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INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade apresentar os resultados da viagem
realizada pelo Projeto de Fiscalização durante o período de 24 de julho a 07 de agosto de
2004 para a região do Rio Apapóris, Cachoeira do Machado e Rio Castanha - Terra
lndigena Rio Apapóris, consideradas áreas remotas.

OBJETIVOS
Esta Expedição partiu com os seguintes objetivos:
Fiscalização: Verificar junto aos povoados, aldeias e comunidades indígenas e povo em
geral habitante da área visitada a questão que se refere à invasão nas áreas demarcadas,
educação, saúde e projetos;
Reconhecimento: Fazer levantamento das placas que foram colocadas na época da
demarcação para melhorar a sinalização dos limites da terra indígena; visitar a alguns
locais como Cachoeira do Machado e a Comunidade de São José para a possível
implantação ou apoio da nova aldeia como forma de dar continuidade ao projeto de
Proteção e Fiscalização.
Esclarecimento: Conscientizar e apresentar aos povoados e comunidades visitadas o
Projeto de Proteção e Fiscalização, assim como seus objetivos e o que tem previsto na
questão de equipamento para as comunidades, visando com isso a acompanhar tais
comunidades que até agora ficou à margem devido a distancia e dificuldade para
deslocamento.
As atividades foram desenvolvidas

./ Conversa e apresentação do Projeto de Proteção e Fiscalização para o exército e
polícia federal;
./ Palestra sobre o Projeto de Proteção e Fiscalização para comunidades indígenas
do Rio Apaporis e Rio Traíra;
./ Visita, discussão e aprovação da proposta de instalação de casas de apoio;
./ Visita, discussão e aprovação da proposta de criar novas comunidades indígenas;
./ Visita as placas de demarcação do Rio Apaporis e Rio Traíra;
./ Busca de informações em relação a invasões de pessoas estranhas na área;
./ Busca de informações sobre a questão de saúde e educação;
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As situações encontradas

./ Comunidade

indígena São José

não conhecia

Projeto de Proteção e

Fiscalização;
./ Quanto à instalação de casas de apoio e criar de novas comunidades indígenas
na área, é difícil. Talvez pode chegar instalar uma casa de apoio e criar uma
nova comunidade indígena na Cachoeira Machado Rio Traíra, porque lá
encontramos uma família indígena brasileira, já fazendo abertura do lugar; outra
possibilidade é fortalecer a comunidade de São José do Rio Apaporís (Hupdas) .
./ Placas de demarcação do Rio Apaporís e Rio Traíra maioria foram destruídas.
Somente uma placa está de pé, em péssimo estado, na boca do Igarapé
Preguiça do Rio Apaporis;
./ Invasão de pessoas estranhas está acontecendo no igarapé piranha do Rio
Apaporis.

Segundo

as informações

são comerciantes

pescadores

não-

indígenas de Vila Bittencourt;
./ Invasão de pessoas estranhas está acontecendo na serra do meio do Rio
Traíra. Encontramos lá um brasileiro não-indígena de nome Deusimar Casado
com uma indígena Colombiana. Segundo a informação ele está morando ai há
oito anos. Tal pessoa já se acha dono do garimpo e ameaça de nunca sair do
local sem indenização;
./ Comunidade indígena de São José, atendimento de saúde vem do exército e
por uma Ong não-governamental- ALEM
./ Comunidade indígena de São José, atendimento de educação vem do
Município de Japurá e Tabatinga .
./ Vila Mormes (Garimpo Tucano), Presença de Garimpeiros Colombianos,
Garimpeiros brancos Brasileiros. Na comunidade não há: escola, posto de
saúde, agente de saúde, os indígenas extrai ouro somente para se manter, pois
o preço de combustivel e alimentação é altíssimo. O preço da carne chega a
um grama de ouro, que equivale a 30 reais. · .

COMUNIDADES VISITADAS

-

Rio Apapóris- Vila Binttencourt para apresentação do Projeto de Fiscalização da
Foirn para o Exército e Polícia Federal e assim poder receber apoio logístico na
região.
Comunidade de São José do Rio Apapôris; ,
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-

Comunidade de Puerto Alegria- Lado Colombiano;

-

Comunidade de Puerto

Lopes- Lado colombiano, próximo a Cachoeira do

Machado;
-

Comunidade de Vila Mormes;
PLACAS AVISTADAS

Na terra Indígena Rio Apapóris existem apenas duas placas. Sendo que as
mesmas estão nos seguintes locais:

o1

na Foz do Igarapé Preguiça que está em

péssimas condições e impossivel de fazer qualquer leitura; 01 na foz do Rio Piranha, a
qual não foi possível avistar e nem registrar, pois estava debaixo d'água;

