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Memorando nº 33:)/GAB agosto de 2001 

À Sua Senhoria a Senhora 
Dra. ANNA SAMICO 
Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da Justiça/MJ 

Assunto: Fac-símiles nºs 113 e 115, de 27 e 28 de agosto de 
2001, respectivamente, originários da Administração 
Executiva Regional da Funai em Boa Vista/RR 
(encaminha). 

• 
Senhora Chefe de Gabinete, 

A par de cumprimentá-la, incumbiu-me o Senhor 

Presidente da Fundação Nacional do Índio - Funai, Dr. GLENIO 

DA COSTA ALVAREZ, de encaminhar-lhe, para, por obséquio, levar 

ao conhecimento de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado 

da Justiça, Doutor JOSÉ GREGORI, os anexos Fac-símiles nºs 113 

e 115, de 27 e 28 de agosto de 2001, respectivamente, 

originários da Administração Executiva Regional da Funai em 

Boa Vista/RR, nos quais, discorrem e remetem expedientes 

versando a respeito do lamentável incidente ocorrido com a 

tentativa, por desconhecidos, de invasão na área do 6° Pelotão 

Especial de Fronteira - Uiramutã, encravado no interior da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

Atenciosamente, 

A Martrns/GAB/Anno Sanuco Fax 
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1 Fax - Símile 
l r 
! FAX NR: 115/GABIAER/BVBIRR 1 Fundação Nacional do lndío - FUNAI 

Administração Regional de Boa Vista 

'OE: MARTINHO ALVES DE ANDRADE JUNIÔR +nDÂ TA: 28.08.01 ' 
ADM EXEC REG AER/BVB/RR 

)1-P-A_RA_: G_L_E,,_NIO DA COSTA ALVAREZ · TELEFÂX:O)Õt61 226ã7ã2, 
( PRESIDENTE DA fUNAUBSB/OF ; • _,.:_,~ 
, N.0 de Paginas (incluindo esta): 01 (UMA} ----------1 
i 

l 
URGENTE 

Mensagem: 

Senhor Presidente, 

Encaminho à v.. Sa. para conhecimento e providências, 
icópia de documento NOTA PARA. A MÍDIA·assinado pelo Sr. Gal. 
1Claudimar Magalhães Nunes - Comandante da 1 ª Brigada de 
linfantaria de Selva do Exército Brasileiro sobre "Tentativaf 
de invasão na. área do 6° Pelotão Especial de Fronteira - 
Uiramutã", referente ao que fora descrito no documento FAX NR{ 
113 GAB/FUNAI/RR encaminhado à V. Sa. na data de 27.08.2001. r 

1 
Atenciosamente, ~ 1 

Júnior 
.egional/ AER/BVB/RR 

7PRES de 26.09.2000 

Responsável pela emissão favor comuriiêar qualquer problema com 
a transmissão 

Fax: n.0 (096) 623-9059 1 -~----------' 

~-· ·..{_j/ ). :·j:)~1{6L · ... : ,,,,;·, 
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\1JN1STÍ.:'.RIO DA l)EFESI\ 

EXÉRCITO BRASIJ.RIRO 
COMANDO MJI..l'J'.<\R DA AMAZÓNLA. . 

i" B~GADA DJJ iNFANTARlA DE SEL VA-(GUEs/1945) 
VBRlGADA LOBO'D'A.LMADN . 

NOTA PARA h MÍDIA 

Assunto: Tentativa de invasão na área do 6° Pelotâo.Especlal de Fronteira - Uiramu;tã 

Na noite de 24 de agosto, próximo passado, o dispositivo de alarme de 
segurança do ô,J PEF (6° Pelotão Especial de Fronteira) instalado na área do 
aquartelamento em construção, no município de Uiramutã, foi acionado durante: uma · 
tentativa de invasão da área do Pelotão, provavelmente •por individuo ou gruµ,o de 
indivf duos. ; 

Na noite seguinte - 25 ée.agosto - a segurança foi reforçada e, novamente, 
o alarme foi acionado. A guarda empreendeu perseguição ao(s) invEisor{es) lançando um 
fogueie de sinalização para clarear a área e executou alguns tiros de fuzH para o alto iap6s 
o(s) agressor(es) não obedecerem ao comando de "alto". O efeito iluminador do foguete 
.possibilit~~ visualizar o vulto de pelo menos um indivíduo que correu para a área dalpista 
,de pouso, e par lá se enveredou ou se ocultou por entre as malocas ali constni,ldas. 

