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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO - CSPCCOVN 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CADR 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

Diligências com finalidade de averiguar, in loco, as denúncias sobre tráfico 

de drogas e exploração ilegal de mogno nas terras da tribo dos índios 

Ashaninkas (Kampas), das terras dos índios Arara do rio Amônea, e na 

área sul do Parque Nacional da Serra do Moa, no município Marechal 

Thaumaturgo Acre, realizada por Madeireiros Peruanos. 

(Requerimento nº 30/2003) 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, 
VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO - CSPCCOVN 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CADR 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

Diligências com finalidade de averiguar,in loco, as denúncias sobre tráfico de drogas e 
exploração ilegal de mogno nas terras da tribo dos índios Ashaninkas (Kampas), das 

terras dos índios Arara do Rio Amônea, e na área sul do Parque Nacional da Serra do 
Moa, no município Marechal Thaumaturgo Acre, realizada por Madeireiros Peruanos. 

(Requerimento nº 30/2003) 

1. OBJETIVO 

./ Averiguar ,in loco, as denúncias sobre tráfico de drogas e exploração ilegal de mogno 
nas terras da tribo dos índios Ashaninkas (Kampas), das terras dos índios Arara do 
Rio Amônea, e na área sul do Parque Nacional da Serra do Moa, no município 
Marechal Thaumaturgo Acre, realizada por Madeireiros Peruanos. (Requerimento nº 
30/2003) . 

./ Representação da Subcomissão de Assuntos indígenas da Comissão da Amazônia e 
de Desenvolvimento Regional para averiguar denúncias de conflitos indígenas 
ocorridos na região fronteiriça do Brasil com o Peru.(Ofício nº 248/2003 da CADR). 

2. INTEGRANTES 

./ Deputada: Sra. Perpétua Almeida. PCdoB/AC . 

./ Presidente da FUNAI: Sr.Eduardo Almeida 

./ Comandante do 61º BIS: Sr. tenente-coronel João Cordeiro Falcão Neto . 

./ Secretário Extraodinário dos Povos Indígenas do governo do estado do Acre: Sr. 
Francisco Pianko Ashaninka 

./ Representante da superintendência regional da Polícia Federal no Acre: Sr. Lucilo 
Jorge Filho 

./ Prefeito de Marechal Thaumaturgo: Sr. Itamar de Sá 

./ União das Nações Indígenas do Acre e do Sul da Amazônia (UNI): Sr. Inácio 
Kaxinawá. 

./ Jornalistas 

./ Tripulação: Major Osmar Barbosa de Souza Júnior, 
Capitão Marcelo Ambrósio, 
Sargento Alexandre de Assumpção Gonçalves, 
Sargento Maurício Souza Rocha. 
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3. RESULTADOS OBTIDOS 

PROGRAMAÇÃO REALIZADA: 

5 DE JUNHO DE 2003 
HORARIO AÇAO 

Reunião na sede da Delegacia da Polícia Federal no 
18:00 município de Cruzeiro do Sul-AC com o agente Sr. 

Lucilo Jorge Filho para obter informações relativas ao 
tráfico de drocas e à exploração de moqno na reqião. 

6 DE JUNHO DE 2003 
HORARIO AÇÃO 

Saída de Cruzeiro do Sul, de helicóptero (black hawk) 
8:30 pertencente ao Exército brasileiro até a Reserva 

Indígena Ashaninka, na aldeia Apiwtxa, no município 
de Marechal Thaurnaturoo, 

09:30 Reunião dos integrantes da comitiva com as lideranças 
indígenas da aldeia Apiwtxa Ashaninka, comandada 
pelo presidente da Associacão, Sr. Benke. 

12:00 Encerramento da reunião e visita a aldeia. 
13:45 Sobrevôo até o marco 40 da fronteira do Acre com o 

Peru, passando pela aldeia Sawawo, onde há pista de 
pouso que dá apoio às madeireiras invasoras. 

15:00 Desembarque no aeroporto de Cruzeiro do Sul-AC. 
17:45 Retorno a Rio Branco. 

3.1 Reunião na sede da Delegacia da Polícia Federal no município de Cruzeiro do 
Sul-AC com o agente Lucilo Jorge Filho, no dia 5 de junho de 2003 às 18 horas. 

Participaram desta reunião a Sra. Deputada Perpétua Almeida, representando as 
Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e 
Narcotráfico, e da Amazônia e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados; o 
representante da Polícia Federal agente Lucilo Jorge Filho, responsável por várias 
incursões à região de fronteira onde se registram conflitos entre índios e madeireiros 
estrangeiros; e a jornalista Lilian Orfanó Figueiredo que acompanha o desenrolar do caso. 

3.1.1. O abandono da fronteira 

O agente federal expôs a atual situação na fronteira Brasil-Peru no Vale do Juruá, 
explicando que a crise que eclode hoje naquela região e a fragilidade da estrutura da 
segurança nacional brasileira são fatos que decorrem de décadas passadas. 
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Lucilo Jorge Filho contou que de 1977 a 1985 (época vigente do Regime Militar), o 7° 
Batalhão de Engenharia e Construção do Exército (7° BEC) mantinha na região do 
município de Marechal Thaumaturgo um pelotão de fronteira, que guarnecia toda a área e 
hoje já não existe mais. 

Em junho de 1992, segundo o policial federal, problemas administrativos na 
Superintendência da Polícia Federal no Acre, levaram ao fechamento do núcleo da PF na 
região, o que acarretou ainda menos fiscalização na área. 

O agente da PF recordou ainda que a maior apreensão de cocaína no Acre foi realizada 
em Marechal Thaumaturgo, 1983, quando o Exército apreendeu por acaso 463 quilos de 
cocaína que eram transportados em um avião, que fazia a rota Peru - Cruzeiro do Sul. 

O policial federal destacou ainda que apesar de Orleir Cameli ser um dos denunciados 
como explorador de madeira na região, em 1982 ele teria denunciado a presença de 
peruanos na extração de madeira nas imediações de Cruzeiro do Sul - Marechal 
Thaumaturgo. Segundo o agente, era uma época em que a carência de agentes federais 
era ainda maior na região e Orleir Cameli chegou a custear uma ação da Polícia Federal 
cedendo combustível para a realização de uma operação na fronteira. 

Nesta operação, a Polícia Federal conseguiu prender 16 peruanos na região do Parque 
Nacional da Serra do Divisor (PNSD), o quarto parque nacional do Brasil com uma área 
de 843 mil hectares. Os estrangeiros foram levados de barco para Cruzeiro do Sul onde 
foi instaurado inquérito para a expulsá-los do país. 

3.1.2. A invasão na fronteira e a exploração ilegal do mogno 

O agente da Polícia Federal apresentou relatórios de viagens feitas por ele na área 
indígena dos Ashaninka e também em rios e igarapés da região do Vale do Juruá. Lucilo 
Jorge Filho contou que em conversas mantidas com ribeirinhos e mateiros que vivem no 
entorno do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) recebeu informações 
preocupantes sobre a extração ilegal do mogno em terras brasileiras. 

Em dezembro de 2002, o mesmo agente Lucilo fez várias incursos na área do Parque 
Nacional da Serra do Divisor (PNSD) percorrendo vários afluentes do Rio Juruá na região 
entre os marcos 39 e 44. Nesta viagem ele foi informado pelo mateiro Sidemar Martins, 
morador das margens do Riozinho das Minas que cerca de 300 mil metros cúbicos de 
mogno foram cortados, pranchados e retirados da área do parque para o Peru. Outro 
informante, de nome Jamil, morador das proximidades do igarapé Luz também revelou a 
presença de madeireiros à procura do mogno. 

Outro mateiro conhecido como Raimundo Banana que manteve encontro com o agente 
no Rio Ouro Preto, também na área do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD), 
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revelou que maquinário pesado do madeireiro peruano conhecido por Pinto, estaria na 
região derrubando e pranchando as árvores de mogno. 

3.1.3. Apresentando o problema ao Peru 

Nos relatos feitos pelo agente Lucilo Jorge Filho há outras informações curiosas. Entre 
elas, que a atual situação de invasão do território brasileiro por madeireiros peruanos, 
bem como o fato destes exploradores estrangeiros darem preferência pelo corte ilegal do 
mogno, são fatos de pleno conhecimento das autoridades peruanas. 

As autoridades brasileiras, em reunião no dia 7 de novembro de 2002, no município de 
Cruzeiro do Sul, cobraram providências das autoridades peruanas. 

Acontece que no Peru o desmatamento não é crime. A lei ambiental peruana pode ser 
considerada extremamente branda se comparada à política ambiental brasileira. 
Presume-se, assim, que em território peruano o mogno (aguano) já foi extinto. Daí, a 
investida voraz das empresas madeireiras instaladas naquele país sobre a fronteira 
brasileira onde ainda há a incidência do mogno brasileiro acreano. 

Nos relatórios resultantes das viagens realizadas pelo agente Lucilo Jorge Filho, na área 
invadida pelas madeireiras é possível crer que os registros feitos sobre a invasão retratam 
apenas a "ponta de um gigantesco iceberg". Como bem definiu o agente federal, o PNSD, 
apesar de ser uma área de reserva florestal e ambiental permanente, é vista pelos 
peruanos como "terra de ninguém, um filé a ser saboreado diariamente pelos traficantes 
de drogas e de madeiras", por não existir naquela região qualquer pelotão do exército 
e/ou delegacia da polícia federal. 

3.1.4. Os marcos 

Durante a reunião, o agente da Polícia Federal bem lembrou que os marcos na fronteira 
Acre/Peru (figura 1) foram fixados a cerca de 79 anos ( 1924) e que a maioria dos marcos 
não existem mais, alguns por força do tempo, outros provavelmente podem ter sido 
retirados. Cada marco, construido em concreto, não pode ser visualizado em sobrevôos 
dada a densidade da floresta na região. Há, ainda, o agravante de que os marcos estão 
50 (cinqüenta) quilômetros de distância um do outro, inviabilizando qualquer possibilidade 
de linha imaginária na fronteira. 

3.1.5. Identificando a madeireira 

Ainda segundo os relatos da Polícia Federal é possível constatar a identidade da principal 
madeireira invasora que extrai ilegalmente o mogno na fronteira. Segundo os documentos 
da Polícia Federal, a madeireira recebe o nome de Venedo ou Venado e seria de origem 
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japonesa. Esta empresa teria se instalado no território peruano durante o governo Alberto 
Fujimori. A madeira retirada do Brasil recebe certificação legal no Peru, e é exportada 
para países como os Estados Unidos da América, Inglaterra, Alemanha, Holanda e 
República Dominicana. A estes países a madeira chega a ter o metro cúbico 
comercializado a US$ 1.600. 

