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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Fundação Nacional do Índio 
Administração Regional de Aio Branco · Acre 

RELATORIO DE VIAGEM A TERRA INDIGENA KAMPA DO RIO AMONEA 
PARA COMPROVAR SE HOUVE OU NÃO INVASÃO DA MESrittA POR 

MADEIREIROS PERUANOS 

1. ANTECEDENTES 

Em 21.12.00, Benkl Plnhanta, Showlngo, Vaneco, Pocho e José, todos 
Ashaninka da aldeia Apiwtxa da T.I. Kampa do rio Amõnea, municipio de 
Marechal Thaumaturgo-AC, percorrem o alto rio Amoninha, dentro de sua terra e 
constatam a exlstencla de árvores de mogno derrubadas, outras marcadas para 
serem derrubadas, outras com as bases limpas - para serem derrubadas. 
Constatam também que existe caminhos abertos entre as árvores derrubadas, 
marcaàas e "limpasn e ainda um caminho central, vindo do Peru. para acessar 
aquelas arvores. 

Em 22.12.00, a Admlnlstraçâo Regional da FUNAI em Rio Branco-AC 
recebeu o Radlograma SN/T.I. Kampa do rio Amõnaa com o seguinte teor: 
"Comunicamos \/. Sa. que está confirmada a invasão na área indígena. 
Aguardamos quais providências deverem os tomar a respeito do fato. Assinado: 
Izaque Plnbanta Ashaninka". 

Em 23.12.00, outro Aehanlnka, da mesma Terra lndlgena, Franclsco 
da Silva Pinhanta, escreve um documento à AER Rio Branco/FUNAI, "denunciando 
que a í.l. Kampa do rio Amônea fôra invadida por madeireiros peruanos". 

Aqueles documentos oriundos da T.I. Kampa do rio Amonea foram 
Imediatamente repassados pelo Administrador Regional da AER Rio Branco/FUNAI 
ao sr. Presidente da FUNAI (Memo. nº 1027/GAB/AER RBR de 24.12.00); ao 
Governador do Estado do Acre (Oficio nº 581/GAB/AER RBR de 24.12.00); ao 
Superintendente da Policia Federal-AC (Oficio nº 582/GAB/AER RBR de 24.12.00); 
ao Procurador da República-AC (Oficio n° 583/GAB/AER RBR de 24.12.00); ao 
Comandante do 4° Batalhêo de Infantaria de Selva-AC (Oficio nº 584/GAB/AfiR 
RBR de 24.12.00); ao Deputado Fede~al Sérgio Barros (Oficio nº 585/GAB/AER 
RBR de 25.12.00); ao Senador Tião Viana (Oficio n° 586/GAB/AER RBR de 
25.12.00); ao chefe do escritório da ABIN-AC (Oficio nQ 5871GAB/AER RBR de 
25.12.00); à Superintendente do IBAMA-AC (Oficio nº 588/GABfAER RBR de 
25.12.00); à União das Nações lndlgenas do Acre e Sul do Amazonas (Oficio nº 
589/GAB/AER RBR de 25.12.00); ê Federaclôn Nativa dei rio Madre de Dlós y 
Afluentes, de Maldonado-Peru ( Oficio n° 590/GAB/AER RBR de 25.12.00); ao 
jornal ªA Gazetan, de Rio Branco-AC (Oficio nº 691/GAB/AER RBR de 25.12.00); 
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à Assembléia Legislativa do Estado do Acre (Oficio nº 592/GAS/AER RBR de 
25.12.00). 

Por conta da denuncia efetuada, houve um grande estardalhaço na 
imprensa nacional e também uma grande mobilização por parte de diversos 
órgãos do Governo Brasileiro e assim, jã nos dias 30 e 31.12.00, houve urna 
primeira "operaçãc A$haninl<an envolvendo dois helicópteros e um Caravan da 
Força Aérea Brasileira, dois Seneca do Governo do Estado do Acre, que 
transportaram para Marechal Thaumaaturgo-AC pessoal da FAB, da Policia 
Federal, do lbama, da FUNAI, do IMAC, da Policia Militar a Florestal do Estado 
do Acre 9 alguns jornalistas. Houve um sobrevoo de helicóptero ã area 
pretensamente envolvida pelos madarelros peruanos e, apesar das constatações 
de que houvera Invasão, decidiu-se que devertamcs fazer uma operação, por 
terra, para confirmar com mais precisão o local e a extensão dos danos 
causados à T.I. Kampa do rio Amõnea. Informei toda a operação ao sr. 
Presidente da FUNAI (Memo. nº 001/GAB/AER RBR de 01.01.01). 

Quando estavamas na aldela Aplwtxa da T.I. Kampa do rio Amõnea, 
o lndlo Benkl Plnhanra Ashanlnka me apresentou um "relatôrlo", datado de 
3·1.12.00, descrevendo como foi que descobríra a invasão de sua terra, 
descrevendo com mlnucías por onde os madeireiros peruanos estavam vindo, 
onde se acamparam, que equipamentos usaram e qual a regiao do Brasil que 
eles entraram para cortar madeira. Este documento, anexei ao Memo. nº 
001/GAB_!AER RBR de 01.01.01 que encaminhei ao sr. Presidente da FUNAI. 

Assim, apesar de havermos comprovado por sobrevoos que houvera a 
invasão do território Ashaninka brasileiro, reunimo-nos em Rio Branco-AC nos dias 
02.01.01 (na sede do IMAC) e em 05.01.01 (na sede da Pollcla Federal-AC), 
representantes da Pollcla Federal, lbama, FUNAI e Governo do Estado do Acre 
(IMAC, Policia Militar) para planejarmos a viagem por terra à área invadida, para 
realizar a Operação Ashaninka li. Ficou acertado que no dia -10.01.01 iríamos 
inicia-la e que o Estado do Acre custearia o transporte aéreo, transporte fluvial e 
alimentação durante o transcorrer da mesma. •.. 

