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Prezado Senhor,

Estamos encaminhando cópia do relatório "A Violência contra os 
Povos indígenas no Brasil em 1993". O levantamento é realizado anualmente 
pelo CIMI - Conselho indigenista Missionário, órgão anexo à CNBB - 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o objetivo de melhor 
compreender a realidade indígena no país. Como o senhor poderá verificar, é urna 
realidade violenta, muitas vezes por ação ou omissão dos poderes públicos, que 
agem contra os índios ou deixam de tomar medidas para evitar as agressões.

O relatório demonstra que as causas desse estado de violência são 
as invasões das terras indígenas e a indefinição de seus limites, a desassistência, 
a Impunidade e a omissão do Estado. O quadro atual exige do governo brasileiro a 
demarcação das terras indígenas e a garantia de meios eficazes para a proieçãc 
dos índios e de seu patrimônio.

Esperamos que V. Sa. tome as medidas necessárias no âmbito de 
sua competência, no sentido da adoção de medidas que julgar cabíveis.
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Atenciosa mente, 

Va a AJ

Fábio Martins Villas 
Secretário
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Assassinatos 43
Tentativas de homicídio 85
Ameaças de morte 600
Prisões ilegais 18
Lesões corporais** 29
Estupros 7
Tentativas de estupro 1
Atentados violentos ao pudor 2
Suicídios 39
Condição análoga à de escravo 7.470
Malária*** 4.859
Cólera 1Z2
Tuberculose 6?
Leishmaniose 48
Mortes por malária 32
Mortes por cólera 21
Total de mortes por doenças 124
Invasões de madeireiras - 26
Esbulho possessório 9
Danos ao patrimônio**** 8

os ciados referem-se ao número de índios, exceto os 
referentes ao patrimônio (invasões, esbulho possessório 
e danos ao patrimônio).
total das lesões corporais cometidas por policiais e 
particulares.
os dados sobre doenças e mortes por doenças dizem 
respeito a 24 povos.
referem-se a casos de incêndio, destruição de umas 
funerárias, despejo de lixo e destruição de cerca.
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O RELATÓRIO

A produção deste sexto relatório sobre a violência cometida contra os povos 
indígenas no Brasil provocou uma sensação de impotência. Primeiro pela 
impunidade verificada. Segundo, pela insistência com que as agressões são 
praticadas. Provavelmente sua leitura cause a mesma reação.

As agressões não são fatos isolados, mas determinam o rumo da vida dos 
povos indígenas. Como pensar a história dos Yanomami sem considerar o 
genocídio a que foram submetidos a partir da invasão de seu território por 
garimpeiros? Quem poderá entender a realidade dos Guarani sem considerar os 
suicídios que a cada ano são cometidos e o esbulho de seu território? O que cada 
um desses povos é hoje é resultado de sua história, da qual faz parte o cotidiano 
violento.

Os fatos por si, no entanto, não bastam para interpretar a realidade. Os 
números sozinhos jamais dirão por que tantos índios são assassinados e o motivo 
de tanta madeira ser furtada de terra indígena. Isso, no entanto, não implica em 
subestimar os fatos, mas apenas compreender seu papel. Este levantamento, 
portanto, toma substância à medida em que os dados vão sendo interpretados.

A violência foi incoporada de tal forma ao cotidiano indígena que corre-se o 
risco de ser considerada normal, como situação inevitável. Seria sua banalização, 
que tiraria de cada um de nós o senso critico. Por esse motivo, o relatório é um 
alerta, além de denúncia.

Como nos anos anteriores, as fontes utilizadas foram os regionais do Cimi, 
jornais, Funai, Fundação Nacional de Saúde e organizações indígenas. Alguns 
regionais têm sido a fonte mais importante, não só em relação à quantidade mas 
também quanto à qualidade das informações. Por esse motivo, as regiões melhor 
cobertas pelo levantamento são aquelas onde se localizam os regionais que 
reuniram um número maior de dados. A imprensa continua sendo uma fonte 
imprescindível; apesar de muitas vezes publicar notícias incompletas ou dados 
imprecisos, os jornais fornecem as primeiras pistas de muitos casos que são 
esclarecidos com uma pequena investigação. Os dados da Funai, especificamente 
do CGDDI (Coordenadoria Geral em Defesa dos Direitos indígenas), ajudaram a 
completar as informações sobre agressões contra a pessoa.' Há ainda os 
fornecidos pela Coordenadoria de Saúde do órgão indigenista. Os dados de saúde 
referentes aos Yanomami foram fornecidos pela Fundação Nacional de Saúde. As 
organizações indígenas que colaboraram foram a Foirn (Federação das 
Organizações Indígenas do Alto Rio Negro), o CIR (Conselho Indígena de Roraima) 
e o Centro Magüta. Mas foram quase sempre informações incompletas e de alguns
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poucos casos, o que mostra a sua deficiência em registrar as agressões praticadas 
contra os povos que congregam.

É quase impossível produzir um levantamento exaustivo sobre violência. 
Muitos casos não são registrados, e outros tantos não chegam ao conhecimento do 
Cimi. Mas pode-se afirmar com segurança que este relatório reproduz com 
bastante fidelidade as agressões contra a pessoa. Os dados sobre doenças e 
mortes devido a doenças são igualmente bastante próximos da realidade; a 
deficiência é que se referem a um número restrito de povos. Nas agressões contra 
o patrimônio, o levantamento reproduz bem a situação das terras indígenas 
localizadas no Oeste do Mato Grosso e em Rondônia, que vêm sendo saqueadas 
por madeireiras; infelizmente, várias áreas de outras regiões com problema 
semelhante não constam deste levantamento. De qualquer forma, as informações 
como um todo conseguem mostrar de maneira satisfatória a realidade indígena no 
País.

Os dados estão classificados neste relatório da seguinte forma:
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Agressões 
contra a pessoa

pelo pòder público /p o r  ação

V_por omissão

por particulares f  - assassinatos
- tentativas de 
homicídio
- ameças de 
mortes
- lesões

I corporais 
j - trabalho ern 

condição 
análoga à de 
escravo
- expulsões
- violência 
sexual
- mortes em aci
dentes de 

^trânsito

- abuso de poder 
por lesão corporal, 
prisão ilegal e 
outros motivos
- prevaricação
- corrupção passiva
- emprego irregular 
de verbas públicas
- falsidade 
ideológica
- constrangimento 
ilegal
- discriminação

- doenças
- mortes por 
doenças
- fome
- mortes por desas- 
sistência
- infração de 
medida sanitária
- suicídios
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Agressões contra / -  esúulho possessório
o patrimônio - Turto de madeira

- furto de ouro
- furto de peixe
- danos ao patrimônio
- incêndio

poluição

c
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A VIOLÊNCIA

Os ciados deste levantamento revelam que o estado de violência contra os 
povos indígenas, já identificado no relatório de 1992, não só permanece, mas foi 
agravado em diversas situações.

Em 1993 ocorreram 43 homicídios, o que indica um aurnento de quase 100% 
em relação ao ano anterior, quando se registraram 24 assassinatos. Este número é 
agravado pola constatação do genocídio praticado contra os Yanomami. Nosso 
caso, cumpre lembrar que, embora o massacre tenha ocorrido em território 
venezuelano, os autores do crime, por serem brasileiros, nos termos do art.7-l-d da 
Lei 7 209/84, ficaram sujeitos à lei brasileira.

Igualmente assustadores são os dados sobre as tentativas de homicídio, 
com 11 casos envolvendo 85 índios, e de ameaças de morte, com 14 casos 
envolvendo 15 povos e mais de 600 pessoas. Um dos casos de tentativa de 
homicídio pode ser considerado como tentativa de genocídio. Constata-se, 
lembrando também o caso yanomami, que a prática do genocídio de índios não é 
coisa do passado; no contexto atual da realidade brasileira pode se repetir cada 
vez com mais íreqüência.

Arrolamos pela primeira vez nos relatórios sobre violência os dados sobre o 
trabalho em condições análogas à de escrayo. É uma triste realidade constatada 
nas carvoarias e destilarias de álcool no Mato Grosso do Sul, onde 7.470 índios, na 
grande maioria Guarani Kaiowá e Nhandeva, foram recrutados como mão-de-obra 
e submetidos ao trabalho em condições sub-humanas.

Nas agressões contra o patrimônio indígena destaca-se o furto de madeira, 
verificado em 26 terras indígenas. Em 21 delas a prática já vinha ocorrendo em 
anos anteriores. Os dados revelam também que, devido ao poder devastador das 
empresas madeireiras, que avançam sobre a floresta amazônica como gafanhotos, 
a maior parte das madeiras nobres que restaram se encontra hoje nas terras 
indígenas. Chamam a atenção o preço ínfimo pago às comunidades pela madeira 
retirada e as estratégias usadas pelos madeireiros, como a cooptação e o 
armamento de índios, para garantir a continuidade dessa prática ilegal.

Destacam-se também neste relatório as agressões praticadas por ação e 
omissão do poder público; o alto índice de envolvimento de policiais no abuso de 
poder, que impunemente praticam espancamentos e prisões ilegais; as doenças e 
mortes por doenças, facilmente evitáveis, em que a amostragem referente a 24 
povos revela 4.859 casos de malária, 122 de cólera, 2.215 casos de gripe, 1.136 
de anemia, 62 de tuberculose e 48 de leishmaniose e 124 mortes; a fome, que 
assola particularmente os povos do Nordeste, fazendo com que os índios tenham
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que se mobilizar para conseguir emprego nas frentes de trabalho, onde são 
discriminados; os suicídios, que continuam ocorrendo em proporções alarmantes, 
com 13 casos entre os Guarani Kaiowá e Nhandeva no Mato Grosso do Sul 
(segundo informações que ainda não puderam ser confirmadas, esse número pode 
chegar a 33) e seis entre os TiKuna no Amazonas.

Investigando as causas desse estado de violência contra os povos 
indígenas, aparecem com muita força as invasões das terras indígenas e a 
indefinição de seus limites, a desassistôncia, a impunidade e a omissão do Estado.

Pode-se estabelecer uma íntima relação entre a violência praticada contra 
os povos Indígenas com a política adotada pelo governo quanto ao processo 
administrativo de demarcação das terras indígenas, à desassistência e à omissão 
na proteção desses povos.

Durante o ano de 1993, quando, pela Constituição, deveria ser concluída a 
demarcação de todas as terras indígenas, o governo passou a adotar uma política 
do negociação desses territórios. No diálogo que estabeleceu com os invasores 
das áreas indígenas e com aqueles que tinham interesse na apropriação dos 
recursos naturais nelas existentes, o governo deu a entender que tinha o poder de 
aumentar ou diminuir as terras indígenas de acordo com as conveniências políticas. 
Sinalizou com isso que, -na disputa dessas terras, ganharia quem tivesse mais 
força, como se os índios não possuíssem o direito originário sobre os territórios 
que tradicionalmente ocupam, e como não fosse obrigação constitucional do 
governo promover as demarcações. Esse fato possibilitou que governos estaduais 
acionassem a polícia para intimidar os indios e que os invasores se sentissem com 
direito sobre a terra, com o conseqüente acirramento dos conflitos, gerando 
violência A política de colocar em leilão as terras indígenas praticamente 
inviabilizou as demarcações, inclusive das terras cujos limites já haviam sido 
declarados oficialmente, a exemplo do que aconteceu no Maranhão com o território 
dos Krikati. Em resumo, houve um retrocesso, deixando quase exclusiva mente nas 
mãos dos indios o papel de reconquistar suas terras e expulsar os invasores, 
diante da falta de determinação, omissão e conivência do governo federal.

A omissão e a conivência do governo na proteção dos bens indígenas 
também se evidenciam na liberdade com que agem os interesses econômicos e 
políticos ao agredirem os povos indígenas. Garimpeiros se sentem respaldados na 
prática de genocídio; as madeireiras, na depredação impune do patrimônio 
indígena; posseiros e fazendeiros, nas ameaças de morte e assassinatos dos 
indios, e policiais, no espancamento e na prisão ilegal de membros desses povos.

Este levantamento revela um quadro de saúde extremamente grave, uma 
continuidade do ano anterior, que em parte pode ser atribuído ao conflito de



competência criado pela Funai, que sistematicamente se opõe ao Decreto 23, o 
qual passou a atribuição da assistência à saúde para o Ministério da Saúde. Dessa 
forma, enquanto se instala o caos nas comunidades indígenas, devido à completa 
desasslstência, a Funai e a Fundaçao Nacional de saúde (FNS) disputam o 
gerenciamento dos recursos e a competência da assistência. Por outro lado, a 
operacionalização do sistema, assentado na implantação dos distritos sanitários 
especiais, a cargo da FNS, não foi concretizado, mesmo não faltando recursos. 
Conseqüentemente, são notórias a irresponsabilidade e a incompetência 
governamentais.