PARADAS E REUNIÕES

Comunidade de São José li -

As

7:30 horas da manhã do dia 27/07/04,

aconteceu uma reunião convocada pela Equipe do Projeto Proteção e Fiscalização na
comunidade de São José do Rio Apapóris.
A reunião foi aberta pelo capitão da comunidade senhorJosé da Silva~ Hupda,
conscientizando aos presentes o motivo da visita da comissão do PPF e dizendo que é
uma equipe composto pelos membros indígenas da FOIRN.
Em seguida o Sr. Domingos Barreto passou os informes gerais sobre o objetivo
e finalidade da viagem do Projeto de Proteção e Fiscalização conforme abaixo:
./

Aumentar o Controle Social das terras

./

Verificar a sinalização, os plaqueamentos;

./

Aumentar a visibilidade das terras indígenas .

./

Conforme a necessidade de cada comunidade implementar projetos de

sustentabilidade familiar como: criação de animais, plantação e realização de
oficinas de capacitação Técnica para o bom andamento das atividades;
Informou aos presentes que a equipe está mais para ouvir · e que a região
receberá apoio da FOIRN em comunicação e transporte ou seja: com 01 - Kit de
comunicação (rádio fonia com· sistema solar); 01 · - Motor de popa 15 hp yamaha e 01 Bote alumínio.
Na seqüência o Sr.· Domingos Barreto fez questionamentos para identificar obter
as seguintes informações::
./ Capitão - senhor José da Silva;
./ Professor - senhor Rafael Borges Cardoso;
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./ Agente de Saúde- senhor Ouvídio Ribeiro Bomfin;
./

Famílias-36 famílias indígenas; com o total de pessoas 200 pessoas
Segundo as lideranças a comunidade recebe apoio na área de saúde da Fuani

de Tabatinga, Militares da Villa Bittencout e da Missionária Auríza que está na região a 18
anos.
Em relação à Educação assistência vem da Prefeitura de Limoeiro e da Funai.
O senhor Domingos Barreto infonnou que a previsão da segunda visita será na
segunda quinzena do mês de setembro e durante esta visita a equipe deixará

na

comunidade de São José uma rádio fonia com sistema solar e na seqüência o
transporte. E pediu aos presentes para pensar no local da casinha para a radiofonia e
construir antes da data da segunda visita.
Em seguida a senhora

Auríza, Professor Rafael solicitaram este apoio com

urgência e para priorizar o Projeto de autosustentabilidade familiar para subsistência
das familias da comunidade.
O senhor Inácio· da Silva e o Guilhenne da Silva declararam que a Auriza é a
única pessoa que convive e apóia os Hupda, pediram também serem feitasr visitas de
vez em quando e dar assistência no que puder.
Finalizando o senhor Domingos fez a entrega dos bonés e camisas do Projeto
de Proteção e Fiscalização.
Comunidade de Puerto Lopes

»

Às 3:00 horas da tarde do dia 29/07/2004, a

comunidade de Puerto Lopes se reuniu com a equipe de proteção e Fiscalização para
ouvir o objetivo da visita conforme citado acima.
Em seguida foi apresentado o apoio que será dad a implantação da nova aldeia e
lembrou que o projeto apoiará na construção de uma casa de apoio.
Na seqüência foi feito, frente os membros da comunidade, a composição da
equipe que iria ao local do marco
Na seqüência foi passada a palavra para o responsável pela implantação da nova
aldeia senhor Matinho Manoel Campos que relatou ó motivo que o fez se deslocar da
comunidade de São Sebastião-Rio Umarí para a Cachoeira do Machado com o ideal de
construir uma nova aldeia, suas dificuldades, pontos positivos eneqatlvcs.Fatou