2. A MISSÃO DO 61º BATALHÃO DE INFANTARIA OE SELVA, DO EXERCITO 
BRASILEIRO, DE CRUZEIRO DO SUL-AC 

Enquanto em Rio Branco-AC alguns õrgàos definiam os rumos da 
Operação Ashaninka li, o comando do s·t0 SIS, do Exército Brasileiro, sem 
consultar nenhum dos õrgãos envolvidos, decidiu encaminhar um pequeno petotão 
ã Terra lndlgena Kampa do rio Amônea. Solicitaram um técnlt:o do lbama de 
Cruzeiro do Sul para acompanhá-los, Assim, esse pelotão comandado pelo 
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Tenente Dias Lobo, mais um Sargento, um Cabo e seis soldados e ainda o fiscal 
ambientei do lhama, Paulo Roberto Miranda Acasslo de Lime; saíram de Cruzeiro 
do Sul em 05.01.01, de barco, subindo o rio Juruá até chegarem à Marechal 
Ttiamaturgo-AC, de onde subiram o rio Amõnea e ingressaram na Terra Indígena 
Kampa do rio Amõnea em 07.01.01. Lã, subiram o rio Amônea até o Marco 40 
(fronteira Brasil/Peru) onde está localizada a aldela Sawawo (lado peruano), 
conversaram com os Ashanlnka de lá, voltaram e subiram o rio Amonlnha onde 
montaram acampamento. A partir desse acampamento, foram vistoriar o local 
denunciado por Benki Ashaninka como aquele onde os madeireiros peruanos 
adentraram o território brasileiro. 

conversei com aquele técnico do lbama, que acompanhou o pessoal 
do 61º BIS nessa viagem e ele me disse: " Seu Antonio, eu e o pessoal do 61° 
BIS estivemos no local da madeire derrubada, na margem direita do rio Amoninha 
e constatamos que estavamos em terrüõrto brasileiro. Estava chovendo muito 
enquanto estavamos lâ, e por isso, as dttlculdades para se andar na mata eram 
extremamente dificeis. Mas, verifiquei que nas coordenadas geograficas de 
09°24'40H S e 73°04'27,311 Wgr; 09°24'47" S e 73°04'24N WGr, haviam arvores 
de mogno derrubadas com motoserra. Constatei também que haviam multas 
árvores de mogno já marcadas, prontas para serem derrubadas e outras com 
suas bases limpas, também indicando · que foram escolhidas para serem 
derrubadas. Entre todas essas arvores haviam caminhos abertos a terçado. 
Indicando que multa gente esteve por aU fazendo esses caminhos e a origem 
desses caminhos (picadas) vinham do lado peruano da fronteira. Fl.!emo.s só essa 
amostragem, por causa da dificuldade de se andar alí, por causa do tempo 
chuvoso, mas garanto ao senhor que existem muitas outras arvores de mogno já 
derrubadas no lado brasileiro da fronteira" 

Em 12.01.01, nossa equipe da Operação Ashanlnka li encontrou o 
acampamento do 61° BIS no rio Amo ninha. Isso fica para ser descrito m M3 
adiante. 

3. AS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FEITAS PELOS PRÓPRIOS 
ASHANINKA DA TERRA INDIGENA KAMPA DO RIO AMONEA 

Enquanto nos organizavamos em Rio Branco-AC e o 61° BIS 
encaminhava seu pelotãô até o rio Amonlnha, os próprios Ashanlnka da T.1. 
Kampa do rio Amõnea também se mobilizavam em outro ponto de sua área, onde 
também estava ocorrendo Invasão de caçadores. 

Em 05.01.01, eles ercaminharam 30 homens Ashaninka abriram uma 
picada entre a aldeia Apiwtxa e o igarapé Arara (limHe leste de sua área com a 
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Reserva Extrativista do alto Juruá) "para construir ali um posto de vigilância e 
prender qualquer invasor que fosse pego dentro de sua área", conforme 
comunicaram, via RDG SN/Amonea de 05.01.01 à AER Rio Brnnco/FUNAI. 

Em 09.01.01, por RDG/Amonea daquela data, os Ashaninka 
informaram à AER Rio Branco/FUNAI que "haviam apreendido dois caçadores, 
com 200 kg de carne de caça, mais um barco e quatro espingardas. A equipe 
continuava no local escolhido para rlscanzação aguardando a passagem de outros 
caçadores", Os lndlos tomaram os equipamentos {espingardas, barco) e a carne 
de caça ilegal e liberaram os caçadores não-molos. 

Apõs essa apreensão continuaram lâ, aguardando outros passiveis 
caçadores ilegais. · 

4. A OPERAÇÃO ASHANlNKA li 

Em 08.11.00, um batelão da Policia Federal saiu de Cruzeiro do Sul 
AC, subindo o rio Juruá, rumo a Marechal Thaumaturgo-AC onde serviria de 
"base" para a Operação Ashanlnka li. Viajaram no mesmo, um piloto (Lino), um 
cozinheiro (Pereira), um APF (Marcelo) e uma fiscal do lbama (Erica). Chegaram 
à Marechal Thaumal urgo ás 21.00 hs de 09.01.01. 

