
Mais do que uma ação administrativa 
  

O Decreto nº 7.056/2009, que fechou coordenações regionais da Funai em todo 
o País, corresponde a um atentado governamental contra os Direitos Humano 
para os povos. 
  
            A imagem predominante é de desolação. Exatos 84 dias após a publicação do 
Decreto nº 7.056/09, que segundo o atual presidente da Fundação Nacional do Índio, 
Márcio Meira, veio para reestruturar o órgão, deixou a Funai com aspecto de terra 
arrasada. “O quadro que se vê deixa perplexos indigenistas, servidores e indígenas. O 
impacto da descontinuidade de um trabalho que levou décadas para ser efetivado, e 
que começava a dar os primeiros frutos, é terrível”, pontua Adaucto Alves, ex-chefe do 
Posto Indígena Carretão e servidor da recém-extinta coordenação regional da Funai 
em Goiás. 
            Na chamada “Casa do Índio”, local onde funcionava a sede da extinta Regional 
da Funai em Goiânia, que faz parte do patrimônio próprio da Instituição, foram 
cortados a água, telefones, internet, os serviços de manutenção, limpeza, vigilância 
estão comprometidos.. os processos de Licitações, para a manutenção de projetos 
fundamentais voltados para a manutenção e sobrevivência das famílias nas 
comunidades indígenas do Carretão (Rubiataba/Tapuia), de Aruanã (Karajá), de 
Minaçu (Avá Canoeiro) – e até de comunidades do Mato Grosso – foram 
interrompidas, sem perspectiva de continuidade.  
Relata o atual chefe do posto Carretão, Reginaldo Onorato, “...Em Rubiataba temos um 
programa de roças comunitárias, que é de onde os índios tiram seu sustento básico. 
Toda a colheita pode se perder, pois desde o decreto, as máquinas não recebem 
manutenção. O caminhão e o trator que temos estão quebrados. O carro só está 
rodando porque nós, servidores, trocamos os pneus. Se algo não for feito 
imediatamente, eu nem sei dizer o que pode vir a ocorrer. Os índios estão sem comida 
e não querem favores, querem estrutura...”. 
            A realidade mostra totalmente o contrário do que foi dito pelo presidente da 
Funai poucos dias após a publicação do decreto. Segundo ele, as regionais 
continuariam funcionando, perdendo apenas o “status” de coordenações. “Nada disso 
é verdade. Está tudo parado em Goiás e no restante do país. Como não temos mais 
unidade orçamentária, não temos mais autonomia para nada”, aponta Adaucto. 
  
Segurança ameaçada 
            No caso dos indígenas, não é apenas a segurança alimentar que ficou ameaçada 
após a publicação do decreto. Estão sofrendo com o assédio constante dos posseiros e 
negociantes. “As denúncias não param. Eles invadem as terras das reservas, ameaçam, 
fornecem bebidas em trocas de favores e até mesmo em troca de sexo com as índias. 
No caso de Minaçú, o caso é ainda mais grave. Além de ter uma população 
reduzidíssima (06 índios Avá Canoeiro), eles estão sem administração local da Funai. O 
posto de Minacú está sem chefe. Dias após a edição do Decreto, o Posto de vigilância e 
Fiscalização que fica na entrada da área, foi totalmente destruído, tendo seus 
equipamentos saqueados por invasores. Os Avá Canoeiro, remanescentes nem mesmo 
falam ou compreendem o português. Eles mal emitem sons, pois são filhos de uma 



história muito sofrida. Foram dizimados. Os remanescentes viveram escondidos em 
cavernas e chegavam a matar as crianças que nasciam, com medo de serem escutados 
pelos brancos. Comiam morcegos e outras espécies que habitam cavernas. Nós 
podemos perdê-los a qualquer momento”, exaltam alguns servidores da Funai. 
            O jovem indígena Diego Tapuia sabe que o decreto de “reestruturação” tem 
desestruturado sua comunidade, localizada em Rubiataba. “...Estamos à mercê dos 
posseiros agora, que não tem mais barreiras. Eu me lembro que entre 1996 e 1998, 
quando a Funai foi transferida de Goiânia-GO para Gurupi-TO, foi uma tragédia. 
Ficamos sem estrutura e perdemos todo o apoio no posto. Foi um momento muito 
difícil para nós”, conta. Estamos sofrendo ameaças de fazendeiros que não concordam 
com os trabalhos de levantamento fundiário que a Funai havia iniciado em nossa área, 
ficamos desprotegidos.   
            Resultante do decreto, a inatividade da Funai em Goiás ameaça também os 
servidores. “...Quanto a aquisição de produtos para os postos indigenas, em relação 
aos índios e a sua integridade física, está ameaçada, uma vez, com a paralisação, 
comprometeu-se o quadro alimentar, tanto com a aquisição de produtos pela Funai, 
quanto pela continuidade dos projetos agrícolas nas aldeias. 
            Até mesmo projetos que contavam com orçamento já aprovado, foram 
paralisados após o decreto. Cerca de 50 licitações estão paralisadas, o que implica – 
diretamente – na total paralisação do órgão no estado. Os postos indígenas, 
localizados nas aldeias em todo País foram extintos, prejudicando assim o atendimento 
as comunidades indígenas, denunciam os servidores. “Projetos importantíssimos, 
como a ampliação territorial da área do povo Tapuia, em Rubiataba-GO”, 
simplesmente pararam. O aumento do índice de natalidade dos índios representa uma 
das várias vitórias que nós da Funai temos conseguido ao lado dessas nações. No 
entanto, esse período de ‘vácuo’ administrativo na Funai pode colocar à perder todo 
este trabalho. A pressão dos posseiros em cima dos índios e de nós é muito grande. O 
volume de denúncias também. A pergunta que todos estão fazendo é: como é que 
Goiás, com um quadro tão complexo de necessidades e de projetos nas áreas 
indígenas, pode ficar sem uma coordenação regional da Funai? Na verdade, nenhum 
estado do Brasil pode ficar! Isso é um retrocesso, e o mínimo de bom senso diz que 
este decreto deve ser revogado já. Ele é, na verdade, um atentado aos direitos 
humanos, pois pode ocasionar, entre outras conseqüências, conflitos étnicos e mesmo 
o genocídio de etnias já ameaçadas, como os próprios Avá Canoeiros”, finalizam. 
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