TEMENDO O FIM DA
FRENTE DE PROTEÇÃO
ETNOAMBIENTAL,
POVO AWÁGUAJÁ PROMETE
TRANCAMENTO DE
FERROVIA DA VALE

Por Renato Santana, da Assessoria de Comunicação
– Cimi
Com a redução de 30% dos recursos da
Fundação Nacional do Índio (Funai) para o próximo ano, cerca de 200 indígenas Awá-Guajá,
reunidos nesta segunda-feira, 17, na aldeia
Awá, no Maranhão, prometem trancar a Ferrovia
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Carajás, da Vale, caso o governo federal não ofereça
garantias de que a Frente de Proteção Etnoambiental
Awá-Guajá seguirá em funcionamento. Os rumores
chegaram aos Awá que acreditam que a terra indígena corre perigo iminente, sobretudo depois da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
241 – a chamada PEC da Morte.

“Nós vamos lutar por nossa terra. Aqui criamos
macaco, jabuti e temos comida de graça. Não vamos aceitar que os fazendeiros tirem nossa terra”, diz
Amiri Awá. Conforme os Awá, servidores da Funai os
informaram que existem rumores quanto ao encerramento dos trabalhos da Frente como parte da contenção de despesas. Para os Awá, o corte de recursos
é parte de um projeto para enfraquecer a Funai e
justificar a PEC 215 - a proposta da bancada ruralista
que transfere do Poder Executivo para o Congresso
Nacional o ato administrativo das demarcações e estabele o marco temporal.

Nada foi divulgado oficialmente pelo órgão indigenista estatal comunicando a decisão do fechamento da Frente Awá. No entanto, as perspectivas não
são nada otimistas – e não apenas no que se refere
ao menor orçamento da Funai em 10 anos para 2017.
“Com a aprovação da PEC 241/2016, o orçamento da
Funai ficará estagnado num patamar extremamente
baixo pelos próximos 20 anos, o que acarretará na sua
inexorável asfixia”, salienta Cléber Buzatto, secretário
executivo do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Com mais de uma dezena de Frentes espalhadas
pelo país, dando conta de 107 povos e grupos em
situação de isolamento voluntário mapeados, estão
entre os principais objetivos dessas bases proteger e
monitorar o território de perambulação desses índios
autossuficientes. Casos como os dos Awá, onde isolados e contatados dividem a mesma terra indígena, a
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proteção e o monitoramento provocam a necessidade
de uma gestão conjunta entre o Estado e os indígenas.

“Os Awá colocaram que não vão aceitar perder a
Frente de Proteção Etnoambiental. Que estão dispostos a lutar para poder manter direitos, território protegido e para isso a Frente é essencial. Caso a Funai
não os escute, estão dispostos a ocupar a ferrovia”,
explica Gilderlan Rodrigues da Silva, da equipe do
Cimi de Imperatriz (MA). Por conta da decisão, seguirão concentrados na aldeia até a resposta da Funai.

Reunidos desde o final de semana, os Awá discutiram os desdobramentos do impeachment da presidente Dilma Rousseff e os objetivos de Michel Temer,
então vice-presidente. “Percebemos que tá piorando
e estamos divulgando a posição contrária ao fechamento da Frente Etnoambiental Awá para pressionar
a Funai a vir à aldeia conversar com a gente”, disse a
liderança Awá.

Até a publicação dessa matéria, a direção da Funai
não ofereceu quaisquer informações e respostas aos
Awá; se irão à aldeia ou quais planos o órgão indigenista do Estado têm para o povo, incluindo aqueles
que preferem a autossuficiência na floresta.
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ASSEMBLEIA
KINIKINAU: ESTADO
BRASILEIRO PRECISA
RESOLVER “CRIME QUE
ELE MESMO COMETEU”

Mais de 300 indígenas exigiram a demarcação
imediata da terra indígena Kinikinau, localizada na
região do Pantanal do Mato Grosso do Sul, durante a
3ª Assembleia do Povo Kinikinau.
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Acolhidos pelos Terena da terra indígena retomada Mãe Terra, localizada no município de Miranda
(MS), os indígenas Kinikinau – a única população do
estado completamente “sem terra” – se reuniram entre os dias 13 e 16 com lideranças Kadiweu, Terena,
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Kaiowa, Guarani e Kadiweu, apoiadores, organizações indigenistas e Ministério Público Federal (MPF).
Em documento final, as lideranças acusaram o Estado
brasileiro de ser responsável pela presença de fazendas nas terras tradicionais Kinikinau, e reivindicaram
a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para identificação da terra indígena. A ausência de um representante da Fundação Nacional do Índio (Funai) também
foi criticada pelos indígenas.

