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FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

n°

Ofício

J_ tfo /PRES

Brasíl.ia, j'O de

jul.ho de 2000.

Senhor Assessor,
Cumprimentando-o, reporto-me aos Ofícios n °5•
506 e 507/MJ, ambos datados de 20/06/00, dessa procedência, para,
considerando

o

que

consta

do

Memo

nº

129/DEII,

de

05/07/00,

subscrito pela servidora MANOELA MESCIA COSTA, Chefe Substituta
do Departamento de
desta

Fundação

Índios Isolados da

(dossiê

anexo,

Diretoria de Assistência

cópia),

encarecer

o

especial

obséquio de Vossa Senhoria, no sentido de que sejam viabilizadas,
por

meio

desse

Ministério,

gestões

junto

Relações Exteriores, com a urgência que se

ao

Ministério

das

coloca, objetivando

adoção de medidas diplomáticas e legais, junto ao Governo peruano
com o fito de que sejam desenvolvidas ações conjuntas com vistas
a necessária proteção/segurança das áreas e populações indígenas
que

habitam

a

fronteira

Brasil/Peru,

visando,

notadamente,

salvaguardar as etnias localizadas do lado brasileiro, conforme
consta do dossiê já mencionado.
Confiante
exposto,

externo a

Vossa

na

atenção

Senhoria protestos

apreço.

Atenciosament..a/'~

~r.EN~

kTA ~~

Presidente da FUNAI

A Sua Senhoria Senhor
Dr. SÉRGIO LEITÃO
Assessor do Ministro de Estado da Justiça
Ministério da Justiça
Brasíl.ia/DF

e

atendimento

ao

de consideração
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F.:nda~ão Nacional :lo lr,dio
MINIST:R1C DA JUST!CA

-

,
FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO
A

DIRETORIA DE ASSISTENCIA
,

DEPARTAMENTO DE INDIOS ISOLADOS

,

CONFLITOS ENVOLVENDO INDIOS

.o

ISOLADOS

NA

FRONTEIRA

BRASIL/PERU

BSB,JULH0/2000
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MINISTÉRIO DA JL•STIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DEPARTAMENTODE ÍNDIOS ISOLADOS

MEMO Nº 129/DEII/OO

Brasília, 05. julho. 2000

À: DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA

...

C/C PRESIDENCIA DA FUNAI

Senhora Diretora,

Reportamo-nos aos documentos abaixo relacionados recebidos
por este Departamento de Índios Isolados, relativos à movimentação de indígenas

o

na fronteira Brasil/Peru, quais sejam:
-

Ofício nº 156/2000/CaDIM/ MPF - 05.06.2000 - Dra. Maria Eliane Menezes de
Farias - Coordenadora da 6 ª Câmara de Coordenação e Revisão;

-

Ofício nº 506/MJ /2000 - 20.06.2000 - Dr. Sérgio Leitão/ Assessor do Ministro;

-

Ofício nº 507/MJ /2000 - 20.06.2000 - Dr. Sérgio Leitão/ Assessor do Ministro;
A respeito, vimos informar a V.Sª. que há aproximadamenté um

ano este Departamento vem buscando entendimentos junto a Embaixada daquele
país, no sentido de, em conjunto, encontrar soluções que garantam a efetiva
proteção aos povos indígenas isolados, tanto brasileiros quanto peruanos.

/

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃONACIONAL oo ÍNDIO
DEPARTAMENTODE ÍNDIOS ISOLADOS

Continuação do Memorando nº 129/DEII - 05.julho.2000

No segundo semestre de 1999 estivemos, esta servidora e o
servidor José Carlos dos Reis Meirelles Júnior - Chefe da Frente de Proteção

r

Etnoambiental Envira, com o Senhor Jorge Jallo - Secretário da Embaixada do
Peru, quando discutimos

o assunto com aquele Senhor e o informamos

da

necessidade de se empreender viagem de verificação ao Peru. Solicitamos então que

aquela Embaixada designasse um representante
pudéssemos planejar uma expedição

de seu país para que juntos

de verificação do lado peruano, que seria

executada pela FUNAI, devidamente acompanhada pelo representante

por eles

indicado. Como ainda não foi possível essa indicação, talvez fosse o caso do Governo
brasileiro tentar viabilizar junto ao Governo peruano uma autorização para que esta
Fundação possa proceder a verificação em pauta, com a brevidade . que o caso
requer.

