.
Atualmente lecionava no Departamento de História
da Universidade Católica Dom
Bosco, em Campo Grande (MS),
orientando alunos no mestrado e
doutorado.
Quantas vezes foste
ao Congresso para
encontrar-te com
deputados e senadores
a fim de convencê-los a
respeito da dignidade e
dos direitos dos povos
indígenas.
...
estavas pronto para
continuar a luta
apesar dos ataques
da parte dos inimigos
da causa indígena.
Sou-te eternamente
grato, Antônio, por tua
dedicação. E os povos
indígenas também o
são!...
Da mensagem de Dom
Erwin Krautler

FOTOS EGON HECK - ACERVO CIMI

Amigo e companheiro Antonio, com quem partilhamos décadas de luta
pelos direitos dos povos indígenas e construção de uma nova sociedade,
plural, justa e solidária. Nossa melhor homenagem é continuarmos sua luta.
Esse é o compromisso de seus amigos(as) do Cimi.
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