Em 10.0·1.01. ãs 7.30 hs, decolaram na aeronave Seneca PT RSJ, 
do Governo do Estado do Acre, rumo a Marechal Thaumaturgo-ÃC um Delegado 
da Policia Federal {Dr. Pedro Novaes Santos); Ires agentes da Poücla Fedem! 
(Lucilo, Fleming e Cesar); úm topõgrafo do IMAC (Francisco d1;;1 Assis) e um 
cinegrafista do Governo do Estado do Acre (J. Dias). Chegaram ã Thaumaturgo 
às 9.30 hs a logo em seguida o avião voltou à Rio Branco para buscar outra 
turma. 

Em 10.01.01. as 12.15 hs, na mesma aeronave Seneca PT RSJ, 
decolamos para Marechal Thaumaturgo: dois servidores da FUNAI-AC (Antonj9 
Pereira Neto e Raimundo Tavares Leão), 01 servidor do lbama (Raimundo Efdo 
Feitosa), um orlclal da PM-AC (Cel. Alberto Camelo) e um clnegrai'lsla do Governo 
do Estado do Acre (Gllsenir Melo da SIiva). Chegamos ã ihaumaturgo às 14.30. 
hs. 

Tao logo salmos ela aeronave a mesma der,olou para cruzeiro do 
Sul-AC, tendo o Cel. Alberto como único passageiro. As 16.00 hs, a aeronave 
retornou trazendo tres · membros de Policie Florestal da Policia Militar (Sargento 
Damasceno, cabo J. Lima e soldado José Araujo) e o e oordenador do CIMI-AC 
(Eden Magalhães). Agora a equipe estava completa. Todos fomos recebidos pelo 
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índio Francisco da Silva Plnhanta, que, além de ser um dos líderes da aldeia 
Aplwtxa da T.I. Kampa do rio Amõnea, fõra nomeado Secretario Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente pelo prefeito recém-empossado Itamar de Sá. 
Francisco já tomara algumas provrdênc ias (fretou as embarcações que nos 
levariam rio acima e também cuidou de conseguir o combustível, além de nos 
cíceronear naquela terra desconhecida para quase todos nós). O prefeito estava 
viajando. 

Como já estava tarde, decidiu-se dormir em Marechal Thaumaturgo. 
Alguns dormiram no improvisado Quartel da PM-AC local, outros armaram suas 
redes no batelão da Pollcla Federal e outros se Instalaram na única pousada dall, 
que nem banheiro tem, ainda, pois estava em construção. 

Marechal Thaumaturgo-AC fica na margem esquerda do rio Juruá. 
exatamente na foz do rio Amõnea. É uma cidade pequenininha. num terreno 
acidentado, com duas ruas calçadas de IIJolos e as casas cobertas de zinco 
espalhadas por uma grande área. O Governo do Estado reformou a escola 
estadual e construiu um grande glnéslo de esportes, a sensação dali. Só existem 
dois telefones públicos e as filas eram sempre grandes. Estavamos ás vasperas 
do "novenário" local, festa catõlica que se iniciaria na noite de 11.01.01 e que 
duraria até o dia 21.01.01. Estavam aguardando Inclusive a chegada de um padre 
vindo de Cruzeiro do Sul para presidir os festejos, pois, nem padre tem naquele 
rincão desse Brasil. Durante o "novenário" a população serlnguefra, ribeirinha e 
indigena de toda a região se concentra na sede do municipio, não apenas por 
causa da devoção católica mas principalmente por causa da festa em si: dezenas 
de comerciantes sobem de Cruzeiro do Sul para lá, armam barracas na rua 
principal e vendem de tudo, principalmente coisas baratas e diferentes daquelas 
do dia-a-dia local. A música bahfana, sertaneja e brega enchem os espaços e 
todo mundo fica animado. É uma festa reamente. Pois, quando lá chegam os a 
cidadezinha estava se preparando para o novenário e a azafama era geral. 

No dle 11.01.01 bem cedo todos fomos para o porto de Theumaturgo 
embarcar nas canoas que haviam sido alugadas para nossa missão. E ar vlmçs 
que na noite, chovera na cabeceira do rio Amõnea e ele crescera em tamanho e 
força e arrastava paus e galhos e quando ele adentrava o rio Juruã parecia que 
o estava empurrando para a outra margem. Eu mesmo fiquei Impressionado com 
a fúria do Amõnea. Af, c.om todo Jeito subimos nos pequenos barcos alugados e 
Iniciamos a ~ublda do rio Amonea até a aldeia Aplwba, na Terra lndJgena Kampa 
do rio Amônea. Como o rio tinha muita água, uma voadeira da Policia Federal 
também foi na viagem com o objetivo de chegar até a fronteira com o Peru, na 
aldeia Sawawo, ainda naquela manhã. Iniciamos a viagem, com o Amõnea cheio, 
estrondando e ar começou a chover e af o negócio ficou mais sério ainda. Eu só 
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não passei pior porque o Eden, do CIMI me emprestou sua capa de chuva: eu 
fiquei numa boa e ele quase morre de frio. 

Âs 10.00 hs chegamos à aldeia Apiwtxa, jã dentro ca Terra Indígena 
Kampa do rio Amônea onde jã nos aguardava a voadeira da Policia Federal. 
Decidimos alf que uma comissão nossa Iria até o Peru, para a aldeia Sawawo, 
para uma reuníao com algumas autoridades peruanas que lé nos aguardavam. 
Então continuamos a subir o rio AmOnea, debaixo de uma chuva enorme, na 
voadeira da Policia Federal: Antonio Pereira Neto (FUNAl)J Lucilo, Fleming e Lino 
(Policia Federal), J. Diaz (cinegrafista) e Francisco Pinhanta Ashaninka. As outras 
cinco embarcações com o restante do pessoal, com chuva e tudo, continuariam a 
subir também aquele rio e aguardariam nosso retorno de Sawawo, na foz do rio 
Amo ninha. 