Não obstante este Departamento tenha, desde o princípio
considerado urgente e relevante a implementação de medidas, a carência de
recursos humanos, orçamentários e financeiros têm sido fatores que dificultam e
restringem nossas ações, além do fato de não termos obtido até o presente um
documento com a autorização do Governo peruano. A esse respeito, consideramos

pertinente iniciar entendimentos entre o DEII, essa Diretoria e a Presidência da
FUNAI, para em conjunto
impasse.

buscarmos alternativas

que possam solucionar esse

.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL [)O ÍNDIO
DEPARTAMENTO DE ÍNDIOS ISOLADOS

Continuação _c:fc, M~morando nº 129/DEII - 05.julho.2000
Nesta oportunidade anexamos ao presente Memorando cópias

dos documentos relacionados no ANEXO I produzidos sobre o assunto pelo DEI!,
pela Frente de Proteção Etnoambiental Envíra/ Administração Executiva Regional de
Rio Branco

e pela Embaixada do Peru, bem como documento intitulado

"CRONOLOGIA

DE

ACONTECIMENTOS

NO

ESTADO

DO

ACRE", para

conhecimento de V.Sª. e demais providências consideradas cabíveis ao caso.

À consideração superior.

Atenciosamente,

MAN~~C!A

•

COSTA

DEPARTAMENTO DE ÍNDIOS ISOLADOS
CHEFE SUBSTITUTA
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇÂ
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DEPARTAMENTOCE ÍNDIOS ISOLADOS

ANEXO I
-

Portaria nº 476/PRES/FUNAI - 22.05.98 - estabelece a restrição ao direito de
ingresso, locomoção e permanência de pessoas estranhas à FUNAI no interior da
Terra Indígena ALTO TARAUACÁ;

-

Portaria nº 483/PRES/FUNAI

- 25.05.98 - constitui Grupo Técnico com a

finalidade de proceder identificação e delimitação da Terra Indígena ALTO
TARAUACÁ;
-

Memorando nº 013/Coordenador do GT- 18.08.98;

Fax nº 03/Frente de Contato Envira - 21.08.98
-

Memorando nº 222/Departamento de Índios Isolados - 21.08.98;

-

Memorando nº 223/Departamento de Indios Isolados - 21.08.98;

-

Memorando nº 270/ Administração Regional de Rio Branco - 26.06.99;

-

Memorando nº 335/ Administração Regional de Rio Branco - 13.07.99;

-

Memorando nº 108/Departamento de Índios Isolados - 13.07.99;

-

Ofício nº 010/Departamento de Índios Isolados - 27.07.99;

-

Memorando nº 128/Departamento de Índios Isolados - 03.08.99;

I

f}

Fax 5/N/Embaixada do Peru - 05.08.99;

-

Memorando nº 130/Departamento de Índios Isolados - 09.08.99;

-

Memorando nº 569/ Administração Regional de Rio Branco - 06.10.99;

-

Memorando nº 554/ Administração Regional de Rio branco - 29.09.99;

-

Memorando nº 165/Departamento de Índios Isolados - 27.10.99;
Fax S/N/Departamento de Índios Isolados - 19.10.99;
Fax nº 014/Departamento de Índios Isolados - 26.04.00, e
Memorando nº 471/ Administração Regional de Rio Branco - 23.06.00.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DEPARTAMENTO DE ÍNDIOS ISOLAt>OS

CRONOLOGIA DE ACONTECIMENTOS

-

•

NO ESTADO DO ACRE

06.05.96 - Morre ALDENISA GARCIA DE OLIVEIRA, 13 anos, na colocação
Mororó - Seringai São Paulo, rio Tarauacá.
GARCIA DE OLIVEIRA,

Sua mãe, MARIA DA DORES

48 anos é flechada

e morre

em 18.08.96 em

conseqüência dos ferimentos.
-

08.09.97 - Morre DOMINGOS NEVES DE SOUZA, 35 anos, na colocação Café
- Seringai Alegria, rio d'Ouro, afluente da margem esquerda do rio Tarauacá.
Estava acompanhado pela filha SÔNIA MENDES ARRUDA, 14 anos à época.

-

Junho.98 - Isolados

atacam e queimam as instalações

da Frente

de Contato

Envira. Ninguém ficou ferido.
-

Junho. 98 - Isolados cercam servidores da· Frente de Contato que acompanhava
pessoal da empresa

ASSERPLAN que fazia

KAMPA E ISOLADOS

demarcação da Terra

DO ENVIRA. O Chefe

Isolados, SYDNEY POSSUELO

do Departamento

desloca-se para a região

Indígena
de Índios

e os resgata em

helicóptero do Comando Militar da Amazônia. Todos estavam bem.
Agosto. 98 - O seringueiro
isolados apareceram

Otávio Melo informa à Frente de Contato que índios

no Seringai Alegria e foram afugentados

por uma mulher

com espingarda (não estava carregada).
21.08. 98

-

O Departamento

de

Índios

Isolados

solicita

esforços

do

Coordenador do Grupo Técnico criado pela Portaria nº 483/PRES, visando
encontrar soluções que permitam evitar mais conflitos entre índios e não-índios.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DEPARTAMENTODE ÍNDIOS ISOLADOS

-

07.04.99 - A Frente de Contato Envira comunica o desaparecimento de índia
KAMPA, aproximadamente 01 ano de idade, supostamente

levada por índios

isolados.
;..

o

,

25.05.99 - Ataque ao seringueiro ANTONIO ARAUJO entre os seringais Nova
Minas e São Paulo (relato do agente da Polícia Federal - Sr. Willians G. de
Souza).
26.10.99 - Isolados atacam a base da Frente de Contato, flechando

galinhas e

cachorros. Os funcionários da Frente se refugiaram na aldeia de índios KAMPA.