· 'Fellzrnente, ninguém saiu ferido. 
Os moradores do município ficaram surpresos e indignados com o 

incidente e queriam incendiar as malocas indigenas construídas na pista de pouso, A 
ação eficiente e equilibrada do Comandante do Pelotão desestimulou-os daquele int~nto, 
alertando-os das conseqüências negativas se aquela iniciativa fosse adiante. Isto acalmou 
o grupo que estava exaltado, e que desejava, também, controlar os acessas à cidade, 
situação que foi contornada com habilidade pelo Comandante do Pelotão. ; 

O efetivo do Pelotão já foi reforçado com o apoio de helicóptero do 4° 
Esquadrão de Avieção do Exército, sediado em Manaus. subordinado ao Comando Militar 
da Amazônia. · 

A pronta re~posta de Pelotão evitou que a invasão tivesse êxito e que fosse 
praticada algum tipo de agressão. passlblllíando, assim. a manutenção da ordem e a 
proteção do patrimônio público. . . 

A área já foí inspecionada pele Comando da 1ª Brigada de lnfanta~a de 
Selva e medidas de segurança adicionais foram adotadas. ; 

A Pref eita do rnuniclplc foi orientada para reunir a comunidade e, [untecom 
o Comandante do Pelotão. prestar esclarecimentos à população quanto ao ocorrido. 

/. CJL ! // «: . 
(.11' .À-1_ C .. ~1.1:..~.'L{:1.~~-~--/l-f __ ,. J,(:;__~~..lz.~- 
General-de-Brigada CLAUUlMAR MAGALHÃES ~fNES 

Comandante da l" Brigaua de Infantaria de Selva 
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Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
FAX NR: 113/GAB/AER/BVB/RR 

Administração Regional de Boa Vista 

DE: MARTINHO ALVES DE ANDRADE JUNIOR 1 DATA: 27.08.01 
ADM EXEC REG AERJBVB/RR 

PARA: GLENIO DA COSTA J.\L.VAREZ 1 TELEFAX: Oxx 61 226 8782 .-- PRESlDE.NfE DA FUNAI/BS6/DF 
N.0 de Paginas (incluindo esta): 02 (DUAS) 

- 

, . . URGENTE 
l >--- --- - 

Mensagem: 
Senhor Presidente, • 

Informo à V. Sa. que, extraordinariamente, na noite 
de 25.08.2001 (Sábado) , por volta das 22:00 horas, este 
Administrador fora pr:ocurado, em ambiente social, pelo Cel. 
Eliezer Monteiro do 7º Batalhão de Infantaria de Selva do 
Exército Brasileiro, o qual apresentou denúncia verbal sobre 
invasão dos indígenas de Maturuca ria área pretendida para 
edificação do Pelotão de Fronteira, nas proximidades da 
Comunidade Indígena Uiramutã, situada na Terra Indígena 
Raposa-Serra do Sol. e que, em reforço, tais indígenas tinham 
ateado fogo em algumas instalações já construídas naquele 

1local. Informou ainda que ''diante de tal situa2ão, os 
jmilitares do Exército Brasileiro baseados na Vila Uiramutã, 
ttinham efetuado disparos para o alto no sentido de amedrontarl 

l
!os indígenas que estavam causando desordens11• 

Outra colocação do referido Coronel, que muito 
preocupou este Administrador: "os indígenas da Maturuca têml 

( ''TREINAMENTO DESCONHECIDO" e gt.te são capazes de atos desta 
natureza". Esta expressão, no mínimo, soa estranho. Contudo, j 
não fora a primeira vez que o referido Coronel a utilizou. 1 
Reporto-me a uma reunião que este Administrador, em oomp~nhia! 
do Procurador Federal da FUNAI , Sr. Moacyr Lira, teve no 7° 
BIS para tratar com aquele Militar sobre o fato ocorrido na 
Comunidade da Lage, situada na Terra Indígena Raposa-Serra do 
Sol, como já é do conhecímento de V. Sa. (Documentos FAX NR 
060 GAB/FUNAI/RR, datado de 16.05.01, e MEMO NR 
54,l'GAB.{AER/BVB_/~, d.atado de 19.06.01). 