A desassistência, no entanto, não acontece apenas na saúde. Também nada 
foi feito em relação à Tome que assola os povos indígenas do Nordeste, a não ser 
o emprego nas frentes de trabalho. A omissão do governo se dá igualmente em 
relação aos suicídios dos índios Guarani, cujas causas já foram denunciadas sem 
que se enfrentasse de frente o problema.

Nesse momento em que o governo federal, premido pelo não menos grave 
quadro de violência urbana, divulga um "Pacote Anti-Violência", é obrigação 
inadiável que os poderes estatais adotem as medidas administrativas adequadas 
ao cumprimento da Constituição, do Estatuto do índio e demais atos normativos. 
Isto para que os povos indígenas tenham a devida assistência e que suas terras 
sejam demarcadas, desintrusadas e protegidas, junto com a imprescindível 
Reforma Agrária, capaz de retirar as pressões desesperadas de brasileiros 
despossuídos sobre as terras indígenas.

Na medida em que o Estado não cumpre a lei, estimulando assim este 
quadro de agressões, resta-nos denunciar, como fez a Comissão de Direitos 
Humanos do Conselho Federal da OAB, o caráter delinquente do Estado brasileiro.
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I - AGRESSÕES CONTRA A PESSOA 

1 - PELO PODER PÚBLICO

1.1 - POR AÇÃO

1.1.1 - Abuso de poder

f

Em razão da quantidado do informações obtidas sobro prisõos ilegais o 
lesões corporais cometidas por agentes policiais e alguns outros casos praticados 
também por uma prefeitura municipal e funcionários da Funai, o Cimi optou por 
agrupar esses dados sob o titulo "Abuso de Poder, são todos delitos tipificados 
na Lei n° 4.898, de 09/12/65, que trata dos crimes de abuso de autoridade.

Foram computados 29 casos. Desses, dez referem-se à prisão ilegal, 
envolvendo dezoito índios. Em seis casos de prisão houve agressões físicas, 
provocando lesões corporais em seis índios. No total foram 13 casos de abuso de 
poder por lesão corporal; a maioria envolveu policiais militares e alguns policiais 
civis e federais.

Em relação às prisões ilegais não há notícia de providências legais em 50% 
dos casos Quanto às lesões corporais, o percentual de impunidade se eleva para 
quase 77%

A região Nordeste concentrou o maior número de casos de abuso de 
autoridade; foram 15, envolvendo os Guajajara, Kambiwá, Pataxó Hã-Hã-Hãe, 
Truká, Geripankó, Kiriri e Wasu. No Norte, foram 12 casos, todos contra os 
Makuxi, Apurinã, Katukina Pano e Mura. Do total, oito casos envolveram os Pataxó 
Hã-Hã-Hãe, cinco os Makuxi, quatro os Kambiwá, dois os Apurinã e dois os Truká.

Um dos Pataxó agredidos foi Nenzo Títiá. No dia 11 de janeiro, ele foi detido 
ilegalmente por policiais militares de Itaju de Colônia (BA), acusado de roubo de 
galinhas Os policiais invadiram a área indígena, algemaram Nenzo e o obrigaram a 
passar por baixo de cercas de arame farpado e a rolar na lama. Na Delegacia de 
Itaju, onde ficou preso por 24 horas, foi ameaçado de morte caso denunciasse as 
agressões que sofreu.

Em 5 de novembro, os Makuxi Democlldes e Waldemiro de Albuquerque 
foram detidos na Delegacia de Alto Alegre (RR), sob acusação de terem furtado 
gado e uma bicicleta. Waldemiro foi liberado, mas Democildes permaneceu preso, 
e foi assassinado com um tiro de revólver disparado pelo agente policial Norberto 
Bento.

Considerando o contexto em que essas agressões foram cometidas, conclui- 
se que sempre são criadas justificativas para constranger uma comunidade
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indígena que está lutando para afirmar seus direitos à terra. A postura 
discriminatória da sociedade brasileira também deve ser considerada como um dos
fatores que impulsiona a prática desses crimes, além, claro, da já conhecida 
truculência herdada pelo aparelho policial brasileiro das práticas autoritárias e 
desumanas nos porões de tortura da ditadura militar.

No levantamento anterior, referente às agressões praticadas em 1992, 
registraram-se cinco detenções ilegais. Dos dez casos de agressão física, seis 
foram cometidos por policiais. Apesar desses dados serem parciais, pois outros 
casos podem ter ocorrido sem que o Cimi fosse informado, as informações deste 
relatório impressionam pelo aumento do número das ocorrências que chegaram ao 
conhecimento da entidade. O mesmo pode ser dito em relação às providências 
adotadas

O crime de abuso de autoridade constitui delito cujo sujeito ativo é sempre 
um agente do poder estatal, que exorbita da parcela de poder de polícia para 
constranger ou agredir algum cidadão. Nos casos envolvendo os índios, a maior 
parte dos casos ocorreu em regiões que se destacam pela violência contra os 
povos indígenas. Isso indica como os poderes políticos estaduais e municipais vêm 
utilizando o aparato policial, tanto civil como militar, para constranger e agredir os 
membros de grupos étnicos, representantes de comunidades e povos que. de uma 
forma ou outra, externam seus justos e legítimos direitos de serem respeitados 
enquanto grupos sociais diferenciados em razão de sua identidade étnica e cultural.

ABUSO DE PODER

POR LESÀO CORPORAL

NOME POVO TERRA
INDÍGENA

UF AGRESSOR PROVI
DÊNCIA

Antônio Teixeira Batista Apurinã AM Pol Militar policial é 
transferido

José Ornildo Pereira a 
Genildo F de Assis

Guajajara e 
Kambiwá

- MA Pol Federal -

Nilson Félix Gonçalves G Kaiowâ MS Pol Militar inq policial
Rejane Maria da Silva e 
"Nega"

Kambiwá Kambiwá PE Pol Militar
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Francisco Assis, Inácio
Brandão. Carrnélio. e Nilo 
Brandão

Katukina
Pano

Campinas AC Pol Militar inq policial

Jacinto de Souza Makuxi R/Serra do Sol RR Pol Militar -
Josenildo Leocãdio Silva Makuxi - RR Pol Militar -

Edmilaon Makuxi Makuxi R/Serra do Sol RR Pol Civil e 
Pol Militar

-

Ednei Jesus e Marivaldo 
P

Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA Pol Militar “

Nenzo Títiá Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Pataguassu/
Caramuru

BA Pol Militar

Gérson de Souza Lirna Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA Pol Militar -

vários Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA Pol Militar -

Manoel Verbino da Luz e 
Luzineide

Truká • N Sra.As8unçio PE Pol Militar

ABUSO DE PODER

POR PRISÀO ILEGAL

NOME POVO TERRA
INDÍGENA

UF AGRESSOR PROVI
DÊNCIA

Antônio Teixeira Batista Apurinã - AM Pol Militar -

Ivan Pereira da Silva Kambiwá Kambiwá PE Pol Militar prisão
relaxada

Jacinto de Souza Makuxi R/Serra do Sol RR Pol Militar . -
Dernocilde8 A  Carneiro e 
Waldemiro A  Carneiro

Makuxi Boqueirão RR Pol Militar inq policial

Vanderlei Guedes Farias, 
Noe Guedes. Inácio 
Ferreira. Jose Quedes 
Farias, Pedro Dias Ramos

Mura AM Poi Militar

Ednei Jesus e Perivaldo P Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA Pol Militar

Nenzo Titià Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA Pol Militar
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Gérson de bouza Lima Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA Pol Militar -

Manoel Verbino da Luz, 
Luzineide e um rapaz

Truká N.Sra.Assunção PE Pol Militar “

Amaro Eliae Wasu Cocai AL secretária A 
Social - A l

inq policial

ABUSO DE PODER

POR RAZÕES DIVERSAS

NOME POVO TERRA
INDÍGENA

UF AGRESSOR PROVI
DÊNCIA

Genésto Miranda da Silva Geripankó Gerimpankó AL Pol Militar -
comunidade indígena Kaingang Kaingang de Irai RS Prefeitura 

Municipal Irai
"

Severino Dionisio da Silva Kambiwá Kambiwá PE Pol Militar -
José de Jesus Kiriri Rib do Pombal BA Funai -
Lauro Pereira e Dominga Makuxi R/Serra do Sol RR Pol Militar -

800 indios Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA Pol Militar “

c

1.1.2 - PREVARICAÇÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA E OUTRAS AGRESSÕES

Os casos registrados neste item referem-se à prevaricação, emprego 
irregular de verba pública, falsidade ideológica, corrupção passiva, constrangimento 
ilegal, tentativa de constrangimento ilegal e discriminação. Todos os atos foram 
cometidos por agentes do poder público. Se por um lado são poucos os casos 
registrados, doze exatamente, por outro merecem ser criteriosamente analisados e

ABUSO DE PODER
Agressão n* vitimas

por leaão corporal ■1ü
por prisão ilegal 18
por razões diversas 804
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constantemente fiscalizados, pois expressam condutas delituosas de agentes do 
poder público.

AJguns dos casos abaixo são potencialmente mais lesivos que outros crimes 
registrados neste relatório. O desvio de verbas da Fundação Nacional de Saúde, 
que seriam aplicadas no atendimento à saúde da comunidade pataxó hã-hã-hãe 
mas tiveram outra finalidade, seja ela administrativa ou mesmo em benefício de 
algum funcionário, representa um episódio demasiadamente grave. A penúria por 
quo passam os Pataxó Hã-Hã-Hãe já há vários anos poderia ser peio menos 
amenizada com esses recursos. É inevitável que se associe esse crime com o 
registro de um caso de cólera na comunidade.

No caso envolvendo os Tremembé, no Ceará, é igualmente repulsivo saber 
das intimidações que o prefeito e fazendeiros vêm promovendo com a finalidade de 
constranger os índios a não mais reivindicarem o direito constitucional à 
demarcação e proteção de suas terras e riquezas naturais.

PREVARICAÇÃO

POVO TERRA INDÍGENA UF ATO AGENTE PROVI
DÊNCIA

Karapotó Karapotó AL dinheiro para 
indeniação deixa 
de ser 
depositado

Funai depósito é 
feito após 
pressão

Kayapó Kayapó PA cobrança por 
trabalho

funcionários 
da Funai

-

Truká N. Sra. de 
Assunção

PE providência não 
è tomada contra 
prisão de indios

funcionário 
da Funai

P3taxó
Hã-Hã-Háe

Paraguassu/
Caramuru

BA desvio de verbas Órgãos go
vernamentais

inq policial é 
instaurado

EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS

POYO TERRA INDÍGENA UF ATO AGENTE PROVI
DÊNCIA

Pataxó Hã-Hâ- 
Hãe

Paraguassu/ .
Caramuru

BA desvio de verbas órgãos go
vernamentais

“
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FALSIDADE IDEOLÓGICA

POVO TERRA INDÍGENA UF ATO AGENTE PROVI
DÊNCIA

Kaingang Nonoai • RS falsificação de 
documento

funcionários 
da Funai

“

CORRUPÇÃO PASSIVA

POVO TERRA INDÍGENA UF ATO AGENTE PROVI
DÊNCIA

Kayapó
Kikretum

Kayapó PA cobrança por 
trabalho

funcionários
da Funai

“

DISCRIMINAÇÃO

POVO TERRA INDÍGENA UF AUTOR ATO
Nambikwara „ MT Prefeitura de 

Comodoro (MT)
redução de r
salário

Kaingang, Guarani 
Nhandeva e Mbyá

Nonoai RS presidente da SBPC indios acusados 
de serem 
incapazes de 
preserva meio 
ambiente

Kaingang e Guarani Cacique Doble RS moradores de Cacique 
Doble

garrafas de 
cachaça 
penduradas em 
estátua de indio

CONSTRANGIMENTO ILEGAL

POVO TERRA INDÍGENA UF AUTOR PROVIDÊNCIA
Tremembé Tremembé CE Ducõco -
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TENTATIVAS DE CONSTRANGIMENTO

POVO TERRA INDÍGENA UF AUTOR PROVIDÊNCIA
Tremembé Tremembé CE Prefeitura de Itarema -

1?
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1.2 - AGRESSÕES POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO

Neste item estão registrados os casos de doenças, mortes por doenças, 
mortes por desassistência, fome, contaminação por mercúrio, infrações de medida 
sanitária preventiva e suicídios. São situações que ocorrem especialmente por 
omissão do governo. ’Se providências fossem tomadas pelo poder público, as 
ocorrências não seriam em número tão grande; os casos exemplares são a malária 
entre os Yanomami, causada principalmente pela invasão garimpeira, e os suicídios 
dos Guarani, que tem como motivo principal o problema da terra.