Brasília, julho/2.000
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

s• Câmara de Coordenação

9

Revisão

{Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO Nº

.J. ~ 6 /2000/CaDlM/MPF

Brasília,

•
OS de junho de 2000

Assunto: Ação da FUNAI no tocante a medidas diplomáticas para proteção de área fronteiriça
(Brasil e Peru), visando a segurança das populações e das terras indígenas dolado
brasileiro .

•

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o,
informamos a Vossa Senhoria que encontra-se em
andamento nesta 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, o Procedimento Administrativo
MPF/PGR/Nº l.00.000.001893/2000-63,
formado a partir de expediente do Doutor Osório
Silva Barbosa Sobrinho, Procurador-Chefe da PR/ Acre, tendo como anexo documentação
enviada pela Administração Regional da FUNAI sediada naquela capital.
Trata o assunto de questões relacionadas ao ajuste de medidas diplomáticas e
legais entre os governos brasileiro e peruano, visando a proteção das áreas e populações
indígenas que habitam a fronteira entre os dois países, objetivando, notadarnente, salvaguardar
as etnias situadas do lado brasileiro.
Assim sendo, e considerando a relevância do assunto, não só em relação aos
povos indígenas que habitam a fronteira Brasil/Peru, mas também no que tange às demais
comunidades que se encontram na mesma situação em outras regiões fronteiriças brasileiras,
vimos solicitar de Vossa Senhoria a gentileza de informar os procedimentos até então adotados
sobre o assunto, principalmente quanto aos aspectos que envolvem os Ministérios da Justiça e
das Relações Exteriores.
Visando facilitar o entendimento do assunto e agilizar a análise quanto ao
presente pleito, estamos encaminhando a Vossa Senhoria, em anexo, cópia integral do
procedimento administrativo sobre a questão em tela. .f\,,,/-

/0
A Sua Senhoria o Senhor

Doutor GLÊNIO DA COSTA AL VAREZ
MD. Presidente da Fundação Nacional do Índio - FlJN:\I

NESTA

Ministério Público Federal

·'

Por outro lado, e considerando a urgência que o assunto re.quer, muito
agradeceriarnoê=conrarcom Toolãlioração ~ssa FundaçãU'i'IOsêiitidÕ de.. enviar resposta . dÕpresente 0Hc10, dentro da-15revídade possívél," paÍ"a- ·que· . possamos dar continuidade ao
andamento no procedimento administrativo acima citado.

Atenciosamente,

~~

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão

•

lO

S[ÇÁO O:t PROTOCOLO.[ AAQt1VO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO EST AOO DO ACRE
;.35:.;~J-C:

CÓDIGO.

Afl.JSTE DE lv{E!)IDAS DIPLOMÁTICAS PARA PROTEÇÃO DE ÁREA FRONTEIRJÇA
(BRASIL E PERU)
Oficio nº 357!2000/PR/AC. de 16.03.2000. Ajuste de medidas diplomáticas para
proteção de área fronteiriça (Brasil e Peru), visando a segurança das populações indígenas e das
terras indígenas do lado brasileiro.
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[ OFICJO nº 357/2000/PR/AC

Rio Branco/AC. 16 de março de 2000.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPúBUCA

11/lilllllf lfll!llll llll

1.0(1000.001893/2000-63

Excelentíssima Senhora Coordenadora,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho a Vossa
Excelência, para conhecimento, cópia do Oficio nº 086/GAB/AER RBR e do Memo
nº 135/GAB/AER RBR, oriundos da Administração da FUNAI neste Estado do
Acre, que solicitam o ajuste de medidas diplomáticas e legais entre os governos
brasileiro e peruano, para se proteger a área fronteiriça do Brasil com aquele pais
vizinho, objetivando a segurança das populações indígenas e das terras indígenas
do lado brasileiro.
Sem outro assunto para o momento, subscrevo-me.
.A.tenciosame n te,
1
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vA
sA SOBRINHO
Procurador-Chefe da PRJAC

A Excelentíssima Senhora

Doutora MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
DD. Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal

Brasília .. DF

MIN!STER!O

DA JUSTIÇA

F Jr"ljaçác "-•a.:.·~.-.;a1 :!•, •rc,c
Ac,r,1rtstr~ç~o Meç:,cnt!i de :l,c Csrãr.r;o ~ Acre

•.. - · .•. , O
•.,,..r-1,...,~

~ e: 'A -e R R B R
n O O ""
:)0 1r.
.;,,~-,
l

Rio Branco.

