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São Gabriel da Ca.c.noeira, 13 <ie-·Março ~a.e 1990 

Ilmo. Sr. 

Dr. Adalberto Santouro 

Procurador da República 

Em mãos 

Prezado Senhor Procurador: 

Em nome da Comunidade Indígena da Ilha do Cajá e Ta 

perera, no rio Negro, abaixo da sede do Município de São Gabriel da Cachoeira, 

Amazonas, venho denunciar diante dessa Procuradoria. os fatos que descreverei 

a seguir, com o fim de que a justiça, que procuramos de autoridade em autorida 

de faz já áois anos, seja finalmer.te praticada. 

Nossa comunidade vive hoje um verdadeiro clima de 

terror causado por um indivíduo que veio do baixo Amazonas e se estabeleceu 

há 6 anos em Taperera, área de terra firme, ao lado (margem esquerda) da Ilha 

do Caju. 

Esse indivíduo, de nome ALONSO RIBEIRO que chegara 

à região como mateiro, estabelecendo-se inicialmente no rio Marié, ficou conhe 

cido pelo violento assassinato,que várias testemunhas lhe atribuem, de um indí 

gena da tribo Baniwa. Depois de ter engravidado e se amigado com uma das filhas 

desse Bani.a, .ALONSO RIBEIRO emprenbou também outra filha do mesmo indígena. 

Quando este, na condição de pai das mulheres quiz contestar o seu comportamento 

moral, .ALONSO RIB~IRO revidou trucidando o velho. 

Saido do Marié, ná 5 anos atrás, ALONSO RIB~IRO veio 

se estabelecer em Taperera. 

~ntretanto, devido às mudanças ocorridas nos Últimos 

anos no volume de águas do rio Negro, que aumentou consideravelmente, grande 

parte da Ilha do CajÚ vem ficando alagada. Assim, a nossa comunidade decidiu se 

mudar para Taperera, onde já tem aquelas 7 famílias de parentes e onde desde há 

muitos anos, são plantadas as roças da maioria de nossas famílias. 

Quaa~do o ALONSO RIBEIRO chegou em Taperera, estabele 

ceu-se numa casa que já existia, no meio de uma capoeira do finado Sr. Jorge da 

Silva, sogro do Sr. João Pascoal, Baniwa, membro de nossa comunidade. O ALONSO 

RIBEIRO não foi o fundador do sítio e muito menos quem o dematou, como ele hoje 

proclama. As 25 famílias de nossa comunidade, assim como as famílias de sítios 

vizinhos, poderão testemunhar esta verdade. 

A ~adança da comunidade da Ilha do Caju para a terra 

firme de Taperera vem sendo feita aos poucos desde 19~8 e chegou a contar com 

o estímulo da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, que mandou a construir 

em Taperera um prédio novo para a Escola Rural de São José, que funciona há vá- 
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rios anos na Ilha do Caju. 

Durante o andamento da mudança das famílias da Ilha 

para Taperera, ALONSO RIB~IRO passou a se.impor.com seus atos atemorizantes, 

se autoproclamando como dono da área e proibindo a nossas famílias a passagem, 

a abertura de roças e a construção de casas, e ameaçando até de matar a quem 

não acatar a sua vontade. 

Uma das práticas desse indivíduo tem sido a de dei 

xar que as faQÍlias iniciem a capinagem e àerrubada de áreas para ro9a e uma 

vez que o trabalho está adiantado ele chega a c&pinar também em área contígua 

e a reclamar como sua toda a área já trabalhada. Já fez isso várias vezes e fez 

também na área que foi escolhida pela comunijade, ern coordenação com a EMATER, 
para a implaLtação de um projeto de Roça Comunitária. Este projeto, que visa 

estimular o desenvolvimento socia: da nossa comunidade se viu empatado por esse 

motivo. Grande número dos membros da nossa comunidade não estão pa~ticipando mais 

dos trabalhos coletivos porque tem medo de serem mortos por ALONSO RIBEIRO, o 
qual possui dois espingardas (calibres 16 e 24) e já demonstrou a todos que pode 

usá-las em qualquer momento. 