1.2.1 - DOENÇAS

As informações deste relatório sobre doenças referem-se a 24 povos 
indígenas. Ou seja, os dados tratam apenas de 12% do total dos povos 
localizados no Brasil. Mas nem por isso perdem em importância, pois são bastante 
próximos da realidade das comunidades a que se referem.

São povos dos Estados do Mato Grosso, Amazônia, Acre, Rondônia, 
Roraima, Minas Gerais e nordestinos. A situação não é diferente da população 
não-indígena pobre do restante do País; doenças que poderiam ser evitadas com 
programas de prevenção, como a cólera, são comuns. Outras são resultado da 
invasão das tenras indígenas, como a malária. E há aquelas resultantes da 
desnutrição, especialmente no Nordeste.

Impressiona o número de índios que contraíram malária: 4.859, no total. Os 
povos atingidos são os Apiaká, Munduruku, Baniwa, Kanamari, Kayabi, Marubo, 
Mayoruna, Mynky, Pakaá Nova, Tapirapé, Karajá e Yanomami. Somente entre os 
Yanomami foram 3.132 casos, com 21 mortes. Segundo a Fundação Nacional de 
Saúde, que registrou os números, a malária era desconhecida entre os Yanomami 
até a segunda metade da década de 80, quando foi iniciada a invasão do território 
indígena por garimpeiros. De 1991 a 1993, mais de 7 mil casos foram registrados. 
A incidência da doença tem se mantido alta devido à descontinuidade do 
atendimento aos índios e às sucessivas invasões garimpeiras.

Entre os Apiaká e os Munduruku, no Mato Grosso, foram registrados 54 
ocorrências de malária, atingindo 52% da população total. Dezessete casos, 31%, 
foram entre crianças de zero a quatro anos. Entre os Munduruku do Pará, houve 
913 ocorrências. As terras desse povo estão invadidas por garimpeiros, os 
responsáveis, em muitos casos, pelo alto índice da doença entre indios.
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Pelo menos 122 índios contraíram cólera no decorrer de 1993. Dos nove 
povos em que há o registro da doença (Fulni-ô, Geripankó, Kampa, Karapotó, 
Kulina, Maxakali, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tapeba e Tikuna), cinco são do Nordeste. O 
maior número de casos foi registrado entre os Kampa (40 casos), Maxakali (30), 
Karapotó (20) e Xukuru (17). Dezesseis índios morreram devido à doença. Entre os 
Maxakali, em Minas Gerais, são precárias as condições sanitárias; sequer há água 
potável A cólera apareceu entre 03 Karapotó, em Alagoas, durante o 
acampamento da comunidade-à beira de uma rodovia, após a expulsão do território 
tradicional. Os índios não tinham água potável o alimentavam-se mal. Os Xukuru, 
em Pernambuco, sofrem com o prolongamento da seca, não possuem assistência 
médico-sanitária e têm suas terras cortadas pelo canal que recebe os dejetos do 
hospital da cidade vizinha.

Outras doenças que tiveram importância entre esses 24 povos foram a 
gripe, com 2.215 casos, a anemia, com 1.136, a tuberculose, com pelo menos 62, 
e a leishmaniose, com 48. A anemia atingiu 1.108 Munduruku, no Pará, e 28 
Tapirapé e Karajá, no Mato Grosso. Os casos de tuberculose foram entre os FulnF 
ô, em Pernambuco, Geripankó, em Alagoas, Munduruku, no Pará, Pakaá Nova, em 
Rondônia, e Yanomami. Foram 30 ocorrências entre os Yanomami; segundo a 
Fundação Nacional de Saúde, os primeiros registros de tuberculose entre esse 
povo datam de 1975. e a principal rota de entrada da doença deu-se a partir do rio 
Mucajaí, com a instalação do Projeto de Colonização do Apiaú. A leishmaniose 
atingiu os Munduruku, no Pará, os Pakaá Nova, os Makuxi e os Yanomami. 
Somente entre esse último povo foram 31 casos.

São também registrados neste levantamento casos de diarréia, conjuntivite, 
reumatismo, otite, micose, crupe, hepatite, infecções respiratórias, pneumonia, 
verminose, infecção intestinal, infecção urinária, bronquite asmática, meningite e 
câncer. Esta última doença (câncer no pulmão, garganta e mamas) atingiu dez 
Xukuru, provocando duas mortes no decorrer do ano.

DOENÇAS

N* POVO TERRA
INDÍGENA

UF DOENÇA ÓBITOS PROVIDENCIA

92 Apiakà e 
Munduruku

Apiakà-Kayabi MT gripe

32 Apiakà e 
Munduruku

Apiakà-Kayabi MT diarréia “ “

54 Apiakà e 
Mundukuru

Apiakà-Kayabi MT malária “
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38 Apiakà e 
Mundukuru

Apiakà-Kayabi MT conjuntivite - -

26 Apiakà e 
Mundukuru

Apiakà-Kayabi MT reumatismo -

26 Apiakà e 
Mundukuru

Apiakà-Kayabi MT otite -

19 Apiakà e 
Mundukuru

Apiakà-Kayabi MT micoee

08 Baniwa Alto Rio Negro AJvl malária - -
Fulni-õ Fulni-õ PE gripe.

tuberculose 
e crupe

- -

04 Fulni-õ Fulni-õ PE cólera - -
05 Geripankó Geripankó AL tuberculose - -
- Geripankó Geripankó AL cólera - -

40 Kampa Kampa do Rio 
Amõnea

AC cólera 05

24 Kanamari Vala do Javari AM malária - -
20 Karapotó Karapotó AL cólera - -
137 Kayabi Apiakâ-kayabi MT gripe - -
31 Kayabi Apiaká-kayabi MT diarréia - -
76 Kayabi Apiakà-kayabi MT malária - -
41 Kayabi Apiakà-kayabi MT reumatismo - -
44 Kayabi Apiakà-kayabi MT otite - -
23 Kayabi Apiakà-kayabi MT conjuntivite - -

Kulina Kulina do Médio 
Juruá

AM cólera 04

31 Marubo Vale do Javari AM malária - -
30 Maxakali Pradinho MG cólera - -
21 Mayoruna Vale do Javari AM malária - -

1896 Munduruku Mundurucu MT gripe - -
04 Munduruku Mundurucu PA hepatite 03 -
45 Munduruku Mundurucu PA infecção

respiratória
“

08 Munduruku Mundurucu PA pneumonia 01 -
21 Munduruku Mundurucu PA tuberculose - -

1253 Munduruku Mundurucu MT verminose - -
1108 Munduruku Mundurucu PA anemia - -
132 Munduruku Mundurucu PA Infecção

intestinal
01 “

886 Munduruku Mundurucu PA diarréia - -
01 Munduruku Mundurucu PA leishmaniose - -

913 Munduruku Mundurucu PA malária 04 -
07 Mynky Manku MT malária - -
04 Mynky Menku . MT infecção

urinaria
“ -

90 Mynky Menku MT gripe - -
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11 Mynky Menku MT bronquite
asmática

- -

32 Mynky Menku MT doenças
gastro
intestinais

10 Mynky Menku MT conjuntivite - -
346 PakaàNova várias RO malária - -
1188 PakaàNova várias ■ RO insuficiência

respiratória
aguda

02

01 PakaàNova várias RO meningite - -
06 PakaàNova várias RO tuberculose 02 -

000 PakaàNova varias RO vermlnoee - -
658 PakaàNova várias RO diarréia - -

03 PakaàNova várias RO leishmaniose - -

01 Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA cólera - -

- Tapeba Tapaba CE cólera - -

222 Tapirapé e 
Karajá

Tapirapé/Karajá MT amebiase
intestinal

- -

35 Tapirapé e 
Karajà

Tapirapé/Karajá MT infecção
respiratória

- -

38 Tapirapé e 
Karajá

Tapirapé/Karajá
•

MT coqueluche

46 Tapirapé a 
Karajá

Tapirapé/Karajá MT pneumonia 01 -

247 Tapirapé e 
Karajá

Tapirapé/KarajáV MT malária 03

28 Tapirapé e 
Karajá

Tapirapé/Karajá MT anemia

281 Tapirapé a
Karajà

Tapirapé/Karajá MT varmino&â -

10 Tikuna Evare I ■ AM cólera 03 -
10 Tikuna Eva re  I AM cólera 03 -
“ Tukano e 

outros
Alto Rio Negro AM pneumonia 08 -

10 Xukuru Xukuru PE câncer 02 -
17 Xukuru Xukuru PE cólera - -

3132 Yanomami Yanomami RR malária 21 FNS. Dioc de RR e 
CCPY prestam assist

30 Yanomami Yanomami RR tuberculose - idem
31 Yanomami Y anomami RR leishmaniose - idem

13 Makuxi várias RR leishmaniose indios são atendidos 
pela Casa do Indio e 
Dioc de Roraima



DOENÇA N* DE CASOS
malária 4.859
cólera 122
tuberculose 62
leishmaniose 48

1.2.2 - MORTES POR DOENÇAS

As mortes por doenças referem-se aos 24 povos citados no item anterior e 
atingiram os Geripankó, Fuinho, Kampa, Karapotó, Kulina, Maxakali, Munduruku, 
Mynky, Pakaá Nova, Tapeba, Tapirapé, Karajá, Tembé, Tikuna, Tukano, Xukuru, 
Wasu e Yanomami. A cólera foi a doença que causou mortes em maior número de 
povos, exatamente oito.

A malária provocou 32 mortes, o maior número de vítimas entre todas as 
doenças. Vinte e uma somente entre os Yanomami. Quatro casos foram de 
crianças Munduruku, do Pará, que morreram a caminho da Missão São Francisco, 
onde receberiam atendimento médico. A cólera causou 21 mortes; as razões foram 
a falta de condições sanitárias adequadas, em Yirtude da miséria, e da falta de 
assistência médica.

A desnutrição foi a causa direta ou indireta de 20 mortes. Entre os 
Geripankó, oito crianças morreram no mês de junho por esse motivo. A comunidade 
geripankó sofre os efeitos prolongados da seca e o único reservatório de água a 
que tem acesso é utilizado para uso doméstico e pelos animais. Doze crianças 
Fuini-Ô morreram pelo mesmo motivo. As terras desse povo locanlízam-se no semh 
árido pernambucano e a água que os índios utilizam é contaminada por dejetos do 
município de Águas Belas.