ainda da

área escolhida por ele para ser a nova aldeia e pediu para registrar o tocai.
Mostra também um documento de parceria ,com o prefeito do município
colombiano Taraira para a implantação da aldeia.
O senhor Lourenço Valência ex-vereador da comunidade Puerto Lopes endossou
dizendo que realmente é necessário·implantar a nova aldeia do lado brasileiro e informou
que antes tinha uma placa· da demarcação na Cachoeira do Machado; lado brasileiro/e
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que os mal intencionados jogaram na água. É necessário sinalizar para proteger e para
fiscalizar precisa de uma aldeia: com comunicação e transporte. Falou também que de
vez em quando tem visitas do 3º Pelotão do Exército.
Opinou também de fazer um contrato para ajeitar e renovar as trilhas da
Cachoeira do Machado até a Vila José Mormes(garimpo tukano), Igarapé Cucura/ Traira à
cabeceira do Rio Peneira. E o executor seria senhor Martinho e mais a comunidade do
Puerto Lopes. O Sr. Domingos Barreto pediu para construir uma canoa, que dentro do
projeto equivaleria a preço de R$ 500,0. em seguida o sr. Martinho implantador da nova
aldeia apresentou a relação dos membros que irão compor a nova aldeia no total de 13
pessoa.
Em seguida faz uma proposta para aquisição de: 01 ralador de mandioca e um 01
forno.
Em seguida deu-se por encerrada a reunião.
Vila Mormes(Garimpo Tucano)- No dia 02/08/04 as 20: horas, aconteceu uma
reunião com as lideranças indígenas do setor de trabalho - garimpo tukano, para expor
em detalhes

o projeto de proteção e fiscalização. A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo

Veiga, capitão da comunidade "Jose Mormes" manifestando ao publico a presença da
comissão do PPF e as pareceria com Polícia Federal, FUNAI, IBAMA e Exército.

O

mesmo pediu aos presentes maior atenção aos informes que serão aprsentados frente a
comunidade.
Na seqüência senhor Domingo Barreto fez apresentação da equipe e a função de
cada um dentro da equipe.
Prosseguindo uma breve retrospectiva das atividades realizadas pela FOIRN
corno Demarcação das Terras Indígenas do Alto Rio Negro, sua homologaçãp,
sinalização; existência das associações filiadas a FOIRN,.

Rede de Comunicação,

Transporte; Projetos, Educação Indígena, Promoção de Oficinas de Capacitação, Saúde,
Projetos de Auto-Sustentação e Convênios.
Após informes gerais do Projeto de fiscalização de abrangência da 05 terras
indfgena demarcadas. Explicou ainda as 05 linhas de ação do Projeto a saber:
v"

Fiscalização em áreas remotas;

v"

Ações em áreas críticas: Garimpo Tucano;Rio Cunuri;

v"

Fortalecimento em pontos estratégicos;

v"

Apoio em área críticas em comunicação e transporte.

Diz ainda que serão realizadas mais 03 viagens para analisar e ver de perto as
decisões da comunidade no que diz respeito às alternativas econômicas: Afinna que o
projeto está aqui mais para ouvir do. que falar. E diz que será deixado na comunidade um
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kit de rádio fonia para dar apoio na próxima viagem. E quanto ao transporte também será
deixado um motor 15 HP.
Em seguida foram feitos alguns questionamentos para obter as informações como:
./

Quantos indígenas têm no local?
R: 08 famílias 44 pessoas

./

Pessoas não indígenas Brasileiras
R: 27 pessoas

./

Pessoas não Indígenas estrageiras?
R: 12 pessoas

./

Quantos comerciantes?
R: 07 sendo que 01 indígena; 04 brancos brasileiros e 02 colombianos.

Na seqüência foi feito debate em cima dos seguintes assuntos: Saúde; Educação
e Projeto de Auto-sustentação.
A comunidade diz que recebem apoio da . prefeitura de Japurá e não recebem
apoio de São Gabriel da Cachoeira. E por isso as lideranças pedem para levar essa
situação ao poder público, para ser tomadas medidas necessárias.
O senhor Domingos Barreto informou que foi encaminhado ao MEC um projeto
de educação no qual a comunidade será beneficiada entre as 15 outras comunidades.
Informou ainda que haverá cursos de capacitação pra Agentes Indígena de
saúde, Educação e Plantação.
E foi encerrada a reunião às 22 horas e ficando marcada para o dia seguinte um
novo encontro às 7:30 do dia 03 de agosto com todos os comunitários.
Assim no dia 02 conforme acertado a reunião foi iniciada pelo Representante
Indígena da ccomunidade o senhor Paulo Veiga que apresentou para a comunidade a
equipe do projeto de fiscalização. Que em seguida passou a palavra para o senhor
Domingos Barreto. Que novamente apresentou os membros da equipe de seus cargos.
Em seguida continua dizendo que a comunidade está dentro de uma área indígena
demarcada pertencente ao Município de São Gabriel da Cachoeira. E fez a apresentação
do Projeto e de maneira simplificada apresentou o roteiro de viagem, áreas visitas e suas
atividades ao longo de sua existência. Ver os objetivos.
O diretor deixa claro para as pessoas não índias que estão em uma terra
demarcada, e assim é terra da união e oficialmente

reconhecida pelo governo federal

como terra para uso exclusivo dos índios através da homologação.
Informou que o projeto tem a duração de 15 meses para ser executado. E disse
ainda que as pessoas não índias estão aqui para ouvir e cumprir as decisões e normas
estabelecidas e nunca para confrontar como o ideal ou decisão indígena. Caso acontecer
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conflito, a comunidade deve se reunir para entrar em acordo e amenizar a situação para
assim chegar um objetivo comum.
O objetivo do PPF, conforme a decisão desta comunidade mista, é de dar apoio
em novos campos de trabalho. E citou alguns exemplos de acordos feitos entre
comunidades indígenas e brancos dentro da terra indígena. E disse que devem ser
respeitados os acordos. E que o índio não pode vender terras para o branco, pois a terra