Favor comunicar qualquer problema com \ 
a transmissão 

Fax: n.0 (095) 623-9059 l 

Responsável pela emtssão 

l 
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Protocolo de 
Fax -: Símile Ministério da Justiça 

Fundação Nacion:'11 do Índio - FUNAl CONT. FAX NR: 
113/GAB/AER/BVB/RR 

1 

Administração Regional de Boa Vista 

~---'---------.-.~ == mar I i 

O Cel. Montei-ro solicitou deste Administrado 
providências_. imedi&tas da FUNAI no sentido de! desloca 
equipe de servidores ao ref ~rido l.ocal para avJriguar 
ocorrido e conversar com os· indígenas. . 

Neste contexto,· procedí, em caráter de emergência, 
fretamento de· aeronqve na 'manhã de .. domingo (261• 08. 2001) . . . 
desl,.ocando . 02 (dois) servidores desta Administraçã . . ' 
Regional· para a Comur1idad~ Uiramutã. Tais s~rvidore 
relataram que não houve nenhum. indígena envolvido em ta 

•11 fato ,e .que· ninguém, ta:nto da Comunidade Uiramutã como d 
Vila sabe ao certo como acontecerê;i · o incêndio le que 
maioria das pessoas da Comunidade Uiramutã, juntamente co 
o Tux.aua Orlando, encontrava-se em reunião na Cbmunidad 
Willimon, situada a cerca de 4 (quatro) horas de 6aminhad· 
da Comunidade Uiramutã e da Vila. O Sr. Osmário d 

• 1 
Comunidade Uiramutã estava na praça da Vila na .no í.tie d 
25.08.2001 quando aconteceu a celeuma. O mesmo relatou qu 
vários fogos de artifício foram disparados por mi1itares 

1 
comemoração ao Dia do Soldado e que, nesta mesma ia noite, 
houve um incêndio em vegetação próxima da área Pfetendí 
pelo Exército Brasileiro para construção do Pelotão d 

1 

Fronteira. Os militares se dirigiram ao local do incêndio 
efetuaram disparos. Na praça, o Policial Mi.li tar conhecd d 
por André efetuou di.sparos para o alto, ! conform, 
declarações e Relatário dos indígenas da Comun.í.dad' 
Uiramutã {anexo) . 

1 

Solicito à V. Sa. apreciação do referido doçumento 
o devido encaminhamento para providências cab31veis.! 

1 

Atenciosamente, 

-- ---4=========-=========;:!! 
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Ministéri<:> da Justiça 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
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1 
1 i FAX NR: 060! GA81FUNAI/RR 

Admtnlstração R~gionai de Boa Vista 

! DE: MARTINHO ALVES DE ANõRADE JUNIOR 
! AOM. EXEC. REGIONAL FUNAI/BVB/RR i PAR~ GLENIO DA éa __ · 
'. PRESIDENTE DA FUNAIISSB/DF 

_.TDATA: 16.05.01. 
l 
! 
1 TELEFAX: o:d 61 226 8782 

~ ------····----'-i ---- N.º'de Paginas (incluindo esta}: 01 
l 

i Mensagem: · ; ----·1 
1 . • f 
, Senhor Presidente, 1 1 

' : l 
1 Informo à V. Sa., em caráter de urgência, que a partir de relatório do 1 
i Chefe do Posto Indígena Urucuri, s~tuado na Terra Indígena Rap~sa-Serra do! 
(§Q!, datado de 14.05.2001, fora denunciado pelos indigenas da ~omunidade ~ 
11 d' d O 1 ' ; ~ n rgena Lage que na data e 09.05.2 01 SOLDADOS DO: EXERCITO! 

f BRASil...EIRO invadiram residência na referida Comunidade1 ameaçando os! 
j 1 :! 
~ indlqenas, inclusive crianças. Com armas em punho e apontando: as mesmas 1 
' . 1, ~_;ara os indígenas, os soldados ameaçaram "MATAR TODOS OS11NDIOS ALI 
l PRESENTES", usando palavras como "ÍNDIOS SAFAOOSn. SegJndo relatos f 
! 1 1 
f dos indígenas SENTIAwSE O FORTE CHEIRO DE CACHÂÇA, !quando os~ 
\soldados gritavam. Foram cerca de 15 minutos de "tormento e desespero".! 
!As crianças? com medo, fugiram para o mato. Em reforço, Informo que aindal 
Í nesta data estarei mantendo contato com o Coronel Eliezer MoÀteiro do 7° i1 
. 1 : 

f BIS para maiores esclarecimentos e visando identificar os nome~ dos supra- i 
[cltados soldados. [ 1 

t i 1 
1 Atenciosamente, \ t 
í i j ' ' ; 
J A<lmlnla\ -.do•_ R •gicn~l/ "~~/eVe/RR \ j 1 ºort 1Ôlt>/PRES <i• zo.09.ZOôO I u 