MORTES POR DOENÇAS

ÓBI
TOS

POVO TERRA
INDÍGENA

UF DOENÇA PROVIDÊNCIA

08 Geripankó Geripankó AL provocada p/ 
subnutrição

12 Fulni-õ Fulni-õ PE várias p/ 
subnutrição

05 Kampa Kampa cio R 
Amónia

AC cólera FNS envia técnicos á 
Al



01 Karapotó Karapotó AL cólera -

04 Kulina Kulina do Médio 
Eirunepé

AM cólera

04 Maxakali Pradinho MG cólera FNS e Funai enviam 
técnicos á Al

01 Munduruku Mundurucu PA pneumonia -
04 Munduruku Mundurucu PA malária -

• cerebral
03 Munduruku Mundurucu PA hepatite -
01 Mynky Menku MT pneumopatia -
02 PakaaNova vãriae RO tuberculose -
02 PakaaNova várias RO insuficiência

respiratória
aguda

02 Tapeba Tapaba CE cólera FNS envia técnicos á 
AJ

02 Tapirapé Tapirapé/Karajá MT desidratação -
01 Tapirapé Tapi rapé/Karajá MT pneumonia -

03 Tapirapé e 
Karaja

Tapirapé/Karajá MT malária

04 Tembé Alto Rio Guamã PA malaria -
03 Tikuna Evare I AM cólera -
08 Tukano e . 

outro a
Alto Rio Nearo AM pneumonia

02 Xukuru Xukuru PE câncer -
01 Xukuru Xukuru Grorubá PE cólera FNS envia técnicos à 

Al
01 Wasu-

Cocal
Cocai AL cólera

21 Yanomami Yanomami RR malária indios são atendidos 
pela FNS, Dioc de RR 
e CCPY

13 Yanomami Yanomami RR infecções
respiratórias

idem

03 Yanomami Yanomami RR desidratação idern

04 Yanomami Yanomami RR câncer idem
08 Yanomami Yanomami RR várias idem
01 Yanomami Yanomami. RR febre

amarela
idem

MORTES
por malária 32
por cólera 21
por desnutrição 20

total de morte 124

?» !
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1.2.3 -FOM E

Todos os casos de fome registrados neste levantamento ocorreram entre 
povos indígenas no Nordeste: Geripankó, Kariri-Xokó, Karapotó, Wasu-Cocal, 
Tremembé, Alikum, Fulm-ô, Kambiwá, Kapinawá e Truká. A situação é muito 
parecida entre esses pevos. A maior parte de suas terras tradicionais está invadida 
por fazendeiros ou posseiros, provocando conflitos e impedindo aos índios a 
ocupação de seus territórios. São terras localizadas em regiões atingidas pela 
seca, provocando a perda das plantações, quando não o impedimento da formação 
de roças. Por serem índios não eram aceitos nas frentes produtivas de 
emergência, essa situação só foi alterada após os índios e suas organizações 
terem se mobilizado junto ao Fórum Nordeste, que reúne organizações da 
sociedade civil Sem terra e sem trabalho, a fome atinge comunidades inteiras.

e

FOME

N* POVO
•

TERRA
INDÍGENA

ÜF PROVIDÊNCIA

500 Geripankó Geripankó PE Participação em
frentes produtivas de 
emergência

1500 Kariri-Xokó Kariri-Xokó AL Participação ern
frentes produtivas de 
emergência

577 Karapotó Karapotó AL Desenvolvimento de 
atividades agrícolas 
de subsistência

2000 Waeu-Cooal Waou AL Oe Wa«u ameaçam 
explodir ponte e 
governo atende parte 
da suas reivindica
ções

3061 Tremembé Tremembé CE Participação em
frentes produtivas de 
emergência

3600 Aiikum Atikum PE Participação em
frentes produtivas de 
emergência

3000 Fulni-õ Fulni-õ PE Participação em
frentes produtivas de 
emergência
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1200 Kambiwá Kambiwá PE Participação em
frentes produtivas de 
emergência

360 Kapinawá Kapinawá PE Participação em
frentes produtivas de 
emergência

300 Truká Truká PE Participação em
frentes produtivas de 
emergência

1.2.4 - Mortes por desassistêncía e outras agressões

O quadro abaixo mostfa que quatro pessoas morreram por desassistêncía. 
Eram índios Karapotó, Truká, XoKó e Kayapó Kikretum. Com exceção deste último, 
são todos do Nordeste, onde é precaríssima a assistência médica nas áreas 
indígenas. Em abril, o Kayapó Kikretum Nhingri reclamou por algum tempo de dor 
na barriga. Por falta de recursos, sua ida até Tucumã (PA) foi atrasada. Seu 
estado de saúde se agravou e acabou sendo levado para Belém, onde esperou 
vários dias para ser atendido. Quando finalmente chegou ao hospital, não resistiu e 
morreu devido a uma apendicite perfurada.

MORTES POR DESASSISTÊNCÍA

ÓBI
TOS

POVO TERRA
INDÍGENA

UF DOENÇA PROVIDÊNCIA

01 Karapotó Karapotó AL não
esclarecida

“

01 Truká Pambu BA idem

01 Xokó Ilha de São 
Pedro

SE idem

01 Kayapó
Kikretum

Kayapó PA apendicite
perfurada

“

Total de mortes
por desassistêncía 4
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O descaso oficial não ocorre somente nas áreas indígenas localizadas no 
Nordeste. As Casas do índio espalhadas pelo País apresentam o mesmo 
problema. Essas casas são alojamentos onde ficam os índios que vão à cidade 
para tratamento médico. Muitas vezes, no entanto, acabam adquirindo novas 
doenças pela Talta de higiene. Novamente, é a omissão do governo que coloca os *
índios em situações de risco. Os casos apontados neste levantamento referem-se 
à Casa do índio em Brasília (DF), Manaus (AM) e São Paulo (SP). Mas sabe-se 
que em outras regiões a situação não é muito diferente.

Em Brasília, havia em 1993 pessoas morando na Casa do índio, quando o 
local deve ser destinado àquelas de passagem pela cidade. Oitenta e cinco índios 
dividiam o local, que tem espaço para 40. Por esse motivo, o refeitório rol 
transformado em dormitório e doenças se proliferavam.

Em Manaus, cerca de 80 índios passavam fome no mês de novembro. A 
pouca comida que chegava à Casa do índio era inadequada à dieta de várias 
pessoas. Não havia medicamentos e a sujeira dominava as nove malocas que 
compõem a Casa do índio.

A capacidade da Casa do índio em São Paulo é para 12 pessoas; em maio 
estavam no loçai 52 Muitos índios dormiam na farmácia e na saia. Além da falta de 
espaço, o teto dos quartos ameaçava desabar. Como na maioria das outras, não 
havia alimentação nem medicamento suficientes para os doentes.

9

A Fundação Mata Virgem, a Rainíorest Foundation International e a Japan 
Rainforest Foundation realizaram uma pesquisa junto a 313 Kayapó Gorotire e 104 
DudjetiKtire e verificaram que todos eles estavam contaminados por mercúrio 
orgânico. Neste levantamento, o caso é citado nas agressões praticadas por 
particulares, mas foi incluído também naquelas cometidas pelo poder público por

INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA

LOCAL SITUAÇÃO PROVIDÊNCIAS
Casa do índio - Brasília (DF) superpopulação, alojamentos imundos, 

proliferação de doenças
Casa da índia - Manaus (DF) forna, sujeira a falta da medicamentos -
Casa do índio - São Paulo 
(SP)

superpopulação, falta de alimentos, falta 
de medicamentos e prédio ameaça ruir

“
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ter o governo responsabilidade na contaminação, uma vez que não tomou qualqu 
iniciativa para retirar os garimpeiros.

Garimpo em terra indígena é uma atividade proibida pela Constituição 
brasileira. Assim mesmo, há vários garimpos nas terras dos Kayapó, inclusive com 
a concordância de algumas lideranças. A conseqüência é a poluição dos rios por 
mercúrio que contaminou a quase totalidade dos Kayapó no Pará.

As lideranças que negociam com os invasores afirmam que os recursos dos 
garimpos são necessários para garantir a saúde e a alimentação das várias 
comunidades. O garimpo, no entanto, põe em risco a saúde dos índios. Os Kayapó 
foram contaminados especialmente pelo consumo de peixe. No corpo humano, o 
mercúrio afeta o sistema nervoso, pode causar lesões corporais e levar à morte. O 
metal provoca também distúrbios sensoriais, visuais, auditivos e mentais. Além 
disso, os recursos recebidos dos garimpos são controlados apenas por alguns 
líderes, e nem sempre são revertidos em benefício da comunidade.

CONTAMINAÇÃO POR MERCÚRIO
•

DE
PESSOAS

POVO TERRA
INDÍGENA

UF MEIO PROVI
DÊNCIA

417 Kayapó 
Gorotire e 
Kayapó 
Dudjetiktir

Kayapó PA peixe e 
água

1.2.5 - Suicídios

O Cimí registrou 39 suicídios no decorrer de 1993. Trinta e três foram entre 
os Guarani e seis entre os Tikuna. Em relação aos anos anteriores, aumentou o 
número de mortes: foram 22 em 1991 e 24 em 1992. Os Tikuna aparecem no 
levantamento pela segunda vez; a primeira foi em 1991.

Os números preocupam. Em relação aos Guarani, o Cimi continua afirmando 
que as mortes têm ligação com a Invasão de suas terras; várias comunidades 
foram expulsas dos territórios tradicionais e hoje vivem em outras áreas, 
super povoando-as, como a de Dourados, onde tem ocorrido a maioria dos 
suicídios



Há também outras causas: as áreas estão invadidas por seitas religiosas, 
que competem para ver qual converte o maior número de Guarani; a mão-de-obra
indígena é explorada em usinas de álcool e plantações de cana-de-açúcar em 
condições aviltantes; a miséria reina em algumas aldeias; e é grande o preconceito 
da população envolvente. Todos esses íatores impedem que os índios exerçam 
plenamente a forma de vida guarani. Sem perspectiva, apelam para o suicídio. Mas 
as mortes não devem ser vistas simplesmente como negação da vida, mas como 
recusa a uma determinada forma de vida, que não é a que eles querem. Os 
Guarani estariam dizendo, por meio do suicídio, que querem viver, como Guarani.

ANO N* da
casos

1001 22
1992 24
1993 39

SUICÍDIOS

NOME IQA
DE

POVO TERRA
INDÍGENA

UF MEIO CAUSA

Hélio Bonito 68 Guarani Kaiovvá Dourados MS afogamento -
Astúrio Marcos 
Gonçatves

30 Guarani Kaiowá Dourados MS enforcamento briga
familiar

Jonae Oliveira 
Fernandes

14 Guarani Kaiowá Dourados MS enforcamento -

Olinda Eacobar - Guarani Kaiowá Dourados MS enforcamento briga
familiar

Zeneide Martins 
Filho

18 Guarani Kaiowá Dourados MS enforcamento “

Marcinei Cavale 
de Souza

11 Guarani Kaiowá Dourados M6 enforcamento depressão

Inocêncio 
Ribeiro da Silva

42 Guarani Kaiowá Dourados MS enforcamento depressão

Roberto Carlos 
Aquino

27 Guarani Kaiowá Dourados MS enforcamento -

Eliana Duran 15 Guarani Kaiowá Amambai MS enforcamento -
Aguinaldo
Cãbreira

24 Guarani Kaiowá Dourados MG enforcamento briga
familiar

Júlia Mendes 19 Guarani
Nhandeva

Caarapó MS enforcamento -

Alfredo
Gonçalves

52 Guarani
Nhandeva

Dourados MS enforcamento briga
familiar

23



Neide Peixoto 15 Guarani
Nhandeva

Dourados MS enforcamento briga
familiar

Arcénio Peixoto 31 Guafani
Nhandeva

Dourados MS envenena
mento

briga
familiar

Rarnon Garcia 48 Guarani Kaiowá -Amambai MS enforcamento -

Aparecido
Barbosa

25 Guarani Kaiowá -Amambai MS enforcamento -

Antônio Vilhalba 30 • Guarani Kaiowá Arnambai MS afogamento -

10 ca&os - Guarani Dourados MS - -

00 casos - Guarani Caarapô e 
Amabai

MS - -

T 14 Tikuna Evare I AM enforcamento briga com 
namorado

- 17 Tikuna Evare I AM envenena
mento

briga
familiar

14 Tikuna Evare I AM envenena
mento

briga com 
namorado

“ 16 Tikuna Evare I AM enforcamento briga com 
namorada

Gdete Tikuna 17 Tikuna Evare I AM enforcamento briga com 
namorado

- 14 Tikuna Evare I AM enforcamento -

POVO N* de
casos

Guarani Kaiowá e 
Guarani Nhandeva
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Tikuna 6
TOTAL 39

Em 1993, os Guarani, especialmente os Kaiowá, continuaram sendo o povo 
com maior número de suicídios. O Cimi conseguiu reunir dados completos apenas 
sobre 17 casos; os 16 restantes foram mencionados pela Administração Regional 
da Funai em Amambai (MS), que, no entanto, não quis fornecer maiores detalhes.

Dourados, no Mato Grosso do Sul, como nos anos anteriores, foi a área 
indígena onde mais suicídios ocorreram, exatamente 18. Ali, a falta de terra é 
sentida com mais força: parte do território continua sendo arrendado a não-índios; 
povos de origem diversa dividem o pouco espaço existente e grupos diferentes de 
Guarani Kaiowá são obrigados a ocupar o mesmo território, agravando os conflitos 
culturais; e é de Dourados o principal contingente dos Guarani que vendem, em
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condições sempre desfavoráveis, sua força de trabalho às destilarias de álcool do 
Mato Grosso do Sul.

