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J~o Sen21.qr Ilustr{ssj_r,w Pr oour-adorr Geral da Repµ1Jlj_ca e :Presiclente 

da Funai. 

O Conoelho Inà.Ícena da Ro~;iE:o elo Slll·ur:1u juntao.ente com os 

t uxauas dno identificações dou ;iroblom.as ccor-r-í.doe dLU"EU.1.te o ano 

de 1991, <-~ l)aiXo relacionados: 

-Construção da casa entr? a maloce. do Cont5o e oant.a Gt\.J..o.o 

-Poluiç20 elo rio Coti:q.c;o. 
-Presença elos garimpeiros na.: á:reQ·. Raposu/Serr·a elo Sol. 

-Nãçi ace í. trunos a barraggrn. do rio Cotinco ., 

~Cri8çÜo de 2.D.~ilais dos ~osseiroo nas comlll1.ic2des. 

-Desaparecimento de caclo dao counní daúee .• 

-Dent..1.ncian10G o Gover.uo Estadu.ul que está ueundo uma or:_3&.i.1.ização ind:l 

na (XPIH) contro. os 01...1ti ...• 0G pa:rentes;1 

-O caverno estuclu0l estó. que r-endo bloquefil' a [u .... ec Ra;)oso/Serra do Sol 

-O ~overno 0stá desrespei +cndo oc i11Ct.ios e a le-~islação f ed.eral. 

-O G·overno est'-1 quor-ondo 01.·:i.2.tr vilc:::; nac Úroas ind::Ç.~·;enass·,; 

=Conf Lí.tro s na n.:-,loca do Iiiian.B. 

-Qu.e:i:n.ações d~ caeaG 

-Roças destr~Ídaa. 

-Es:po.nca.mento e prisÕcG de vários indios. 

-ImpcdimmYto de caç a e LJGSCClo. 

-Pedimos a retirada a.os comerciantes que estão prejuL1icando as corn.u.- 

nid.:;dec de Canta Galo e Contê:o com beb í.das a Lcóo Lri c aa , 

-N"ã~ ace í, t amoe ao pro:postus do Governo Estadu&ü do fa~er Oolônié..c J..- 

gricolas n2s maloc2s do .Arc.i1 San.ila Im:ibol e Ouraanâ , 
-Entradas de ga~impeíross nas 6.reas onde se encontrem ao cus-tro ma Lo 

cas. (S.amã, Arai, Sta. Laabe L e Cwn.LmÕ.), os mo~uo ectfco levando doen ~ 

-Qual é o plano do Procur.:do:...· Geral a.a Re:pll.b'.°;..ice. e do Presid0nte da 

Funaã eu r-e Laç ão a e cite ::_)ro b Lezaa çu:c ac on'b e c eu e que cont í.nua acon- 

+ecendo? 
-Por que os f azendei.rJ11s estão corrbãnuando nas 6.reus. demarcado e:? 
-Qual serio e::: _p:rovidÔnci2 tom.Ctc.a.l por est[,G 2.Lrco:cidas co.c:1.:::ietcn-tes? 

-NÓG t~c.:~.uas ~ co.:-.1u...11.j_d2.a.ds, l;. Conseli os e todos os membr-o s d::t 0::1.\;:u1ü~é"l 
~ d' A • ~ ~ a. ' ú . R. ç ao j.11 1c.-;ena quez-smae com lll'~cnc1 1 e. aefilnrJIIBçuo a .t;irec, na.ca · :;\ 

posa/Serra do Sol. ~TffUTOSOCKWAéleff~ 

Dila , •-' I ij_ ·: 
COQ. g (!),T) d) Ó 4 ~~-· 



C..o õol 

nt.1s se~;uinties ulcleieto: 

lQ-Tuxn.ua Or-Laud.o d.~ ma.l.oca Uirw::i:t.ut;ü: 

OG f at os ac orrt ec Ldoa em 19GG: 

-Foram queiD2das ~uatxo cao20 G~ QUe & justiça tc1u1~ toBnuo qual 

g uer' provi dêncj_2... 
-Em dez eiu.bro d.e 1990 f o í. accuas í.nado o i.11.dio i-.G.ão do. ~'lil va Li.:i.a 1)8 -"- 
lo gc.rimpeiro L~.m.in:{os, e uté hei je não foi l)unidoº 

-Em. 1981]. na oc8.ciÕ.o em que 21.0 conunf.dadeo. estctvr''~ cercando a maba , 
, ~ 

doz e '.Joliciais do Exercito i.11.terclitorrnri e n.io foi t oiaudo _._..L -h • 

provi.dê1~ni2.~ E o +uxaua Or-La ... 11c1o estí.l sendo amenç ado c-:.e .:11or--bc ~ 

-E.ri?- jru1eii"o de 1988 quando o vi~~á:cio Luciano Stefo.n:iJli co Letrrava a 

misse. o :)OSSeiro Diberniz ;:u·n:1r.;.c1o de revólver e faac.o9 t311.tou ma - . ' 

tar o me amo º Quando o :f.n.ciio Ju.venci~ Bn"bista Levava Lnf ozmaç Õe e 

foi agredido9 na viCi:~em, pe Lo Di::rnrnH~ •• 

-Em. sete.mânro de 19§8 foi aasa •. ssj~ado o indio Donaldo ~-lilir-.m. 

Izan Matos, com. tiros, e não f'oi tiomada nenhuma providêncin., 

pelo 

Ttu::au.a Licino du maloca Camararérri : 

-Em §t.?;OGto __ do 1982 ~ quando ~: c ouunf.dad e con3t:buir:. um. retiro, a pc-- 

licia militar pr-sndar-a os índio o Do.min;:;o i.n.iceto Lima Ba 

tista , Oas?i3...i."lO Ilárto, I3elize G.G Soust.t, li mando 
son :Bezerra. 

d ..., '1· O Li G 10 e Wil- 

Tuxa.u.a. 1,mizio, da maloca. :11:ura.elmn II 

-Em 18 de ,Labrii do 1991 dois lJólicinià d'1. R:. do MotLu:n.1 im.:!.)ediré.l.lil. 

n comund.dade de conGtruir uma cnau e um curral e prenderam 2 indios 
-:&:l 5 de mr.f.o de 1991 2. policiéJ. Civil ri mando do Te.reis o Rc bouç a , 
o s q_unim-- invc.diru.m_ ,:, c c an do -l,;u:;w .. ua , Dois :,)ülicü.!.is pr·encleram. do í,a 

Índios para d~.::f.hruir o c~t:Tal. 

