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Indígenas revivem 500 anos de humilhação
Índios não puderam entregar documento a FHC e retornaram a suas aldeias como fugitivos, à noite, com medo da PM baiana
s representantes de 140 nações indígenas de todo o país se dispersaram durante a noite de
O
sábado da reserva pataxó em Santa Cruz de Cabrália, onde realizaram a Conferência dos
Povos Indígenas. Com medo da Polícia baiana, que usou de violência para dissolver o protesto

mos este caminho de luta e dor para retomar a História em nossas próprias mãos e
apontar para um futuro digno para todos os
FOTOS AFP / CP contra os 500 anos de genocídio e expovos indígenas”, afirmou um dos líderes
clusão social, os índios voltaram para durante a conferência.
suas aldeias como fugitivos e com a
Na manifestação, 25 índios xavante de
carta da conferência nas mãos. O do- Mato Grosso marcharam pintados de vercumento continha as conclusões da melho e preto, como fazem sempre que
reunião e as reivindicações e suges- saem de suas aldeias e entram em contato
tões para os próximos 500 anos do com outros povos. Eles foram os últimos a
país e não chegou a ser entregue ao recuar, chorando e cabisbaixos devido ao
presidente Fernando Henrique Car- gás lacrimogêneo usado pela PM baiana.
doso, conforme o planejado. “Refize- Contra as armas dos policiais, não adiantaram as flechas que alguns fizeram menção de Jorge Sampaio, ao lado de FHC, cumprimenta ‘Cabral’
lançar, os cânticos e músicas nem a súplica de um índio terena, que, de joelhos, avançou em direção aos policiais, deitou-se e acabou pisoteado.
A 20 quilômetros do local, acompanhado pelo presidente de Portugal, Jorge
Sampaio, o presidente Fernando Henrique Cardoso lembrava que os índios
possuem 11% do território nacional e assegurou que os protestos se explicavam porque, “num país democrático como o Brasil, todo mundo se sente livre
para querer um pouco mais”. A terra foi a principal reivindicação dos índios
na carta da conferência, que pedia o cumprimento da Constituição de 1988
sobre a demarcação das mais de 700 áreas indígenas – menos da metade das
quais foi delimitada. O texto também falava em substituir o Estatuto do Índio
e em confirmar a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho,
Gildo Terena deitou-se em frente aos policiais e foi pisoteado Ianomâmis voltam após interromper marcha a Porto Seguro que reconhece o direito de propriedade da terra aos povos indígenas.

Tumulto e depredação na Capital
A destruição, no sábado à tarde, do relógio da Rede Globo que fazia a contagem
regressiva para os 500 anos do descobrimento, na Usina do Gasômetro, provocou
confusão e correria entre as pessoas que passeavam no local. No início da tarde,
um grupo protestou contra a comemoração dos 500 anos, carregando faixas e cartazes contra o governo federal e interrompendo o tráfego na avenida Loureiro da
Silva por mais de meia hora. Às 15h20min, dezenas de pessoas passaram a jogar
pedras, pedaços de madeira, ferros e garrafas contra o relógio. Os manifestantes
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retiraram as cercas que o isolavam para quebrar a parte de
trás do equipamento. Coquetéis molotov eram arremessados
contra o relógio, causando um início de incêndio. Com a chegada de um caminhão do Corpo de Bombeiros e do 4º Regimento de Polícia Montada (4º RPMon), o tumulto foi controlado. Quatro suspeitos de liderarem o grupo foram presos.
Muitas famílias assistiam incrédulas ao ato de vandalismo. “Todo protesto é válido, desde que não haja depredação”, disse o administrador de empresas Lauro Pires, que estava acompanhado de dois filhos pequenos. “Eles estão confundindo liberdade com anarquia”, disse o professor Marcos
Amaral. No início da madrugada de sábado, o relógio já havia sofrido um primeiro ataque por mais de cem pessoas,
após um show musical. O tumulto foi contido por seguranças e policiais militares do 9º BPM, 11º BPM e 4º RPMon.
O relógio voltou a ser atacado, com fogo e pichações

A REDE AGAFARMA DE FARMÁCIAS COMUNICA
Com referência aos anúncios publicados no Caderno de Descontos do
Correio do Povo, encartado na edição do dia 20/04/2000, onde lê-se: “13% de
desconto para aposentados e 10% para os demais, nos produtos em geral,
exceto promoções”, o correto é “10% de desconto para aposentados e 8%
para os demais, nos produtos em geral, exceto promoções”.
Esse desconto é exclusivo para assinantes do Correio do Povo,
mediante apresentação do Cartão do Assinante.
A Rede Agafarma de Farmácias deseja a todos uma Feliz Páscoa.