- r r n r \  a
i cnrvM

INDÍGENA

h i*  r \ r  
n *  L /c

CASOS
Dourados 18
Amambai e Caarapó 15
Evare 1 6

Os 17 casos com informações mais detalhadas sobre as mortes entre os 
Guarani mostram que, dessas, a maioria ocorreu entre jovens, como nos anos 
anteriores. Esse dado poderia levar à conclusão de que os Guarani estão em 
processo de auto-extermínio. Mas não há levantamentos precisos sobre a variação 
demográfica entre esse povo, cuja população hoje é pouco mais de 26 mil pessoas 
no Mato Grosso do Sul. José Carlos Sebe Bom Meihy, autor do livro “Canto de 
Morte Kaiowá“, publicado pelas Edições Loyola, afirma que o número de Guarani 
Kaiowá em Dourados tem aumentado. Somando os 17 casos guarani e os seis 
tikuna, tem-se:

c

Faixa etária n® de 
casos

10 a 15 anoa 7
16 a 20 anos 5
21 a 25 anos 2
26 a 30 anos 3
31 a 35 anos 1
36 a 50 anos 2

' acima de 50 anos 2
sem informação 1

O enforcamento foi o meio mais utilizado não apenas entre a totalidade dos 
suicídios registrados em 1993, mas também entre os Guarani, considerando os 17 
casos sobre os quais se tem mais informação. Meihy, em seu “Canto de Morte 
Kaiowá", prefere chamar de asfixia, ao invés de enforcamento, pois a morte é 
“provocada com intensa participação do suicida. Não seria equivocado supor que 
os requintes que cercam esta opção creditam a ela um cerimonial prévio que a 
toma uma das mais sofisticadas formas de morte planejada-. De fato, as árvores 
utilizadas são geralmente baixas, o que provoca uma morte lenta, e “sua maior ou 
menor velocidade depende exatamente da força com que as pessoas se
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proponham a dar". Já o enforcamento exige apenas que a pessoa se pendure na 
corda que está amarrada ao seu pescoço.

O meio que aparece em seguida, como nos anos anteriores, é o 
envenenamento. As mortes por afogamento foram em menor número.

MEIO N# de 
casos

aafixia 18
envenenamento 3
afogamento 2

9
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2 - AGRESSÕES POR PARTICULARES

Neste item estão registrados os casos de assassinatos, tentativas de 
homicídio, ameaças de morte, lesões corporais, trabalho em condições 
subumanas, estupro e mortes em acidentes automobilísticos.

2.1 - Assassinatos .

Em 1993 foram assassinados 43 índios, praticamente o dobro do ano 
anterior, quando o número chegou a 24. A morte de 16 Yanomami, por 
garimpeiros, contribuiu significativamente para esse aumento; o massacre, 
comprovado pelo inquérito instaurado pela Polícia Federal, revelou que o genocídio 
contra os índios ainda é uma prática nos dias de hoje no Brasil.

Os assassinatos foram divididos em dois tipos: aqueles cometidos por não- 
indios e os praticados por índios. Foram 32 mortes no primeiro grupo. Dessas, 18 
foram provocadas por conflito com garimpeiros; sete, por conflitos de terra; três, 
por madeireiros; uma, por vingança; e outras três, por motivos desconhecidos.

Os números mostram que os assassinatos estão intimamente ligados à falta 
de determinação do governo na demarcação das terras indígenas e à inexistência 
de uma política de proteção aos territórios, pessoas e recursos naturais neles 
existentes; a ausência dessas providências facilitam ainda mais a invasão dos 
territórios indígenas, provocando conflitos e todo tipo de agressão aos índios.

* .

Outra causa importante foi a impunidade dos assassinos. De todos os 
casos, só há o registro de uma detenção e da instauração de sete inquéritos; a 
detenção foi em função da morte de dois Guajajara, e um dos inquéritos visou 
apurar o massacre dos dezesseis Yanomami. Em relação ao massacre, apenas 
dois garimpeiros foram detidos, apesar de a prisão de vários deles ter sido 
decretada. Tem-se também a informação de que dois processos criminais estão 
em andamento.

Dos 32 assassinatos, 23 ocorreram na região Norte do País; desses, 18 
somente em Roraima. Sete foram registrados no Nordeste, e dois, no Centro 
Oeste. O povo contra o qual mais homicídios ocorreram foram os Yanomami; 
exatamente 16. Entre os Guajajara, no Maranhão, foram quatro mortes. Contra os 
Pataxó, na Bahia, Makuxi, em Roraima, e Tukano, no Amazonas, dois assassinatos 
foram cometidos contra cada um desses povos. Também foram vítimas desse tipo 
de agressão os Guarani, Guarani Kaiowá, Kanamari, Kapinawá, Kulina e Potiguara.
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ASSASSINATOS

AUTORIA: NÃO-ÍNDIOS
NOME POVO TERRA

INDÍGENA
UF MEIO CAUSA PROVI

DÊNCIA
Raimundo F Martins Guaiaiara Cana Brava MA facadas terra detenção
JOBé de Horácio Martins a  II li MA 11 il

Raimundo R de Souza Guajajara Araribóia MA - madeira -

Santinho Gomes Guajajara Araribóia MA tiros madeira -

- Guarani - PA paulada - -

Lourenço Amaral Barbosa G Kaiowá Dourados MS - terra inq policial
José Kanamari Kanamari Vale do Javari AM tiros madeira inq policial

Elias Kapinawá Kapinawá Kapinawá PE tiros terra inq policial

Saulo de Souza Cunha Kulina Kulina M Juruá AM enforcado vingança -

Givanildo Ribeiro Makuxi Jabuti RR tiro terra inq policial
Democildee A  Carneiro Makuxi Boqueirão RR tiro terra inq policial
Carlos Aritana Pataxò Pirn Barbosa MT tiro - -
Evaldo Braz dos Santos Pataxó Águas Belas BA tiro - -

Davtd Bezerra Facão Potlguara Bafa da Traição PB tiro 8 terra inq policial
- Tukano Baixo Rio Negro AM machadad garimpo -
- Tukano Baixo Rio Negro AM facadas garimpo -

-  . Yanomami Yanomami RR tiros garimpo inq policial
- li II RR ll ll ll

-
II II RR II II II

-
II II RR II II II

V ll II RR ll ll ll

■ -
i« ii RR •i ♦»

-
II II RR II II II

- ll II RR II ll II

-
ll II RR II ll il

- li ll RR ll ii li

- II II RR ll II II

- II II RR li II II

- II II RR ll ll ll

-
ii ii RR li ii

-
ll ll RR ll ll ll

-
II II RR II II II

Onze homicídios tiveram índios como autores. Não se tem informação sobre 
a causa de seis casos. Três mortes ocorreram devido ao alcoolismo, uma por 
conflitos em consequência da exploração de madeira e uma em virtude de conflito 
interno. Forem três Guarani Kaiowá mortos, dois AtiKum, dois Gavião PuKobyê, um
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Guarani Mbyá, um Kaingang, um Nambikwara e um Terena. Das onze mortes, 
quatro foram no Mato Grosso do Sul, duas om Pernambuco, duas no Maranhão, 
uma em São Paulo, uma no'Mato Grosso e uma no Rio Grande do Sul.

Em relação a 1992, o número de homicídios praticados por índios 
praticamente permaneceu o mesmo; naquele ano, doze mortes tiveram índios como 
autores. Há informações da instauração de quatro inquéritos policiais, referentes a 
casos envolvendo cinco mortes. Sabe-se também de dois processos criminais; um 
refere-se à morte de um Guarani Mbyá, em São Paulo; outro, ao assassinato do 
Kaingang Augusto Ferreira, do Rio Grande do Sul.

Autoria: índios
NOME POVO TERRA

INDÍGENA
UF MEIO CAUSA PROVI

DÊNCIA
Manuel Panta da Silva Atikum N Sra Assunção PE tiros - -

Sebastião Ananias Silva II II PE tiros - -
Rafael Gavião G Pukobyé Governador MA facão c interno -
Lurdes Ferraz G Pukobyé Governador MA tiros álcool -

Marcos Freitas G Kaiowá Sassoro MS - - inq policial

Clòvia Martins II ll MS - - II

Elcio Felix Gonçatvêe G Kaiowá Dourados MS facadas - inq policial
- G Mbyá Itariri SP punhalada álcool p criminal

Augusto Ferreira Kaingang Votouro RS facadas - p criminal
Pedro Mamaindé Nambiquar Vale do Guaporé MT tiros madeira inq policiai
Manual Lamow Tarana Alclainha MS facadas álcool inq polioial

ASSASSINATOS
por não-indioa 32
por Índios 11
TOTAL 43

2.2 - Tentativas de homicídio

Os onze casos de tentativas de homicídio colhidos pelo Cimi envolveram 85 
índios. O caso mais grave ocorreu em 24 de abril na Área Indígena Alto Rio Negro, 
no Amazonas. Naquele dia, 70 Baniwa que participavam de uma assembléia na 
comunidade de Assunção tentaram impedir que um barco com cerca de 30 
garimpeiros subisse pelo rio içana. Os garimpeiros responderam com tiros em 
direção aos índios. Nenhum índio foi atingido. Os invasores eram liderados pelo 
presidente da Cooperativa de Garimpeiros e Faiscadores do Rio Negro, João
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Carlos Kummel Neto. Mais do que tentativa de homicídio, esse caso poderia ser 
classificado como tentativa de genocídio. Em Sergipe, seis Xokó acampados na 
fazenda São Geraldo, localizada em terra indígena, foram alvos de tiros disparados 
por pistoleiros não identificados. O mandante, provavelmente, foi o fazendeiro 
Jorge Pacheco, um dos treze invasores do território xokó.

As causas mais freqüentes das tentativas de homicídio foram os conflitos de 
terra, que aparecem em cinco casos. O garimpo foi motivo em um caso, mas 
envolveu 70 índios Baniwa. Foram registrados dois casos por conflito interno, um 
por alcoolismo e dois por razões desconhecidas.

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

NOME POVO TERRA
INDÍGENA

UF MEIO CAUSA PROVI
DÊNCIA

Setenta índios Baniwa Alto Rio Negro AM tiroe garimpo -
Aguirnar Peixoto G Kaiowá Dourados MS facadas - inq policial
Otaviano Jacinto Kaingang Xapecó SC facadas c interno transferidos
Luls Emílio Kaingang Ouarlta RS tiros terra Inq policial
Cláudio de Oliveira * Kaingang Votouro RS facadas álcool p criminal
Gentil Cadata Kaingang Nonoai RS tiro terra -
Eva Kaxixó Kaxixó Kaxixó MG perseguiç terra -
Bernadete José Bento Makuxi Mano-Pi um RR facadas - inq policial
José Odécio Marques Tremembé Tremembé CE pauladas terra inq policial

- Truká Truká PE tiros c interno -

Darnião Santos, Lindornar 
Rodnguea, Manoel
Acássio, Heleno Lima. J 
Carlos Acássio, Rogério 
de Farias

Xokó Caiçara SE tiros terra

AGRESSAO N* DE VÍT4MAS
tentativas de homicídio 85

2.3 - Ameaças de morte

Foram 14 os casos de ameaça de morte, envolvendo pelo menos 15 povos 
indígenas e mais de 6QQ pessoas. A grande maioria dos casos, doze ao todo, teve 
como causa conflitos de terra; um foi provocado pela invasão garimpeira e outro
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pela exploração ilegal de madeira. O Nordeste foi a região onde mais ameaças 
ocorreram, exatamente nove casos.

Percebe-se o quanto é orande a ousadia dos invasores de terra indígena. 
que se sentem respaldados para ameaçar índios de morte devido à impunidade e à 
inoperância governamental para adotar providências para a garantia das terras 
indígenas. Em maio, os Tremembé Vicente Viana, cacique, e João Venâncio foram 
ameaçados de morte pelo comerciante conhecido como Pitanga, que chegou a 
apontar a arma na direção dos dois. No mês de agosto, 40 famílias Tapeba, no 
Ceará, que exploravam areia no rio Ceará foram ameaçadas de morte pela família 
Feitosa, tentando impedir que os índios continuassem exercendo a atividade.

Nos casos de ameaça de morte, o objetivo é sempre o mesmo: intimidar os 
índios que buscam garantir o direito à terra e ao seu usufruto.