Senhor

J O de marco

de 2000

Procurador:

Para seu conhecimento e providências,
estou em anexo, encaminhando
nº 135/GABfAER RBR de 09.03.2000, cuja via original foi
endereçada
ao sr. Presidente
da FUNAI,
no intuito de se ajustarem
medidas
diplom átrcas e legais entre os governos brasllelro e peruano, para se proteger a área
rronreiriça do Brasil com aquele pais vizinho. objellvando
a segurança das populações
tndigenas e das terras indígenas do lado brasileiro.

e opta do Memo.

~ Gvverno

Estar em os repassando
do Estado do Acre.

também

e ssas lníorrn ecões à Policie

Federal.

SAE

Atencro sarn ente .

.,.~/o.'
,:,.1.i11i~
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Pui/.,,
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~f!"<:,___;)tJ'l-,.
A Sua Excelência o Senhor
Dr. Marcus Vinicius Aaular Macedo

Procurador-Chef e da Procuradoria
Rio Branco

da R~pübi,ca no Aerê

- AC
CONFERE COM O ORIGINAL
P,O<"otarlor1& da R,p..lblíca oo E•t•do do Acre

Ri<> B•1PCO,n...,,,.~..1~.Q

-l'J/,p;. q,,.11..
-Cc..~'-0f!ime .JP, dn,..iA&Si6l~D1e All'l'ldade •
Ma t t. 6686·9

PR1AC
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MEMO.

nº

/55

/GAS/AER

RBR

Rio B;ar,,:.;:. 09 de mau o ele ~'000
AO: or. cartes rrederlco Mar-?s
Presidente da Fundação Nacional do lndlo
Assunto; problemas na fronteira do Acre com o Peru
em contato permanente e Isolados. do lado brasllelro.

com r~flE:xos

sobre

índios

Em 1998,

o s ertarusla Jose Carlos dos Reis r.1eirelles Junior , alua!
Envira , encarnlnhou um documente ao Departamenlo
de
lndios Isolados
em Brasllia intitulado
"Proposta :.le Trabalho da Frenle ele Contato
Envíra". de 25.03.98,
onde suçerla que tosse realizado
um "Levantamento
de
lnfcrmaçôes
sobre os indios isolados e acunurados
do terruórro
peruano com as
Terras lndlgenas Kampa co rio Envira, ~~axlnawa ao Jorcac. ~~n,.lnawa do ereu Alto
Tarauacá e Xinane"; sob os ,eg:.iintes
arqurne nto s ,; Trabalhamos
em área de
fronteira.
Grupos de índios Isolados e aculturados
não reconhecem
estas
fronteiras e transitam livremente
do Brasil
para o Peru e vlce-ver sa. O rio
Envlra nasce no Peru, nas terras que dividem as águas do rlo Ucay;:ill das
nascentes
dos rios Juruâ,
Purus
e Madeira.
Esta imensa
floresta
de
aproximadamente
10 milhões de hectares. sem a presenca do homem branco.
com certeza abriga vários grupos Isolados. Informações.
e etas devem existir.
sobre a região, presença de índios, projetos que o governo peruano tem para
esse Imenso território, nos seriam de grande valia, pois, se não podemos
Interferir em outro pais, que pelo menos tenhamos Informações
do que se
passa do outro lado da fronteira. O Departamento
de lndlcs Isolados deverâ
levantar estas Informações com Instituições afins, embaixada do Peru ou ONG
peruanas. Fica a sugestão e a expectativa de termos em mãos esses dados".

chefe da Frente ce Contato

l:,feli:::mente àquele períoco esse trabalho de "diplorn acia,
a ser realizado pelo DEii, murto importante, não .fo, r e aliz a do