-Ilill 11 ele novembr o de 91 os fLL:os do mecmo tentar2..Ll -:.,nss:..-...r 'Jor ci- . - ~ 

ma dos :Índios que vin.l:.'.1Dl, trr.meport,Jndo Bilho de sue. roçc,, os ncsmoe 
f'orc:.m omeoç ados de morte 1 No me?ilo dic. Forcu:n até t: roça elos :L.-idioe 

e des:bruiro..m. 85 o ovaa de manãva, 

Tuxnua Jo?-io Bc:d,istn, da m..aloca Vlilim.on.; 
-Fornm... que~ndQs 6 CQSQS de raorndi~ dos ::Íadi9s, n méU.1.do do possei 

ro Roc.rigues. Os filhos d.oc me smoc di8parn:;.•wn tiros pGI'Ct cimc-. doo 



:f.ndios ( :i.nc"..i~~s) que v:i.nl1c. d.: ~L'OÇ a Lo ao acorrt ec ou em 1987 ~ 
- Dois :índio forem tortu.r,::d.os pelo posseiro Deg:--ts e seu fiJJ.1.0 Teodoro ' 

no. maLoca Uirc:r~lr;;,; e níío f'oj_ tm1r,do nenhuua :;_:>roviQênci2,: • 

- Um fQz2ndeiro por nome Wruiêr mat.ou um repro<:1.u.tor-A·c~os inc1ioo 2 ·eiras 

C::S 30 e não :foi +omado nonhuaa providêncin1 nsosto de 1908., 

- Em 1986 foi que iraado ~ roça do. {nc1iÔ oncr-at o pelo :possei:.'o Roê.1.rigt1es. 

Tur...x2u2, Geraldo - ··-:1loco. Lills .. 
JTI 

- Em. fevereiro 1989, os po.l í.c í.e í.e da E.I :preeno..c1"GL1 os :f~dios que esta' 

vau cone bruãndo um. cez-cru;o e :f or2..1.11 lcvadd.s a.tá o a campumerrüo da · Guti 

eri'e. 

Tll.XaUr'.. Iv2.ldo da ma'Loca M2.:tu.r1.::.cc,. 

E.lll 12 de juJJ10 <J.e 1S91 o v'~queiro do pooseiro Wilson Bezerro. é:tgrediu. . . . ~ 

o Índi~ Tl'ü.,tins e ame aç ou. de .hlt/car o t uxaua e onde encontra-lo. 

No dicJ. 19 de setembro um. of'Lo Lc L do exérm-ito de nome Pedro Luni acora 
., 

panhado de duns pesso;.1.s a uG.is que C:.izi:m1 ~er ecdyoe;2.dos ,rn.o.s que foram 

Lnderrt.Lf í.cudoo po a terior~ncntc:), corno rl.é:: 1,0l{.-~lé., O:;_vil, e estcvam armadoa. 

de metrnll1.~doras e revÓ17eres. 

- Em ju.allo de 1987 o b.rtn'Ihão do Ez:ército es:peci:::ü do Fronteira coam- . -- , 

:pau. dentro do. m.alocn sem :peu.ir a pGrmissão da co.munidade. 

Tu.an.un llvilino do. ma Loo a Bananc.L, 

Este. co.aun Ldado se g_uoixn do plano do Governo de q_uorer tra.ns:t'orr:11::1.r . . 
}!' a mn Iào a da Água rié., em vilo.. Co.:.n ~·prosen-.:,u dos c;cu·iillpeL:os e co.m.e~- 

c í.arrt e e naquo Lc local trD.7Jencl9 cachaç a G prosti"tt1içÜo e tem ac orrt oc Ldo 

crwes entre Índios e gcri:npciros e sã~ a.ssassinudos de fo.cus e revÓ11 
' - 

veres. 

Tromua Ilãr;to Pab I.o de, ru::i.l1)c2 Se,-r.6a do bol se que í.xa dos garjln. 
peir-os que com e· anvo eão dos moamo e +rouxexam malf:ri8 lo:311:LJ·,.:ie..niosi e - ' 

com esso.s do anç a s os iu<.'.io'.:., estão moz-r endo , 

Tuxnu.a Josenio_da ma~ocn ~o Pi:pi. 

- O posseiro Cé·.milo Pinho vive cxp.Lo rundo o a :iJ.v:..io:~ nos lG:;Lmes e os 
. . . d. ~ .• f ~ 1 1 • "' -, • d /' Gc:trJ...::J.}.Je1J::o:-:1 vem 111va J_,gc:o. n a.ren - nz onuo u.e(n,:i'llJ_çao e po Lu.tn o acua 

trnzenào bebido.. clcôol,cQ~ 

Tll.X~:ua Vítor do. rac.Lo o e Soo6. 
- O pos!:ieiro vende beb í.duo :para os inclio·. onde causam rrmitos proble 1 

mas, como: 



.u esentenc1:iJJl.Gnto d~.:: comun Ldndc e , Qeoente..n.G.imcntos ' . .,. 
de.m f2cas e revÓlvere8., 

:.'.:9..illilü:r, aaaaas í.na to 

e omercio.nt oc , são Va.nc: .. Grlei, .Ailam., 

Arthu.r llroLÍjo Nambllco e Teotônio. 

na 6re3. úrrí c a Raposa/Sêrra elo 3ol - Loc a L C:.e:rlte.P.m.insdo CRclF1eiro.. 