Chegamos à aldeia Sawawo, já em território peruano, localizada na 
margem esquerda do rio Amõnea, praticamente em cima da linha divisória que 
separa o Brasil do Peru naquela região. O Marco de Fronteira MF-40, fica nas 
coordenadas de 09º 24'42,01'' s e 72°59'01,44'" WGr, bem derronte aquela aldeia 
Ashaninka peruana. Ali habita uma população da 180 indios As haninka, todos 
parentes dos Ashaninka brasileiros, liderados por Luiz Carlos Garcia Campos 
Ashaninka, o 11Careca1', um rapaz novo e pelo jeito, ambicioso. Há uma pista de 
pouso da aldeia, pequena, para aviões pequenos, com pelo menos 50 mts dentro 
do território brasileiro. É por essa pista que vem o abastecimento da aldeia, com 
aeronaves geralmente vindas de Pucalpa, a mais ou menos 1.15 hs de vôo dalf. 
Fomos "recepcíonados pelo Tenente Richard Hernani Bravo (comandante do 
Destacamento da Foz do Breu, no rio Jurué, da Guarda Nacional Peruana), mais 
cinco soldados de sua tropa (todos fortemente armado$_}; pelo engenheiro 
agronomo Rolando Morafes Gafan (chefe do distrito agrário do Yurua-ucayaín, por 
Arone Sotto Bernardino Ashaninka (governador do Distrito de Yuruà. cuja capital é 
Tipishca, no rio Juruá), por Carlos Paradas Abas (presidente de uma ONG 
lndlgena do rio Jurué peruano, a CONADIS -?- ). Todos eles eram moradores de 
Tlplshca, no rio Juruá e tinha vindo por terra, por uma varação no meio de mate, 
caminhando dois dias para chegar à aldeia Sawáwo, encam lnhados pelo goverp.o 
peruano, para justamente apurarem a denüncia de que houvera invasão do 
território brasileiro por madeireiros peruanos. Tinham chegado na véspera de 
nossa estadia eu. Fomos bem recebidos também pelo cacique local, o "Careca"., 
além de outros lndlos .daquela aldeia Sawawo. Tão logo chegamos, vimos a 
bandeira peruana hasteada em mastro muHo alto e fomos levados até uma casa 
central na aldeia, onde havia algumas cadeiras, uma big televisão e um 
videocassete moVidos a energia solar.. Nos sentamos e os peruanos quiseram 
saber o que estavamcs fazendo aU e explicamos. Todos foram unanimes em 
afirmar que a madeire abatida o fõra exclusivamente em território peruano. o 
Tenente Bravo nos explicou "que aquela aldeia Sawewo · fizera um contrato com 
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uma empresa de Pucalpa (Empresa Florestal Venado) para que a mesma 
explorasse o mogno daquela região dos altos rios Amônea, Showanha, Tamayo, 
até a fronteira com o Brasil e que antes desse contrato ser (ou não) aprovado 
pelo INRENA - Instituto Nacional de Recursos Naturales (o lbama peruano) a 
empresa madeireira, por sua conta e risco, iniciara a abertura da .• estrada" entre 
o rio Tamayo e a aldela Sawawo e a derrubada de todas as árvores de mogno 
entre aquele rio, a aldeia Sawawo, na bacia compreendida entre a margem 
esquerda do rio Amõnea e o Showanhan_ Disse-nos ainda o Tenente Bravo •que, 
tal como no Brasil, a exptoração do mogno no Peru é também proibida e que, 
por conta disso a Empresa Florestal Venado provavelmente deveria ser explicar 
Junto ao INRENA, em Lima, Já que, em seu conhecimento, não houvera nenhuma 
autorização formal daquele órgão estatal autorizando o desmatamento de mogno 
retto por aquela empresa naquele região". Mas, garantiu o Tenente Bravo "que 
nenhuma arvore fõra derrubada em território brasileiro e eles estavam ali, 
justamente para comprovar isso". 