2. Comprovando

•

em 26.06.99,

aquilo

a AER Rio Branco

que !)ode.ria

vir

que o sertanlsta Meirelles Jur1101 pre1:iu em l 998,
o Memo. nº 27C/GA8:AER R8R de
indios
Isolados em Brasi!la.
informando
de que

encaminhou

26.06.99 ao Departamen1o
de
haviam os recebido notícias de que :ndics peruanos "contactados
a pouco tempo e
que estão sob a responsabilidade
de uma missão protestante.
provavelmente
Iriam
busca

perambular no período

do verão da região (entre junho e outubro). em
de suprimento
de armas.
munição e utensilios
domésticos.
Se isto
ocorrer, ocorrerão confrontos entre esses indlos peruanos e indios Kaxir.awâ,
Kampa brasllelros e também com os não-índios que aluda permanecem na T.I.
Alto Tarauacá.
Interditada"
Para
esclarecer
essa
süuaç áo e s e \er mais,

informações sobre esses lndios peruanos,

solicitamos

recursos ;,ara

que e sertanista
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M eirelles Junior pudes se viajar para o Peru, via alto rio Juruà. ·:, r e e ct s ~· e riego u
apenas no final do exercício de 1999 e a viagem acabou não se r s anz anco por fal1a
ele tempo daquele servidor envolvido que eslava nos lra,alhos da Fren,e '.le Con1a10
Envlra.

,

3..Confirmando
o "alaque anunciado" pelo nosso coe um e ruo de Junho de
anterior). já em julho de 1999, lndios peruanos invadiram o território
brasilelro, no 21!0 rio· Envira, ateando fogo em casas de Kamr:,a ca Terra Indígena
Kampa e Isolados do rio Envira, conforme informamos
ao DEII/Brasilia.
através do
Memo. nº 336/GAB/AER RBR de 13.07.99: ;, Informo Vossa Senhoria. que índios
Jamlnawa do alto Juruá em território peruano, contactados
pelos missionários
americanos. estão na região do alto Envtra e queimaram quatro casas da aldela
Karljó
dos índios
Ralmundlnho,
Antxare,
Karljó
e Kaglá
Kampas.
lndlo
Ralmundlnho
Kampa encontra-se no Peru na aldeia Doce Glória. próximo da
aldeia Jamlnawa do alto Juruá e me Informou via fonia. que os Jaminawa do
alto Juruá estão em Incursão pelo rio Envlra. Já convencemos
Karnpas. que
Isolados deste rio não são autores do fato. Situação complicada
visto que
Jamlnawa do alto Juruá são residentes em outro país. Saudações José Carlos
dos Reis Melrelles Junior, chefe da Frente de Contato Envira".
1999

(item

Sobre esse "ataque" informamos
a SuperintendénCtd
.j&
?,Jii'.:a Federal
no Acre (Oficio nº 162/GAB/AER RBR de 15.07.99), e a Pr ocurncot.a -.:iõ Rej)ublica
no Acre (Oficio nº 163/GAB/AE R RBR de 15.07.99).
4.

Em

29.09.99,

a

AER

Rio

Branco

encanunhc

o

o

Memo.

nº

554/GAB/AER RBR de 29.09.99 ao Departamento
de lndios !',ot;:idc$ ~m 8:as1t1a,
inrormando sobre denúncia por nos recebida da ONG peruana
"F ~,.Jer1!r.i<::,n 1-~a11va de
Madre de Dló s", da cidade de 'Puerto Maldonado, Peru; sobre a e nst nc ra de projeto
do governo peruano de exploração madereira
e abertura da rodovia, justamente
na
rronleira do Peru com o Estado do Acre, especificamente
na região que compreende
as cabeceiras dos rios laco,
Acre e Chandless,
em território onde provavelmente
habita e perambula um povo indigena ainda isolado, conhecido como "Masl<o", que
geralmen1e peneira o terrllório brasileiro no pertcdo do verão amazõ ruco, na Terra
lndlgena Mamoadate,
onde habitam lradicionalmente
indios .ia;nr:1aw2 e l·Jê!:>chinery.
As notlclas desses índios vMasko·' na Terra Indígena
ivlarr-i;aoate
são bem
documentadas,
inclusive com relatórios do sertanista Josti Caik,$ d,):, Rü, ivlsírelles
Junior sobre os mesmos, de 1967. Deduzimos que, caso a denuncta
~eJíl concreta,
Ioda ocorrência
que traQa Impactos lado peruano da Irontetr a aíetana 'sem dúvida,
tanto os lndios Manchinery
e Jaminawa que habitam lradic rouatme nte a s Terras
lndlgenas Marnoadate e Cabeceiras do Acre, como aqueles "Masx o" aurda .sotacos.
ê

•

Essa m es ma ,nf orni i:i ç áo,

f t: passam

os B o gc,·v~fiK, co

(Oficio n9 273/GAB/AER RBR de 29.09.99) o à Supririnl!ínáênc:J
nA Ai:rA (Oficio n° :277/GAg/ASã:R RQR da ~ll.OSUHI).
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5. Em 26 1 O.SS: :3 base da Frente de contato Errvir a ror "mvadlda" por
um grupo numeroso de lndios isolados, tendo nossos servidores
a abandonado
para
não morrerem.
Com untqueí o ccornco ao Departamento
de lncro s Isolados através do
Memo. nº 607/GAB/AER RBR de 30.10.S9. Também inlorm am cs a Policia Federal
(Oficio nº 303/GAB/AER RBR de 30.10.99) e a Procuradoria
da República
no Acre
(Oficio nº 304/GAB/AER RBR de 30.10.99).