do Ta111a.ndoti, o Govornador· Ottom.ar c1e fioC1.r~2 Pi2.üo está. .l)I'O jete .. rido a c ona -,- 
't rt.ç ão de UJlC .. Ue íno Hifu:olÓtrica crida ti"a:t destruir várL·.s comuzrí.dadce , 
iJ • ""· d . . t ") ('. "'l . oro. a wvo.saa. os 02.rllllpoiros vem. z-az enuo aer-i o s :pr90 emas nas comum .. 

daâe s i.l.1cl:fgenas,coüo :polllin(.J os rios Cotinr;o1QllinÔ1?:[aÚ e Pawrn- e ic~ara 

pés Uiramute e Urucaar, e vendem bob í das 2üc~0li.c::.1,j ~ a bagunç a elo Gov2r 
.,. d ""' ·t D "' d r ' • ,. ,. · 1· no e e nao ac ea c~r 1:1 emar-caç uo 3. ar-aa unj ce j s o querem CllV:l..lc:.t .. :.." em 1)e 

dQços.O Ottouar - Govorncdor d:i Rorn.ir.!la está aucrondo traas ~ - 
n l • U' N -,- • (" • IV i t .r Ol".lTI.Br 2 a deJ .. a ir~ut" como lilUi11c1p10 8 nc .. o acca .. amos G08éU3 :proposta., 

Os f~:tos e pr-ob Lszaaa acontecidos nas aldeias da rso;i~o da Rapo aa, 

1 - nos ano s anteriores na fre8- de: maloca Gun:..~ib2. o o c or-r eu inúmeras 

b ~ t , d . ,V "" d. . • . pro .i.emas , a rnves :-;l. J..i.1.VG.Sao e uc;reo;_:20 os posseJ .. r o s er,;.:r1LC1.::?e1ros, se_g 

do os p:L~obl-Jm:rn : In-sasüo e ngressão dos possej_::··ou que conví, vem clent:,:·o 
I" da nosua area.,, 

2 ".': No dia 3 de dezeJ.2.bro de 199! por volta dc.ts li:00 hs,f·or:J..m agrefü.do. s 

4 :ínc.lios : Vo.ld.emnr Pereira,Ro.j_mundo Doca J 0c6 ,Cc!.!11.ilo da Silv2 e 3m.i- . . 

lio riali tão, t.eco cf for-am c1.s;re-ªié~oc por iillios do posseiros Lali Lira 1 

d.a f'az enda I1I~Blleirn1Peai"le Lira b 080 br-ínno do 111GSD!O pos:Jeil'(JS .Ade.o.ir 

Lira e o qnnnâo estava p-:;sc--.nC,o _ com tarrafr-:e e ma.Lhe dor'c s o a acre:-.;s9nee 

armados de UD revólver e uma esJ..JtúG;.::1rda, um 6.Gles qus é Pear-Lo a grediu 

o ÍUdio Vald.em.ar com um tiro de rev6lver-7Lons não o.tin,~;iu. f.:~ vitima ,o:::i 

mesmo índios e stcvam no me í,o do ht~~o com :;_)ej_ co puxando 

mcLhador-, 

3 - No dia 20 do cor-r-en+e mês duae crL.J.1.Ç~rn que são: Loundro Vieir,,. do 

9 ::moo tnelito Vieiru de 5 anos rqun ndo estavam de volta da roça,o v~ 
que iro da f'Rzenda Retiro 1 chamado Jos6 Rock, coulrec Ld o como :L."lclio 1 erio on - . . , .. - 
trou esses dois curumãne no camanno intim..iüa.m1...o eles e E disse .a eles qu e 

a.á uma aur-r-a ne Lcej por'que che2;ou un., vaca flechada na f,:-;.zc.ada e d.i:::.; 

se. que eri: 6}-eS quo trLnhem :flec:1~~d.or"1i.D.no n~o ert.l verde.de,fos Le t o por 
que ele qlleri2 dá l:tLlao su1~~as nas cric.tnças. 

4 - 
1~o 

di::1. 3 ele janeiro e .. e 19901:por vota das 3gOO h.edn to..rde um e.iJprc0~ 

do de um posseiro chcmado fa::."lnuol EVQGclictu, ';lncontrand.o 4 :L.11.dj_oG peso8.lÍ 

do num ig2rc:.:pa,nioSIJ.c) e l,o andnvtu i o om um rife. 



Falou qu0_0 dono da fazend2 não gostavn que os {~&ios .PG~c~~sem no i~ 

r§pê dGle,~ão a meaçou com ar.mo..1m.éW ofendeu com ps.lavr~J.sº Os raes.mO :fn -·. 

dios não t:Ln.11.a pegc,do nz.do 1 eafndo pL-:rc. outra pa:;..~te elo ig~aJ?~ pe acur-am, 

nOV§l..We:..1.te chegou elo 09.m uma es::_Jingn.ra.a 16 querendo mandcu- os .1\dios :pa 

ra irem. embora 1hlns 08 :Ú1.C:.j_os que a:preend.ero.m. imi t.:;_r os bzxmcoe responc\ 

deram quo não iaJ?, embona illandmJ.o por e Le a í'icctram dua e h.o.rua e ele 1 

lá em p~ o Ihando , 

* Rapoaa II - Os fatoc q_ll.e ncontccerDJD. na 2:.l.deia Ra_poea. II,são: .. - -- . . . ' 

Poli tica 1),~I·tid.É'.ria ~ entram. com bebidas alcÓolicas nac oomurrí.dadee 0 

No dia 23 de nove.mb!.o d8 199l~chegar2JD. pessoal do ~0vorr10 ~sr~ fazer 
levc....'1.t::illl::n-co tipográi'ico });:~ro. él.em.arcaçffo bloqueadassisso :é'oi ums. gran! 

de complicação para as comunf dado s 

nenhuma mal.oca , 

- Qu~nto f'orrn.açã0 de 7ilas naa __ é'.ldeias onde as comun í.dadeu não acoitam 
N d • í t d I' a• • , ~• d "' d porque nao er-a o Je1 o os an _ 10s, iEH.;O e paru. em}?euir a emar-cuç ao a 

área Única Raposa/Serru do Sol. 