No final do ano retrasado ele perseguiu armado com 

uma garraf~ quebrada a dois rapazes da Ilha do Caju, atingindo a um deles, meu 

irmão, deficiente físicn que não conseguiu fugir e sofreu ferimentos graves na 

cabeça e nas costas. O rapa# teve que ser levado de urgência ao h05pital, em 

estado grave, ficanQO internado aurante 7 dias e sujeito a co~valesceLça de 

3 meses. 

Esses e outros fatos mais, que poderiam ser citados, 

fizeram que fosseffios a procura das autoridades com a esperança de encontrar q 

so Luç áo a2.mejada por todos os moradores indígenas da Ilha do Cajá., Taperera e 

outros sítios vizinhos: a ~etirada definitiva de ALONSO RIBEIRO desta região. 

Procnramos primeiro à FUlJAI a qual enviou um f'unc í.o nàz-Lc que tentou resolver 

verbalmen~e a questio com o ALONGO RIB~IRO e nada conseg0iu. ~epois acud1ffios a 
Prefeitura, a qual e ncamí.nh ou o caso a J..,~íza de .Direitos da Ccmar c a de São Ga 

briel da Oa.cnce a r-a , A solução que eles tentaram foi a assinatura de um Termo 

de Compromisso, rreaá arrt e o qual a Prefeitura doaria eo ALONSO RiB.l!.::;:iW 70 :fo- 

lhas de z í.ac o , com o compr-omí.s so de que o me sn.o º"" retiraria definitivamente ' 

aa área, dentro ao pra~o de jU n1as. 

O ALO~~O R:B.l!.IRO assinou o co~prc~isso em lb de Ja 

neiro ÚltiCTo e nessa. me ama d a't a f'o í e r e t u ada e. entrega do z í.r.c o , 

Vepois que recebeu o material10 .A.LONSO cc~eçou a 

vociferar q ue ~le n'i.o iria sa i r-, que só sairia se a Ju1.~a mesma mand a s se o mu- 

tar. 

A nossa comunidade ficou em estado de alarme gener-ª 

lizado d.esde que o .ALONSO RlBl!:IRO, no mês d.e fever~1ro passado, levou i,aru mo 

rar com e.;_e, mais um homem branco cora sua mo Lce r e e eu s filhos • .l!.m lugar de 
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pensar em balI ele está procurando formas de se afirmar no lugar. 

Err. nome o.a nossa comunidade indígena, na qual ná. membros 
que são Qas tribos Tariano, Tukano, Tuyuca, Arapaço, Baré, Desér-o, Baniwa, soiicita 

mos a essa Procuradoria que tome providencias ergentes e cefinitivas neste c~so. 

Nosso povo pretende que ALONSO RIB~IRC não permaneça mais nesta comunidade e quer 

que se resolva o mais breve possível esta questão. Pois eLquanto ALONSO RIB~IrtO pe_E 

maneça em terras indígenas sempre haverá desavença já que uma de suas piores armas 
para se impor é o abuso e a desc.riminação racial. 

Na esperança de que este Último recurso legal que temos 

para solucionar esse gravíssimo problema dará certo, ap~oveito a oportunidade para 
apresentar saudações de respeito e consideração, 

atenciosamen+.e, 

EUGÊNIO DA SIL.VA LIZARDE 
Capitão da Comunidade Indígena da 
Ilha do Caju e Taperera 

.ANEXO : Fotocópia da lista de moraQores da Ilha do Caju e Taperera, feito pela antro 
póloga da FUNAI, Luciene Guimaraes, em 1988. 

NOTA: Este documento foi redigido com a assessoria da Alba L. G. Figueroa, técnica 
em desenvolvimento social e Pedro Aguiar Neto, agrônomo, do escritório da 
EMATER, AM, de São Gabriel da Cachoeira. 