3.1.6. Contrabando de madeira e tráfico de drogas 

Se por um lado há possibilidade de se garantir o acesso a estas informações sobre a 
atuação de madeireiras estrangeiras e traficantes em território brasileiro na fronteira, por 
outro a ação da polícia para garantir a prisão e o recuo dos invasores é hoje quase 
impossível se for realizada de maneira isolada. 

Pelos relatos de Lucílo, depois confirmado pela comunidade indígena e o prefeito Itamar 
de Sá, tanto os traficantes de drogas como as madeireiras estrangeiras mantêm 
informantes nas florestas. São homens brancos e índios que, muitas vezes, trabalham na 
localização e no corte de madeiras, recebendo cerca de R$ 12,00 diários. Esta rede de 
informação infiltrada na floresta acreana permite aos invasores obter, em tempo recorde, 
aviso sobre a chegada de policiais ou qualquer outra ameaça. 

Nos relatórios da Polícia Federal consta ainda a atuação de uma madeireira peruana, 
conhecida pelos ribeirinhos e mateiros, como Rocha Pinto, que estaria atuando não 
apenas na extração ilegal do mogno, mas também no tráfico de pasta-base de cocaína. 
Segundo ainda Lucílio, e os relatos dos próprios moradores da aldeia, fica confirmado que 
o tráfico é feito através do sistema 'formiguinha', que consiste em contratar 'mulas' 
para cruzarem a floresta do PNSD com sacas da droga nas costas. O carregamento é 
abandonado em determinado ponto combinado previamente com o traficante. Esta droga 
recolhida por um traficante brasileiro seguiria para os municípios de Cruzeiro do Sul, 
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Manaus (AM) e abasteceria também a rota do eixo 
Rio-São Paulo. 

Esta droga, segundo o agente federal, estaria saindo preparada em laboratórios 
remanescentes de facções do Sendero Luminoso que, impedidos de continuar com o 
tráfico via aérea, optaram pelo sistema "formiguinha", o qual não encontra qualquer 
resistência policial para atravessar rios e florestas em território acreano. 

3.1.7. Operação Gnomo 

O mogno abatido na floresta é descascado, cortado em pranchas e colocado sobre 
carroças montadas sobre rodas de motocicleta e escoados até o rio ou igarapé mais 
próximo. Este escoamento é feito através de pequenas vielas abertas dentro da mata. 
Cada viela desta, segundo a Polícia Federal, termina onde uma árvore de mogno foi 
derrubada (Foto 2). 
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Segundo o agente federal, apesar dos invasores estrangeiros utilizarem equipamento de 
GPS (Sistema de Posicionamento Global) e empregarem técnicas de plotagem de 
coordenadas para a localização e marcação das árvores na floresta, eles alegam estar 
em território peruano, desconhecem a invasão e fortalecem este argumento no fato de 
que os marcos na fronteira brasileira com o Peru não existem mais, o que os impede de 
saber onde estão. 

A conversa com o agente Lucilo trouxe ainda a preocupação com a falta de controle e de 
fiscalização federal nos carregamentos de farinha que saem de Cruzeiro do Sul em balsas 
para o porto de Manaus. Estas balsas com capacidade de 30 mil toneladas deixam o 
município acreano carregadas com farinha. Não rara é a localização de drogas 
implantadas no meio da carga, quando há condições de se realizar uma fiscalização 
policial. 

3.2. Reunião dos integrantes da comitiva com as lideranças indígenas da aldeia 
Apiwtxa Ashaninka do Rio Amônea 

Iniciamos os trabalhos com uma breve exposição sobre os motivos (Anexo 1) da presença 
do grupo de trabalho das Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado, Violência e ao Narcotráfico e da Amazônia e Desenvolvimento Regional, 
conforme requerimento nº 30/03 e Ofício nº 248/2003. 

Explicamos ainda aos membros da aldeia o motivo da ausência dos cinco deputados que 
comporiam a comitiva, ressaltando a convocação feita pela Câmara para que eles 
participassem da votação do projeto da Reforma Previdenciária na CCJR. 

Feita a apresentação inicial também do presidente da FUNAI, Eduardo Almeida, e dos 
demais integrantes da comitiva, passamos a ouvir o relato e denúncias das lideranças da 
aldeia Apiwtxa Ashaninka sobre o conflito com índios arredios, a invasão de madeireiros 
peruanos e traficantes de drogas. (a apresentação do grupo e alguns relatos, aqui 
transcritos). 

3.2.1. Conflito dos Ashaninka com os índios arredios 

A situação conflituosa entre o povo Ashaninka e os índios arredios que teria resultado em 
várias mortes, não ocorreu em território brasileiro, mas nas proximidades, exatamente na 
comunidade peruana Doce Glória. Sabe-se a partir dos relatos que madeireiros peruanos 
teriam matado 5 índios arredios, esses, num ato de vingança, ao encontrarem os 
ashaninka, feriram uma criança gravemente a flechadas, a criança ferida veio a morrer, 
posteriormente, outra violentamente morta junto com uma adolescente que tomava conta 
delas. 
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Uma semana após, os Ashaninka teriam revidado o ataque e vingado a morte da 
adolescente. Neste confronto não se sabe quantos índios arredios teriam sido mortos. Os 
Ashaninka não revelam esta informação e a imprensa tem especulado um número 
próximo a 50 mortes em território peruano. No meio dos relatos em nenhum momento 
confirmam quantidade, só dizem "terem sido vários". 

É preciso considerar que para os povos indígenas não é claro o conceito do homem 
branco sobre as fronteiras e os territórios. Eles consideram a nação Ashaninka toda a 
região povoada pela família de índios Ashaninka que hoje compreende cerca de 57 mil 
índios no Brasil e no Peru. Segundo os próprios índios, 55 mil Ashaninka moram no Peru 
e cerca de 1.800 estão em reserva brasileira.Portanto, um conflito com Ashaninkas 
peruanos, sobra para Ashaninkas brasileiros.Também, nos relatos feitos por eles, mais 
precisamente, a fala do Líder Isaac os arredios podem ser índios brasileiors que vivem na 
Região Envira (Acre). 

O ataque dos índios arredios ao povo Ashaninka está acontecendo, segundo as 
lideranças indígenas, pela pressão que esses povos estariam sofrendo pela presença de 
máquinas e homens, cada vez mais, próximos deles na floresta. 

Os arredios, conforme explicaram os Ashaninka, devem viver em grupos de 400 
membros. Eles teriam estatura alta - com cerca de 1,90 a 2,00 m -, são fortes e também 
seriam nômades e dependentes do calendário da natureza para caçar e coletar ovos e 
frutos para garantir a sobrevivência. Daí os prejuízos causados pelas madeireiras a estes 
moradores da floresta. Sem território demarcado, estes índios nômades necessitam de 
um grande território para viver. 

Pelos relatos, não se sabe com certeza, se os arredios são índios brasileiros ou 
peruanos. Segundo o líder Francisco Pianco, podem ser os mesmos que aparecem na 
região do Envira (Acre) nas imediações dos municípios de Feijó, Tarauacá e Jordão, já 
que a vida nômade que levam, facilita a presença destes nas imediações em questão. 

O líder Isaac Pinhanta Ashaninka apresentou à comitiva as armas apreendidas com os 
arredios. Três flechas esculpidas e cana-brava e ossos de animais (Foto 3), tomadas de 
guerreiros e um colar de dentes (Foto 4) não identificados se de humanos ou de caça. 

Isaac disse, também, desconfiar que o grupo de arredios possa ser o mesmo que 
manteve enfrentamento com os Ashaninka do Rio Envira, há cerca de três anos. O líder 
indígena confirmou as informações repassadas pelo agente federal Lucilo Jorge Filho na 
reunião do dia anterior, evidenciando que o ataque dos arredios nada mais foi que uma 
conseqüência da atuação das madeireiras invasoras na região. 
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3.2.2 Alguns relatos trasncritos 

( ... ) 
"Todos os organismos do governo federal precisam atuar de forma para solucionar esse 
problema para a nossa comunidade. A partir disso aí estando resolvendo, a gente da 
conta de resolver os nossos problemas e ajudar outros territórios no qual a gente tá 
fazendo parte da política de organização não só do município, mas a nível de Estado e a 
nossa comunidade tá fazendo e agora a nível internacional que a gente participou do 
conflito agora entre o povo Ashaninka e o povo Maskwa que vive, não tem contato com 
ninguém e não quer contato com ninguém. 
( ... ) 
Soubemos que a partir do dia 24 de maio houve esse conflito lá no Peru entre o povo 
Ashaninka e o povo Maskwa. Os Ashaninka tinham saído de sua aldeia para pescar 
quando se encontrou com ele, que já vinha sido espantado. A notícia que houve foi de 
que cinco já haviam sido mortos pelos madeireiros peruano, a empresa que estava lá 
pro lado da cabeceira do Juruá. De lá eles desceram de volta para a sua casa 
encontraram os Ashaninka que estavam pescando e mataram uma mulher e feriram 
três filhos dela, bem grave. Não se sabe se vai ter vida ou se vão morrer. 
Daí, os Ashaninka, a partir de vários conflitos que já houve entre os Ashaninka e esse 
pessoal, mas partindo deles que quando encontram os Ashaninka pescando eles 
matam, não buscam conversa com o meu povo, com povo nenhum. Quando eles veêm 
as pessoas, eles matam e levam tudo o que a pessoa tem. 

DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA - Isaac, só para eu poder compreender 
melhor a informação, teriam sido mortos uns cinco deles por madeireiros peruanos? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - A notícia dos Ashaninka é que depois que houve o 
conflito, umas duas semanas atrás eles Já tinham ouvido, que haviam sido atacado 
pelos madeireiros, no território deles. 

DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA - E quando encontraram os Ashaninkas 
mortos foi perto dessas comunidades peruanas? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Comunidade peruana que é essa comunidade Doce 
Glória. Daí foi morta essa mulher. Os Ashaninka voltaram para casa e deixaram essa 
mulher morta. Daí, bom, Já que eles não querem conversa com a gente, a gente vai 
tentar mais uma vez. Daí a conversa do senhor Matos que era o pai da filha da vítima, o 
pai da vítima. 

DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA - Mas há certeza de que esse conflito foi 
dentro de área peruana, Isaac? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Dentro da área peruana. Daí eles retornaram de 
novo e encontraram eles. Daí houve um conflito porque os Ashaninka não conseguiram 
conversa com eles. Tentaram, vamos sair e conversar, se eles tentarem pelo menos um 
sinal de que não quer briga com a gente a gente vai conversar com eles. 
A partir daí o Ashaninka foi lá e no contato com eles, eles já receberam com a flecha, 
que são essas flechas aqui, são do povo Maskwa, que usam essas flechas. 
Foram recebidos com essas flechas. Daí os Ashaninka agiram também para não morrer, 
mais uma vez. 
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Desse conflito aí, a única coisa que a gente não conseguiu mesmo conversar, deixar as 
pessoas bem ciente que não pode mais haver conflito é porque ele Já vem sofrendo 
ataque por esse povo há muito tempo. Agora, por que sofre esse ataque? Porque a 
terra está sendo invadida. Aí, então vai-se encontrando os povos, os povos que não 
querem contato um com o outro. Aí é que está a alternativa como solucionar esse 
problema. Que esse povo não quer contato com povo nenhum e o território vai sendo 
acabado. 

DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA - Os povos que não querem contato 
são ... 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Ele sobrevive, ele sobrevive, da espécie que é dada 
pela natureza, esse povo que vive na mata. Eles não têm roçado, eles não têm ... se 
tem pode estar começando, mas eles não ... eles vivem de acordo com o que a floresta 
oferece. O tempo dos calendários deles é de acordo com as frutas que caem, com os 
animais que botam os ovos. Por exemplo, essa época é a época dos ovos do tracajá, 
então eles são um grupo muito grande que se divide em diversos rios. Um grupo vai 
para um rio, outro grupo vai para outro. Então eles aparecem em diversas cabeceiras 
desses rios, que é o Juruá, o Envira, o Purus, o Iaco, enfim em diversos rios eles 
descem na época da desova do tracajá. Então, aí é que está a dificuldade não só para 
nós. Sabemos que tem uma frente da FUNAI aqui no Envira, mas nós não sabemos o 
que essa pessoa tá fazendo lá para manter o contato com essas pessoas. Lá no Envira 
existe constante conflito entre o Ashaninka e esse povo. 

DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA - Os arredios ... 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - ... os arredios. Todo ano existe conflito lá entre os 
arredios ... 

DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA - Os arredios lá recebem que nome lá? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Mas, há de haver uma estratégia, de que maneira 
possamos buscar ou contato ou isolar de uma vez para que não haja morte tanto do 
lado dele quanto do nosso lado. Ninguém acha bom ver um filho seu morto (aponta 
para a mãe da criança morta presente na reunião), a mulher morta lá por um outro 
índio. E ninguém também ... Sabemos que outros Já ... fala de pessoas que dizem que 
os Ashaninka já são civilizados - cada um povo existe uma civilização, cada povo tem 
sua civilização. Agora, dentro desse mundo aqui, não vamos comparar eu, o Francisco 
ou o Moisés com um Ashaninka que toda vida sobreviveu no meio da floresta. Meu 
ponto de vista é totalmente de um Ashaninka que toda vida praticou a sua civilização, a 
sua cultura e aí é que tá. O que essa pessoa da FUNAI está fazendo lá? A gente precisa 
saber também. A partir daí a gente pode ser uma ponte pra gente começar a apoiá-la 
também. Se não tiver esse contato para saber o que essa pessoa tá fazendo lá, o que é 
dificuldade, se a gente conhece essa pessoa, já tem contato, nós também Já temos o 
conhecimento da floresta. Sabemos como chegar até lá, sem ele ver. Podemos ter 
pessoas para filmar ou para registrar a fala dele. Porque nós sabemos todos os 
caminhos deles. Sabemos os sinais que eles usam sem ser a fala, sem ser ... Os meios 
de comunicação dele a gente conhece. Então, tem que buscar essas pessoas que 
conhece. 

17 J•• 200318 2333 
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DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA - Isaac, deixa só eu tirar uma dúvida ... 
Aqueles arredios ali da região do Envira podem realmente estar vindo para esta região 
aqui, neste momento em que eles estão andando atrás de subsistência? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Eu acho que sim. São as mesmas pessoas do 
Envira ... 

DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA - Então, esse conflito pode até ser entre 
índios brasileiros? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Essas mesmas pessoas do Envira, são as mesmas 
pessoas que andam pelo Juruá, pelo Purus. Pode ter um outro grupo, ninguém sabe. 
Mas esse grupo é o grupo que mais mata gente. Quando ele topa, não quer ... Se tiver 
um outro grupo, ele pode até ver a pessoa lá e não mexer, deixa a pessoa passar, 
como os Ashaninka que vê esse grupo, donos dessas flechas aqui, e fica calado, deixa 
ele passar. Só há um conflito quando os Ashaninka não vê ele, e ele vê os Ashaninka 
primeiro, aí eles matam. Daí que começa o conflito. Não há um diálogo com essas 
pessoas. 

(inaudível) 

JORNALISTA LILIAN ORFANÓ - Qual nome que vocês dão a esse grupo? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Maskwa, é um povo que vive na mata, esse é um 
nome que ninguém sabe. Esse nome os Jaminawá já usaram esse nome. Então, com 
certeza, pode ter uma ligação do Jaminawá com esse povo. A gente pegou as flechas 
deles e são um pouco parecidas. Os Ashaninka dizem que antigamente, quando os 
Jaminawá não tinham contato era mais parecida ainda. Era mais grande, mas agora 
eles já saíram, né, e tomaram um pouco aparência. As flechas deles são feitas com faca 
de osso. Isto aqui é sangue e não se sabe se de caça ou de alguém que eles já atirou. 
Mas provavelmente é de caça. 

(. .. ) 

JORNALISTA LILIAN ORFANÓ - Você sabe quantos desse povo morreram? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Não. Eles falaram que se defenderam e deram 
troca. Com certeza pode ter havido mortes. 

JORNALISTA LILIAN ORFANÓ - Mas você não sabe quantos? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Não. Eles não falaram a quantidade de pessoas que 
morreram. Até ... 

(inaudível) 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Então, são coisas assim que a gente precisa da 
FUNAI, do próprio Exército, do próprio governo brasileiro, do governo peruano saber de 
que forma a gente pode solucionar esse problema. Nós fomos lá com o intuito de evitar 
a ida deles outra vez atrás desse grupo. Então nós fomos lá para tentar evitar. Nós 
fizemos a nossa parte e dissemos: "vocês não vão mais pra lá para se vingar, ou pra 
buscar o contato, ou tentar trazer alguém para ver que povo é. Deixa lá, vocês não se 
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movam desse cento". Mas nós não pudemos fazer contato com outro grupo Ashaninka 
que foi atacado em parte lá do Ucayali, que estavam se preparando em um grupo 
grande de Ashaninka para vir. Disseram que vão para ver o que eles querem mesmo. 
Ou vão para fazer o contato ou vão brigar até morrer. Então é uma coisa que a gente 
precisa imediatamente retornar lá para evitar que esse grupo Ashaninka vá até Já, que 
também já tem famílias mortas por esse grupo que vive isolado, que vive afastado, que 
vive na mata. Os Ashaninka já estão pensando em vir atrás desse grupo. Então, eu 
gostaria assim que o governo peruano e o governo brasileiro tivessem assim, no 
máximo em quatro dias, uma equipe lá no Doce Glória para ver essa situação. Se não 
vai haver mais conflito. Nós fizemos a nossa parte indo até o Doce Glória, passamos 
pelo posto da Polícia Nacional e eles deixaram a gente tranqüilamente passar, 
passamos pelo posto do Exército, subimos lá e nos apresentamos tanto na subida como 
na descida. Eles receberam a gente muito bem. Eles falaram "vocês estão ajudando a 
gente. A gente não tem como chegar até lá". Nós passamos as informações para eles e 
voltamos para a nossa terra de novo. Agora precisa voltar uma equipe mais forte 
reforçando essa nossa ida. 

DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - Doce Glória é o nome da comunidade lá? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - É, Doce Glória. 

DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - Qual a idade das vítimas? Eram crianças? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - A criança estava toda (inaudível) ferida. Eu não vi, 
mas era bebezinho pequeno que eles furaram com osso de macaco e a maior mataram 
com essa arma aqui, meteram na barriga que a tripa desceu, depois meteram outra 
aqui, mataram com 16 furadas. Daí as pessoas ... 

(inaudível, palavras ditas na língua Aruwak) 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Eu queria concluir aqui o que o meu pai falou. Os 
Ashaninka de lá falaram assim: "Olha, se o governo peruano com o brasileiro junto com 
a FUNAI não arrumarem solução, nós vamos fazer essa solução: ou matar todo mundo 
ou pegar alguém de lá e trazer para fazer um teste". Algumas pessoas de lá querem 
pegar alguém, umas três ou quatro mulheres, trazer, fazer falar a língua Ashaninka ... 

BENKE PINHANTA ASHANINKA - Pra poder fazer um contato ... 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - ... pra poder fazer um contato. E um outro grupo 
Ashaninka quer matar todo mundo. Mas primeiro dar um tempo para o governo 
peruano e para o governo brasileiro. Tem um outro grupo Ashaninka que diz que o 
madeireiro também está prejudicando a questão. 

Na questão do conflito dos índios Ashaninka e arredios vale ressaltar que os primeiros, se 
não houver uma solução por parte dos governos brasileiro e peruano, estão dispostos a 
promover um massacre para exterminar definitivamente os arredios. Daí a preocupação 
em conter os invasores da fronteira.Reafirmamos, governos do Brasil e Peru, pois não se 
tem uma certeza absoluta a que país pertencem. 

t 7 Jun 2003 18'23.33 
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3.2.3. A ação do narcotráfico 

Ficou claro na visita que a ação das madeireiras estrangeiras na extração ilegal do mogno 
no Parque Nacional da Serra do Divisor não é o único grande problema da região. Os 
índios Ashaninka contaram que enfrentam diariamente o assédio de traficantes que 
oferecem dinheiro a eles para que trabalhem para o tráfico de drogas. 

Este assédio ficou claro no diálogo mantido com o líder Isaac Pinhanta Ashaninka. O líder 
fala da decisão da aldeia Apiwtxa Ashaninka de fechar a passagem para os traficantes em 
seu território, bem como para os parentes deles que estão trabalhando para os 
madeireiros e traficantes na aldeia Sawawo (Foto 5), localizada no marco 40 da fronteira. 