Em relatórlo
sobre esse acontecimento,
denominado
··A presença dos
Masko na Frente Envlra" de 07.11.991 o ser\anisla
José Carlos dos Reis Meirelles
Junior, afirma, com segurança, que aqueles indios que estiveram na base da Frente
de Conlato Envira, eram da etnia "Masko", pelas flechas encontradas.
Como esses
•• ,.,.._,._,.
fVlijl,~U
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rios Acre, laco e Purus; sua presença no alto rio Envira, era no rn tnirno estranha e
o levou a algumas considerações:
"Ou este grupo estava procurando
o contato,

ou alguma
movimentação
território, que os obrigou

ou exploração
há de estar ocorrendo
em seu
a mudar de espaço físico .. .'' Então, pouernos concluir

que, a denuncia que recebemos da ONG peruana (ver item 04. acima) linha sentido.
Alguma coisa de dlíerente vem ocorrendo na região peruana írontemça do Acre com
o Peru, próximo ao município de Assis Brasil-AC
e isto, de alguma Iorm a tez com

que os ·r~~ a sko • is ela de 5 daquela re9iãc procuras sem se r efug:ir na s cace ceuas de
ríc Envira. Abertura de estradas 7, madereiros ?

•

6. No Relalôrio ce Identificação
e Delimitação
da Terra 1ndigena Alio
Tarauacá
que c oncluirnos "em
30.12.99 (Proceis.o
FUNAI/BSB nD 1941/92,
atualmente no OEID/OAF), tra:ernos
reiteradas informações sobre essa snuaçào de
troruelra entre o Brasil e o Peru. AII demonstramos
a necessicace elo Governo
Srasiletro
entrar
em entendimentos
com o Governo
Peruano,
para
agendarem
procedimentos
comuns nessa região rronteiriça, especialmente
objetivando
proleger
os
indlos Isolados
que habllam e transitam
nas duas rronteuas.
e também os Indlos
brasileiros integrados, que habitam áreas indlgenas naquela rronteira tT 1. Cabeceiras
do Acre, T.I. Mamoadate,
T.I. Al1o Purus, T.I. Xínane, T.I. Kampa e Isolados do rio
Envlra, T.I. Jamlnawa/Envira,
T.I. Alto Tarauacá, T.J. Kaxtnawa do rio Jordão,
T 1.
Kaxlnawa/Ashanlnka
do rio Breu e T.J. Kampa do rio Arn õne a: ..
7. Demonstrando
ainda mais a necessidade
des sa politic a inl ernacio nal
dessa frontetra,
recebemos
outro dccume ruo , o R~la.tórlo
de
Viagem de 25.02.2000,
de autoria do engenheiro
Carlos Antonio Bezerra Salgado
(anexo), narrando viagem que fe::
Terra lndigena Kampa da no Amõue a, onde ele
aponta duas situações de impactos
m uito sérias sobre os mdio s Asha runka que
habitam aquela ferra l11d1gena tnasueira:
a) a construção
de uma rodovia
no ano.
Amônea, no lado peruano, visando a exploraçãc
indiscriminada
de madelra na região
(que, se não tivermos cuidado, pode até mcidir dentro daquela terra indígena em
terrüórlo brasileiro) e b) a procura que narcotraficantes
vem ía:endo para induzir os

comum

para cuidar

a
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Proc:unoiot1a d, Rrpúblic•
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MINISTERIO DA JUSTIÇA
Fundação Nacional do ini::,o
Administração Regíooal de Rio Branco • Acre

~.silanlnka a construirem
•mnhares de dólares" por

uma
s1•:>

pista de pouso em sua are a e ao
colaboração;
o que eles vem recusando.

pagamento

de

Senhor Presidente: está óbvio que a FUNAI sozmna não tem como dar
conta de queslões fronteiriças. Está óbvio, lambém,
que essa FUNAI vem fa:endo
sua parte, garantindo as terras para os índios brasileiros que habitam a fronteira com
o Peru, não apenas para os índios já integrados
sociedade nacional, mas também·
para povos isolados que a habitam. No entanto, entendemos
que, do outro lado da
fronteira, no lado peruano, esse cuidado não é reciproco. E, como é uma região
praticamente
desabttada
(o lado peruano),
ludo o que por atí ocorrer, acaba se
refletindo no nosso lado nacional e, se ter algo negativo. se reflete negativamente
. principalmente
sobre os fndios dessa região, que é a maior população que lá existe.
Assim, as noticias sobre abertura de eslradas e exploração de madeira, lanto na
região peruana próxima das cabeceiras
dos rios Acre, laco e Char,dless
(bacia do
rio Purus); como no lado peruano das cabeceiras
do rio Am cnea rb acta do rio
Juruá), impactarllo sem dúvida, não apenas o território peruano onde ~5!áo a ocorrer,
como também o lado brasileiro, especialmente os lndios Kaxinawa Ashaninka, Kulina.
Manchlnery, Jamtnawa e isolados. A nollficia de que o narcotráfico anda rondando os
Ashanlnka do Amõnea, é também algo muito grave.
á