Depois, conversei com o Jovem llder local, Luiz Carlos Garcia 
Campos, Ashanlnka, o ttcarecapt (que não é careca de jeito nenhum e tem uma 
bela e basta cabeleira) e ele me informou "que realmente, foram eles, Ashaninka 
da aldeia Sawawo quem procuraram a Empresa Florestal Venado em Pucalpa, 
para que apresentassem um plano de exploração do mogno nas terras de sua 
aldeia e em troca, eles, Ashanlnka, os autorizavam a explorar a madeira nobre 
que quisessem nas mesmas terras". Conforme "Careca", "o projeto foi feito e 
encaminhado ao INRENA, em Lima e até alí ele não sabia se fôra ou não 
aprovado", Ainda conforme seu depoimento, "naquele Projeto, a empresa 
madeireira se comprometia a plantar 05 (cinco) novas árvores de mogno no lugar 
de uma árvore tirada; garantia a educação é formação de agentes de saúde 
Indígena e de professores lndlgenas daquela aldela; garantia a Vinda de 
mercadorias para eles, por via aérea (não me disse o valor e nem por quanto 
tempo) e ainda se comprometia a abrir um ramal rodoviãrio entra a aldeia 
Sawawo e o rio Tamayo (afluente do Ucayall), possibilitando assim que a aldela 
tivesse acesso rodoviário até aquele rio (e pelo mesmo, chegar ao Ucayeli e 
também à Pucalpe, a capital do Departamento do Ucayall), tornando o acesso •. à 
mesma mais fácil do que o acesso atual, exclusivamente aéreo". Me informou 
ainda "que a empresa madeireira iniciara a abertura do ramal rodoviário em 
setembro de 2001, partindo do rio Tamayo e chegara até a aldeia Sawawo em 
dezembro de 2001, só parallzando seu trabalho porque as chuvas começaram e 
todo o trabalho ficara mais dlflcll". Me Informou também "que todo o mogno 
pertencente a região de sua aldeia, a empresa já derrubara mas não levara 
ainda. pois começaram as chuvas e isto se tornou impraticável: a madeira jã 
abatida deveria ser retirada a partir do próximo verão (setembro de 2001)". Pedi 
ao líder "Careca" uma cópia do Projeto de Exploração de Mádelra que fizera 
Junto com a Empresa Florestal Venado e ele me disse· "que o documento não 
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estava alí, havendo uma cópia com a diretoria da empresa em Pucalpa e outra 
com o INRENA, em Lima ". Com a cara mais Inocente do mundo, me garantiu 
"que a empresa não tinha cortado nenhuma árvore no Brasil e que só fizera 
esse projeto porque eles não tinham fonte de recursos e precisavam conseguir 
algum dinheirinho .•. '". Perguntei à ele se era verdadeira a informação "de que 
haveriam 300 homens trabalhando para a empresa madeireira na abertura do 
ramal e no corte de madeira". Ele me Informou de "que tinha multa gente, 
Inclusive alguns homens da aldela, mas não tinha contado quantos eram, mas 
que o maior acampamento era nas margens do Showanha". Me disse também 
"que depois de nossa visita ali, ele ia de avião para Pucalpa para conversar com 
a madeireira, e se posslvel la até Lima para conversar com o pessoal do 
INRENA para explicar tudo o que estava acontecendo e ver se conseguia a 
aprovação do seu Projeto para que a empresa pudesse continuar o trabalho alf e 
eles pudessem receber os beneficios já acertados com a mesma ". 

o depoimento de "Careca~ foi devidamente gravado pelo c:lnegraflsta 
J. Olaz, presente. Após essas conversas, c:onvtdamos o Tenente Bravo e o 
Engenheiro Agronom o Rolando Galan a nos acompanhar nas medições que 
iriamos fazer no rio Amoninha, para confirmar se as arvores de mogno avistadas 
por Benki Ashaninka em 21.12.00 estavam ou não em território brasileiro. Eles 
equleceram e toparam viajar conosco. Combinamos com os demais índios dalí 
para encontra-los. 110 dia seguinte, em local pré-determinado à beira do rio 
Amonínha, havendo um ramal já aberto entre aquela aldeia e o mesmo. Eles iriam 
conosco, mas retornariam ã Sawawo com os índios dalí. 

Assim, por volta das 15.00 hs de 11.01.01, após fotografarmos o MF- 
40, todos subimos na voadelra que nos trouxera até aH, mais os dois peruanos e 
descemos o rio Amônea até a foz do rio Amonlnha, onde deveriam estar nos 
aguardando o restante do pessoal. 

Por volta das 16.00 hs chegamos à resldencla do lndlo lf'lerl 
Ashanínka, próximo da foz do rio Amontnna, onde nosso pessoal todo já estava 
nos aguardando, acempenhados alJ. A voedelre de Policia Federei que n9.s 
trouxera até alí baixou para Thaumaturgo com o piloto Lino, Francisco Pinhanta e 
os agentes Lucilo e Fleming, que estavam planejando fazer uma entrada no rio 
Arara no dia seguinte. Foram embora. Eu, o cJnegratlsta J. Dlaz e os nossos 
convidados peruanos ficamos ali na casa do lr'larl, acolhldos pelo mesmo e sua 
famllla. Como jé estava tarde, Francisco Plnhanta (antes de baixar) e seu Irmão 
lzaque (que viera da aldeia Apiwtxa junto com nosso pessoaO nos aconselharam 
a ficarmos por ali mesmo. pois chovera muito e subir o rio Amoninha, se ele 
estivesse cheio seria multo perigoso. Melhor seria ficar por ali mesmc e só Iniciar 
e subida no Amonlnhe no dia seguinte. Acatamos e ficamos por ali mesmo. 
Como não Unhemos levado quem cozinhasse práquele bando de homens, o 
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Sargento Damasceno foi quem teve coragem de ir fazer o arroz que comemos 
misturado com enlatado. Era tanta gente que nossos convidados peruanos (melo 
deslocados) quase ficarem sem comer. 

No dia 12.11.00, bem cedo, subimos nas cinco canoas, pilotadas 
pelos rapazes de Thaumaturgo, Evl, Ezildo, Zé Mendes, Bebé e Glelsson. A 
entrada do Amonlnha do Amonea é multo perigosa, porque aquele Igarapé, tinha 
recebido multa égua das chuvas dos dias anteriores e todo cuidado era pouco. 
Passamos por debaixo de arvores caídas, atravessam os por cima de troncos 
caídos, os piuns não deixavam ninguém quisto e com mais ou menos uma hora 
de viagem encontramos o acampamento do pessoal do 61° BIS, situado num 
barranco alto: na noite anterior. houvera um violento replquete (quando o rio 
enche de repente e leva tudo que está pela frente), alagara o acampamento 
deles e eles passaram uma noite infernal, praticamente dentro d'água, tentando 
salvar os pertences do acampamento.. Na tarde da véspera, com o rio cheio, 
foram fazer uma curva numa volta do rio, a canoa alagou, quem estava dentro 
tratou de se salvar e perderam naquete acidente quatro fuzis FAL . o radio de 
comunicação e um dos motores de popa que tinham levado. o lndlo Benkl 
Ashaninka que estava com eles, na véspera. também alagara sua canoa e perdeu 
uma motoserra e uma espingarda. O tenente Dias Lobo, no comando, estava se 
dirigindo com seus homens, para o local -onde houvera o incidente, para tentar 
encontrar os equipamentos que a água levou. Deixamos o pessoal do 61'º BIS 
em seus afazeres de mergulho e tentativa e continuamos a subir o Amoninha, 
agora guiados pelo Benki Ashaninka. Quando chegou ao local onde ele avistara 
os troncos de mogno derrubados. em 21.12.00, paramos as canoas e todos 
entraram mata a dentro para os locais das árvores derrubadas: todos, menos eu, 
porque eu não tinha condições físicas de fazer uma caminhada daquelas, na 
mata fechada e toda molhada, com barro prá todo lado e escorregadia. Se eu 
fosse junto eu ia atrasar a viaqern da todo mundo. Portanto, enquanto nosso 
pessoal se entranhava mata a dentro eu fiquei dentro de uma canoa, na beira do 
Amonlnha, pensando na vida e nas surpresas que ele nos oferece. 