AMEAÇAS DE MORTE

NOME
•

POVO TERRA
INDÍGENA

UF CAUSA PROVI
DÊNCIA

vários Guajá.Temb 
e U Kaapor

Alto Turiaçu MA terra -

45 pessoas Kaingang Guarita RS terra -

Sebastião, Valdir Antunes 
e seis crianças

Kaingang Pinhal SC terra registrada
ocorrência

18 pessoas Karapotó Karapotó AL terra -

Ja rry  Adriana Kaxixó Kaxixó MG terra -

vários Makuxi Raposa/S do Sol RR terra -
vários Pataxó Ã  Belas. B Velha 

e C  Verm elho
BA madeira

Nenzo Titiá Pataxó Há- 
Hã-Hâe

Paraguassu/
Caramuru

BA terra

Dinailton Pereira Souza Pataxó Hã- 
Hã-Hãe

Paraguassu/
Caramuru

BA terra

Iracy Cassiano Soares Poticiuara Baia da Traição PB terra -

40 famílias Tapeba Tapeba CE terra -
Vicente Viana, J Venâncio Tremembé Tremembé CE terra -
500 pessoas Tukano, 

Deaana, etc
Baixo Rio Negro AM garimpo -

Miguel Celestino X ukur Kariri F azen d a  Canto AL terra -



$1

Aaressao N* de vitimas
ameaça de morte 600

2.4 - Lesões corporais

Seis casos envolvendo dez índios constam deste relatório como lesões 
corporais cometidas por particulares no decorrer de 1993. A agressão íoi praticada 
contra os Tremembé, Tapeba, Kaxixó, Kaingang, Guajajara e XaKrlabá. Três casos 
tiveram como causa conflitos fundiários; um, acidente automobilístico; e dois, 
desconhecida. Um único caso teve alguma providência tomada.

Cinco Tapeba foram atropelados, em momentos diferentes, na rodovia BR- 
222, que corta a Área Indígena Tapeba e liga Caucaia a Fortaleza (CE), e não 
foram socorridos pelos motoristas. O Kaxixó Jerry Adriane, em Minas Gerais, foi 
agredido com uma porretada na cabeça pelo filho do fazendeiro invasor do território 
indígena

* LESÕES CORPORAIS

NOME POVO TERRA
INDÍGENA

UF CAUSA PROVI
DÊNCIA

- Tremembé Tremembé CE terra -

Dionlsio R Ferreira, 
Juracy V de Souza e 
outraâ 3 pessoas

Tapeba Tapeba CE acidente
automobilís
tico

Jerry Adriane Kaxixó Kaxixó MG terra -
Sebastião Fakue Kaingang Guarita RS - registrada

ocorrência
Jo&é Miguel Guajajara Cana Brava MA terra -
Davi d Dourado Leite Xakriabá Xakriabá MG - -

Agressão N* de vitimas
l&são corporal •10

2.5 - Trabalho em condição análoga à de escravo

Os Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva, Kaingang, Xetá e Yanomami são 
povos que no decorrer de 1993 tiverem membros de suas comunidades aliciados
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para o trabalho em condições análogas à de escravo; o crime é previsto no Artigo 
149 do Código Penal. A maioria desses índios, mais de 7 mil, trabalhou em 
carvoarias e destilarias de álcool no Mato Grosso do Sul sem registro de trabalho. 
Os contratos coletivos, que incluíam crianças e adolescentes, foram firmados por 
“cabeçantes”, os intermediários, geralmente índios. Trabalhavam doze horas por 
dia, praticamente não tinham descanso, alimentavam-se mal e dormiam em 
alojamentos geralmente sem qualquer higiene.

Condição semelhante viveram 150 índios Yanomami. Segundo a 
Administração da Funai em Boa Vista (RR), esses índios eram explorados por 
garimpeiros na região que faz divisa entre Roraima e Amazonas. Conforme Manoel 
Tavares, funcionário do órgão iridigenista, os Yanomami recebiam apenas comida 
como pagamento do trabalho e eram proibidos de se afastar das áreas de 
garimpagem.

Outro caso envolvendo os Guarani Kaiowá da Área Indígena Dourados 
envelveu o aliciamento de cinco rapazes pela seita Moon. Foram levados a São 
Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e, segundo a denúncia, estavam sendo 
submetidos a trabalho escravo. Verônica Santos, membro da seita, foi presa como 
refém pelos índios para exigir a volta dos cinco Guarani.

TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

N® POVO TERRA
INDÍGENA

UF OBJETIVO AGRESSOR PROVIDÊNCIA

5 Guarani Kaiowá Dourados MS conversão religiosa Seita Moon -
7000 Guarani Kaiowá 

Guarani Nhandeva
Dourados e 
outras

MS exploração da 
mão-de-obra

carvoarias e 
destilarias

DRT e ent apoio 
investigam caso

116 Kaingang Apuoarana PR exploração da 
rnão-de-obra

oarvoariae a 
destilarias

DRT e ent apoio 
investigam caso

200 Kaingang e Xetá Barão Antonina I 
a outras

PR exploração da 
mão-de-obra

carvoanae e 
destilarias

DRT e ent apoio 
investigam caso

150 Yanomami Yanomami RR exploração da 
mão-de-obra

garimpeiros

Aoressão N® de vitimas
trabalho em condição 
análoga á de escravo 7470
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2.6 - Expulsões

São dois os casos de expulsão promovida por particulares. No Rio Grande 
do Sul, 45 índios Kaingang foram obrigados a deixar a Área Indígena Guarita e 
refugiar-se em Miraguai devido às ameaças que vinham recebendo do cacique 
Valdir Joaquim. O conflito ocorreu devido às divergências em relação ao 
arrendamento de terra'para não-índios. Para fugir às ameaças, os índios tiveram 
que receber proteção policial.

O segundo caso foi cometido por garimpeiros contra 16 famílias, a maioria 
Tukano, da comunidade Vila Nova, Área Indígena Baixo Rio Negro, no Amazonas. 
Não há informação de providência em relação a nenhum dos casos.

EXPULSÕES

N* POVO TERRA
INDÍGENA

UF AGENTE CAUSA PROVI
DÊNCIA

100 Kaingang. Guarita RS indio terra -

- Tukano e 
outros

Baixo Rio 
Negro

AM garimpeiros garimpo -

2.7 - violência sexual

Há o registro neste levantamento de dez casos de violência sexual contra 
índios: sete estupros, uma tentativa de estupro e dois atentados violentos ao 
pudor. As vítimas foram índios Wapixana, Kaingang, Tukano, Karajá, Guarani, 
Banlwa, e uru-Eu-Wau-wau. uma tinha até cinco anos; uma entre seis e dez; seis, 
entre 11 e 15; uma, entre 16 e 20; e uma, acima de 20.

FAIXA ETÁRIA N° DE 
CASOS

até 5 anoa 1
de 6 a 10 anos 1
de 11 a 15 anos 6
de 16 a 2 0  ano® 1
acima de 20 anos 1
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Sabe-se o quem foi o agressor em todos os casos. Uma das tentativas de 
estupro, ocorrida em São Gabriel da Cachoeira (AM), foi cometida pelo sargento 
José Moura, 29 anos, pertencente ao 5o BIS (Batalhão de Infantaria da Selva). 
Bêbado, passou em frente à casa da Baniwa E. O. S, três anos, e levou a garota 
para o mato. Os gritos e o choro da menina chamaram a atenção dos vizinhos, que 
foram até o local e conseguiram evitar o estupro. Ele foi levado à Delegacia de 
Polícia e, posteriormente, transferido para o quartel. Não se tem informações sobre 
sua punição.

Também em São Gabriel da Cachoeira foi estuprada a Tukano A.P.G.V., 13 
anos. Ela recebeu carona de Deoclécio Andrade da Silva, 23 anos, funcionário do 
Banco do Estado do Amazonas e amigo da Tamília. Foi ameaçada com uma raca e 
estuprada. Deoclécio ameaçou a garota caso ela contasse a agressão, que, assim 
mesmo, foi denunciada à mãe. O estupro foi registrado na Delegacia de Polícia, 
que prendeu Deoclécio por duas semanas. Inquérito foi instaurado, concluindo-se 
que houve crime. Posteriormente foi ajuizada ação contra o acusado.

Em Aparecida de Goiânia (GO), uma índia Karajá de 37 anos e sua filha de 
13 anos foram estupradas pelo pedreiro Osvaldo da Silva. Seu filho de 11 anos 
também foi vítima da mesma pessoa, por atentado violento ao pudor. A agressão 
foi denunciada *ã Delegacia de Proteção e Defesa da Mulher, mas não se tem 
informações sobre providências tomadas. .

Dois casos envolveram índios. A garota G.S., oito anos, foi estuprada pelo 
Guarani Nhandeva David Vargas, depois de uma festa na Área Indígena Barão de 
Antonina, no Paraná; a mãe presenciou a violência. Não há notícias de qualquer 
providência. Em Rondônia, o Uru-Eu-Wau-VVau Waipá, 12 anos, foi agredido 
sexualmente por dois Tenha rim. Também não se tem qualquer informação sobre 
providências.

ESTUPROS

NOME IDADE POVO TERRA
INDÍGENA

UF AGRESSOR PROVIDÊNCIA

J.P.S. 13 Wapixana “ RR Sebastião da 
Silva

PF abre inquérito

G.S. 08 Kaingang Barão de 
Antonina

PR indio ~
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Angela Paula 
Galeão Vieira

13 Tukano AJto Rio 
Negro

AM Deoclécio 
Andrade da 
Silva

Inquérito é 
remetido ao 
Judiciário

M.F.G., 
L.G.J. e 
M L.G.J

37. 13 
e 11

Karajá Osvaldo da 
Sitva

denúncia feita ã 
Delegacia Pro
teção a Mulher

Edna Pereira 
de Moura

16 Guarani “ - João Bati ata 
Barroso

ação penal á 
instaurada

TENTATIVA DE ESTUPRO

NOME IDADE POVO TERRA
IN D ÍG EN A

UF AGRESSOR PROVIDÊNCIA

E.O.S. 03 Baniwa Alto Rio 
Negro

AM sargento do 
5. BIS José
Moura

processo 
remetido ao 
Judiciário

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR

NOME IDADE POVO TERRA
INDÍGENA

UF AGRESSOR PROVIDÊNCIA

M.L.G.J. 11 Karqjà Osvaldo da 
Silva

denúncia a Dele
gacia de Prote
ção e Defesa da 
mulher

Waipá 12 Uru-Eu-Wau- 
W au '

Uru-Eu-Wau-
Wau

RO índio
Tenharim

Agressão N* de vitimas
estupro 7
tentativa de estupro 1
atentado violento 
pudor 2
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2.8 - Mortes em acidentes de trânsito

Vinte e quatro índios morreram em acidentes de trânsito. O caso mais grave 
provocou a morte de 13 índios Apinayé, em Tocantins, quando a camionete em que 
viajavam chocou-se com um ônibus na BR-316. Em outro acidente grave morreram 
cinco Xukuru. O ônibus em que estavam também chocou-se com outro veículo na 
rodovia que liga Pesqueira a Cimbres (PE). A rodovia corta a área indígena e, 
apesar do trânsito intenso, não tem sinalização e é má conservada. Os índios 
retomavam da festa do Nossa Senhora das Montanhas, padroeira da comunidade 
indígena. Os Tapeba, que registraram duas mortes no decorrer do ano, calculam 
que desde 1981 cerca de 60 índios já morreram atropelados na BR-222.

Em relação a 1992, o número de mortes em acidentes de trânsito 
quadruplicou. Naquele ano, foram registradas seis mortes.

MORTES EM ACIDENTES DE TRÂNSITO

NOME POVO TERRA
INDÍGENA

UF PROVIDÊNCIA

13 pessoas Apinayé Apianyé TO -
Adilson Belino Kaingang Xapecò SC -

Isaura Hot MayonflonQ São Marcos RR -

01 pessoa Pankararu Pankararu PE PF abre ocorrência
Dionisio Rodrigues - 
Ferreira

Tapeba Tapeba CE DNER constrói 
sonorizadores

Juraci Vasconcelos de 
Sou2a

Tapeba Tapeba CE DNER constrói 
sinalizadores

01 criança Tapirapá Tapirapé/Karajá MT -
05 pessoas Xukuru Xukuru de Qrorubá PE -

Agressão N® de vitimas
mortes em 
acidente de trânsito 24
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II - CONTRA O PATRIMÔNIO

Sob este título foram agrupados vários tipos de agressões, considerados 
pela legislação como crimes: furto de madeira, ouro e peixe, introdução de animais 
em propriedade alheia, incêndio, poluição de águas, alteração de limites, esbulho 
possessório e danos ao patrimônio.

Em todos os casos ocorreu invasão com o propósito de se apropriar das 
terras indígenas eTou dos recursos naturais nelas existentes. Com isso, os povos 
indígenas ficam impedidos de exercer a plena posse de seus territórios e o usufruto 
exclusivo dos recursos.

1- Furto de madeira

O furto de madeira foi verificado em 26 áreas indígenas, sendo que em 21 
delas a prática já vinha ocorrendo em anos anteriores. O maior número de 
incidências desse crime foi registrado na região compreendida pelos Estados de 
Mato Grosso, sua parte Oeste, e Rondônia. Em seguida, Maranhão e Pará. Mas 
os números são incompletos. Com certeza, áreas de outras regiões e mesmo 
desses dois Estados tiveram o mesmo problema no decorrer de 1993, sem que os 
casos Tossem registrados pelo Cirni. no entanto.