Portanlo, solicito que essa Presidência trale esse assunto "da snuação
de perigo que vivem os indios brasileiros do Acre com a fíonleira peruana" com
presteza
e
atenção.
O
ideal
seria
que,
os
Governos
3rasileiro
(ITAMARATY/FUNAI/SAE/DPF/EXERCITO)
e Peruano
se reunissem,
para
ajustarem
uma forma conjunla de administrar essa fronteira, se posslvel com a cnac ào de um
parque
nacional
(do lado peruano)
livre de ameaças
ce estradas
empresas
maderelras e narcotraficantes.
O lado brasileiro dessa fronteira esta praucamenre todo
em mãos da União (as terras indígenas e as reservas extretlvístas i. O lado peruano,
não sabem os como está. Entendem os, então, que esforços políticos e diplomáticos
devem ser Feitos, para que se ajustem medidas do lado peruano para que, ao se
proteger também aquele lado da fronteira,
tenhamos mais condições
oe garantir o
' futuro dos índios que estão sob a nossa responsabilidade,
no Acre. no Brasu

•

Atenciosamente,
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Ministério Público Federal

REFERÊNCIA

OFÍCIO Nº 357/2000/PR/AC, datado de 16 de março de 2000. assinado pelo Doutor Osório Silva Barbosa Sobrinho.

INTERESSADA

Procuradoria da República no Estado do Acre.

ASSUNTO

Encaminha cópia de expedientes da Administração Regional da
FUNAI versando sobreajuste de medidas diplomáticas para proteção
de área fronteiriça (Brasil e Peru). visando a segurança das populações indígenas e das terras indígenas do lado brasileiro.

DESPACHO

1. Ciente.

2. Autue-se a documentação anexa, retomando-me os autos a seguir, para
análise e adoção de medidas que se fizerem necessárias.

Brasília,

g,i

de "«\~ô

de 2000

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão

:VUNlSTÉRIO PÚBUCO FEDERAL
COORDE:\'.ADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRA TIVAS
SEÇAO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc, PGR nº I.00.000.00001893/2000~63

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
\1PF.

CCAISPA, em 28/03/00.

Sandra

.
J

·~,..JJ.,"A./
'{,

.

orennno da Silva

Chefé da Seção de Protocolo e Arquivo
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Ministério Público Federal

REFERÊNCIA

Procedimento Administrativo tviPF/PGR/Nº

INTERESSADA

Procuradoria da República no Estado do Acre.

ASSUNTO

Medidas diplomáticas para proteção de área fronteiriça (Brasil e Peru),
visando a segurança das populações indígenas e das terras indígenas
do lado brasileiro.

l.00.000.001893n000""63 2000.

DESPACHO

1. Ciente.
2. Considerando as informações constantes nos autos, determino que se oficie
à Presidência da FUNAl no sentido de obter informações não só sobre a
questão tratada no presente procedimento como também
sobre o
tratamento do assunto, de modo geral, no âmbito daquela Fundação,
juntamente com o Ministério das Relações Exteriores.
3. Anexar cópia do processo ao expediente da FUNAI, solicitando da mesma
que nos envie, também, cópia de normas e legislações sobre o assunto em

tela, acaso existentes.

Brasília,

e/;

de

~

de 2000

O,C,arfo fllane ~,(enezes de 3acla,
Subprccu·e ~or

C "'~I

da República

Coot4tnadgra d1 6' Cãrnara d~ Coo~c,naçh

• Rn\aa.

.i,«,:;;
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· -Documento para Despacho

.-----------------1
Nurae r'o

Data: 08/06/100
Pag. :
1
a.en ti t J. e acao---ct~'!:\f:
_ __ _ _ __ _ _
Tipo: oficio

: 0156

, Data Doe.: 05/06/00

.-----------------:dentificacao-da-Origeu,r.------------------.
Nome: ~a~ia Eliane M~nezes de Farias Subprocuradora-Geral Rep
UF:DF
Enderece

~um. Prot. Presidencia: 26.390
Destinatario

Presidente

Data Cadastro: 08/06/00

Hora: 10:40

Funai

Sin~pse do Assunto
Referente a acao àa Funai soore medidas diplomaticas para protecao de area
fronteirica {Brasil e Peru) visando a segurança das populacoes das terras in
digenas do lado b~asileiro.