Já eram umas 12.00 hs quando chegou outra canoa ao local on~.e 
e1.1 estava; trazia Moisés Ashanínka, fiderança da aldeia Apiwtxa, o repórter do 
jornal A Tribuna. de Rio Branco-AC, J'uracy Xangai, e arguns índios vindios de 
Sawawo, que Iriam se encontrar com o Tenente Bravo e o Agronomo Rolando 
Galan (Arone Sotto Bernardino, João Garcia Campos Ashanlnka, Irmão do llder 
dcareca" e Carlos Paredes Abas). 

ouvimos alguns tiros. Mais um pouco chegou o indio Showingo 
Ashanlnka com um jacu morto por ele e o agente cesar com um queixada, 
morto por ele i depois, decobrimos que o queixada estava doente e Iria morrer 
mesmo e nlnguem quis come-lo). 
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Por volta das 13.00 hs, chegou o restante do pessoal, todos sujos e 
enlameados: conseguiram chegar até 03 arvores de mogno derrubadas e tirarem 
as coordenadas geograflcas das mesmas: uma estava em território brasileiro e 
auas exatamente sobre a linha fronteiriça Brasil/Peru; 09° 24'37.'D S e 73°04'26,9" 
WGr; 09º24'44,0ª S e 73º04'12,5ª WGr; 09º24'45,5n S e 73°04'23,4ª WGr. Viram 
m uuos caminhos (picadas) abertos dentro da mata, subindo e descendo pela 
margem direita do rio Amonlnha, Indicando que haviam outras arvores derrubadas 
nos dois sentidos, mas consideraram que, pela dificuldade da caminhada, pela 
amostragem feita, haviam comprovado que houvera de fato derrubada de mogno 
dentro do território brasileiro. Além das árvores de mogno derrubadas, foram 
avistadas também várias árvores Já marcadas, prontas para serem derrubadas e 
outras com as bases limpas, Indicando que estavam sendo preparadas para 
serem derrubadas. Tudo Indicava, então, que houvera intensa atMdade · de 
pesquisa e exploração de mogno no lado brasileiro da fronteira, que se iniciou a 
derrubada dos mesmos e que isto foi paralisado exatamente quando os Ashaninka 
do Amõnea denunciaram o fato à FUNAI e a noticia se espalhou por todos O$ 

lados. 

Não foi encontrado nenhum trabalhador peruano ou equipamento dos 
mesmos. Tudo jà havia sido retirado. 

As 14.00 hs Iniciamos a descida do rio Amonlnha, com multo cuidado 
pois suas águas, de baixada, corriam demais. Num local onde havia uma arvore 
atravessada, o barco dirigido pelo Evi perdeu o controle, o piloto teve que saltar 
na água e o motor bateu de encontro à arvore e ficou todo amassado, 
Imprestável para uso. Daf em diante aquele barco foi rebocado por outro. 
Passamos pelo acampamento do 61(J BIS e Benkl Ashanlnka ficou com eles, Iriam 
continuar a busca dos equipamentos perdidos. Chegamos até a aldeia do l~arl, 
pegamos nossas coisas e iniciamos a baixada do rio Amonsa, chegando à aldeia 
Apiwtxa às ·t8.00 hs, onde paramos e nos arranchamos: alguns na casa do 
lzaque, outros numa casa que ainda estava sendo construida e outros no batelão 
da comunidade. Fomos todos jantar mais tarde na casa do lzaque e, na vinda do 
batelão para a mesma, o Sargento Damasceno la pisando numa surucucu, tç,I 
mais rápido e matou a cobra com um pedaço de pau. 

Em 13.01-01, bem cedo, ralei no radio com a AER Rio 
Branco/FUNAI, para que. o Cel Alberto Camelo ou o diretor do IMAC, Jalron 
Nascimento fossem avisados e enviassem o avião para nos retirar de Thaumturgo. 
Então, deixamos a beleza da aldeia Apiwtxa e seu povo maravilhoso e descemos 
o rio Amônea até Thaumaturgo onde chegamos as 11.00 hs e fomos almoçar. 