, , ~ 
:J te agora esta. par.::.do se.o consultar 

PROBLID/f.AS CID:.."f\l"TECI:00 N.A M .• 1LOC A F.J'iPOSí. II 

1 - Foi q_uei!audo un retiro indiv&dua~ de um fndio ~icente Afonso de 

Souza na aldeiu_Raposn II pelo posseiro Joaqu:i.m Paixão jllnto com ocuc 

empregados no dia 23 de setembro de 19901apo~ a que:imaç~o da caaa dis1 

se aoe indios duque Lc mu.Loc a qus não. constrtliss-e.m caaa, 

2 - Posseiro Henrique Peixoto fica :iJnpedindo a reservG da pesca dos 1 

:Índios dn a'Lde í.a Raposa II~ o mesmo f í.cz, apr-ove í, t2ndo das pequenas 

criaç?GS indi v í.due Ls da c oraun.tdadc o omo e Crio.ç ~8s de poi'oo~, C;:irn8iros 

e etc. També.m. o meemo poo.s e í.r-o Henri<.;:uo Peixoto amcaç ou o tiuxuua d e 1 . . 
.morte __ no dia 04 de janeiro elo 1992., 

3 - Vimos a entrad"-~ de ~o.r-:Lmpe:i,ros ria área i.ndÍgena Ra:poso./Serrn elo Sol 

e com a entrad:.:: de-eses :invasores houve mui tas !JOlLliçÕes noa rio, 001.ü.o 1* 

Ma6.,Kinô e Cotin.:_:,;o com caua s po Lu+ç Ões doo rios est:~ havendo mui tr..w t 

do snç as .. tais coao s luolurj_a~ do onç a venérins e mc í o oubr-as do enç ae que 

não havia arrtioa du invas5o, e através dcecna doenç ets há Óbi tihs dos ,,o_ 1 

rentes. 



Eis os problemas que abrnnc;em e.m nossa mo.loca de Napoleão 1 sondo 

q_ue: 

l - Os __ fazendeiros cont:inuam. morando na loc·alid3.d.e; 

2 - .A instalação da rede elétric2 sem consultar a oomun Ldade ,pois não ~ 

aabcndo o ob j0ti vos da mesma; 

3 - Aparecimento de t:;rL1pos do Governo par-a o Levurrbumerrt o da dacio.rco.i}.ão 

da ãrea par-ce'Lada pertGncen-bc a comun i dado ; 

4 - Os poas e Lro e da área Lmpe de a c aç a e p0sca, :prometenclo assim mc.:.t[..,r- 
. , , . ms 1.nC11.os; 
5 - Uma poqucnc. criadora im.:pepe-nos a extração de made t.r-ae e palhas,pro 

.metendo po í.s colocs.a::i.'.' os ja;:;tmços para raat ur os indioo; 

6 - Em alguns casosr a invasão de alguns g:rupos mincradoreo noG igHrapés 

g_ue per~e~cem às_co.munidudes; 

7 /\ d• • ,._, d • , , • • N d l 't • o d { • 
- .1:1 1 va.sao o 1ne.1os com. a criaç no e :po 1 a.cce 111. 1gcnan, que ag1L1 j) 

para outroo objetivos. 

MhLOC.A DO 1..'•Jj}íI..\A 

Os seguintes fatos acontecido na a Lde í,a Xum:Ln.n. 

1 - No dia 15 de nov~~bro de 1991,o :prefsito de Normandia o Sr. Luis 

Otávio ,reuniu. os fazendei::i:-os da J.1.egis.o da Raposa 1nc. f' az eridn C::trinambÚ d. e 

:proprj_e6.ade do Sr. João Saleo 11arQ ar-r-ec ada'r uma quan t l a em ScJ.do e foi 

arrecadado 222 rezes II Isto é quando mexer-em n.: àroô. única Raposa/serra ili; 

Sol é para eles colocrrem uu advocQdo p~r2 o ntrapulho dn Qrec contínua. 
' ' 

2 - Eles :procu.rario como aoabar com os indios • O sr. Iran f:üol1 dessa 

mane í.r-a que na bcb í.da u Lcóo'Lf.oa i:riam colocar 7cnen~; e ü.mido para os ' , 
' d' 1n 10s jovens que bob sm , Isto é que o Sr_~_ José .Andrade Pe í.xo to :parti- 

:fii:pou. dessa r-eun+ão dos f az cnde í r-o s e coraünã.cou c100 par-errt e s , 

3 - No dia 24 de novembro de 1991, chec;ar21I1 2 duo e l)Gt::l80:ts do Gover3:10 qu..§_ 

rendo ou podd.ndc e. l Ol'ÇG do tu::.:wuc..G juntamente com as c omun'tda ãoe º En 
tão_ as coraurrí ônde s expu.Laar-cn eles e foi dito uma. palavra só que não 1 

aceitaram· a terra bloq1.1ead2.~-orq_L1e isso nfio uma gnm.de co.i..1:plic~:oçfüo 1 ra e ei 
" á r · R ;.S ~ S 1 . ,- . quer'enoa a -:1-ossa es:pcrançc.: e reé.t um cu o..:,,:os2,1: en",.-.. ao o isso :..: 01 

dito a eles. 

xl.~LOO.A BIS}.i!,RK 

. Os prool0m2s oc or-r i.doe · no alclcio. BisLl,ti·k. 

l - No:' dia 23 de nov embr-o de 1991 um posseiro '·ch.::riw.n_o JosÓ Leito com Q. 

f am{liu f'orct:1 de carr-o de boi o derrubaruu-1 o. lJarretGem do µr. Uf.rJ '• 



Ele não estava quando derru.b::-.ram 1qumirlo foi no dia 24 do 

foi mais dois filhos dele e l_)or,)'.11.tar:..'i.rl com ordem. de <J.l1G.m que ale esta 
"":" 

va fazenclo casa. Os 1108mo ost~1vc.1D c::.rr.12:d.os de espjJ.1e;c::..0dc. 0 clj_G~.:'"'rwn pa 
- ' - 

1 "" · d 1' · ... " ' ra e e se nao s21s8e e a a.am ·t.ioc:c.ir- :e 060 na u:.:irrac21. 