O mogno e a cerejeira são as madeiras mais visadas. O Greenpeace calcula 
que de toda a produção brasileira de mogno, cerca de 90% tem como destino o 
mercado exterior. E segundo o Regional Rondônia do Cimi, 90% do que restou da 
madeira nobre em Rondônia e na região Oeste do Mato Grosso estão localizados 
em terras indígenas

No Oeste de Mato Grosso, madeireiros invadiram e retiraram madeira das 
áreas indígenas NambiKwara, Sararé, Vale do Guaporé, Pirineus de Souza, 
Wasusu (todas habitadas pelos Nambikwara), Serra Morena (Cinta Larga), Sete de 
Setembro ( Paitér) e Zoró (Zoró). A maioria dos casos foi denunciada amplamente 
pela imprensa , mas apenas a invasão e o furto de madeira da Área Indígena Vale 
do Guaporé provocou alguma providência; a juíza federal Maria Divina Vitória 
condenou o madeireiro Antônio Pompermayer a pagar uma indenização de 200 mil 
dólares aos Nambikwara Hahalntesu pela retirada de 1.800 metros cúbicos de 
madeira do território indígena.

Praticamente em todas as áreas indígienas em Rondônia houve ofensiva dos 
madeireiros, atingindo os povos Uru-Eu-Wau-Wau, Aikanã, Nambikwara Latundê e 
Sabanê, Cinta Larga, Arikapu, Aruã, Canoê, Gavião, Makurap, Sakiriabiar, Pakaá 
Nova e Sirionó. Nenhuma providência foi tomada, apesar das reiteradas denúncias.
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No Maranhão, a invasão da terra e o furto de madeira ocorrem 
Alto Turiaçu, Governador e Araribóia, atingindo os povos Tembé, Guajá, Urubu- 
Kaapor, Gavião Pukobyé, Guajajara e Tabajara. Em todos os casos, inquéritos 
policiais foram instaurados para apurar o crime e os madeireiros foram indiciados.

No Pará foram invadidas e tiveram madeira furtada, entre outras, as áreas 
Koatinemo, dos Asurini do Xingu, Kayapó, Cachoeira Seca, dos Arara, e Kararaô, 
dos Kayapó Kararaô. Nesta última, segundo o jornal “O Líder", de Altamira (PA), 
esteve envolvido o comando do 51° BIS (Batalhão de Infantaria da Selva). A 
madeira estaria sendo negociada com a madeireira Banach, tradicional invasora de 
terra indígena no Pará.

Pela gravidade da situação, vale a pena tentar entender a exploração de 
madeira nos territórios indígenas de Rondônia e Oeste de Mato Grosso. A 
atividade iniciou-se na década de 80 nas áreas indígenas Mequéns, Sete de 
Setembro e Roosevelt, e intensificou-se a partir de 19Õ6 com a entrada de Romero 
Jucá na Presidência da Funai. Desempenhou também papel importante o então 
superintendente da Funai em Cuiabá (MT), Nilson Moreira Campos. Os contratos 
firmados com madeireiras tinham como base o Artigo 46 do Estatuto do índio, e 
previam a construção de pontes, estradas, escolas, casas e a entrega de 
aparelhos de TV e antenas parabólicas em troca da madeira retirada.

Após pressões de entidades indigenistas e da Procuradoria Geral da 
República, a Funai ficou impedida de continuar, realizando esses contratos. 
Entretanto, lideranças indígenas, movidas pela falta de assistência por parte do 
órgão índigenista, continuaram com a venda de madeira. A partir de 1988, iniciou- 
se em Rondônia a constituição de associações indígenas que viabilizaram a 
realização de contratos com madeireiras; mas já era clara a cooptação das 
lideranças A primeira associação foi formada pelos Suruí. Não demorou muito e os 
Cinta Larga, Sakiriabiar, Kuratiga, Guaratira, Tupari, Aruã, Arara, Gavião e Zoró 
também criaram suas associações. O primeiro invasor das terras zoró foi, 
ironicamente, o Cinta Larga Pio, que comprou uma serraria localizada nas 
imediações do território indígena. .

O preço pago pela madeira retirada é ínfimo. É comum as lideranças que a 
negociam receberem carros, inclusive importados, e terem à sua disposição 
motoristas particulares e secretários; a comunidade recebe roupas, calçados e 
alimentos industrializados, provocando especialmente desequilíbrio social, 
alcoolismo e doenças. A extração de madeira, portanto, não representa alternativa 
econômica para os índios, apesar de ser este o discurso de várias lideranças.

As madeireiras, atualmente, além de cooptarem os índios, passaram a 
distribuir armas, usando-os como escolta até mesmo contra policiais. A operação

s áreas
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realizada em dezembro de 1993 na região de Comodoro (MT) levou à apreensão 
de armas pesadas, inclusive metralhadoras de fabricação norte-americana.

Devido à reação de alguns povos contra a retirada de madeira de suas 
terras, os madeireiros mudaram sua estratégia e passaram a utilizar os serviços de 
terceiros. Contratam um feitor que, por sua vez, contrata peões e proprietários de 
equipamentos. M esm o. se flagrados retirando madeira de terra indígena, 
dificilmente se chegará ao empresário responsável pela atividade.

Nas áreas onde os índios não negociam com as madeireiras, o Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) se omite. O atual superintendente do órgão 
na reglSo é um empresário do ramo madeireiro e toi indicado pelo senador Ronaldo 
Aragão (PMDB-RO). Alguns funcionários da Funai ou estão envolvidos com a 
atividade ilegal ou ignoram a situação. Quanto ao Judiciário, sua morosidade tem 
impedido que algumas providências sejam tomadas.

Quando ocorrem flagrantes, ao invés de tipificar o fato como crime, previsto 
no Artigo 155 do Código Penal como furto, os delegados lavra-o como 
contravenção penal. Os madeireiros são, assim, liberados mediante o pagamento 
de fiança, que varia de um a dez salários mínimos.

Há formas de coibir o furto de madeira em terra indígena. Barreiras 
poderiam ser construídas e as notas fiscais checadas. O controle, previsto pela 
legislação, da origem de toda madeira que chega às serrarias não seria atividade 
impossível. Mo entanto, todas as propostas até agora apresentadas não foram 
levadas em conta Os governos estaduais não têm interesse nesse controle, e o 
Ibama em Rondônia boicota todas as tentativas de fiscalização, para que as 
madeireiras continuem agindo livremente.

FURTO DE MADEIRA

TERRA INDÍGENA POVO UF AUTOR PROVIDÊNCIA
Koatinerno Asurini do’Xingu PA Vilson de tal -
Uru-Eu-Wau-Wau Uru-Eu-Wau-Wau RO AntOnlo Vicente de 

Freitas
“

Serra Morena Cinta Larga MT Mario Fogaça -
Roosevelt Cinta Larga RO Antomo Balbinotti, 

Celso Balbinotti, José 
dos Santos Paes Neto. 
Irmãos Turatti, Mercio 
Torneleiro e outros
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Sete de Setembro Paitér MT Donizetti Fernandes, 
Fernando J. Matana, 
laca Félix, Irmãoa 
Turatti, Clemente de 
Tal. Zildem de Tal. 
Sidney de Tal, Carioe 
de Tal. Sebastião 
Horetti, Zaquel da Silva 
e madeireiras Imperial, 
Gralha Azul.
Meridional, Imperador, 
E.G.P. Fênix e Espirito 
Santo

Zoró Zoró MT Américo Menotti Filho 
e irmãos Turatti

-

Nambiquara

•

Nambikwara 
Halotesu e Kithaulu

MT Amilton Campernayer. 
Antonio Megid, Ailton 
Bronaki, Carlos 
Bronskí Afonso, 
Ertêmio Moreto, Edgar 
Aparecido Gonçalves. 
Hugo cios Santos Reis 
Lima, José Nunes de 
Souza. José Lopes, 
Jorge Aparecido 
Gonçalves, Marian 
Fagundes, Sebastião 
Bronskí, Taim de Tal, 
Vilson Campernayer. 
Valdir Massutl e Vilson 
Piovesan Pompemayer

Rio Branco Arikapu. Aruã.
Canoè e outros

RO Batista Marcos Fuzari. 
Evilàsio Maia, 
"Marquinho 
Catarinense e Paulo 
Cunha Machado

Igarapé Lourdes Gavião RO Antonio Xavier, Carlos 
Roberto de Tal. José' 
Arozino, Darcy Celia e 
Nilson Santana de 
Souza

Tubarão/L atundá Aikaná, Nambikua- 
ra Latundã e Saha- 
né

RO João Lembrança,
"Padeiro", Samuel
Gomes d3 Silva,
Sebastião Á Portilho e 
Sitvio de Tal
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Mequéne Makursp e Sakiria- 
biar

Deusdeth Tiago Rolha, 
Divan V. de Souza. 
Irmãos Alto É, José 
Ademir Molin, José 
cios Santos P3es Neto, 
"Zé do Mercantil", 
Lourenço Copagnoni. 
Mário Flor da Serra. 
"Pedrão" e Sebastião 
Fioretti

•K&f? ’

2 C

Sararé Nambikuara
Katitawtu

MT Arnaldo de Tal. 
Aparecido Reis,
Francisco de Oliveira 
Almeida, Guilherme de 
Tal, João Antonio, 
João eatlsta Barbosa, 
Marco Antonio
Bogaski, Odair
Ferreira de Almeida, 
Oneri Sonda. Orlando 
Rodrigues Moreira, 
Gnofre Uncinski
Sirorski, Sebastião de 
Tal e Valèrio Furtado

Pacaãs-Novas Pakaá Nova Silvano Alves Gomes
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Uru-Eu-Wau-Wau Uru-Eu-Wau-Wau RO Antonio Vicente de 
Freitas, Agustinho 
Ferreira de Magalhães, 
"Alemão", Antonio 
José dos Santos, 
Adelvã Alves Chaveiro, 
Benedito José de 
Lima, Dorival Zlrondl, 
Dilson Caldato, Eli de 
Lana, Francisco Pinto 
da Cunha, Francisco 
Cardoso da Silva, 
Fabiano Moreira Silva, 
Francisco Marques, 
Genival Marques 
Barbosa. Ivanilda da 
Silva, Irani Damian, 
Joaquim Ferreira
Mota, Jorge Aluisio 
Vieira de Souza, João 
Gomes Farias, João 
Costa Brandão, José
Soares Borges. Joarez 
Paulo Célia, Joiaribes 
Souto de Almeida, 
José Damião, José
AJtamiro da Silva, Luis
Passamani, Marques 
de Souza Costa, Nildo 
Barbudo, Naldo

Aguiar, Neguinho Tutti. 
Neide Ferreira
Negrisoli, Osmar
Aritonio Fim. Pedro 
P ere ira  da Silva, Paulo 
Amãncio, Paulo
Yamamoto Araújo,
Ronilton X avier da
Silva, Rosalvo Jesus 
do Nascimento,
Sebastião Pinto da

Cunha, Virgolino José 
de Souza e Waldemar 
Costa
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Kararaó Kayapó Kararaõ PA comando do 51° BIS: 
ex-comandante gal.
Guilherme, comandan
te 51° EIS cal. üuei- 
rod e sub-comand3nte 
cap. Rivaldo

Kapinawà Kapinawà PE Sebastião Vitalini -

Alto Turiaçu • Guajã, Terribá e 
Urubu Kaapor

MA Valentim Ponath e 
outros

inquérito policial

Governador Gavião Pukobyã,
Guajajara e
Tabajara

MA José Ivan de Souza, 
Jo&è Biar da Sitva e 
outros

inquéritos
instaurados

Araribóia Guajá a Guajajara MA Valdemar Martins
França e José Alves 
Bezerra

inquéritos
instaurados

Kayapó Kayapó PA Osmar Fsrraira -

Vale do Guaporé Narnbikuara Alante- 
8u, Hahaintesu, Ma
mai nd i, Negarotã

MT Aritonio Pompermayer 
e Marco Antonlo
Bogaaki

juiza condena o 
madereiro Anto- 
nio Pomper
mayer a indeni
zar 0 8  ?
Nambikua-ra

Sararé
•

Narnbikuara
Katitawlu

MT Irmãos Reis -

Pirineus de Souza

V

Narnbikuara Ma-
rriaindé, Manduka e 
Sabanê

MT ex-funcionário da Fu
nai é intermediário en
tre algumas lideranças 
e madeireiros

Wasusu Narnbikuara MT José Piovezan, Leodi- 
no Joaé Santana, Gs- 
waldo Simionato, Urba
no Link e Valter Dantas

Maasaco Siríonó RO Amilton Pompemayer, 
Ailton & Dada, "César 
Paulista", João
Magdalão & Irmãos e 
Sérgio Savanhede

Arara Cachoeira Seca PA Banach e outras -

Apressão N® de áreas
furto de madeira 26

2- Esbulho possessórío, furtos de ouro e outras agressões

A invasão cie áreas indígenas por garimpeiros, principalmeníe na região 
amazônica, resultou em vários tipos de agressões aos povos indígenas. Além do
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crime de furto qualificado de ouro, cometeram esbulho possessório e provocaram a 
poluição do águas. As ocorrências registradas neste levantamento, no entanto, não 
representam a totalidade dos casos, pois não se tem informações sobre vários 
deles.