Quando lá chegamos encorr ramos o pessoal da Policia Federal que 
subira o rio Arara (LucUo, Flemlng, Lino) com 6 ribeirinhos "presos" por estarem 

/O 
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transportando 180 kg de carne de caça e 30 [abutcs tiradas de dentro da Terra 
lndlgena Kampa do rio Amônea. Além deles toram apreendidas duas canoas e 6 
espingardas. Os jabutis foram soltos no local da apreensão. Os "presos" eram: 
Manoel Balista Mayo. : , anos; Acassio Ferreira Batista, 55 anos; Sebastião 
Barbosa da Silva, 40 anos: Raimundo Nonato Maia Lima. 34 anos; Luiz Carlos 
Ferreira Gomes, 26 anos e Raimundo Flrmlno Barbosa, 33 anos. Todos foram 
para o "quartel'' da PM local, onde roram lndlclados por crime ambiental pelo 
agente do lhama Ralrn undo Eldo Feitosa. A carne foi entregue à Pastoral da 
Criança, em Thaumaturgo que a distribuiu entre familias carentes. O armamento 
ficou sob a guarda da PM local e os indiciados foram liberados a seguir. 

As 13.30 hs de 13.01.01, a aeronave Seneca PT RSJ chegou a 
Thaumaturgo e embarcaram o pessoal do DPF (Dr. Novaes, Flemíng, Cesar e 
Maurício), eu e o Eden do CIMI. A aeronave nos levou para Cruzeiro do Sul. Em 
seguida retornou a Thaumaturgo e trouxe para Cruzeiro do Sul o pessoal da 
Pollcla Florestal (Damasceno, J. Lima e José Arnujõ}, residente naquela cidade. 
Em seguida a aeronave voou de Cruzeiro do Sul para Rio Branco transportando 
alguns secretários de Eslado que estavam na cidade. No dia seguinte, retornaria 
para retirar o restante do pessoal que ficara em Thaumaturgo (Raimundo Leão, 
da FUNAI, Raimundo Eldo, do lbama, Francisco de Assis, do iMAC e os dois 
cinegraflstas J. Dias e Gil Melo), Nós que· Já estavamas em Cruzeiro do Sul 
ficamos alojados na Delegacia da Policia Federal local. 

Em Thaumaturgo, ainda, nesta data, o batelap da Policia Federal 
desceria- o rio Juruã, rumo a Cruzeiro do Sul. cumprindo missão preprla do DPF 
levando, além daqueles que vieram no mesmo desde 08.01.01 (Lino, Marcelo, 
Pereira e Erlca}, o agente Lucllo .. 

Em 14.01.01, nós que estavamos em cruzeno do Sul Fomos cedo 
para o aeroporto esperar o avião do Governo do Estado. Esperamos no aeroporto 
até as 11.00 hs, quando ligaram da sede do DPF em Rio Branco informando que 
a aeronave não viria, estava em revisão. Voltamos para o alojamento do DPF em 
Cruzeiro do Sul . O pessoal que estava em Thaumaturgo foi mais feliz que nás: 
o Governo do Estado fretou uma aeronave da Rio Branco Taxí Aéreo, que voou 
direto de Rio Branco para Thaumaturgo · e às 13.00 hs retirou daquela cidade os 
colegas Ralm undo Leão (FUNAI), Ralm undo Eldo (lbama), Francisco de Assis 
{IMAC} e os dois clnegraflstas (J. Dlaz e Gil Melo). O reporter Juracy Xangai 
continuou em Thaumaturgo: ele Iria subir o rio Amônea até a aldeia sawawo e 
de lá iria tentar chegar a Pucaípa para buscar entrevistar os proprietários da 
Empresa Florestal Venado. 

Em 15.01.01, nós que contínuavamos em Cruzelrr do Sul, fomos 
Informados que haviam duas vagas reservadas pelo !MAC no voo da Tava] que 

1/ 
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sama de lá para Rio Branco às 9.50 hs para nós: o Delegado Pedro Novaes e 
eu embarcamos nesse vôo e chegamos à Rio Branco ás 13.00 hs, apôs escala 
em Terauaca. Os demais componentes de nosso grupo, os e gentes do DPF 
Maurício, Fleming e Cesar, viajanarn num voo ~d !"'(1co Taxi Aereo às 16.~0 hs, 
para Rio Branco. 

Fim dessa operacáo Ashanlnka li. 

5. CONCLUSÕES 

Após tudo Isso, mais urna vez, constatam os o seguinte: 

a) Houve de fato ínvasão do terrüorto brasileiro pela Empresa 
Florestal Venado, de Pucalpa, Peru; pois. no período de setembro de 2000 a 
dezembro de 2000, trabalhadores contratados pela mesma andaram pelo território 
brasileiro na região do rio Amo ninha exp torando mogno,. abrindo plcadaa, 
marcando árvores, tlmpando arvores, derrubando tirvores, aumentando-se da fauna 
dall. Não Importa se roram uma ou duzentas: arvores derrubadas: eles entraram 
em nosso território nacional e isso é o que conta. No meu pequeno entendimento 
isto exige um pedido de desculpas formal ao nosso Governo. 

b) Existe de rato um "caminho" ma de Ire iro aberto entre o rio Tamayo 
e a aldeia Sawawo, no Peru, que "encosta" na linha de fronteira entre o Brasil e 
o Peru, entre os Marcos de Fronteira 40 e 41. Esse "caminho", se não for 
contido "a tempo, proporcíonará que no próximo verão. as máquinas daquela 
empresa busquem todo o mogno [á derrubado em território peruano e também no 
território brasileiro. 

e) Existe, da fato, uma gigantesca derrubada de mogno no território 
peruano, no território indígena da aldeia Sa1:A.'a1No, palas informações, sem 
nenhuma autorização do órgêo ambiental peruano. 

d) Os lndlos Ashanlnka da aldeia Sawawo, no Peru, estq.!1 
absolutamente iludidos com as possibilidades do lucro fácil que aquela empresa 
lhes proporcionará. Não conseguem mensurar o futuro e o prejuízo que terão às 
suas vidas e cultura. 