Encaminhe-se

DJI

a{o)

Em,,12,. de

(!)

b

de 20

OO

=a~ost~~Sheila-Maria-Soares-Fernandes~~~~
Presidente da Funai
Chefe de Gabinete
Andamentos do Documento
Entrada: 08.06.00 - Presi.rbs

Oficio nº

5O6

/MJ
Brasília,

-z o de -::Si.,,

t-JH'<i

de 2000

Senhora Chefe de Gabinete,
~licito a V. Sa. ir1_~~nna~ ,!.Obr~ .?~~~d~s ~gg1çidas peta.E.Y.~6!...~
à..l.9,.{ifjg~~? de_m9v1~~~92? ~~, est~!~~~r'9~ .. por ~bo~.
lflÇ.!,~nasna fronteira fàras1i!Peru~ ªJ!!JI"!~º obi~!.º do ~'!?.nº 355BiMD7Aspat; ·de
13 âe junho de 2000, cfo Exmo. Sentior Ministro da Defesâ, dirigido ao titular desta

Pasta.
Segue, anexo, cópia do expediente citado1.......bem como do
qual o Exmo. Senhor Deputado Fêderal
Sérgio Barros ..•
..• -....
manifesta
suas preocupaç§es
com
o referido assunto.
,-,:. . .,..
t°"J
~

--

Oficio13612000,
~lo
~
.
.
~- ..

-----

Agradecendo a atenção dispensada ao assunto, renovo, nesta

oportunidade,

meus protestos de apreço.

Atenciosamente,

/~'

-}-' J

f-·

,4'"

SÉRGIO ,tEIT ÃO
Assessor do Ministro

A Sua Senhoria a Senhora
Ora. SHEILA MARIA SOARES FERNANDES
Chefe de Gabinete da Fundação Nacional do Índio- FUNAJ
Brasília - DF

"·'. ,.

'

003558 ;).ID/Aspar
Brasília-DF,

13

de junho de 2000.

Ministério da Justiça
Gabinete do Mintstro

08001. 004489/00-18

l~

Senhor Ministro,

/O

G I to\

Refiro-me ao anexo OF/GDSB~'() 136/2000, de 26 de abril de 2000, por meio do qual
o Exrnº. Sr. Deputado Sérgio Barros traz a esta Pasta suas preocupações com a movimentação de
tribos indígenas na fronteira Brasil/Peru.

2.

Nesta oportunidade,

cabe-nos transmitir a V. Ex". apreciação deste Ministério a

respeito do assunto.
Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor

JOSÉ GREGORI
Ministro de Estado da Justiça
Brasília - DF
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CÂMARA ~

DEPUTADOS
Gobinet~·!.+'ag·~t·putadoSÉRGIO BARROS

Of/GDSB/Nº 136i2000
Brasília, 26 de Abril de 2000

Senhor Ministro,

Manifesto

a Vossa Excelência minha preocupação com a
movimentação de tribos indígenas na fronteira Brasil/Peru, o que vem
comprometendo a segurança de índios e não índios no território brasileiro no
Estado do Acre, que foram inclusive vítimas de ataques perpetrados por
aqueles, em meados do ano passado.
Os deslocamentos aparentemente se justificam em função da
movimentação existente em território peruano, onde notícias dão conta da
abertura de estradas e da exploração de madeira, além da ação nefasta de
narcotraficantes, o que gera uma situação de intranqüilidade que leva os
indígenas peruanos a mudar de espaço físico, adentrando espaço brasileiro.
Forçoso se faz que o Governo Brasileiro mantenha entendimentos
com as autoridades peruanas visando a adoção de procedimentos comuns na
região de fronteira, de modo a que se garanta a proteção das populações e das
terras indígenas brasileiras, resguardando a soberania nacional.

À Sua Excelência o Senhor
GER.\LDO QUI!\T~.\O
Ministro de Estado da Defesa

1\1ESTA

Câmara dos Deputados -Anexo IV - Gabinete 801 - CEP 70160-900 - Brasilia-Df
Fone: (061) 318-5801/318-3801- Fax: (061) 318-2801
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DOS DEPUTADOS

Géi&ilmê~o Deputado

SÉRGIO BARROS

Esses procedimentos certamente demandam uma ação conjunta
do Ministério da Defesa, do Gabinete de Segurança Instítuciona1 da Presidência
da República, do Ministério das Relações Exteriores, da FUNAI e da Polícia
Federal, razão pela qual estamos enviando correspondência similar a esta às·
chefias desses órgãos.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os meus
protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

l_/)/'~--0
s·ÉRGIO B

Deputado F e

-s

r

era

t"
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