Marco temporal
A carta também convocou indígenas do estado
e do país a combater a utilização do marco temporal
pela Justiça Federal na suspensão de demarcações
de terras indígenas. Segundo o documento, o “marco
temporal decreta a guerra civil entre os indígenas e
os brancos, e isto precisa ser evitado”.Para o marco
temporal – derivado de uma condicionante de 2008
o Supremo Tribunal Federal (STF) relacionada à terra
indígena Raposa-Serra do Sol -, só pode é reconhecida como terra indígena áreas que estivessem efetiva-

5

edição de 21 de outubro de 2016

mente ocupadas pelos indígenas no exato momento
da promulgação da Constituição Federal, em outubro
de 1988. O dispositivo jurídico preocupa os Kinikinau,
já que eles não estavam ocupando suas terras originárias naquele período.
“E nem tinha como estar”, contrapõe o cacique
da aldeia São João, Crisanto Roberto. “Como estamos agora, o povo Kinikinau? Estamos espalhando
por todo Mato Grosso do Sul: nos Kadiweu tem, nos
Terena tem, em Campo Grande tem, em Dourados
tem. Fomos expulsos antes, com a guerra, com a
venda das terras para virar fazenda. Aí saímos caminhando espalhados. Agora, nós queremos juntar de
novo”.
Já utilizado no Mato Grosso do Sul para suspender a demarcação de duas terras indígenas GuaraniKaiowa e uma Terena (além de mexer com a terra indígena Porquinhos, no Maranhão), o marco temporal
é o maior inimigo dos povos indígenas no presente
momento, segundo a liderança Kaiowa Elizeu Lopes.
Acompanhado por uma delegação expressiva de
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outros cinquenta Guarani e Kaiowa do sul do estado,
Elizeu foi categórico: “não podemos aceitar nada que é
contra os nossos direitos, que é contra a Constituição.
Nem marco temporal e nem compra de terras, porque nossa terra é tradicional, não está a venda”, referindo-se a uma possível proposta do governo de
comprar e titular terras aos indígenas, em detrimento
do processo constitucional de demarcação.

Retomada ou demarcação
“O governo sempre quer fazer estratégia pra
parar demarcação”, explica o cacique de Mãe Terra,
Zacarias Rodrigues, “porque aí ficam mais tempo na
terra, usando pro gado, acabando com as matas,
com o rio”. Zacarias é, ele próprio, Terena e também Kinikinau, e defende a retomada como método de garantir o retorno às terras indígenas ocupadas por fazendas.”Faz 11 anos que estamos aqui na
Mãe Terra, que foi retomada. Tudo o que tem aqui foi
nossa luta. A terra, escola, energia, água… Foi muita
pressão”.
Tratados a mais de um século “como forasteiros”,
os Kinikinau pretendem retornar a sua terra tradicional. “Queremos crer no bom senso dos agentes
do estado”, argumentam os indígenas na carta, mas
afirmam que se não forem dados passos reais para a
demarcação – uma reunião com Funai e Ministério da
Justiça para a criação do GT -, estão dispostos a “unir
forças com os parentes de outros povos e partir para
a retomada de nossa terra ancestral nem que tenhamos que morrer por isso”.

MPF
Durante o encontro, o procurador-chefe do MPF
no Mato Grosso do Sul, Emerson Kalif Siqueira, concordou que “não foi uma opção dos Kinikinau ir pra
terra Kadiweu”.
“O estado que teve a ideia brilhante de colocá-los lá… Digo ‘brilhante’ [ironicamente], porque já se
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sabia, na época, que os indígenas são fixados na própria terra. Tirou vocês [Kinikinau] dali porque precisavam deixar vazias aquelas áreas, vendê-las para
grandes produtores”, disse o Procurador da República
aos participantes.
Emerson também fez referências a um conjunto
de ações dos poderes públicos que vem no sentido
de desautorizar a luta indígena por terra, através de
ações – muitas vezes violentas – da polícia e tentativas de criminalização de lideranças indígenas e membros de organizações indigenistas.
“Há violência enrustida nos órgãos estatais, através de CPIs, da polícia… Qualquer apoiador dos direitos indígenas é visto e tido como insuflador, como
se violassem o sistema. Mas qual sistema? Esse de
vocês ficarem encolhidinhos”.
Por Ruy Sposati, da Assessoria de Comunicação
do Cimi/MS | Fotos: Ana Mendes/Cimi, enviados a
Miranda/MS
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