3.2.4. Relatos transcritos 

DEPUTADA PERPÉTUA ALMEIDA - Eu queria só fazer mais uma pergunta para ele, 
Francisco ... Nós estamos apurando lá na Comissão da Amazônia, algumas denúncias de 
que numa outra região da Amazônia, traficantes estariam aliciando comunidades 
indígenas para essa questão do tráfico. Tem denúncia nessa região de cá com relação a 
Ashaninka brasileiros e peruanos que estejam sendo aliciados pelas organizações de 
tráfico? 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA -Ninguém tem dúvida de que tem algum peruano 
passando por aqui com narcotráfico, essas coisas. Aqui dentro do nosso território não 
está havendo mais. A gente visitou roçado deles por aqui, abandonado há mais de três, 
quatro anos na fronteira. A gente falou para a Polícia Federal. Mesmo na divisa da 
fronteira, eles fizeram um roçado, mas a gente já tinha ameaçado eles várias vezes que 
se não tirassem, a gente ia lá. Agora daqui pra baixo, a gente não sabe como é a 
situação. Daqui pra baixo, acho que é uma outra situação e como o prefeito mencionou 
aí, com certeza, tá havendo e essas pessoas estão passando por lá. Mas por aqui, pelo 
nosso rio, nós garantimos que pessoas não estão passando mais. Logo, se houver 
pessoas passando por aqui, nós somos os primeiros a dizer. Nós vamos segurar se a 
pessoa passar por aqui e nós tivermos desconfiados que estão passando com alguma 
coisa, ou mesmo que não esteja passando com alguma coisa e se for pessoas que a 
gente desconfia delas, a gente vai pegar essa pessoa. Nosso papel é esse. Agora lá por 
fora ninguém sabe, com certeza notícia de que tá aparecendo gente por aí. 

(inaudível) 

SECRETÁRIO FRANCISCO PIANKO PINHANTA ASHANINKA - (Inaudível) são 
pessoas que vieram buscar, lá do Peru, contato com a comunidade para tentar envolver 
pessoas no transporte do produto. Só que a nossa comunidade como é organizada 
preparou e discutiu esse assunto e até passou essas informações. Queriam construir 
pista de pouso, essas coisas aqui na comunidade pra isso. Só que a partir daí, da nossa 
resposta, eles nunca mais procuraram. Então, eles têm a comunidade Ashaninka, aqui, 
a Apiwtxa, como adversária. Então, nós somos aqui adversários dos madeireiros e dos 
narcotraficantes. Onde a gente passa, já leva essa fama de que estamos combatendo. 
Eles não procuram mais a gente. Agora, a nossa necessidade não é essa que eles 
propõem. E eles procuram outros povos fracos que não estão organizados e pegam uma 
família e outra. E talvez isso possa estar acontecendo, porque a gente vai descobrir 
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quando as coisas estão bem na República, no Moa. Há dois anos atrás houve um 
problema que pessoas da comunidade tiveram envolvimento com o narcotráfico. 
Agora é muito diferente a relação do narcotráfico com a comunidade e com uma família 
isolada. Porque essas famílias isoladas são muito frágeis. Elas não têm forças e às 
vezes não têm uma política. Qualquer pessoa que chega, elas se envolve. E isso não é 
só uma questão indígena, mas é todo mundo que mora na faixa de fronteira. E eles 
sabem. Eles mapeiam onde está o povo mais organizado, aquele menos fraco, para 
começar a partir desses lugares a entrar no Brasil. 

MOISÉS DA SILVA PINHANTA ASHANINKA - Eles nunca deixam de convidar. Toda 
vez que eles encontram um Ashaninka eles chamam para trabalhar com eles. 

SECRETÁRIO FRANCISCO PIANKO PINHANTA ASHANINKA - Para ver se não 
mudou de idéia. 

MOISÉS DA SILVA PINHANTA ASHANINKA - Agora mesmo, tem pessoas parentes 
de lá, contaram que vieram de lá e eles estavam em cima: "vamos trabalhar, vamos 
trabalhar, está equt ó!", levaram para mostrar, entregaram pra eles. Eles nunca deixam 
de convidar. Estão sempre insistindo para que as pessoas trabalhem com eles. 

BENKE PINHANTA ASHANINKA ", .. O nosso povo Ashaninka tem um respeito muito 
grande pela planta da coca. É uma cultura, uma tradição milenar do nosso povo. E esse 
envolvimento com o narcotráfico é uma coisa que o nosso povo já brigou muito contra 
os traficantes. Já matou muitos traficantes, querendo envolver nosso povo no meio 
desse tipo de coisa. Pelo respeito que o nosso povo tem com essa planta, nunca o 
nosso povo vai deixar de ter o respeito por ela para trabalhar com uma outra coisa que 
não tem nada a ver com o nosso mundo. Então por isto, nós, hoje, todo o nosso povo 
Ashaninka é muito contra esse tipo de tráfico, desse tipo que o pessoal vem 
trabalhando quimicamente. Por isso eles têm muita raiva de nós, do povo Ashaninka, 
tanto aqui no Brasil como no Peru. A maior mortandade de traficante foi no Peru. No 
Peru, eles brigaram muito. Mataram pajé, mataram cacique, mataram várias lideranças 
para ver se matando as lideranças talvez o povo trabalhasse com ele. Então, era o 
contrário quando matavam uma liderança, os Ashaninka se reuniam e matavam os 
traficantes todos. Então, esse foi o maior conflito que teve no Peru contra esse tráfico 
de droga. Então, aqui no Brasil a gente tem muito esse cuidado, a gente tem muito 
esse respeito por essa planta que é de cultura do nosso povo e a gente nunca vai deixar 
de usar a nossa cultura para usar uma outra cultura, um outro inventário químico. 
Então é pra isso que hoje a gente está aqui. O que nós queremos da Polícia Federal? O 
que nós queremos das pessoas que estão perto de nós? Para defender-nos desse tipo 
de coisa que a gente acha que tem que ser defendido. Defender uma cultura com aquilo 
que a vida melhorar para o nosso povo. Agora, com uma coisa que não tem nada a ver 
com a nossa vida, isso a gente é contra até o último Ashaninka que tiver aqui dentro e 
que tiver uma consciência a esse respeito. 
Sobre o que a Perpétua disse, se alguma liderança já teve esse tipo de envolvimento, 
que a gente saiba aqui nunca teve e nem nunca vai ter, com certeza porque essa é uma 
briga muito grande e que o nosso povo sempre traz com os traficantes que muitas 
vezes já aconteceu e que está acontecendo pelo lado peruano. Eles viram que o nosso 
povo Ashaninka, por ser um povo muito brigador, muito forte, eles pensam: "se nós se 
meter lá dentro, até o próprio exército vai temer". Então, eles sempre brigaram para 
tentar colocar isso dentro do povo Ashaninka, mas o nosso povo tem respeito mágico 
por essa planta e então ele não quer nunca se envolver com esse tipo de coisa. É por 

17 Jun 2003 15.23.33 
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isso que a gente fica muito preocupado com esse tipo de coisa que acontece dentro da 
nossa fronteira. 

Nesses relatos, fica claro a insistência de traficantes peruanos para que índios e 
ribeirinhos venham a prestar serviço a eles no transporte da droga. 

3.2.3. - A invasão madeireira 

As principais informações sobre a invasão das madeireiras estrangeiras no território 
brasileiro para a exploração do mogno no Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) 
foram coletadas dos relatórios produzidos pelo agente da Polícia Federal, Lucilo Jorge 
Filho. As informações apuradas pelo policial foram endossadas pelos depoimentos das 
lideranças indígenas que em dezembro de 2002 prenderam quatro invasores encontrados 
nas terras deles na região do Igarapé Putaia e que até hoje precisam fazer vigilância 
completa. 

Os peruanos Wilner Avales Rodrigues, Rolin Ricopa Maitahuare, Dalila Victoria e Cilas 
Manuel foram entregues pelos índios Ashaninka à Polícia Federal. Os quatro não ficaram 
presos por mais de 1 O dias. Para evitar problemas diplomáticos com o Peru, os peruanos 
foram libertados após argumentarem desconhecer os limites da fronteira, apesar de 
trabalharem com equipamento de GPS e plotagem de coordenadas. 

O acampamento dos invasores foi destruído e queimado pelos índios Ashaninka (Foto 6). 
Outros peruanos poderiam ter sido presos na ocasião se não tivessem deixado o 
acampamento horas antes para ir buscar alimentos com os patrões peruanos. 

Wliner Avales Rodrigues contou à Polícia Federal conhecer o traficante de droga e 
capataz de madeireiras de apelido "Perico". Este seria o responsável pela captação de 
trabalhadores na floresta, pagando a diária equivalente a R$ 12,00 por dia trabalhado. 

Sobre a presença das madeireiras na região e a influência delas no conflito com os 
arredios, os Ashaninka revelam que isto é uma conseqüência direta da presença dos 
invasores. 

( ... ) 
ISAAC PINHANTA ASHANINKA - ( ... ) Ou por outro lado, acabar com essas 
madeireiras, isolar essas áreas e dar área para esse pessoal sobreviver e trabalhar um 
contato mais lento. Mas vai ter que ter um contato porque a população Ashaninka está 
aumentando, a população deles tá aumentando, a população Jaminawá tá aumentando. 
Todo mundo tá aumentando, e aí? Para onde é que esse pessoal vai se não houver um 
contato com essas pessoas? Isolado, só se fizer um chiqueiro e jogar eles dentro para 
não matar. Mas vai faltar terra porque todo mundo tá aumentando. E esse povo precisa 
de um espaço grande, imenso para sobreviver. Ashaninka já precisa de um espaço 
menor. 

t?lun~1Jll>?':l:•'t'I 
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AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL, LUCILO JORGE FILHO - Eles não tem aldeia, são 
nômades, eles vivem em movimento ... 

ISAAC PINHANTA ASHANINKA - Eu não sei quem são essas pessoas. Eles falaram 
que são mais de quarenta máquinas. Aqui no Breu, as pessoas não tiram madeira do 
mato não (inaudível). 

A ação das madeireiras na região da Foz do Breu e do PNSD é tamanha que já se 
registra a carência de mão-de-obra na região, conforme revelou o prefeito do município de 
Marechal Thaumaturgo, Itamar de Sá. 

