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Cod. g>AOO<ll Lt9!: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

OF/NQ 260 /AVVR/CDDIPI/PGR Bras{lia, 23 de novembro de 1993 

Senhor Secretário, 

Comunico-lhe que sua representação protocoli 

zada nesta Procuradoria-Geral em 26 de fevereiro do corrente to 

mou o nQ 08100.000533/93-39, 

Atendendo solicitação desta Coordenadoria, a 

FUNAI enviou o Relat~rio da Administração Regional de são Gabri 

el da Cachoeira com as provid~ncias tomadas.Vide anexo, 

Aterre iosamente, 

AlDR VIRGÍLIO VEIGA RIOS 

Pvocurador da Rep~blica 

Ilmo. Sr. 

Dr. MÁRCIO SANTILLI 

Secretário Executivo do NDI 

SHIS QI 11 - s/loja 65 
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INFORMAÇÃO NO V b f /PG/93 Brasília, }.J de outubro de 1993 

Ref.: OF/NO 180/AVVR/PGR/CDDIPI, de 23.09.93 

Senhor Procurador-Gerai, 

Trata-se de pedido ·de informações acerca da inva 

sao de garimpeiros e da degradação dos recursos naturais das áreas 

habitadas pelas comunidades indígenas de Taperera, Ilha do Pinto, 

Bacabal e Vila Nova, localizadas no Estado do Amazonas. 

Consultadó o Departamento do Patrimônio Indígena 

DPI, este esclareceu à PG que não possui maiores informações sobre 
o assunto além da CI nQ 068/GAB/ADR/SGC/FUNAI, de 20.11.92. 

Assim, resta a esta PG adotar as seguintes medi 

das: 
a) solicitar à ADR de são·Gabriel da Cachoeira 

maiores informações sobre a presença de garimpeiros nas áreas indi 

genas daquela região, tendo em vista as denúncias formuladas pela 

Associação das Comunidades Indígenas do Rio Içana-ACIRI, pela Fed~ 

ração das Organizações Indígenas do Rio Negro, pela Associação das 

Comunidades Indígenas do Baixo Rio Negro-ACIBRN, pela Câmara Muni 

cipal de são Gabriel~~ Cachoeira e outros: 

b) expedir ofício à CDDIPI requerendo a prorrog~ 

çao do prazo para a entrega das informações solicitadas no ofício 

em referência, por mais vinte e cinco (25) dias, tendo em vista a 

dificuldade de comunicação com a ADR de são Gabriel da Cachoeira - 

AM. 

PG/GWFS.ibs \\ 



OFÍCIO NO rJ 55 /PG/93 Brasília,.\~ de outubro de 1993 

Senhor Procurador da República, 

Reportando-me ao OF/N~ 180/AVVR/PGR/CDDIPI, de 

23.09.93, dessa procedência, cumpre-me informar a V.Exe que consul 
tado o Departamento do Patrimônio indígena - DPI, este remeteu à 
Procuradoria Jurídica da FUNAI uma cópia da CI NQ 068/GAB/ADR/SGC 

FUNAI, de 20.11.92 (doe. anexo), através da qual a Administração 

Regiona~ de São Gabriel da Cachoeira-AM, presta esclarecimentos so 

bre a presença de garimpeiros nas áreas indígenas localizadas na 

_quela região. 

Outros setores desta sede não possuem informações 

acerca da invasão de garimpeiros e da degradação dos recursos natu 

rais das áreas habitadas pelas comunidades indígenas de Taperera, 
j 

Ilha do Pinto, Bacabal e Vila Nova, localizadas no Estado do Amazo 

nas. 

Exmo. sr. 
Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios 

DD. Procurador da República 

Procuradoria Geral da República 

NESTA 



Fundaç!'IO Nacional do fndlo 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Assim, resta a esta Procuradoria reiterar à Admi 
nistração Regional de são Gabriel da Cachoeira-AM, as informações 

solicitadas através do radiograma no 097/DPI/93, de 21.06.93 (doe 

anexo). 

Por iiltimo,· requeiro a V.Exa a prorrogação do 

prazo para apresentação das informações solicitadas por essa COOE 

denadoria, por mais 25 dias a partir desta data, tendo em vista 

as dificuldades de comunicação com a ADR de são Gabriel da Ca 

choeira-AM. 

Atenciosamente, 

. - .. 

PG/GWFS:ibs 

- - . - ... -- - ------ --------------- -· - - -· --·------ . 



Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

1. t,.. C'-CAJ, k . 
i. ~\,-~-.J->.. 'o. L\i}/2. •. Ii:-0 ~~R._ k G-~~/AM, 

~ í ,v..//) '{"'47-v c4 ,ff (f<-~) d,:;, , "'- ~ 

&-<, ~cJ. ~ J,,-/.-,, t-: u-<> , ~ IA. .,._ dz. 
flk,ÚAÁ°' ~ {'~ µ'J ~~INV<~ rw&t---1-d.M 

~' ,J.,, Üf· •.. e. t1.io/AVVf.{fft./et,01fJ, &...< 2M~, 

e . ~, ~-~ L,o tu.=r·~ ~ ~ /U>~ 

(A~ !b>.t,.,._ µy-u rd~ p 'r".,J-v,<,A 
~ ~ -{,v.. ,,,,__ +A.. ~ /J-0 /<. . 

/w(, t3.X.íJ. 
>ik,orW!-~ 

•• ,.tfo .;lu[:, r 1!t'rlf'nlano ri, mlNií 
~••o. Ü•r t UNA• 

' 

r; 
'--' 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO-FUNAI 
* 8DMINISTRACÃO REGIONAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEJ~A/AM * 

S1•w Pr-ocur-ador-, 

Em atenção ao despacho acima exarado por V. Exa.,vl 

mos esclarecer os seguintes aspectos: 

1 - Que decorrer do mês de Fevereiro ' l :)92, houve no ae uma sra!_l 

de 
... 

de b e Isas de 
. . na Calha do Rio concentraçao 9ar1mpe1ros, 

Cauabur i, consentimento da Pr-e fo itura Municipal 1 

com o oc 

Santa 1 zabe 1 do Rio Negro; 

2 - Que no 1nês de Outubro do me amo ano, as referi das ba Isas , 
adentraram a AI-Yanomami, situando-se entre o Pin Cauaburi 

e Pin Foz do Rio Yá; 

3 - Que no mês de Janeiro de 1993, numa ação mais energica a Fg 

NAI~ conse9uiu expulsar os invasores da área ocupada, sendo 

que os mesmos vieram ocupar o Rio Negro, numa área que liml 

tada pela Foz do Rio Cauaburi e as Comunidades lndfgenas c1 

tadas no presente Processo; 

4 - Que com o consentimento dos Capitães das áreas supramencio 

nadas, os garimpeiros construiram suas curritelas, naquelas 

Comunidades, dando em troca, pequenas ajudas e consequente 

mente levando grandes transtornos as Comunidades; 

5 - Que no m;s de Março do presente e xer-c Íc i o , a FUNAI com a 

ajuda da Pol feia Militar de s;o Gabriel da Cachoeira, desa- 

tivou todas as curritelas existentes nas Comunidades, Já c1 

taclas em função das denúncias recebidas; 

FUNAI, atrav;s da sua Administração Regional local , 
em uma aç;o em conjunto com o IBAMA, Prefeitura Municipal , 

Pol feia Militar e c;mara dos Vereadores, representou junto 

a Promotoria P~bl ica, da Comarca de s;o Gabriel da Cacheei- 

ra, tod~s as den~ncias concernentes a invasao de garimpei - 

ros em Al'S, jurisdicionadas a esta Regional; 

7 - Que ato contínuo, a Juiza da Co~arca, de Sio Gabriel ~as~ 
choeira-AM, cnca~inhou, a Justiça Federal do Estado do Ama 

zonas, todas as dcn~ncias por m~s recebidas e que cst~o fa 

G 



FL. 02 

ze n do parte do presente Pr-oce s so , conforme as juntadas as fo - 

1 has de n~meros 06, 07, 08, 09, 1 O, 1 1, 12, 13, 14, 23, :!4, 25, 

32, 

8 -Que em 19 de i1la i o ele I J:)3, o Dr. Marcos Aususto de Souza, Ju i i 
Federa I Substituto ele I Q Vara Federa I do Estado elo Amazonas , 
concedeu a Liminar, conforme cppia em anexo; 

9- Que no m;s de Julho de 1993, o IBAMA e Pol feia Federal, epo s a 

1 ibcração de recursos desencadeou uma Operação nas Calhas dos 

Rios Negro e Cauaburi, bem como Pico da Neblina, Operação esta 

que foi amplamente divulgada pelos principais jornais do pafs; 

; - 10- Que na data de hoje, as areas supramencionadas, estao totalmen 

te desobstruídas, sem a presença de garimpeiros, os quais fo - 

ram evacuados para fora dos limintes dos Municfpios de São Ga 

br- i e I da Caohoe i ra-AM e de Santa l'z abe I do Ri o Negro. 

S~o Gabriel da Cachoeira-AM, 29 de Outubro de 

1993. 