2 - Vu1 po ae e+r-o chamado .Alzenix- do. f",!:.:icnda .blvarnda iw.pcclltit.1. fa~er uma ( 

escola levando :polÍciuo e que os par-orrte s í'icaram. toa.os a:flito·, e parc:;. 
' - 

r am com o trc.baJJ10 de Le as E'Le i,;ipedà. faz er- cvoas do outro lado elo i::sc:.:re1. . - 
:pé do Bismur1;:,im:pcde também a_ tirada::i de mad.Jj_r,rn,os moamo riosseir·o .A]: 
z errí r ams aç ou o -( nô í.o Ve-ríssrun.o por causa do um cerc,:.'io que f Oi feito 

e o DOSseiro cst~va arma~o de um. revólver e ~cdiu qhe tirasse loJo os: 

cercados e daua wn :pruzo de .A 
LLr:J. mcs ,ara retirar c~so n5o tirar ia 

, , 
e esta :permanecendo la. 

}J.bLOC.A DO C:CDRO 

Estes são oc seguintes problemas acorrt ac í.do s na maloc§l. Cedro. 

1 - O f'uz eriúe í.r'o Leorio:r IVlo.r-00do Ha::..·-t 1 do. f az ondr- filunga Br-ava impediu 
1 

a 

caça e paaca dae conun í dade Cedro e ame,-:çou. os pc.rcntes de morte. 

Ent20 vendo esses tipos de :proble.m.é.;s t a í.a como: Invasão e agres...; 
.., d . soas os posseiros. 

das mr.Looao fü:. 

docwnento expor e solicit2r a nos8a 

destruié\.orc8 G invasores. Então ve:.:1úo esse ti:;?o de :9roblcm.;:;,8 
. , ..., 
Jª nao 

aguentam.os m,:;is os abuco s come t.Ldo o pelou poSf3ci:,:'o.:.! e t:.~dbém. po.rqu e j~ 

ç Ões, pois, quer-emos a rot:t:cad3. des:Jes Lnvasoa-. o o m2.iu breve :pos:.:-•:f ve L da 
' 

nos~a área contínua Raposa/Serra do S0l,par3. que poder,.1os viver mais 1:il 

OG . , d , 'd • ' vr e , o vcr'no anv.o e se pr eocup.rr com as noa iac ~trea E.: JU a 0:3 lll: 

vusores a. destrui-la o no au o cstE.do rapid2.r:121-:t':'. 
e om esses tif,os de pro bl8m,.:s 1 corrbanoc cor, c· -. :;:ioio da V .,Zxcia do 

nós truxauaa da .iteciüo do :U&i:~o Co'Li11.:::,~o di,:nte da no e sa si tllci.Ç~) 
' 

que estr;...orJ paaaanco ou acorrt c c enúo di:~r:tamonte e cj_t2tr.1c,,J os coniJ.itq a 

CJ.U8 nos e.:;tt amoaç ~iBdo _:p_cloo :f az0~1;.doi:.:·os s _11osceiro:3, i;8.rii:1IJ~i~os, gove~ 

no Ottomar, ou.troe :pol{tiqos, :policia T<Hlitar~ :policia Civil. 

lQ - Como aconteceu. no dia 02 de dezembro d na maloca do Z8condido' 

as 9 horas da n~~ã qu.~do chegoll l1fil fnzendei~o filho do Erneoto,' 

Costa da fazenda Perfeição, :tm.9ed~do o :Índio l:cLriO Raposo fazer aua ' 

roça, dizendo qu.e a mata tem dono. - J.-- 



b) Na mesma ma.l.oca , no dia 04/01/92, outra. amaaç a ~ lo mesmo f azendei 

ro Ernesto Cos ta e, Roberto __ Oo s't a, prometendo destruir a maã.oca , c3 

colocar veneno no poço• ex~lodir bomba para nos acabar e c?ntinuu e Í 
essa ameaça impedindo nos colocc.r roça perto ~e nos0a oasa, 

22 - Nn maloca da Laje do Tuxaua Erinel1 no dia 06/12/91; foi Queima 

do o retiro da .margem do igarapé oa.Lango , pelo fazendeiro .i\game- . - 
non da fazenda Tatuº O Tuxauv.. se la;n.enta por está fora da área únd.oa ' - . 
pede anpliaç ão da ~eu. 

b) No d.ia_22 de setembro d.e 911 na ma'Loea Kur-apá foi destruído a ca - 

sa do in.dio ~rna~do Constantino, pgl~ fo.~e~deiro Ene Pereira1 Rcina! 

do, .Alves do s Reis junto com e. policia Civil do BV ~j Sargento Parri 
ba, 

o) Outro acontecimento no dia 18 da outubro _ de 19911 o mesmo faze:q. 

deiro Ene Pereira junto com o delegado Antonio Barbosa do destaoam.en -- . ; ... . - 
to do. Viln de Norma!,J.dàa~ queimarum. duuo ca~as do .mesm.o indio Arnaldoi 

r Constan~ino e o Lndd.o 112:.:'1.d uca Constant:Lno. 

d) No dia 19 do ouüubr o o mesmo fazendeiro Ene Pereira., :policio.is do 

BV 8 ,_sargento Parriba, gt1e:iJno.i~ruu acusa do indio Rocildo e destrlli 

ra.m dQiS cer0ndos dc_roça e uma oeroo.. de ar-ams farpado de apartação' 
d.e dois .mil .metros foi todo retalhado. 

3) Y-i.ALOº.P.. DO PERDIZ: - Tuxaua N el:ino. 