PREFEITO ITAMAR DE SÁ - No Breu estamos tendo dificuldade de mão-de 
obra, que eles estão usando brasileiro para trabalhar na construção de 
estradas Já, mulheres para cozinharem para eles. Eles levam pessoas do Breu 
para trabalhar nos acampamentos. ( ••• ) Essa questão do Pelotão Especial de 
Fronteira quero dizer à deputada que é imperativo. Não haverá a menor 
possibilidade de resguardarmos as nossas fronteiras, a integridade do nosso 
território, a nossa população sem que haja a presença efetiva do Exército 
Brasileiro.( ••• ) Quero dizer que enquanto não houver uma pressão violenta 
por parte dos organismos internacionais e do governo brasileiro sobre o 
governo peruano para que adote uma legislação ambiental rigorosa para que 
possa transformar essa parte da Amazônia Peruana em território de homens 
que cumpram a lei e se acabe com a idéia de que a Amazônia Peruana é terra 
sem lei. Enquanto não houver essa pressão e o governo peruano não atender 
essa medida vamos viver sofrendo essas agressões já denunciadas repetidas 
vezes pelo povo Ashaninka. Se constrói estradas com o objetivo apenas de 
extrair a madeira. Os prejuízos para o ecossistema serão extraordinários, 
enormes( ••• ) 

Outro dado revelado no depoimento do líder Moisés Ashaninka é que a invasão de 
madeireiras na região da Reserva Ashaninka e adjacências data de décadas passadas. 

MOISÉS DA SILVA PINHANTA ASHANINKA - teve invasão muito grande de 
madeira aqui no território brasileiro. Depois da demarcação da terra a gente fez um 
trabalho para recuperar passou vários anos aí plantando mogno, cedro, as espécies que 
foram mais trabalhadas e agora, nesses últimos três anos a gente tem denunciado as 
invasões por parte do Peru. Até há três anos atrás, aparecia um e outro tirando madeira 
braçal, tirava do Brasil e levava para o Peru. Era coisa pequena. Isso foi se estendendo, 
foi se escasseando a madeira do lado de lá e vieram invadindo a fronteira e a terra 
Ashaninka. (inaudível) 

Os indígenas deixaram claro também que não tem uma dimensão correta do tamanho do 
prejuízo que está sendo causado pelas invasões das madeireiras peruanas. O secretário 
extraordinário dos Povos indígenas do Acre, Francisco Pianko sugeriu que os madeireiros 
peruano parecem ter a exata noção de que estão atuando em território proibido, uma vez que 
portam armas e realizam vigílias armadas durante os turnos de trabalho na floresta: 

SECRETÁRIO FRANCISCO PIANKO PINHANTA ASHANINKA - A gente precisa 
saber o que está acontecendo, saber onde eles estão chegando para poder ter uma 

17 Jun 2003 18.23.33 
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noção. Porque, às vezes, você sabe de um problema deste aqui mas não sabe se está 
acontecendo lá na cabeceira do laca, ou no Purus, no outro lado lá no Peru. Ninguém 
sabe quem está morando por trás. A gente sabe que os madeireiros - antes de 
acontecer o conflito - matou alguns deles. Os madeireiros, os Ashaninka lá falaram que 
o rapaz estava dirigindo a máquina e tinha dois do lado armado e dois armados do 
outro. Eles sabem que estão no território onde estão os índios isolados. Eles ficam 
trabalhando assim, os peões ali guarnecendo quem tá . . . e quando dormem, eles tem 
as pessoas que ficam fazendo a vigilância deles. Então, a gente precisa saber quem 
está no entorno, do lado do Brasil e do lado peruano, conversar com essas famílias, 
com esse pessoal sobre a ação que se pretende desenvolver e quando eu falo que tem 
que ser Brasil/Peru é porque a gente tem que sentar do lado do Brasil e do lado 
peruano e com isso tirar daí os encaminhamentos para o trabalho. 

Sobre o aliciamento dos índios também pelas madeireiras, o depoimento do secretário é 
esclarecedor. No ponto de vista do líder Ashaninka há um certo interesse do governo 
peruano em acabar com os índios na fronteira brasileira. Como parte desta ação estaria o 
convênio firmado entre a madeireira invasora e os Ashaninka peruanos da aldeia 
Sawawo, que estão abandonando as tradições para seguir os propósitos dos invasores, 
trocando seus serviços por pagamentos em dólares. 

A Sawawo é uma das muitas aldeias Ashaninka. Fica localizada no marco 40 da fronteira, 
nas coordenadas S 09° 24' 47,3", W 072° 58' 43,2". A aldeia possui uma pista de pouso 
de 380 metros de extensão, sendo que 20% desta pista fica localizada em território 
brasileiro. A última vez que a equipe da Polícia Federal esteve no local foi recebida com 
certa hostilidade pelos moradores da aldeia. Lá, os policiais encontraram grande 
quantidade de toras de mogno já descascadas e arrumadas em caminhos clandestinos 
dentro da floresta para serem levadas para o Peru por via fluvial. 

O conteúdo extenso dos depoimentos dos líderes indígenas Francisco Pianko, Benke 
Pinhanta e Moisés Ashaninka sobre o assunto pode nos dar a dimensão exata dos 
malefícios que as invasões madeireiras estão causando não apenas ao meio ambiente da 
região, mas, principalmente aos povos da floresta acreana. 

SECRETÁRIO FRANCISCO PIANKO PINHANTA ASHANINKA - Alguns Ashaninka 
estão sendo usado pelas empresas. São pagos. Não é a comunidade, mas famílias 
isoladas que são puxadas por eles para trabalhar. E isso é a fonte do problema. É a 
exploração. E a exploração da floresta que traz a conseqüência que essas pessoas não 
tem mais espaço, aí joga Ashaninka que também precisa de espaço e esse grupo 
grande que também precisa de espaço grande para viver. E aí vem o conflito. Esse 
grupo não vão se encontrar e conversar. Não por parte nossa, mas por parte deles, que 
não é só com os Ashaninka, mas qualquer outro grupo que aparecer eles fazem a 
mesma coisa. A fonte mesmo é a exploração. É a empresa que está trabalhando com 
madeira e com máquina. Eles não enfrentam as máquinas, correm tudinho. Quando fica 
calmo, eles vão lá e pegam ... Um disse que iam uns dois ou três homens com um bolo 
de corda deste tamanho nas costas, tinham pego da empresa. Se a empresa pegar um 
cara desses, mata ele para tirar a madeira. Eles exterminam um grupo todinho para 
tirar a madeira. Aí vem, a madeireira vem jogando os arredios pra cima dos Ashaninka. 
Muitos Ashaninka também não tem noção do que a empresa quer, o que está por traz 
disso, o que que é isso. Aí vem o governo peruano, a Justiça peruana. Em alguns 
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momentos eu vi assim, não foi diretamente, mas em alguns momentos ele disse: se 
matar não pode matar porque o governo brasileiro vai pressionar. Então vamos prender 
um Ashaninka desses. Não foi diretamente, mas eu percebi que ele pegando alguns 
dados mais para isso. Devia prender as madeireiras que estão explorando todo mundo 
fá. Não os Ashaninka que estão em conflito. Eles têm que evitar esse conflito, acabando 
com essa exploração. Se quer explorar, reserva uma área lá, se organiza lá, planeja, o 
governo tira uma área para reflorestar para poder explorar e não acabar com essa mata 
que está aí e que é a única chance de sobrevivência desses povos. Se acabar essa 
mata, acabou-se. Não é o Ashaninka que vai matar ele, é a exploração mesmo que vai 
exterminar ele. Não é só nós aqui, os brancos mesmo aqui do Breu, as mulheres não 
vão mais nem lavar a roupa com medo porque se esse pessoal tá vindo de lá pra cá e 
se matou Ashaninka, imagina nós. Aí muitos brasileiros ficam incentivando, vocês ficam 
aí Ashaninka porque aí vocês estão cuidando de nós. Se eles virem para cá, eles vão 
matar nós. Como não podem sair de lá nem ir para outro canto, ficam lá mesmo. Aí, só 
se prepara para se defender, porque se aparecer eles matam mesmo porque não tem 
conversa. 

Onde é a fonte? A fonte é lá. O governo autoriza convênios, autorizou convênio e a 
empresa vai o tanto que quer, dizendo que vai explorar e reflorestar de novo. 

Aqui no Sawawo fizeram convênio com a comunidade Ashaninka, destruíram a 
comunidade, acabou a comunidade, tem dois irmãos do meu pai lá, tem minha família 
toda parente lá. Então, eles dão cinco mil dólares para um, trezentos dólares para 
outro, dois mil dólares para outro, cinco mil ... o pessoal não sabe nem o que fazer com 
isso. Compra uma sacada de bombom, compra uma cachaçada, acaba com o dinheiro 
todo, acaba com a comunidade, destrói a comunidade. 

Moisés foi lá agora há pouco para saber do conflito (inaudível), chegou lá só estavam as 
mulheres. Para onde a empresa vai os homens não ficam não, vão atrás do dinheiro. 
Então, é uma destruição do nosso povo, não só desse povo que tá sendo afetado, mas 
do nosso povo também. As empresas estão destruindo. 