.• 

Cl.i?ruti'IDAm DE IllJA DO CA...,"Ú - ru\IXO nro NE:lRO 

UOME - 
oi, Jooo Valdemar do. Silvo. ( CAP.) 

Teresa. Pontl 
Rcnildo 
J.loi~!3 
Dulcin:u"' 
J.! 1 El.zi!:a r 
Rosilcr..c 
Rosi.J:!s.r 

02. IilÍ..3 Pena 
C~clina Prado 
w.cilia. 
luci~.a. 

03. IIonriqWt Pona. 
J oaq_uil'.a. T~é:.rio 
DcminerÂl 
Ge·l;Úlio 

04. c.,scar Gcmoo 
F.L~1oiooa. da. silva 
l:íh.riQ, 
HarirrutG 
Hn.ti.nÔD 

05. Jo~ ?.lil tcn Uc.-;icc 
Ro::;.::lind..-:i do Camo 
Hooia.'lo 

06. liclca:l G\lllea 
Bc~m.;.Ia "ta 

07. Vicont.a Limn 
UD.J.-ia d~ Sil-.r.::,. 
Jooé I:i:!.ria 
Cl~u:loci:r f.ntênio 
Juoolin o Lima 
I~bel 
8varioto 

08. Valdonir ?íircnd.o. 
CooÍli::. il.0111.oo 
Marcillll, 
Ectéoi~ 
Raciair lilirond.a. 

09. Salvador Ca:t>loa 
Regina. do Lima 
Albortc 
Clecnico 
Ooniva.J.à:o 
Frano:ineido 
Roeinaldo 

!D!wE 

48 t\.103 
38 anoa 
24 ence 
15 anos 
12 enoo 
08 ll!lOO 

05 0110:3 
02 moa 

24 MOO 

26 cnoc 
02 anca 
01 ano 

68 enca 
5!) n!O:J 

36 moz 
28 anoa 

60 o,t?.C!! 
45 ~ia:: 
16 rmco 
15 MOS 
13 ansra 

09 :!lCCOO 

22 onc~ 
22 cncs 
01 ano 
06 nccon 

75 l:U'lCO 

58 t'J'lO:J 
18 ancc 
19 cncc 
13 anos 
28 ence 
03 C:.1.l.00 

25 e.nos 
22 anca 
04 é'.OCB 
02 cncs 
02 Jl.100013 

4d anoa 
34 anos 
l4 m1~3 

11 anca 
08 anca 
04 ~ 
02 8.."lOS 
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C~fP'.'1.ÇAú ILTu\. ro CA.Tú 

10. Elói ficrncio· 
...• 

49 Mce. DAlfil \ 
' ' ric.r[p.ridn Lima. 39 0:lCO ARAPAÇO 

r Í' r . Aro.ci ?lxrtc. 17 :J:.100 ;' ), .L .. ' ., - , ,_. 
La.ri coa 14 ~.oo 
Juvslino 12 w.11 .• -s 
;;m·ga.:rote OS anoa 

11. Frnnciroo Fornondaa 42 ;:,.uos DSSANA 1 
Jieleua do Lima. 34 anos A.."". ·:ti.~O' 1 I fl .. ...,.,.!. "':,' : 
Ro~3neela 16 allO!J } \, • ..•..• 
.Ee:tJ.!'lar ro on,n. 
Btlio:!.a oe ~-.:~ 
!kJniltcn 02 mu-e 
0loaJar 12 <3,."l 1;3 

12. UU4nod.a aa S:llva 59 anoa ~ ... 
Lídia ~nscoa.1 58 c;1:,l3 .BAlfIIiA; 

' ·1 ri h,: 1 r ri, Blnilaai 30 Ull.l.'B \ 
ÍUlO ii:J.:lr 27 uuos I ' h ' , \. 