No __ dia 09 d~ out.ubro de 86~ foi destrLlido o retiro Jnburu pelo f'a-. 

zendeirQ Joaquim. Pereira da fazencl_a __ Camarão_~ 

b) No dia 17m de dezembro de 91, foi des.truido o retiro11Deus Liberta - - 
da Maloca do Per.âiz_P§~O fazendeiro E:r.nes~o Costa da fazenda Per:deição 

junto cQm a ~:o polícia Hl todos armados. 

o) No ~ia 15 de março de 86 foram presos três pais de familias com ·1 
- - as :e:; crianças pelo Jorge Cl1a]aro da fazenda Ponta. da Serra no rio Pari - ~- --- 

m~, ~uando os pais de fam~lia ~aça~n.m. procurando dnr~de comer seus 

filhos entre eles andavam policinis, der8.Jll. vlrios tiros para am.endro 
' - 

ta:r. -- 
d) No di~ O§ de 12/~l o vaqLleiro PinJ.10 du fazenda Camarão, correu u 
tr&o do :úidio Joaquim cuneuçando de morte . ' 

4) M.ALOQ.A DO O..Affi.ARá: TUXAUl-i Rll.RY" 

No dia 03 de setembro de 91, foi ~ueim~do o retiro no lugar den~~ 

minado Tamgn, pela fazendeira Franciso~ Peixoto ~unto com seus fa.mi~ 
linres do. fazenda Forr6 ,_ e f o.zena.2. Feliz 011.0011.tro. Os _ _.mesmos <,ontinuon. 
run,eaçando de morte e qUeim.ax O nosso retiro G destruir nossas criaçÜoo 

s 



b) No dia 13 de 12/91; chegou 9 fu.zonde:ir.o Venâncio esposo da Fran&is - ' - 
r ~· . - 

ca Pei.Xoto d~ fazendª Forro, junta.rn,ente ~oro. sous capangas todo$~ 

m~dos1 de révolve~, espingarda no.retiro Tanga1 procurando o Tuxnua i 

dizenao que queria falcr com ele. 

e) No dia !7 de 12/911 foi t~me~o pelos br2~cos nno identificados wn 

saco de Peixe e uma la·ba de farinha dos indiss da mnlo~a Cnmnrn no lu 

gar denominado Rosa Branca. O :índio --~ Zildo Mota, Tedi mota 

Nota, quando realizavQm suas pescaria. 

, - 
e Jose' 

d) no dia 10/03/91, o fazendeiro da fnzendu Viacu~~o, José Peixo-yo~ 

e seus capaagas discutirn.m o amaaç ar-am de surrar __ o indio Jos~ Em,tlia- 

no1 gue.:ndo andava ~o cnm.po procurando seus uni.mais atê hoje continua' 

8Lledratjtando com, tiro e e de bater e também queimar retiro I'íiucura 

nossa comunidade. 

e) O Govern~dot do E§!tado de Roraima Otto.mo.r de Souza Pinto e · .. seus 1 

- da 

secret~rtos, VcJ.dir ~ateus, Robério AraQjo, Vereador Br~s estão { 

fazendo divis1o e conf'lite entre nós comuná dados , emb·:>.r.:1mento da cnbe 

ç a de c·:Hla um de nós par-a ntr,~::;>c,l10r .:1 domur-caç ão da 2ren Única Hap.9.' 

sa/Serr~ do Sol,através de seus ~rojetos,criações d3 Municipios e cr~a 
"' ·1 1 "' ' ç oes de v;i, as dentro da me 002 "Isco n:-::10 e um }_):,.::pel do Gove:rno aabnndo 

que áreri _in.d:igena. não se deve colocar nenhu.a pro jGto antes de c on su'L ..••. 

t ai- e.s lidsrc:mçae , npianclo a entrr.:dr; de ~,?.r:i.rr(_:cirof1 t:u:mzendo to elo tipo 

de do enç a com.o: l'/Ialári:~,};)olll.ição dos rios Cotin~;o1Mr.:uL.Acir:J.,, de tudo 

o que está acontecendo, pedimos iraodi2.to.. a retiré.,c.a d.os ~:,rifil_"·eiros e 

fazc:ndeiros. 

5º - Maloca 02.raru.al - TL:XJ.Ua Fi1."Bi~.o, 

a)_ Nc d.í.u 25 de agosto de 1991, o nos .. .o retiro chamado 20 de AgoGto ,, 

foi omeaçad? de ser q_llei1n;:1.do :peL·. fazendeira F:i::.mcisca Peixoto da fc, 1 

z onda Forr-6. 

b) No dia 12 de outubro de 1991, outro :L"·et:Lro ioi am§aç,,~o de ser que:' 

re8do pelo fn~endeiro Ernesto Costa da fazenda 

6Q - M:aloc2 Matirir - Tu.:~c..L1:.l Lielquides. 

a) No dd.a 21 de nevei .br'o cl::i 91 o. coDu.:.:>.:Ldade foi sur'pr-oenôí.ô a polo 

agcrrt e do IJ3Pl~L~ e policin civil d·J :::-orlll,u1diaj quando a ; o onun+dade 

tir e, idu do :i_)alll.as :f o' 

rar.1. êl.onunci.::tdos :;_')elo ÍL1zc:1c1_;;~_I"o. liu ·:faritend.o. !Viensol - Sabar' - Tiroco.. 

72 - Malccn. do G1fvião - Tt..uau,..:. Lui~ír.J1.o Tro.jsmo •. 