( ... ) 
BENKE PINHANTA ASHANINKA - Tem uma coisa aqui que a nossa comunidade tem 
se preocupado muito. É preciso ajudar na conscientização dessas pessoas que vivem no 
nosso entorno, porque não é só na nossa fronteira, na nossa comunidade. Nós 
pegamos toda a região do Parque Nacional, que é um lugar muito explorado e 
muita gente sabe é que essa mesma empresa, a empresa Venado, vem 
explorando toda essa região. São duas empresas muito grandes, americana e 
japonesa, que vem fazendo esse tipo de coisa. Quando chegou essa empresa Venado, 
aqui, entrando na nossa comunidade tirando as nossas madeiras, e veio aquela outra 
pela cabeceira do Juruá, na mesma época, para se encontrar as duas, uma subindo pelo 
Juruá" e a outra vindo por lá. Essa só é uma empresa só. Então, milhões de dólares 
foram passados para essas comunidades trabalharem. Até mesmo comprar os políticos 
que viveram ali, são até mesmo Ashaninka, prefeito Ashaninka, vereadores Ashaninka, 
tudo são Ashaninka. Então, essas pessoas queriam comprar essas pessoas para deixar 
eles tirar a madeira e a maior preocupação das comunidades era não deixar esse tipo 
de coisa. Mas, teve algumas comunidades ainda não com tanta experiência, aceitaram, 
outras pessoas vieram de outro lugar "e vamos trabalhar que é muito importante", mas 
já vendo o que aconteceu em outros lugares, em outras empresas e já aconteceu em 
outras comunidades, e eles também vinham e diziam: "não é bom assim, porque as 
nossas comunidades ficaram muito ... já acabaram com outras comunidades". E nós não 
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vamos deixar. O exemplo: a nossa comunidade trabalhando, construindo tudo isto que 
nós já construímos de boniteza, de trabalho de reflorestamento, de recuperação de 
nossa terra, de animais, de tudo o que a gente vem trabalhando aqui, essa outra 
comunidade bem aí ao nosso lado, aí, com toda a riqueza na mão, com tudo de 
boniteza, entrar uma empresa e deixar acontecer da maneira que está acontecendo 
agora. Deixar levar todos os homens, deixar todas as mulheres nessa aldeia, dizendo 
que "vamos mudar a vida de vocês, vamos trabalhar, vocês vão viver com um mundo, 
vocês vão ter dinheiro na mão de vocês para vocês fazerem o mundo de vocês". Mas o 
mundo do nosso povo não é o mundo de dinheiro. É o mundo dessa inteligência de 
viver com a natureza, essa beleza que a gente tem com seus vestuários, com sua 
própria autonomia de ver o mundo que você conhece de viver e fazer suas roupas, suas 
coisas. É por isto que queremos defender toda essa fronteira que nós temos aqui, até 
nossos parentes de lá para sair dessa crise, dessas problemáticas todas que vêm 
acontecendo. Hoje tá chegando à mão dos governantes brasileiros, chegando a 
legislação do nosso país, chegando ao Itamaraty, ligando essa fonte internacional com 
outros países para que nós defende essas coisas? Todos os massacres indígenas 
que vem acontecendo vem desse problema de máquinas entrando pelas nossas 
terras, tirando as pessoas de um lugar e colocando para outro, tirando a vida 
de uma comunidade e destruindo um povo, uma vida de uma população. 
Deixando um povo que vive na floresta, sobrevivendo com sua vida e que nunca teve 
problema com nenhum tipo de contato com outro povo, deixando eles e colocando 
contra outras populações, até mesmo matando esses parentes que vivem no meio da 
mata. Acontecem esses tipos de conflitos e isso pra gente é muito triste. Estamos 
trabalhando todo esse trabalho de defesa do meio ambiente, de defesa da vida da 
natureza, defendendo a vida de um povo, quando a gente vê todos esses conflitos 
acontecendo através dessas explorações madeireiras. Espero que o governo brasileiro, 
o Itamaraty, com o governo peruano possa traçar um plano que possa tirar essas 
pessoas que estão aí trabalhando, fazendo esse tipo de invasão nas comunidades, 
porque só assim, com nosso apoio, com isso que aprendemos hoje de vida na nossa 
comunidade, nós tenha possibilidade de ajudar muito, de contribuir muito no mundo. 
Não só aqui na nossa aldeia, não só aqui no Acre, mas em todo lugar por onde nós 
passar temos exemplos para deixar. 

Nossa terra também foi muito explorada por muitos madeireiros aqui na época em que 
nós não sabia que aqui era a nossa terra. Mas hoje nós sabemos o que construímos 
dela, fizemos uma nova vida dela. Temos uma vida criada. Então, por isso que nós 
aprendemos aqui temos como ajudar o governo brasileiro. O que nós estamos ajudando 
aqui nessa fronteira? Por que nós entramos aqui para defender a nossa fronteira? Por 
que nós gritamos para a Justiça brasileira? Porque nós estamos precisando de ajuda, 
porque chega a hora que a gente precisa mesmo. 

Se for o caso de nós matar, morrer, nós nunca vamos correr disso, não. Mas se existe 
lei para defender, nós moramos no território brasileiro, dentro de um país e estamos 
defendendo a fronteira brasileira também. Precisamos do governo do nosso lado 
também, da Justiça para defender o que estamos querendo também. Então era isso o 
que eu queria dizer. Espero que com o apoio de vocês da Câmara, deputados federais, 
estaduais, governo do estado, os governantes do Brasil possam ter isso bem claro: nós 
estamos vivendo o dia a dia com problema. Eu sei que o Brasil é grande para se 
resolver todos os casos, mas tem caso que precisa ser resolvido breve porque há 
muitas coisas acontecendo. Se deixarmos algumas coisas ficarem de olhos fechados, 
pode acontecer muitas coisas mais graves ainda. Pra gente é triste quando acontece 
esse tipo de coisa. 
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Como a FUNAI também que é um grupo muito grande, pessoas que estão aí 
vendo as populações tradicionais indígenas, defendendo os direitos que tem, 
aqui no Brasil algumas coisas já foram selecionadas, mas também tem ao 
entorno do nosso Brasil. Ainda tem muitos problemas no nosso Brasil, mas no 
entorno do nosso Brasil ainda vem acontecendo muitas problemáticas e isso depende 
de uma ligação entre os governantes também; como uma lei que a gente tem e que o 
Peru não tem que é essa de defender as populações tradicionais, de ter seu território 
próprio, os próprios índios e sim por uma constituição dada, uma lei do governo em que 
nós temos uma terra da União, mas é uma terra para nós fazermos uma vida soberana 
de viver, com aquilo que nós vem vivendo com a nossa tradição e o Peru não tem isso. 
Espero que com toda essa política que nós estamos traçando aqui, ela possa chegar 
também do lado do peruano e ter também essa lei, que possa ter cada um o seu 
território demarcado, com suas leis e o governo trabalhando em defesa da nossa 
natureza, da nossa floresta. 

MOISÉS DA SILVA PINHANTA ASHANINKA - Às vezes vocês pode achar que nós 
não temos experiência com isso, mas nós temos. Não queremos esse tipo de invasão 
porque a nossa área já foi invadida e vocês são sabedores disso, com máquinas. Nós 
sabemos o resultado que traz a máquina fazer a destruição. Até hoje a não tem 
madeira suficiente para fazer nossas canoas aqui perto na beira do rio. As maneiras que 
sobraram ou as que a gente plantou na época estão finas ainda. Então a gente precisa 
ir muito longe, no centro da mata, num lugar onde a máquina não foi para trazer para 
fazer uma canoa. Então são resultados negativos. Alguns animais que até hoje não tem 
aqui na nossa área por resultado de máquinas e explorações de madeireiros que 
entraram aqui dentro. Então a gente sabe o resultado disso. Algum igarapé que, na 
época, a quantidade de madeira que morreu por barragem para poder atravessar as 
máquinas. 

Então, tem essas coisas negativas e porque passaram pouco tempo aqui dentro. Você 
imagina madeireiras que passam anos e anos trabalhando com doze, vinte, trinta 
tratores no meio dessa floresta. Imagina a exploração que faz. Até mesmo essas 
máquinas que entraram aqui dentro e que foram denunciadas e que a gente 
ganhou a questão, até hoje ninguém viu resultado disso, indenização, essas 
coisas, ninguém recebeu nada. Então, eu acho que é hora de também nosso pessoal 
do governo apoiar a gente, porque a gente precisa. 

3.3. Sobrevôo até o marco 40 da fronteira do Acre com o Peru, passando pela aldeia 
Sawawo, onde há pista de pouso que dá apoio às madeireiras invasoras. 

Por volta das 13:45 do dia 6 de junho de 2003, a comitiva deixou a aldeia Apiwtxa 
Ashaninka para retornar ao município de Cruzeiro do Sul. Antes, porém, o comandante do 
61 ° BIS nos conduziu a um sobrevôo de helicóptero sobre a aldeia Sawawo, onde foi 
possível avistar a pista de pouso que fica localizada em territórios peruano e brasileiro. 

Durante o sobrevôo é possível identificar algumas áreas desmatadas, mas não há 
visibilidade suficiente para identificar os locais onde os madeireiros peruanos estão 
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agindo na retirada do mogno brasileiro.É necessário uma caminhada a pé de um ou dois. 
dias dentro da mata. 

Também não é possível identificar mais os locais onde foram assentados os marcos da 
fronteiras há quase 79 anos passados. 

4. Propostas extraídas da reunião e que devem ser implementadas com a máxima 
urgência. 

a) Apresentar relatório as autoridades do governo brasileiro, tais como ltamaraty, IBAMA, 
Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa 
e expor os fatos a elas; 

b) Promover encontro entre autoridades dos governos brasileiro e peruano a fim de se 
discutir a retirada imediata das madeireiras invasoras e que pode ser feito entre as 
comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Amazônia e Desenvolvimento 
Regional e, Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, Violência e 
Narcotráfico; 

e) Propor ao governo brasileiro, a formação de uma comissão binacional para organizar 
os trabalhos de reavivamento da fronteira com a disposição dos marcos em distância 
não superior a um quilômetro um do outro, usando o conhecimento das populações 
indígenas que conhecem a região; 

d) Propor ao governo brasileiro e ao Ministério da Defesa, a criação de um Pelotão 
Especial de Fronteira para ser instalado no município de Marechal Thaumaturgo, a fim 
de guarnecer a fronteira com o Peru; 

e) Propor a ampliação do quadro da Polícia Federal e do IBAMA para a região, 
oferecendo aos servidores um incentivo para atuarem na região fronteiriça. 

f) Solicitar Distribuição, por parte da FUNAI, de rádio modulado que possa sintonizar 
várias freqüências; 

g) Propor a instalação de telefones públicos em todas as comunidades das reqroes 
fronteiriças (sem que haja a necessidade de obedecer normas de quantidade de 
pessoas na comunidade), pois são áreas de segurança nacional; 

h) Encaminhar o relatório ao Ministério Público Federal pedindo apuração dos fatos, e, se 
for o caso, exigir do governo peruano o ressarcimento pelos prejuízos causados ao 
patrimônio nacional brasileiro. 
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5. Conclusão 

O resultado destas reuniões realizadas em Cruzeiro do Sul e na aldeia Apiwtxa Ashaninka 
permitem a visão de um panorama conflituoso na fronteira brasileira com o Peru. A crise 
não é recente e exige do governo federal ação imediata para garantir a soberania 
territorial naquela região, pois os conflitos vêm se agravando. 

O abandono da região fronteiriça pelo Brasil e a ação cnmmosa de madeireiras 
estrangeiras na região fazem inúmeras vítimas. Além dos povos da floresta - índios, 
mateiros, ribeirinhos, seringueiros - que começam a ter suas vidas afetadas pela ação dos 
estrangeiros naquela área, o mogno brasileiro, uma das riquezas mais importantes da 
nossa biodiversidade, também é vítima deste abandono. 

O Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD) criado em 16 de junho de 1989 pelo 
Decreto Federal nº 97.839, com o objetivo de se criar um cinturão de proteção florestal 
nas áreas de fronteira do país, está sendo vilipendiado pela ação dos contrabandistas de 
madeira e dos traficantes de drogas. 

É possível calcular que cerca de US$ 480 milhões já foram furtados em mogno da região 
brasileira do Parque Nacional da Serra do Divisor. Para se chegar a esta cifra basta 
calcular o resultado pelas informações cedidas pelo mateiro Sidemar Martins que contou 
que cerca de 300 mil metros cúbicos de mogno foram retirados da região do Riozinho das 
Minas. Se cada metro cúbico é vendido a US$ 1,6 mil, então tem-se um prejuízo de US$ 
480 milhões em uma pequena área da floresta acreana. 

Tribos de índios arredios ameaçadas pela presença de máquinas e homens brancos 
cortando as árvores na floresta fronteiriça são obrigadas a fazer constantes 
deslocamentos e a confrontarem-se em territórios de outras tribos, como a dos 
Ashaninkas, culminando em guerra entre esses povos. 

A presença destes invasores na fronteira causou tamanho desequilíbrio que guerras entre 
os povos índios brasileiros, que era assunto que não se registrava a mais de uma centena 
de anos, agora volta a ocupar lugar nas manchetes dos jornais. 

Junto com o contrabando da madeira está o narcotráfico. Impossível avaliar os estragos 
causados pela droga que entra em território nacional. É preciso ter a compreensão de que 
a violência que hoje presenciamos em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito 
Santo, Minas Gerais e outros do eixo sul-sudeste tem como uma de suas nascentes o 
tráfico de drogas que passam também pela fronteira acreana, mais precisamente pelas 
florestas fronteiriças.nossas crianças e adolescentes são empurrados para a 
marginalização, causando danos irreparáveis físicos e morais. A droga destrói o futuro de 
nossos jovens, destruíndo assim, o futuro da nossa nação. 

Certamente não se conseguirá conter a violência e muito menos enfraquecer o comando 
do tráfico nos morros do Rio e São Paulo se não se combater a fonte deste problema. E, 

17 Jun200318"2333 



22 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

esta nascente, está na entrada da droga no país, que acontece também em fronteiras de 
Estados como o Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e Mato Grosso. 

Diante deste quadro é imprescindível que o governo brasileiro aja com rigor, convocando 
o governo peruano para o avivamento imediato da fronteira brasileira com o Peru. É 
imprescindível também que seja criado e instalado o Pelotão Especial de Fronteira no 
município de Marechal Thaumaturgo, bem como ampliado o quadro de policiais federais e 
de agentes fiscais do IBAMA na região. 

vV~k 
Deputada Perpétua Almeida PCdoB/AC 

Relatora 

17 Jun 2lJ03 U:23.33 
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Arvores com inscnções, próximas à plantação de coca, nas coordenadas S = 09º 
13· 03.7· w = 073º oo· 59,o· 
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Foto 3 - Flechas e arco apreendidos com os índios arredios 
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Foto 4 - Isaac Ashaninka mostra o colar de dentes apreendido com os índios arredios 
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Foto da aldeia indígena peruana SAWAWO. 
Foto 5 - No centro da fotografia, a pista de pouso Sawawo que tem 20% de sua extensão em 
território brasileiro. 
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Foto 09: Mogno 4. S 09º14'33,7" e W 073°01 '49,0". 

Foto 7 - Policial federal mostra árvore de mogno derrubada pelos madeireiros peruanos em área 
brasileira e que estava pronta para ser descascada e pranchada. 
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Deputada Perpétua Almeida recebe colar de dentes "abandonados" pelos índios arredios. 
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Deputada Perpétua Almeida, Presidente da FUNAI - Dr. Eduardo Almeida, com 
indígenas ashaninkas e Militares do Exército Brasileiro 
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Llder Indígena Benke, Deputada Perpétua Almeida, Dr. Eduardo Almeida - FUNAl 
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Reunião com lideranças na Aldeia Apiltwa 

• I Jun 200318:23 33 



33 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

ANEXO 1 
RELATOS TRANSCRITOS 

DEPUTADA FEDERAL PERPÉTUA ALMEIDA: Tem se colocado nestes últimos anos 
preocupações com esta área aqui, com relação a invasão de terras indígenas por 
madeireiros peruanos, tem-se colocado a inexistência dos marcos entre Brasil e Peru, 
tem-se colocado a preocupação com essa rota do tráfico pelos peruanos. A partir destas 
preocupações do Francisco, que hoje é o nosso secretário indígena e que está aqui 
representando o governador, desde que cheguei na Câmara Federal tenho levantado na 
Comissão de Relações Exteriores, na Comissão da Amazônia e na Comissão de 
Segurança Pública essas preocupações que os líderes daqui da comunidade têm 
levantado. Então fiz um documento na Câmara e foi aprovada a vinda de uma comissão 
da Câmara Federal para ouvi-los e ver que informações têm sobre isto para se poder 
exigir providencia imediata. Na véspera da viagem foi convocada parte da nossa comitiva 
para estar presente na votação dos projetos da Câmara, mas mesmo assim, a Câmara 
manteve a vinda nossa com a responsabilidade de fazer um relatório das questões 
colocadas por vocês para que fosse apresentado ao governo federal e a algumas 
comissões da Casa. 
Está aqui o presidente da Funai, que teve a preocupação de vir e sentir esses problemas 
aqui para saber o que cabe à Funai, que providências a Funai pode tomar. Tivemos a 
preocupação de convidar a Polícia Federal que está aqui na pessoa do Dr. AGENTE DA 
POLÍCIA FEDERAL, LUCILO JORGE FILHO que também já veio aqui em outros 
momentos e já fez relatórios. Tivemos a preocupação de trazer o prefeito municipal 
porque tem a responsabilidade da região daqui. Trouxemos o tenente-coronel Falcão, do 
61º BIS do Exército Brasileiro em Cruzeiro do Sul. 
Estamos à disposição de vocês, para ouvi-los, para que possamos relatar as posições de 
vocês. Está aqui também o representante da UNI, que é mais que justo que haja 
representação da organização indígena. Temos dois companheiros que irão cuidar da 
imagem e do relatório para a Câmara. Está também uma rádio de Cruzeiro do Sul e a TV 
Acre que negociou através da Rede Amazônica, apesar de toda a imprensa estar 
brigando para estar aqui agora. 
Então, companheiros, a nossa preocupação lá como deputada federal é fazer com que 
tenha o mínimo de incômodo possível na comunidade de vocês. Particularmente acredito 
que o que está afligindo o dia-a-dia pode acabar se tivermos uma fiscalização maior 
nessas fronteiras, tanto pelo Exército quanto pela Polícia Federal. Sabemos que isto vai 
demandar, a partir deste relatório, um esforço concentrado de três comissões da Câmara 
Federal para que estejam cobrando do Ministro da Defesa, do Ministro do Exército, do 
ltamaraty e do próprio Presidente da República. 
O governador Jorge Viana tem colocado para a gente a preocupação de que a gente 
consiga exatamente isto: a preservação da área. Tem uma outra preocupação que nos 
afligiu bastante e que fez com que o diretor da Funai viesse também que foi esse conflito 
entre as populações indígenas e que não temos as informações concretas. 
Na verdade vamos ouvir. Acho bom os outros se apresentarem. Meu nome é Perpétua, 
sou deputada federal pelo Acre. 
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PRESIDENTE DA FUNAI, EDUARDO ALMEIDA: Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo 
Almeida, mas não parente da deputada, não. Quem sabe a gente é. Estou muito contente, 
muito alegre. Esta é a primeira vez que venho ao Acre e essa é a primeira aldeia indígena 
do Estado que conheço, apesar de conhecer os Ashaninka há muito tempo de vista, de 
vídeo, de jornal, com informações de colegas indigenistas e antropólogos que andaram 
por aqui, e eles têm uma admiração muito grande pelo povo Ashaninka, pela cultura 
Ashaninka. Quando a deputada me chamou para vir, não hesitamos, viemos logo porque 
já tínhamos que vir de qualquer maneira. Já estávamos alertados pelo Ministério Público 
Federal sobre os problemas que têm ocorrido aqui nessa região de fronteira, problemas 
com madeireiros peruanos, situações de tráfico de drogas e outras coisas que deixam o 
governo federal muito preocupado. A FUNAI mudou recentemente, está mudando como 
vocês devem saber. A FUNAI tem muitas dificuldades e poucos recursos. Uma verba de 
orçamento pequeno. Sabemos que a FUNAI está devendo muito em relação a apoiar não 
só projetos dos índios, mas também de vigilância dos territórios indígenas e, sobretudo, 
numa região de fronteira, mas estamos fazendo esforço muito grande em Brasília e em 
Rio Branco também, com a equipe da FUNAI, no sentido de irmos superando durante 
este ano difícil. O governo trabalha com orçamento e este orçamento vem determinado 
pelo ano anterior. Já estamos trabalhando para neste ano superarmos os problemas com 
recursos e de pessoal, equipe e meios de atuação. Estamos trabalhando duro para que, 
no ano que vem, tenhamos condições melhores e que ainda neste ano a gente possa 
trabalhar melhor. 
Vim aqui no mesmo espírito da deputada Perpétua de ouvir vocês, de sentir os 
problemas, as críticas, as queixas, as sugestões, de como a gente pode, tanto a FUNAI 
como o governo federal e outros órgãos que estão aqui também - a Polícia Federal, o 
Exército - e ver como a gente pode atuar junto para melhorar a atuação do governo nessa 
aérea e deixar vocês mais protegidos desse assédio dos madeireiros e de outros tipos de 
invasores. Também, a gente fica preocupado com o problema de conflitos, de brigas de 
índio com índio, de uma nação com outra nação. A gente sabe que este problema está 
acontecendo mais do lado peruano, mas precisamos ter todo o cuidado. O governo 
precisa fazer a parte dele para assegurar para que se resolvam os problemas em paz, 
sem brigas. Este é o melhor caminho e que beneficia a todos. Então, era essa a 
apresentação que eu queria fazer no início e estou mais aqui para ouvir as lideranças e 
todos os membros da comunidade que quiserem alguma coisa. 