e) A existência do «camlnhoit aberto pelos mãdeireirns peruanos, se 
chegar até a cidade de Tiplsnca, irã afetar o regime de áquas de mportantes 
rios que nascem no Peru ti que tem continuidade no Brasil (Amo nea, Amo ninha, 
Juruá). As cabeceiras desses rios podem ficar comprometidas, se a obra ocorrer 
sem acompanhamento ou licenciamento ambiental. Como são · rios bl-naclonats. 
fundamentais para existência de brasileiros de iodo o vale do Juruá, entendo que 

/Q.; 
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nenhuma medida dessa natureza pode ocorrer em suas cabeceiras, sem que o 
Brasil seja ouvido. Portanto, há que se ter um trabalho dlptorn átlco para avaliar 
essa situação. 

f) Embora não possamos interferir no processo de ocupação -l ue o 
Peru faz de suas áreas fronteiriças conosco, entendem os que deve se 1n;clar 
uma discussão conjunta, diplomática, a respeito da possibllldade do Peru declarar 
aquelas terras como de proteção a lndlos e ao melo ambiente, tal como são as 
terras brasileiras daquela região, para que haja uma grande área binacional de 
proteção ás populações indígenas raqíonais e ao meio ambienta naquela região. 

g) Toda esse processa de devastação do lado peruano da fronteira, 
por força de entendimentos polítlcos e dlplomaticos deve parar onde esta. Se 
ultrapassar o rio Juruá, irá afetar populações indígenas ainda íscladas no lado 
peruano, principalmente nas cabeceiras do rio Envira e, se isto ocorrer, será um 
genõcldlo para aqueles lndlos Isolados do lado peruano e trará conse quê nelas 
Imprevisíveis aos lndlos Isolados do lado brasileiro que habitam as Terras 
lndlgenas Alto rarsuacá, Kampa e Isolados do rio Envlra e Xlnane, que ve m 
sendo acompanhados e protegidos desde ·J 988 pela Frente de Proteção 
Etnoambiental Envira da FUNAI. 

h) O Brasil Já tem dlflculdades sem conta para controlar aquela 
fronteira sem o "camínho" que a empresa madeireira abriu e irá continuar a 
explorar no próximo verão. Se isto não for sustado, agora, nosso pais terá 
dificuldades ainda maiores em controlar o trãfego de pessoas e sei lã o que mais 
naquelas- paragens do alto Juruá e alto Amõne a. 

i) Os Ashanlnka da T.I. Kampa do rio Amõnea nos solicitaram apolo 
para criarem uma estrutura de üscaüzação na linha de fronteira entre o Brasil a o 
Peru. Solicitar.smos recursos ao DEPIMA para isso. 

J) É lmprescindivel que se demarque de novo aquela fronteira entre o 
Brasil e o Peru, especialmente entre os MF 40 e 41. •.. 

k) Todos os procedimentos ~fetuados até agora, pela parte brasileira 
ínteressada. demandaram gastos Imensos, para os quais ninguém estava 
preparado. A se continuar a exploração madeireira naquela região, vamos ter que 
continuar Investindo recursos Jndeflnldam ente em missões custosas e complicadas, 
dificultadas pela própria natureza dali. Então, o melhor a fazer para evitarmos 
isto, será buscarmos entendimentos com o Governo Peruano para paralisar 
qualquer forma de exploração econômica predatória naquela região que ponha em 
risco a natureza, os povos tradicionais dali e a tranquilidade de relacionamento 
que existem entre nossos dois países. 
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É o nosso relatório, que espero seja o último, a respeüo desse 
assunto. Tenho outras 75 terras Indígenas pera também cuidar. 

.. 
Rio Branco, 16 de janeiro dr 
~~-~?~-~ 
Antonio Pereira Neto 

Administrador Regional da AER Rio Branco/FUNAI 

l 'j ----~-- -- -------~-- ~-- -- -- --- 
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11.01.01, 

Policia 
(Piloto) 1 J. 

ôerronte da aldeia 
Federal. subindo o 
Dlaz, Antonio Neto, 

Aplwtxa, T.J. Kampa do rio Amonea, embarcação 
rio Amõnea, rumo a aldeia Sawawo no Peru: Lino 
flemlng, Lucíto e Francisco Plnhanta 

Em 
da 
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1 ! .01 .01 4 Na margem direita do rio Amonea, na T.L Kampa do rio Amonea, em 
frente da aldeia de lr1iarl Ashanínka. as 5 embarcações u11Hzadas na Operaçáo 
Ashaninka fl 
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11.01.01 • Na aldela de tflari Ashanlnka, na T.I. Kampa do rio AmOn~a. Dr. 
;,:ovae., {_de cosias). Lucllo, Sargento Damasceno, Tenente Bravo e cabo J. Lima 
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1?.01.01 - Margem direita do rio Amontnha;~·nà'' hora que ··chegamos' 80 local onde 
as arvores estavam derrubadas. Ver que a vegetação da margem do rio estãc 
"deitadas" por força do 'raptquets" da noite anterior 
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::.01 01 - tronco de mogno derrubado, em terrttono brasileiro. 
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~:.01 01 tronco de mogno derrubado em território brasileiro 
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·; :1 o ·1 o ·1 - mogno derrubado em território brasileiro 
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;2.01.0·1 - mogno derrubado em território bra.sneiro. Pode se observar que o corte 
foi recente. 
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''2.G l .D1 ~ mogno ccrtadc em território brasileiro. 
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13.01.01 · no porto de Tnaumaturqc, carne de caça e ermas apreendidas peta 
PoiicJa Federal de caçadores que invadiram a T.l. Kampa do rio Amônsa. 