2) No diD. 2']/12/1991 Ene Il1ot8. Peroiru da f::,~en.a..::. 11rogresoo D.g:ttdiu o 

índio .Arnald.o,puxando rev?lv:res 1x.,:;."',·. cima clele,e di8óe não lho. meto 

mas pcc.;a.lll. qua l.quer- Írn1-.io • 



b) No dia 18/12/91 Hélio Perei:c,:t - Lrmáo -n , 
de Ene .c'ereirajF1a"bou d.UGS P,or 

' - 
cas e um capado do indio D.:wr10.sceno., 

e) No dia 92/01/92 Os f az snde Lr-oa in'<Qclirs.m n nossa .noloc<1 coa, três, é 

' c a.cz-o s cheio de tc.zencloiros armadoe de es:pin_:arfü1.s, rif lc, revÓlverês~ ~ 

Chega.ram , as 3: OQ hs da tE:<.rds3 1 sonc:o as segu.intoa pesuoc:~o: 

:&ne Pereira,Enzio ,Hélio ,Eliana ,El?-ano, Or:i.cµ,Pinho ,Gei.leGo,r~Ic.i.'leco, A:p_~ 1 
linário1Altemir,.AL:1.t;t1sto,Jorão,Arn.ur1.lclo e mamdf outa-o , dcscor1hecido.~,~: - 

d) No di2 20/12/91 o fazondei:ro Ene Pereira dcnunc í.ou o índio Venanc í,o 

Deusdete e JoÜo Bat jet a uj_zendo qL1.0 nós tinhum.os inv:i.didd o. fo.~cnde, . . 
Progresso 11ar:::t que ímai- ,.mas tt1do é merrt í r t: iGso não ac orrt ec eu , 

82 - ríialo ca do O 1.1.10 D 1 .Agua TlJ .. .caua N e Ls on., 

a) O tUY-2ur: Nelson dar reforço no tr~balho da terrêt1antes que ha ja ., 

grsndes conflitos ,doenç~G 0 pede a retirada dos garimpeiros por call 

sa da grande poluição D'.Aguu do Ootj_ngo que está acabando cora os Pyi 
xes e a retirada dos fQzendeiros7is8o sem demora precisam.os ~ue opte . ;- 

Bidente n~o fazer promesoas,mas que realiza seu trabalho. 
' 

9º - Maloca. Santa Maria,. 

a) O f'uz ende Lr o __ Jos8_Brunc1ão ~o:1tinL12unente im.l)ede oc ÍndioE::l colocnr:Ro 
ç as e retiros , impedtm."0s a " actação- çleJViih.as e Tu'Itmicipi1J dentro da à:t'ea 
úrrí.ca onde está forn d0 lren id:ntificndasnos -~rectsamos de palha.s,l_ê; 

go, campo, e r-í o e com isso ficanwa bast~m~e triste por que o marco í 

pasea no terreiro da comun Ldade do Escondido , ~eiXru1u.o de f or-am a GO 

mun í.dade da Laje -~ cuta-os ma.i s 1por is:.:io pedi.mos" 

CONCLUS!O - Nós lià.erai.'lças i.i.ídÍgGnLle do Bai:-~o 0otin.::.;o quer-amos a no soa 

de.marcação da área. lÍn::i.ca Reposa/Serra do .:Jol • .A retirada doo c:ar:i.ilipo:i,,:,t 
ros,.poa·~Jei:;.,-·os e f'ez endo Lr-o s qu,o constant~onte estão noo .ri::::-e jlldicnnciõ 

~ : 
e proibindoº 

GRill?O Dá SERRL NQ 01 

01 - Maloca Pedr a Branca - No di:.:: ll de setem~::cD de 1988 foi ,-iueim4do 
1 retiro comurrí.t .. ~x·io, 1 casa a.. morada a m.rn1C0 elo f'az en de í.r-o Jair AlJes 

...•. 
dos eis, quando .m.anC.01,1 os :::ioliciéüs L~ili t:xr e civis f ..;'Serem esses o±i , r :·- 
me s , No dis. 20 de ot1tubro, d.e 1991 ioi r-1u.e:iJnedo J. ca aa da roça co .. u.111it:": 

r í.c pelo mesmo f az endc í.z-o , 
( ' 

02 - Ca1"0:92.rá. II - ]'oi norto um. :Índio noc1ü.1 12 do jnnoiro de 1991. · 

l!'o:..:·am que ímados 4 o aa-ia que e~~l paro. retiros oor.1u,'.itários, l curral de a 

Jair .Alvos dos 
J.I. 
GÍS1 

i 1 
: 

' ! 
tru.ido e 1 cercado d3struido iG:JO no ano 8S'· a .:1-iando do :f~~zené. iro 

e tBflbém foram ~~:pràsus tcurn.t12.s e não +uxauca • 

03 - Maloca Fiolijo - Em novew.b~o de 1985 forClID. g_ue:L.!lêdos 2 rettroG 

COLlurlitGrios,l roço. comuní.t.áz-í.a e foi :preSOB l tu.:X:8.llU e 3 i)GSC!< ~S a 
10 



mando do fazendeiro Francir-ico Rodolfo da Silva G ioão "t?.a:Lmtmdo fü, Sil 
1 ,,. va. 

Exi~tutil. .:.,:ariu:pciro8 no Rio Quinô,polui..ndo águ.-::1,destruindo o anpo é 

.., 1 I : 

leVftndo doen~a::.i,como I líial.:Í:ria,:prost~tu.iç:fo e o~tros ma Ls , 

42 - M~loca BGrrerinh2 - No diú 20 de agosto foi queimado 1 re~i 

ro conum.uér-í o mandado pelo fczonC.ciro Jo:;l Mafra dos S~1tos9iSGo fol-~ 

no di2.. ou uno 91, o me smo e~:bt amar.ç ando de que+mar' l retiro que foi 6 
construindo no mee.m.o local. 

52 Wnrom::.u.á - Foi morto l Índio oef aqueado pe Los 2::~:;.':Lm:9ciJ.."OS ,no , 

mês de jtmho dp ano 9010 tu.."'<:aua está sendo at:ier.~çaél.o pelo fazend0iro; 
' ' 

G~lcl.ino •• Os gsr:ir:l:::>oi1'os corrtrfnuam contramf.ncndo o. á.3us do rio Cotin,_,o : 

e trazendo donnç aaj como : 111o.lária,pros-tituiç~o,bebid.::.s alcÓ0.licas at~ 
' 

os g;;.•.dos est5o morrenc3.o devido a cont amãnacãc de ~c;u2. ' ..•. 
62 - Maloca 2to .o-rmsso - Dá a 22 de ma.l.o de 91 a f'iEta do pr1ss~1' .. rt1. o 

ro Levind.o de Oli vo:l..ro. querj_,;_ que ím.r- 1 200J.)8r, :ti v~ comuna tlria. No ~ 

dia 3 de ou.tubr-o de 1991 os ga.r:iélp·~·i:cos invadiram. icarap6s onde a s ' . 

c omurrí dadee ata-avoaaam ou abaat ec era, Os .:~2rimpei:i.'OU estão .roubando os 
' 

gc:dos dns conunf.dadc s e estão Levando é:..oenç2s e bebidas alcó~lica.s. 