TENENTE CORONEL FALCÃO - Acho que todos se lembram de mim. Estive aqui em 
janeiro, sou o tenente-coronel Falcão, o comandante do 61° BIS. Estive aqui em janeiro 
assistindo a soltura dos tracajás e dormi, inclusive, na casa do Benke. Realmente aqui é 
uma comunidade muito unida, trabalhadora, e, realmente, eu gosto de visitar vocês, de 
respeitar vocês. É uma comunidade que impressiona a quem vem aqui. Estamos sempre 
fazendo operações e conhecemos os problemas de vocês. Estivemos aqui em abril, 
fomos até o marco 40. O nosso anseio era a construção de um Pelotão Especial de 
Fronteira em Marechal Thaumaturgo. Já vieram vários órgãos aqui e eu estive com a Sra. 
ldelcleide, do IBAMA, e eu acho que este é o momento mais importante porque estamos 
aqui com a deputada e é onde hoje se decide tudo e é o correto. É interessante que vocês 
passem todos aqueles problemas de vocês para ela, para que na Câmara Federal com a 
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força dos nossos deputados se consiga mais verba para cá e principalmente para o 
Exército para a construção do Pelotão Especial de Fronteira porque daí nós teríamos 
mais recursos e estaríamos mais presentes na fronteira, contando com o apoio da Polícia 
Federal, da Polícia Militar e do próprio IBAMA e da FUNAI, guardar mais esses nossos 
brasileiros. Só podemos contar com isto se houver um pelotão aqui porque de Cruzeiro do 
Sul até aqui demoramos 40 minutos de helicóptero, mas se viermos de barco são quatro 
dias. Então é difícil estarmos quatro dias para vir e quatro dias para voltar com todos os 
nossos equipamentos, armas, combustível, alimentação. Então é importante que a gente 
tenha um pelotão aqui. Já houve há 20 anos um destacamento aqui, mas por força de 
problema de recursos esse destacamento foi retirado. Temos agora uma pista de pouso e 
talvez seja mais fácil construir esse pelotão aqui. E a senhora como conhece os pelotões 
lá do Norte, esse pelotão traz médico, traz dentista, as famílias vão morar aqui e podem 
até melhorar a cidade de Thaumaturgo. Então é interessante levar esse problema nosso 
do Exército. É só isso. 

AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL, LUCILO JORGE FILHO - Meu nome é AGENTE DA 
POLÍCIA FEDERAL, LUCILO JORGE FILHO, trabalho na Polícia Federal há alguns anos 
e estou baseado no Acre há muito tempo. Não vou falar do meu histórico, mas o mais 
importante é o seguinte: conheço o Francisco, o Benke e o Moisés há muito tempo. Tenho 
uma convivência desde a década de 80 e com certeza absoluta eles se decepcionaram e 
ainda se decepcionam com a expectativa maior com relação a atuação da Polícia Federal, 
atuação em relação a outros órgãos e muitos anseios. Afinal de contas, é uma nação 
esclarecida, politizada, inteligente que sabe exatamente o que faz e o que quer. Apesar 
da decepção, eu falo para vocês o seguinte: vocês estão lutando há tantos anos, e 
continuem lutando, e de alguma maneira está fortificando aos poucos. Hoje tem aqui uma 
comissão representando a Câmara Federal do Brasil aqui na aldeia de vocês. 
Antigamente só compareciam alguns funcionários da Funai, da Polícia Federal e do 
Exército. Hoje vocês estão conseguindo trazer um representante da Câmara, o que 
significa que a luta de vocês de anos e anos não está sendo em vão. De alguma maneira 
vamos chegar a um ponto que vai se conseguir resolver a contento todas as aspirações 
de vocês. Nós somos totalmente solidários com as aspirações de vocês, justas, 
justíssimas e, infelizmente, se em algum momento houve decepção com a atuação da 
gente é porque estava acima do nosso desejo. Sempre queremos fazer o que vocês 
sempre pretendem e nos cobram com razão. Então, o Dr. Paulo Bezerra, o nosso 
superintendente, me pediu para vir aqui, até pela minha amizade com alguns membros da 
aldeia, representá-lo e dizer que estamos juntos com vocês. A partir do momento que 
vocês conseguirem resolver todos os problemas que vocês denunciam a tanto tempo, o 
nosso trabalho estará diminuído em muito, porque vocês cuidam da área de vocês com 
tanto carinho que íamos poder nos deslocar para outros cantos para cuidar de outros 
problemas. O anseio de vocês é igual ao nosso. Desejo cada vez mais que chegue ao 
ponto que vocês querem. De qualquer maneira está progredindo. Não estamos mais 
limitados a alguns órgãos federais no Estado. Já estamos falando em nível nacional. O 
próximo passo será binacional para, finalmente, ser demarcada essa fronteira com 
demarcações claras, visíveis e que impeçam total o problema que vocês estão passando, 
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que estão sendo roubados dentro da área de vocês. A palavra correta é essa. Então só 
desejo o máximo. E estamos com objetivo de acompanhar vocês nesta luta até o final. 

PREFEITO DE MARECHAL THAUMATURGO, ITAMAR DE SÁ- Quero cumprimentar e 
saudar o povo Ashaninka. Para mim é uma satisfação, uma alegria, como prefeito de 
Marechal Thaumaturgo estar integrando esta equipe que visita a aldeia nesta manhã e 
dizer para vocês que um dos fatos políticos que mais impressionou e animou no tocante a 
essa luta dos Ashaninka pela preservação, não apenas da sua área, mas do território 
nacional, foi assistir através da TV Câmara a estréia da deputada Perpétua quando - 
acredito que fosse aquele o primeiro ou o segundo discurso - o seu discurso tratou 
especificamente sobre a problemática do povo Ashaninka aqui no município de Marechal 
Thaumaturgo. Aquilo muito me animou porque a partir daquele momento a gente passou 
a ver uma voz aliada falando desse novo front, indo agora para a Câmara Alta do país e 
colocando em condições de repercussão em nível nacional os problemas que a gente 
muitas vezes ecoava e repercutia só nos limites do território do município ou do Estado. 
Essa questão do Pelotão Especial de Fronteira quero dizer à deputada que é imperativo. 
Não haverá a menor possibilidade de resguardarmos as nossas fronteiras, a integridade 
do nosso território, a nossa população sem que haja a presença efetiva do Exército 
Brasileiro. 
Eu sempre disse que o Peru é um país pobre, empobrecido, uma economia insignificante 
se comparado com a potencia que é o Brasil. O Peru tem a cinco minutos de canoa do 
distrito de Foz do Breu a Guarda Republicana e a duas horas o destacamento do efetivo 
do exército peruano com um efetivo de 80 a 100 homens. Lá eles mantêm isto e é triste 
dizer que muitas vezes a assistência médica que a população do Juruá recebe é 
fornecida pelos militares peruanos. E o Brasil, a nona economia do mundo, tão forte e tão 
poderoso, infelizmente ainda não voltou os olhos para essa região e nós estamos aqui a 
mercê das incursões dos madeireiros que agora vêm para roubar nosso mogno em 
território brasileiro, ainda sobre a ação impiedosa dos narcotraficantes. Eu falo isto com 
propriedade porque infelizmente em Thaumaturgo já vivemos problemas de cidade 
grande. Nós temos já o consumo de droga feito pela nossa infância, adolescentes e 
jovens e muitas vezes essa droga chega em função do pagamento pelo serviço feito por 
pessoas da região do Amônia e se paga com pasta-base de cocaína que é 
comercializada para consumo dentro de Thaumaturgo. É um problema seriíssimo que 
precisa ser atacado. Então, eu acho que esta questão do Pelotão de Fronteira deva ser 
colocado como uma questão imprescindível nessa luta para resguardar a nossa 
soberania, tanto do território como também da população. 
Quero fazer uma saudação ao meu compadre Antonio, ao Francisco, ao Moisés e ao 
Isaac que de maneira corajosa, destemida, fizeram uma incursão - que nos deixou 
bastante preocupado e cheguei a falar isto com a Perpétua por telefone. Falei ontem à 
rádio FM que estava preocupado com o que poderia acontecer com eles quando foram 
numa demonstração de absoluta solidariedade com seus parentes Ashaninka e foram à 
comunidade Doce Glória verificar pessoalmente o que estava acontecendo, qual a 
dimensão desse problema o que isto poderia repercutir, causar ao povo Ashaninka e a 
outros povos que ocupam aquela região do Alto Juruá. 
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Quero, portanto, cumprimentá-los por esse ato de bravura e de coragem que é 
característico e peculiar da nação do povo Ashaninka. 
Quero dizer que enquanto não houver uma impressão violenta por parte dos organismos 
internacionais e do governo brasileiro sobre o governo peruano para que adote uma 
legislação ambiental rigorosa para que possa transformar essa parte da Amazônia 
Peruana em território de homens que cumpram a lei e se acabe com a idéia de que a 
Amazônia Peruana é terra sem lei. Enquanto não houver essa pressão e o governo 
peruano não atender essa medida vamos viver sofrendo essas agressões já denunciadas 
repetidas vezes pelo povo Ashaninka. Se constrói estradas com o objetivo apenas de 
extrair a madeira. Os prejuízos para o ecossistema serão extraordinários, enormes. Essa 
é uma região de uma capilaridade fantástica em rios. Todos os nossos rios nascem no 
Peru. Esses episódios desses rios com certeza terá ligação direta com a atuação dessas 
madeireiras, nesses grandes lucros nessa região, porque esses índios estão perturbados 
e adotando comportamento que há anos passados não se verificava e isso tem colocado 
também em risco a população da fronteira. Então, é bom que esse relatório que a 
deputada, eu tenho certeza, com competência irá encaminhar possa enfocar essa 
problemática da nossa segurança a partir da instalação do Pelotão de Fronteira, também 
enfocar a questão de que não adianta o Brasil cumprir rigorosamente a legislação 
ambiental - que é uma das mais rigorosas e restritivas do mundo - se o Peru, aqui do 
lado, não estiver fazendo o dever de casa e estiver fazendo exatamente o contrário, 
colocando em risco a tranqüilidade da nossa população e dos povos indígenas que 
habitam esta região. 
Eu estou animado com essa visita e acho que vamos ter aqui - como disse o 
companheiro da Polícia Federal - desdobramentos importantes. E, aí, eu tenho certeza 
que o povo Ashaninka terá satisfação em saber que combater o bom combate e que não 
foi em vão esforço, a luta, o trabalho de denunciar, de mostrar ao Brasil os problemas que 
a gente vê aqui na nossa fronteira. Obrigado. 
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