Locdcvino 15 Ull1.>5! 
Roeina. 16 ..n1ca 
Rooa.lino 10 U.."'l.00 1 

j 

13. .J osá Cu~~t:lt10 50 anca Ellil 
C mlU..ida. Chagas 45 aaca ? -, c,r r•: •·\ Oorol.c:!lio 21 0."100 

\. 
Goracildo 18 cnoa i 
Joaô Al.borto 1 

11 ..UlOS 

Cl.'t?oilrJ.a 07 anos 
Ct.:.por-tmo Filho 03 unoo I _.... 

14, Aleuao iHbei.ro 45 l'.?l(J3 l3IL\'H0Õi 
:iiu·cin. Diva 34 ililCS IWlIHA i 
3.b:ir 16 anos í 

-·T cl ri f 1_,(7, ' n:1:rian 15 anos 1 
Aldoníco i l3 S..'100 , ! 

! Z.ri~O,..iil 11 anoa 
Uilcu 

~ 
C8 a:i.100 

Ivn::1 03 ~03 i 

.A[rtti.'lal.llO 04 :l.."103 J 
/ 

15. Et~.nio da Silvt\ 25 anos 
. ..\ ~., 

1iili tina lli."'l.lnO 25 o.nos ~ l... ' r ,.. .. f',ocvo..-ii 04 anoo i ( ~· •,. ' (. , , \ 
I 

Laa1ildo 02 ance ' 
Gcuiv u.l.clo 04 moeaa _ _. 

16. RC!i.:::.to Sootco 43 anca TDKAN'O" 
Evaloi 13 anca DESANA· 
El.aau. ló 61100 l '', .·'-' .EdoJ.oi.r 24 anoa ( 

1 , r .~ 
Elisa. 06 ance 
D~rnad.etc 3G ance 
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Cu..'"!'i'lJ'nTf.CÃO !I.t"'!A Dü C.AJ"O' 

~ ... 1 ''í ,, 1 
17 • .riio ro.~oc.11 .50 onos I?.AllIWA _ ',,.ilr,;,, r\i ·.f.:! i, ,,A: 

f.cl.Ília .Eo.::.c oal 40 an os ~ ;( - ,, ., ,, '. r , ·: , 
1 

-1,~ f utc 
- • "· •. . •• 't - ~ ·e. ., 

13. Scb~tiÕ:o Dr~:;n Co::rtn. 32 ~lW llm -; 
!-ín'!'i~ E~ctir..a. ro.accal 25 m.1cn BAilD!A I 1 
Haria .A.l'be::-tn. ní3 ú.!.l.oo > ' V· tli..... 
!l<ll:'!U JiícÓiO. (t7 ,moa 
lia.ria. J.pz::t~oià.a 04 ~:;1<ia 
~~e @~oo 
Eli.lo 02 r.,e.:;es 

' 19.. Gc.briol de Li.na ,!,.) ;..:.1cs ARAPAÇO , 1 1 • 
·3cn ...• ~. t- t· nd .. ••. JTITl'VA'T,JO ' 1 \,U~ J cca - .C:!. o a ;,;i :tnl)f.l .,.~ ( 
Ediaênio CD eaca 1 

' 20. l-!~r.oual Lime. ,4.2 ~oo ABAPA.ÇO. , 
Pa1.üina. elo Ca.rmo Jl ancc TUl::ANO i ·: 
A•· .-1..'I n •1,- l 1' ' ; ~1a ~ --~ n:lCB , •,,, .•. , 

Jcão Goula;:t :::3 ~~'B / 
Luiz l G anca 
Jo~ ~~o l:) ance f 

!>::?.ulo ,. 13 .,nos 
~li: 03 MCíS . .J 

ai, ai:í;; o Pena 20 C.."'100 TOK.A:ro ~ 1· 1';. ,, 
I , 1;ll.r- Mc.:-i3, l:.uzimar l'l cnca D.AlllllA \ 
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