7º - monte Tulorif. - :mm 1989 os géJ.riillpoj.roG tentaram abr-í.f 1 estra 
d a at6 a maloca Monte mori&, as o omunâ.dndce interc'.i to.ram. os t;ari.mpeirQD 

-· • r 

a inv:.-..dircm o l'io Wailãp 
V 

GQ ••• Maloca. 0entrEtl - 01..;,s t~;:~ri;,'I,;eiros po Lucn ágL1a do ri~ 

1'1aú destroem bur-; tizais, o Luem os ic;..:rapés 1 tr2.zG.m beb í.dae alcÓolic2s ; 
. ' (J . 

e e.o onças. e gariul:~)ciros que vandem cuchaç o. sêio ~~~:.ccisio H.G bolsos e ,., ' 

José Fi~ueredo. 

9Q - It:i.:.:lloca Caxap:::·i"~ - Po.can que í.uado s 2 retiros 1 sondo 1 no dié'~ 

1 de ª?~embro de 1991,m2ndado do va~~eiro da fazend2 Fortaleza José 
Augusto. Outro rettr? individual. quGim.ado :polos vaqueiros do ~azendo 

Jair Alves dos Reis. e -- 
Foi morto um :Ína.io 

' 
de dezembro de 1990. 

Juvenço esf~Queado pelos garimpeiros, no mês 

J.O - Malooa __ Pe~a :Prei?a; __ 

Os garimpeiros continuara :pol ~indo as gguas do Qu1nÔ1 Cot~ 

go, há um grana.e surto; de do enç an , . .malÚXia~ hepatite, ca'Laarrr e jÚ 

morreram. três crianças~ e udultooº ( adulto morreu um). 
~: 

\ ! 



11 - MALOC.A C.AJU: 

. Os g~peiros_ a.mc§.çm."D.l.D. Ir. Florença com arma. de fo§o 1 _no 1 

dia 2~./lQ/91. Os garim:r;>ettos __ estão destruindo nqsnos burtttzai~ , 

.matas. Existem .mlllheres prostitutas v9-nªe..."'1.do b§bidas alcÓ~licas. 

O~ jovens est~o se perdendQ -~ º?m vÍci9 do cigarro, bebidas alco~ 
licae ~ ~s men ínee se prostitu~do~ __ .As. crianças que estu.aum.,. enf'r~ 
tam. perigos pela p~e dos garimpeirQs, no ca.do de agressão, 

A água do QuinÔ esta tão poluída, que está sendo abrigado fa . . 
zer poço d1~~ª p~a as comunidad~s se abastecerem. 

Os gar:Lmpei'ros estão negociando as terras d~s margens do rio 
,. 

Quino. 
.APIR~ està f'undnndo uma associação __ entr~ os donos dos maquã-. 

nários~ sem consu.11ar o +uxaua ~~ a comunã.dade , O respons6.vel des 

sa associação é Gi~berto Mactl.Xi. 

12 - M.AI,OC.A CANã: 

Existem :inyasuo Qe go.rimpeir?s, e~ cinco máquinários estuo' 

trabalha'Y.l.do e po.Luãndo a águ.a do Uaú. 

1.3 - MALOCA J.1.~lUDUB:JVI: 

O fazendeiro ~air .Alves dos Reis, est~ 

dios~ dizendo que os Índ!os yão andar de trqte1 

seu ir.mfio ~andãe!- Os garimpeiros estão poluindo 

águus do rio ~otingo. 

ameaç anão nós fu - 
o mesmo não 

, 
e como 

cada vez maf,s as 

14 - l'I.ALOC.A C.AR.AC.AN]: 

O governo está conetrrutnãoi uma estrada até u mnloca do 

Flexal. Sabe.mos que foi_o __ v§rcador Bráz o ~esponsnvel~ o neamo ~s 
tá querendo fonnar o m.1.m.{cipio no Iramutã, isso nós não ~ueremos. 

15 - }.[ALOCA DO ~:romw: 
Os_fazendeiro~ não deix8.1Il. __ construir retiros comunithios, 1 . . 

vendem bebidas alcÓolicas aos {nclios. Como o Sr. João J..!Iota Cavalcag 

te .• 
O vereador Bráz _de Norilandia, qL"l.~r implan.t~ uma escola~ 

grotécnica na nossa região 7 não c_;_?-e·.ceo.os • .A mesma irá trazer graves 

problemas -parn nossas cofiltm.idadeeo 

16 - l\iL;LOCA R--u.M.AIP .A: __ _ __ 

Não queremos os g~im.pe:êrcs, pois ostão tr~ondo doençasr t 

polL"tindo aa ÚgUU§ ~o Cot~o,, Quinô. SÓ na maluQIJ.inl1U morreram Õ 
pessoas de maláriuf hepatite. 

1(0 
1 



,,_ 

S r ,.., 172 - Maloca auparu - Nao querem.os os g~rifilpeiros nem a polui 
' . - 

.J.: 

ç ão das -águas. tem posseiro Co.m.ilo Pini10, est~ nos empanando f'az e r :r'e 
' ~ 

tiros de gado e noachama jíe lé"'.drão. 

__ 18º - :fy_Ialoca Manalui - Está enf errtnndo garim.J?eiros,tem 2 .raaq_t2,! r 
nãrios polU:il"ldo. lgua no Co-tingo onde bobnmo s 4Eua • .APIR eot& tcnt(.~, 
do nos engarnar. 

·/ ., 
' -i 