" : j 

Favor comÜnicar cualouer orobtema Rasnousável pela emissão r ! 
a tra~smissã~ \ · · 10 1 

·····-···· ········································-············ ···········- . 
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~IJ:NISTEIUO DA JUSTIÇA 
Flllld_qç~o Nacional. de indio - J?m{AI 

Adnrinistr~çtlo Ex~cutiva ~íon«l áe aoa Visea - RR 

~Ó. NR 54/GAB/AER/BVB/RR 

Boa Vista-RR, 19 de jun'.ho de 2001 

DO: MARTINHO ALVES DE ANDRADE JÚN!OR 
Administrador Regional da AER/BVB/RR 

AO: GLÊNIO DA COSTA ALVAREZ 
Presidente da FUNAI/BSB/DF 

~Cth~Jo 1 O O,v·~·nL 
frl.- ;1..() /o~/ :tãJ ( 

' 
j 

Senhor Presidente, 'l(~;ilva 
:···.~fe 1..: ~cr,j,:l'.'iGASIF·:- •. ,·· .... 

Visando subsidiar resposta ao !documento 
Memorando nº 184/GM, datado de 07.06.2001, da lavra do 
Assessor do Exrno . Sr. Ministro de .E.stado da Ju~tiça, Sr. 
Sérgio Lei tão, Ln f o rmo à V. Sa. que este Administrador 
Regional em corr.par.n i a do Procurador Federal p.a FUNAI, 
Dr. Moacyr Lira Filho, participara de reuniao ~a data de 
16.05.2001, por volta das 16:00 horas no 7° B~talhao de 
Infantaria de Selva, situado nesta cidade, inf~rmando ao 
Cel. Eliezer Girão Honteiro, Comandante daque I'a unidade 
militar, o fato descrito no àocumento F~ NR 060 
GAB/FUNAI/RR, datado de 16.05.0í. Naquela oçasião, o 
Cel. Elie?..e:r .i.n f o rmou que já havia tomado corrhe c í.me nt;o 
do i~cident~ e que seria~ ado~adas provid~ncias no 
senti.d:-, de apu r a r o episódio. Po r ém, rcssalto1t que não 
ac~·editou na versão dos indígenas e que, ao mesíffiO tempo, 
soldados do Exé z c í, to Brasileiro não seriam capazes de 
cometerem tais atos. \ 

1 

Seguindo o r í.errt açac da Pi·ocuradoria : Regional 
dest 3. AER, fora p r omov i da rtunião com o Pr ocu r ado r do 
Ministério Público ~ederal em Roraima, ~Q data de 
17.05.2001. Nesca ocasiao, fora entregu~ àquela 
autoridade, doccmer.t.o OFÍCIO N° 120 GAB/FUNAI/AE~/BVB/RR, 
datndo de 17.05.2001 (cópia anexa), solicitando\ abertura 
de inquérito por parte daquela Procuradqria. Em 

Ru;i: Si.ndeaux 13ar:bo;,a1 321;Mscej.2.l:la/Novo P.lanal to 
TeLefax:(095) 623-9ô59/623-,057, CEP: 69.304-250 - Boa V1sta - RR 

................................ ·················-·········--·--·····-···-··-··········-··-·······-·------·-···-···-··-····-·····-·q·-···· 
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! 
f d . ; 1 r e orço, foram apresenta os ao Exmo S.t·. Procurador da 

• 1 
República os indigenas da etnia Macux;i. Valdir 
Clementino, Hélio de Souza Oliveira e Beraldino de Souza 
Oliveira, moradores da Comunidade Lage, 1'err~ Indígena 
Raposa-Serra do Sol. Estes, pediram que as a1rtoridades 
adotasse~ providé~cias urgentes, 8m virtude do~ momentos 
traumáticos· c11:e ·oassa.r~nn na data de 09.05.2001. ! 

• - 1 
1 
i 

i-UNISTERIO Llil JUS'l'IÇA 
Fundaç~fo 'Na~iQllal dê ÍD.dio - Ft1NlU 

Adnrinistração S;wc;Ut1.v;,i Regio~l de Boa Vista - AA 

Atenciosamente, 

,-... 

,· 

Rua: S.i.ndeilW(. .8:u:oos~, 32 l; Mac!éja.n.a/NO'V'o Pl;o• 
Téiefax:(095) 623-9059/623-9057, CEJP: &9.304-250 

tO 