é da união. Os brancos devem sim contribuir com a comunidade.
E disse que o PPF tem o papel de fazer barulho positivo, e que não está para
expulsar as pessoas envolventes e sim deixar conseqüências amedisadoras. Deu
informes de que a bebida é exclusivamente proibida dentro da terra indígena. E mais, a
comunidade indígena garimpeira deve criar ou manter diálogo com os demais membros.
Disse que a comunidade será beneficiada com equipamentos

para melhorar a

comunicação e transporte.
Finalizou dizendo que a .comunidade José Mormes tende criar uma associação
juridicamente legalizada para assim ter mais apoio da FOIRN e de outras instituições do
governo. Não mais havendo nada a ·tratar foi feita a entrega dos kit de divulgação e foi
encerrada a reunião.
Resultados

./ O Exército e a Polícia Federal .de Vila Bittencourt - aprovação do projeto com
ªrg.umento que o projeto é muito legal e importante. Na viagem de expedição do Rio
Apaporis, Rio Traira, Rio Castanho pollcia federal apoiou com 01 bote de 6 metros e
01 motor de popa 15 YAMAHA;
./ Comunidade de São José do Rio Apapoirs - conscientização das familias e capitão da
comunidade quanto os objetivos do projeto de proteção e fiscalização. Aprovação da
comunidade pelo projeto da FOIRN .
./ Comunidade de São José do Rio Apaporis ".' "' conscientização das famUias e capitão da
comunidade quanto a proposta de instalação de casas de apoio e criar novas
comunidades indfgenas e necessidade de melhorar parcerias com governamentais e
não-governamentais para as ações

de proteção e . fiscalização. Aprovação da

comunidade foi com argumento que gostaram muito da proposta e tem boas
perspectivas para o futuro;
./ Placas de demarcação do Rio Apaporis e-Rio Trafra foram visitadas. Próximo passo é
melhorar lugares para colocar as placas;
./ Saúde - é mais ou menos; Conscientização:dasJamilias, Agente de· Saúde;e capitão
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da comunidade quanto aos direitos sobre conhecimentos tradicionais e necessidade
de conhecer melhor o assunto. Comunidade São José do Rio Apaporis está
recebendo atendimento de visita do exército ou Funai de Vila Bittencourt, uma vez por
ano;
./ Educação - é mais ou menos. Conscientização das famílias, professor e capitão da
comunidade quanto ao papel do poder público com a educação indígena.

Considerações Finais:
Para se compreender a questão dos problemas relacionados à proteção e
fiscalização na região do Rio Apaporis e Rio Traíra é necessário considerar os seguintes
aspectos:
•

Existe uma clara percepção da comunidade de São José de que proteger e

fiscalizar se torna problema quando é acompanhado de invasão;
•

Existe um aumento das situações de invasões sejam comerciantes

pescadores e garimpeiros não-indígenas na Terra Indígena do Rio Apaporis;
•

A invasão na Terra Demarcada do Rio Apaporis e Rio Traíra já está presente

desde os tempos de 1995. Com ausência de proteção e fiscalização o controle de
invasão parece não operar com eficiência;
•

O cenário do Rio Apaporis, Rio Traíra e Garimpo Tucano encontrado sugere

que o problema de invasão e seus encaminhamentos futuros exigem uma
mobilização política e social para decidir coletivamente como atacar o problema de
invasão e como construir formas de controle mais adequadas às condições
modernas com a vida de lá.
Em resumo, não é um problema que a Foirn sozinha vai resolver com o projeto de
proteção e fiscalização.
CONCLUSÃO
Todas as atividades foram desenvolvidas e segundo avaliação da equipe de
viagem, também se obteve resultados satisfatório
As comunidades visitada da Terra Indígena Rio Apap6sis e outras estão sabendo
o que é o projeto proteção e fiscalização. Espera que daqui para frente acompanhem
mais atividades da Foirn.
JANILSON PEREIRA PADILHA
Assist.Adm.Proj. Fiscalização
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