Na Área Indígena Raposa/Serra do Sol, território tradicional dos Makuxi, 
Wapixana, Inqaríkó e Taurepang, ainda não demarcado, cerca de 5 mil garimpeiros 
atuavam nos rios Quino, Maú e Cotingo no mês de janeiro, provocando a poluição 
das águas por mercúrio e lama. Os invasores contam com o apoio do governador 
de Roraima.

Na região do Baixo Rio Negro, no Amazonas, território não demarcado dos 
TuKano, Desana e vários outros povos, cerca de 6 mil garimpeiros, ocupando 250 
balsas, atuavam no mês de fevereiro em rios localizadas na área indígena. Os 
índios eram freqüentemente ameaçados pelos garimpeiros e até mesmo proibidos 
de transitar na área. No Alto Rio Negro, também no Amazonas, cerca de cem 
garimpeiros agiram ilegalmente no igarapé Peuá, terra dos Baniwa. Os invasores 
utilizaram uma pista de pouso construída pelas empresas de mineração Taboca, 
Goldmazon e Paranapanema em 1986.

O furto .de ouro e o esbulho possessório por garimpeiros foram também 
registrados nas terras dos Enauenê-Nauê, no Mato Grosso, e Tirió e Wayãpi, no 
Amapá.

ESBULHO POSSESSÓRIO

P O R  G A R IM PEIR O S
T E R R A  IN D ÍG E N A PO VO UF PR O VID ÊN C IA

Alto Rio Negro Baniwa AM -

Salumã Enauené-Naué MT - .
Kayapó Kayapó PA -
Raposa/Serra do Sol Makuxi, Wapixana, 

Ingsrikó e Taurepang
RR

Turnucumaque Tiryó, Waiãpi e outros PA -
Baixo Rio Negro Tukano. Desana e 

outros
AM -

Yanomami Yanomami RR -
PO R  FA ZE N D E IR O S
Carretão I Tapuia TO -
PO R  EM P R E S Á R IO S
Tapeba Tapaba CE -
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' ROUBO DE OURO

TERRA INDÍGENA POVO ÜF N* PROVIDÊNCIAS
Salurnà Enauené-Naué MT - -

Alto Rio Negro Baniwa AM. 100 -

Kayapó Kayapó P A  • - -

Raposa/Serra do Sol Makuxi, Wapixana, 
Ingarikó e Taurepang

RR 5000 Proc Geral da Rep 
determina vistoria dos 
garimpos

Turnucumaque Tiryò, Waiãpi e outros P A - -
Baixo Rio Negro Tukano, Desana e outros .AM 6000 -
Yanomami Yanomami RR - -

Agressão N* de áreas
roubo de ouro y

O furto de peixe ocorreu nas áreas Kayapó, Parabubure, no Mato Grosso, e 
XuKuru, em Pernambuco. Nesta última, cerca de dois mil quilos de peixes foram 
retirados semanalmente da barragem Pão de Açúcar, localizada em território 
indígena. A pesca, além de ilegal, é predatória, pois é feita com rede de malha fina. 
Os casos de furto de peixe que constam neste levantamento também não são os 
únicos que ocorrem no País.

FURTO DE PEIXE

TERRA INDÍGENA POVO UF N® PROVIDÊNCIAS
Kayapó Kayapó A‘Ukre PA 2 -

Parabubure Xavante MT - -
Xukuru Xukuru de Ororubà PE - -

Agressão N° de áreas
furto de peixe 3

Foram registrados vários outros casos de agressão ao patrimônio indígena: 
danos, introdução de animais em propriedade alheia, alteração de limites, 
incêndios, violação de sepultura e poluição.
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Vários outros casos ocorroram na região Nordosto. No território dos Kiriri, na 
Bahia, demarcado e homologado, a cerca de arame que protegia a plantação de 
cajueiros foi cortada pelo gerente de uma agência do Banco do Brasil de 
Vassouras, com o objetivo de ocupar a terra com o gado de sua propriedade. Em 
Pernambuco, os TruKá tiveram uma casa queimada por outro índio. Nesse mesmo 
Estado, as águas do riacho utilizadas pelos Fulni-ô foram durante todo o ano 
poluídas por dejetos da cidade de Águas Belas, encravada no território indígena. 
Em Sergipe, o fazendeiro Jorge Pacheco, após receber indenização pelas 
benfeitorias que possuía na área dos Xokó, determinou que fossem destruídas 
para que nada fosse recebido pela comunidade indígena. No Ceará, um empresário 
cercou o leito do rio Ceará para garantir o monopólio da exploração de areia; cerca 
de 400 Tapeba sobrevivem da atividade.

No Rio Grande do Sul, os Kaingang de Irai vêm sendo vítimas de várias 
agressões desde que iniciaram a retomada de suas terras. No mês de novembro, a 
casa de Valdeci Fortes foi incendiada, logo após ser construída, e o lixo da cidade 
de Irai foi por muito tempo despejado na área indígena.

As terras dos Javaé, no Parque do Araguaia, no Tocantins, estão invadidas 
por criadores de gado há vários anos. No mês de maio, um antigo cemitério desse 
povo foi violado por gado dos fazendeiros. Pesquisadores da Universidade Federal 
de Goiás identificaram 131 urnas funerárias expostas e danificadas pelos animais. 
Além de dano ao patrimônio, o crime cometido foi violação de sepultura.

V

No mês de abril, as águas do igarapé Tiaraju, afluente do rio Aialau, que 
banham o território dos Waimiri-Alroari, foram envenenadas por resíduos da 
lavagem de cassiterita.

DANOS AO PATRIMÔNIO

PO VO TE R R A
IN D ÍG E N A

UF MEIO O B JETO A U TO R PR O V ID Ê N 
CIA

Kadiwéu Kadiwéu MS incêndio madeira invasor -
Kaingang Kaingang do

Irai
RS dapóaito da 

lixo
mata prefeitura lixo ê daape- 

jado ern outra 
área

Kaingang Kaingang do 
Irai

RS incêndio cada Dorvalino
Uea

- t



Kiriri Kiriri BA corte de 
cerca

cerca que
protegia
pomar

ocupante da 
AJ não índio

Funai é co
municada e 
i-dentifica a
gressor

Makuxi Raposa 
Serra do Sol

RR incêndio casa e curral policiais civis 
e militares

Truká N. S. da 
Assunção .

PE incêndio índio

Xokó Caiçara SE destruição fazenda fazendeiro Funai é 
informada

Javaé Parque do 
Araguaia

TO violação de 
sepulturas

cemitério
indígena

fazendeiros

VIOLAÇÃO DE SEPULTURA

PO VO T E R R Á
IN D ÍG E N A

UF A G EN TE P R O V ID E N 
CIA

Javaê . Parque do 
Araguaia

TO gado *

INTRODUÇÃO DE ANIMAIS EM PROPRIEDADE ALHEIA

TE R R A
IN D ÍG E N A

PO VO UF DANO A G EN TE PR O V I
DÊN C IA

Parqua do 
Araguaia

Javaé TO urnas funerárias 
sâo danificadas

gado

Kiriri Kiriri BA cajueiros são 
danificados

gado ~

INCÊNDIO

TE R R A PO VO UF O B JETO A G EN TE CAUSA P R O V ID È N -
IN D ÍG E N A CIA
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Kadiwéu Kadiwèu MS madeira,serras 
e gerador 
elétrico

invasor terra

Kaingang de 
Irai

Kaingang RS o aea - terra -

Raposa/ 
Serra do Sol

Makuxi RR casa e curral Pol Civil e 
Pol Militar

N Sra 
Assunção

Truká • PE casa indio conf interno “

ALTERAÇÃO DE LIMITES

TERRA
INDÍGENA

POVO UF AUTOR PROVI
DÊNCIA

Kiriri Kiriri BA invasor -

POLUIÇÃO

DE ÁGUAS
TERRA INDÍGENA POVO UF MEIO PROVIDÊNCIAS

Fulnl-0 Fulnl-Ò PE esgoto -
Kayapó Kayapó PA mercúrio -
Rapoaa/Sarra do Sal Makuxi, Wapixana, 

Ingarlkd e Taurepang
RR mercúrio e lama

Mundurucu Munduruku PA. mercúrio -
Wai mi ri-Atroari Wai mi ri-Atroari AM rejeitos de 

cassiterita

Yanomami Yanomami RR lixo, mercúrio e 
lama

“

P O R  R E S ÍD U O S  S Ó L ID O S
Kaingang do Irai Kaing'ang RS lixo -

Agressão N* de casos
incêndio 4
violação de sepultura 1
introdução de animais 1
alteração de limites 1

54



poluição de éguas 6

poluição por 

resíduos Bólidos
1

Brasília, abril cie 1994 
Cimi - Conselho Indigenista Missionário

v
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Procedimento Administrativo de n? 08l00.00188J/94~31 
Informação

Este procedimento trata-se do relatorio "A Violência 
contra os Povos Indigenas no Brasil em 1993"? elaborado pelo CIMI.

Alem do problema sobre a indefinição das terras in
digenas, ausência de uma politica indigenista o relatorio apresen
ta dados sobre a saude dos indios.

Sugerimos o envio do inteiro teor desse relatorio a 
FUNAI e a Fundaçao Nacional de Saude, para os encaminhamentos devi
dos .

Brasilia, 6 de julho de 1994»

S' S<V  0/íngela JcAlatla (J>apttita
A88»ssora/Ç*DlM/MPF

R E M E S  $  A

Nesta data procedi a 
remessa dos presentes autos qu?... 0f

($XX-  /OO t v u  ......< p r m .......... r r * *  rcJiA&GSò

d t ...  OjíciO .b,.....F.ÜNm..... l ....F rf5 ..............
com.....<5.-1....üs.
Brasilia, 6 de................................. de 199 Y__

— ........< 4 ...............................................—
____ CapiM - 0.'* Câmara

&£ngela CJliiaría (Jíaptista 
Aesssíora/ÇaDIM/MPF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

OF/ /Z^/CaDIM/PGR/MPF Brasilia, 6 de julho de 1994

Senhor Presidente,

Encaminhamos, em anexo, o inteiro teor do rela
'  > A  xtorio "A Violência sobre os Povos Indigenas no Brasil em 1993",

realizado pelo CIMI, para os devidos encaminhamentos.
Atenciosamente,

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
COORDENADOR DA 65 CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

COMUNIDADES INDÍGENAS E MINORIAS

limo. Sr.
Dr. DINARTE NOBRE DE MADEIRO 
DD. Presidente da FUNAI 
N E S T A

NOBREGA

Imprensa Nacional



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ^
OF/N- AZA ICaDIM/PGR/MPF Brasília, 6 de julho de 1994

Senhor Presidente,

Encaminho, em anexo, o inteiro teor do relato 
rio "A Violência sobre os Povos Indigenas no Brasil em 1993", e 
laborado pelo CIMI, para os devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,

HAROLDO FERRAZ DA NÓBREGA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

COORDENADOR DA 65 CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
COMUNIDADES INDÍGENAS E MINORIAS

Elmo. Sr.
Dr. ÁLVARO ANTONIO MELO MACHADO 
Presidente da Fundaçao Nacional de Saude 
N E S T A

Imprensa Nacional
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
N° 014/96/JR/V/6aC.

REF.: PROCESSO N° 08100.001881/94-31 

INTERESSADO: CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO.

ASSUNTO: ÍNDIO - Cópia do relatório “ A violência Contra os 

Povos Indígenas no Brasil em 1993".

Trata-se de material bibliográfico.

Sugiro a baixa do processo. Após encaminhe-se o seu 

conteúdo para o setor da Câmara responsável pela guarda de tais 

materiais.

Brasília, 8 de^Rovembro de 1996

Procurador Regional da República.
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